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Resumo
Frequentemente, nos estudos de representações sociais apresentados em eventos da área ou
publicados em periódicos científicos, observa-se uma tendência a enfocar aspectos
psicológicos ou psicossociológicos que enfatizam fenômenos individuais. Isso é
particularmente forte no que diz respeito à abordagem estrutural das representações sociais.
Essa perspectiva desenvolveu modelos teóricos respaldados por percursos experimentais com
foco especial em processos de estruturação de informações sobre temas do dia e sua ativação
a partir de contextos individuais específicos. Entende-se que a abordagem estrutural orienta-se
pela busca por modelos de invariantes de funcionamento do conhecimento compartilhado,
buscando mecanismos generalizáveis a diversas representações sociais. A teoria do núcleo
central e o modelo dos esquemas cognitivos de base são dois desenvolvimentos desse tipo.
Porém, frequentemente fica em segundo plano no estudo das representações sociais e do
conhecimento compartilhado o estudo das relações estruturais do conhecimento com a ordem
social, isto é, com níveis de explicação e fenômenos mais coletivos que não podem ser
reduzidos às estruturas psicológicas. Cabe apontar também que há já outras perspectivas bem
estabelecidas na psicologia social que lidam com modelos de estruturas psicológicas, que
trabalham com modelos possivelmente mais parcimoniosos que a abordagem estrutural das
representações sociais. A cognição social talvez seja o principal desses modelos. Assim,
propõe-se uma mesa redonda que tente promover não tanto uma via inovadora, mas um
retorno a uma tradição de pesquisas e modelos de análise com a preocupação de associar a
ordem social - entendida de modo amplo como como fenômenos e indicadores de classes
sociais e estruturas de estratificação social, grupos raciais, relações intergrupais, estruturas
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históricas, estruturas de comunicação e assim por diante – e o conhecimento das pessoas na
vida social. Trata-se de realizar um estudo das representações sociais com atenção explícita a
fenômenos coletivos, sem entrar em contradição com o estudo de fenômenos individuais – já
que a própria psicologia social concretiza-se na tensão ou relação entre indivíduo e sociedade
– mas ao mesmo tempo incluindo coordenadas sociais do modo indissociável nas estratégias
de pesquisa e explicação realizadas. Assim, uma mesa redonda enfocando estruturas sociais e
representações sociais insere-se certamente no contexto mais amplo da psicologia societal,
campo delimitado por autores como Hilde Himmelweit, Willem Doise e Robert Farr. O
objetivo principal da mesa redonda é discutir aspectos teóricos e resultados de pesquisas
orientadas pela preocupação com as forças sociais e seu papel determinante nos pensamentos
e ações das pessoas e grupos, visando a contribuir para a concretização do potencial
integrativo da pesquisa em representações sociais no que diz respeito à articulação de níveis
de explicação individuais e sociais. Assim, a proposta é composta por três trabalhos, cada um
enfatizando de modos diferentes, mas complementares, as preocupações sublinhadas. Uma
primeira contribuição visa a desenvolver a tese de que é possível conceber uma perspectiva
estruturalista do conhecimento social a partir de uma noção de espaço social como realidade
estruturada em termos de posições sociais interdependentes, inspirada na sociologia de
Bourdieu e na abordagem genética de Genebra. São apresentados resultados de pesquisas que
visam desvendar correspondências entre posições sociais na sociedade brasileira e padrões de
pensamento social, para desvelar lógica de construção e manutenção de opiniões a partir da
estruturação histórica das relações sociais. Uma segunda apresentação centra-se sobre a
caracterização estrutural da representação social como forma de conhecimento, avançando a
proposta de que uma análise dos atributos associados a cada temática – o objeto social - para
identificar e diferenciar a existência do fenômeno de representação social de outras
manifestações do pensamento coletivo. O processo de decisão sobre se um objeto corresponde
ou não a uma representação social assemelha-se a uma análise de sintomas de um quadro
clínico, com a representação social considerada como uma síndrome com propriedades bem
delimitadas. Finalmente, uma terceira apresentação avalia como as pessoas percebem atores
sociais que apresentam propostas de mudança na sociedade, articulando percepções de
competência e de simpatia pessoal. O estudo apresentado lidou com perfis hipotéticos
envolvidos com comportamentos pró-ambientais nas esferas pública e privada. Constatou-se
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que a percepção de objetivos de mudança societal é acompanhada por rejeição interpessoal,
possivelmente devido a uma tendência de conservação da ordem social.
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O VERDE DOS SEUS OLHOS: JULGAMENTOS DE DIFERENTES TIPOS DE
COMPORTAMENTOS PRÓ-AMBIENTAIS NO CONTEXTO DE MUDANÇAS
SOCIAIS
BERTOLDO, Raquel Bohn1 - Cis, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

Resumo
A comunidade científica internacional atualmnte defende que as nossas sociedades devem
modificar a forma como interagem com o meio ambiente (IPCC, 2013). Hoje, argumentos
pró-ambientais fazem parte do nosso quotidiano ao ponto de motivarem diferentes tipos de
comportamentos (Stern et al., 1999) que podem ser da esfera privada, não-ativistas da esfera
pública e ativistas. Foi mostrado anteriormente que comportamentos pró-ambientais da esfera
privada estão associados à perceção de competência e simpatia (Bertoldo, Castro & Bousfield,
2013). Mais especificamente,

as pessoas que os apresentam são vistas como mais

competentes e simpáticas que as pessoas que não os apresentam. Entretanto, ainda não foi
testado se aqueles comportamentos pró-ambientais que claramente questionam o
funcionamento da nossa sociedade (e.g. ativistas) seriam avaliados tão positivamente. Este
estudo tem o objetivo de comparar alvos apresentando diferentes tipos de comportamentos
pró-ambientais em termos da sua perceção de competência e simpatia. Para tal, apresentamos
aos participantes um alvo que apresentava um dos cinco seguintes comportamentos próambientais: ativista (participar de protestos), não-ativista da esfera pública (assinar uma
petição) ou da esfera privada (comprar produtos orgânicos / reciclar / economizar água e
energia). Pedíamos então que formassem uma impressão do alvo e lhe atribuíssem adjetivos
relacionados às dimensões de competência e simpatia. Os resultados mostram que alvos
apresentando qualquer um dos tipos de comportamento são vistos como igualmente
competentes. Os alvos são diferenciados, por outro lado, ao nível da simpatia percebida: o
alvo que apresenta comportamentos ativistas é visto como menos simpático que os outros.
Estes resultados confirmam a distinção entre as duas dimensões da perceção interpessoal:
como todos os alvos demonstram ações diante do objetivo pró-ambiental, eles são vistos
como igualmente competentes. Mas o alvo ativista, que demonstra intenções de alterar a
1

Trabalho foi realizado em conjunto com Paula Castro (Cis, ISCTE-IUL).
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presente situação societal, é provavelmente visto como menos cooperativo (e logo simpático)
que os alvos que apresentam comportamentos pró-ambientais da esfera privada.
Palavras-chave: comportamentos pró-ambientais, normas sociais, julgamento social, ativismo,
mudança social.

Introdução
Desde os anos 70, e ainda com mais fôlego desde a publicação do quarto relatório do IPCC
em 2007, a questão ambiental foi foco de debates e ações com objetivo de reduzir as emissões
de carbono e promover modos de vida mais sustentáveis. Grande parte destes esforços para
mudar a forma como as nossas sociedades lidam com o meio ambiente (Buijs et al., 2012) são
empreendidos na forma de acordos internacionais (Castro, 2012, 2014), que vão sendo
progressivamente reiterados pelos países signatários na forma de leis.
Neste trabalho exploraremos como é que a proposição de normas formais no paranorama
internacional alterou a forma como alguns comportamentos pró-ambientais (Stern, 2000) são
hoje valorizados. Além disto, analisaremos quais sãos os tipos de comportamentos próambientais que ainda são socialmente desvalroizados e porque.

Abordagens à mudança social ambiental
Uzzell e Räthzel (2009) referem a existência de dois diferentes modelos para a
sustentabilidade, um fraco e outro forte. No modelo fraco de sustentabilidade, as relações
entre a produção e o consumo não são postas em causa uma vez que se parte do princípio de
que o mercado é capaz de se autoregular e se ajustar às necessidades ambientais (Uzzell &
Räthzel, 2009). Por outro lado, o modelo forte de sustentabilidade enfatiza as relações
políticas, de produção e de consumo. Esta abordagem tem como objetivo, além de modificar
a forma de fabrico dos produtos, questionar a necessidade da existência destes produtos e da
sua disponibilização para consumo (Uzzell & Räthzel, 2009).
Partindo de um modelo mais forte de sustentabilidade, Stern et al. (1999) propõem propõem
uma categorização dos comportamentos pró-ambientais que não seja apenas baseada nos
impactos, mas nas intenções pró-ambientais dos comportamentos. A importância destes
diferentes tipos de apoio reside no fato de que eles têm a intenção de proteger ou mitigar o
impacto das atividades humanas no ambiente, independentemente do seu impacto concreto
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(Stern, 2000). Neste sentido, Stern et al. (1999) propõem uma tipologia de comportamentos
pró-ambientais que congrega formas mais ou menos comprometidas de ativismo ambiental.
Estes comportamentos podem ser: ativistas, não-ativistas da esfera pública, e da esfera
privada.

Perceção social de comportamentos pró-ambientais
A perceção dos comportamentos pró-ambientais começou a ser estudada por Sadalla e Krull
(1995) nos Estados Unidos, em meados dos anos 90. Os autores descrevem que, naquela
época, o alvo que apresentava comportamentos pró-ambientais era percebido como tendo um
status social inferior a um alvo que apresentava comportamentos antiambientais. Quinze anos
depois, este estudo foi replicado por Welte e Anastasio (2010). Este estudo não encontrou
quaisquer efeitos, sobre a perceção de status social, da expressão de um, ambos ou nenhum
destes comportamentos. Estes resultados sugerem que houve, em comparação com os
resultados obtidos 15 anos atrás, uma evolução do valor social de comportamentos próambientais, pois estes deixaram de ser associados a um status social inferior.
No entanto, ainda que estes estudos demonstrem uma progressiva valorização dos
comportamentos pró-ambientais, estes estudos concentraram-se na análise da perceção de
comportamentos da esfera privada. Não se sabe ainda como são percebidos os
comportamentos pró-ambientais ativistas ou não-ativistas da esfera pública, que são mais
determinantes para a mudança social ambiental, uma vez que correspondem a impactos, ao
nível global, muito mais importantes que os comportamentos da esfera privada (Stern et al.,
1999). A importância de estudar os valores sociais associados a estes comportamentos vem do
fato de que são comportamentos que desafiam a ordem estabelecida pois questionam as atuais
estruturas sociais (Beauvois, 2003) assim como a dinâmica capitalista de produção, venda e
consumo (Uzzell & Räthzel, 2009).
Para este estudo propõe-se portanto o objetivo de comparar, em termos da perceção de
competência e simpatia (Fiske et al., 2002), perfis apresentando diferentes tipos de
comportamentos pró-ambientais (Stern, 2000; Stern et al., 1999). Os perfis considerados
apresentam comportamentos: ativistas (manifestar pela proteção ambiental), não-ativistas da
esfera pública (assinar petições pela proteção ambiental) e não-ativistas da esfera privada
(aquisição de produtos biológicos, reciclagem e poupança de água e luz).
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Em relação a este objetivo, propõem-se as seguintes hipóteses:
H1 – O alvo apresentando comportamentos ativistas será percebido como menos simpático
que os não-ativistas. Esta hipótese baseia-se no fato de que os comportamentos ativistas
questionam e tem por objetivo alterar o modo de funcionamento das sociedades atuais, razão
pela qual as pessoas que os apresentam serão percebidas como não-cooperadoras, logo
menos simpáticas (Abele & Wojciszke, 2007; Fiske et al., 2002) em relação às pessoas que
apresentam comportamentos da esfera privada.
H2 – Todos os alvos serão percebidos como semelhantes em termos de competência. Esta
hipótese baseia-se no fato de que, ao apresentarem comportamentos e portanto concretizam
ações (vs. apenas crenças), estes alvos são vistos como agentes. E a agência é uma dimensão
associada à concretização de objetivos e à perceção de competência (Abele & Wojciszke,
2007).
Método
Participantes
A amostra foi composta por 177 alunos de psicologia e serviço social do ISCTE-IUL. Os
participantes tinham uma média de idade de 20.96 anos (17-42, DP = 4.19), e 87.5% eram do
sexo feminino.
Procedimento
Os participantes responderam a um questionário online onde os diferentes perfis eram
apresentados de forma aleatória. Cada perfil era apresentado como parte de entrevistas feitas
por um repórter da RTP a pessoas que passavam na rua por ocasião do dia da terra – 22 de
Abril. As diferentes respostas que os entrevistados forneciam ao repórter correspondiam aos
cinco comportamentos cuja valorização social seria comparada: ativista (manifestar pela
proteção ambiental), não-ativistas da esfera pública (assinar petições pela proteção ambiental)
e comportamentos da esfera privada (reciclagem, poupança de água e luz e aquisição de
produtos biológicos). Na página seguinte, era pedido que os participantes atribuíssem ao alvo
uma série de adjetivos, entre os quais aqueles relativos às duas dimensões de competência e
simpatia. Na última página, os participantes respondiam a questões de caracterização
demográfica.
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Variáveis
Os traços de competência (capaz, inteligente e competente; α = .84) e de simpatia (boa
pessoa, amigável, caloroso, alegre e tolerante, α = .73) compuseram dois índices através da
média da atribuição de cada adjetivo ao alvo numa escala de 7 pontos, entre (1) nada
característico a (7) muito característico.
Resultados
Os resultados foram analisados a partir de uma ANOVA 2 (dimensão: competência /
simpatia) X 5 (tipo de comportamento: ativista / não-ativista da esfera pública / aquisição de
produtos biológicos / reciclagem / poupança de água e luz) com medidas repetidas no
primeiro fator. Os resultados mostram que há um efeito principal do tipo de dimensão em
análise (F(1,172) = 38.5, p <.001, ηp2 = .18) e uma interação entre a dimensão e o tipo de
comportamento (F(4,172) = 4.2, p <.01, ηp2 = .09).
O efeito principal da dimensão em análise indica que, independentemente do tipo de
comportamento, os alvos são vistos como mais competentes (Mcomp = 4.94, DP = 1.47) que
simpáticos (Msimp = 4.36, DP = 1.14; t(176) = 5.92, p < .001, d = .44). Este resultado é
consistente com a H2, pois como todos os alvos expressam comportamentos, eles apresentam
agência, dimensão que é associada à competência.
Tabela 1. Diferenças entre a competência e a simpatia atribuídas a alvos apresentando
diferentes comportamentos pró-ambientais.
Compra
Não-ativista da
produtos
Ativista
esfera pública
orgânicos
M
DP
M
DP
M
DP
Compet.
5.03 1.57
4.36
1.36
5.05
1.43
Simpatia
3.89a 1.17
4.34a,b
1.08
4.37a,b
1.09
a, b: diferença entre as médias, teste post hoc Scheffe.

Recicla
M
DP
5.08 1.60
4.79b 1.03

Economiza luz
e água
M
DP
5.18
1.30
4.38a,b
1.03

A interação entre a dimensão e o tipo de comportamento indica que os diferentes tipos de
comportamento são percebidos através de diferentes combinações de competência e simpatia.
Para testar esta interação, foram realizadas duas one-way ANOVAs, uma para a perceção de
competência e outra para a perceção de simpatia. A perceção de competência não apresenta
diferenças entre os cinco alvos propostos (F(4,172) = 1.77, p = ns), o que confirma a H2. Por
outro lado, os alvos são diferenciados ao nível da nível da perceção de simpatia (F(4,172) =
2.87, p < .05, ηp2 = .06). Os testes post hoc indicam que o alvo ativista é o único que tem
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médias mais baixas de simpatia (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Um teste de
contraste indica que o alvo que apresenta comportamento ativista é visto como menos
simpático que os alvos que apresentam comportamentos não-ativistas (t(172) = 2.72, p < .01,
d = .41).
Discussão
A análise das diferenças encontradas em termos da simpatia percebida nos diferentes alvos
indica que o alvo que apresenta comportamentos ativistas – que agem no sentido de alterar a
forma de funcionamento das sociedades atuais em relação ao meio ambiente – é visto como
menos simpático que os alvos que apresentam comportamentos não-ativistas. Este decréscimo
na perceção de simpatia sugere que estes alvos são vistos como não-cooperativos. O alvo
ativista foi descrito aos participantes como alguém que adota uma abordagem forte da
sustentabilidade, ou seja, que busca a modificação nas estruturas de produção e consumo, e
não apenas a alteração do comportamento individual (Uzzell & Räthzel, 2009). Apesar da
importância deste tipo de posicionamento para uma mudança social ambiental mais efetiva,
estes comportamentos desafiam a forma com que as nossas sociedades são atualmente
organizadas, o que justifica que o alvo ativista seja visto como menos cooperativo e menos
simpático que os outros alvos.
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ESTRUTURAS SOCIAIS COMO FATORES EXPLICATIVOS DE
CONFIGURAÇÕES DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

WACHELKE, João - Universidade Federal de Uberlândia

Resumo
A partir da segunda metade da década de 1980 desenvolveu-se a escola estruturalista das
representações sociais, propondo a formalização do conhecimento compartilhado por grupos
em estruturas cognitivas. Os principais modelos teóricos ligados a essa abordagem são a
teoria do núcleo central e o modelo dos esquemas cognitivos de base. Há críticas, contudo, de
que a abordagem estrutural seja praticamente uma transposição de modelos cognitivistas
individualistas para as representações sociais. Nesse sentido, sugere-se a consideração de uma
noção mais ampla de estrutura, dando conta do estudo de como estruturas sociais, tais como
relações intergrupais, estratificação social e comunicação, se relacionam com padrões de
configuração de produções simbólicas. Esta contribuição visa a discutir possibilidades de
pesquisa ligados à consideração da estrutura social como fator determinante do conhecimento
social, e por conseguinte das representações sociais. A abordagem societal ligada à escola de
Genebra é considerada um esforço pioneiro e central para conceber as relações de homologia
estrutural entre posições sociais e representações. Assim, serão apresentados na mesa redonda
resultados que visam operacionalizar algumas das principais coordenadas sociais na sociedade
brasileira, como capital econômico (afiliação a classes econômicas, poder de compra), capital
cultural (grau de escolaridade) e pertenças de sexo e raciais, que serão tomadas como fatores
explicativos de construtos ligados ao conhecimento social, como crenças sobre trabalho,
valores, crenças sobre a sociedade. Os estudos foram realizados junto a amostras de
estudantes matriculados na segunda série do ensino médio de escolas públicas e privadas de
uma cidade de médio porte do interior de Minas Gerais. Entende-se, em conclusão, que a
realização de pesquisas pautadas pela busca de relações de correspondência entre coordenadas
sociais do espaço social e configurações representacionais permite avançar no entendimento
do caráter sociofuncional do conhecimento, prescindindo de metaestruturas teóricas que por
vezes impõem restrições excessivas aos modelos de conhecimento social. Em vez disso,
torna-se possível adotar diversas das noções teóricas e metodológicas ligadas às

13

representações sociais para partir diretamente para a contribuição de teorias sobre a sociedade
brasileira.
Palavras-chave: estrutura; posições sociais; estrutura social; psicologia societal

Introdução
Dentre as principais escolas de estudo das representações sociais, a perspectiva estrutural está
consolidada como uma das principais abordagens teórico-metodológicas. A partir da segunda
metade da década de 1980 desenvolveu-se a escola estruturalista das representações sociais,
propondo a formalização do conhecimento compartilhado por grupos em estruturas cognitivas
(Wachelke, 2012a).
A principal teoria ligada a essa perspectiva, importante até os dias atuais, é certamente a teoria
do núcleo central, que propõe que a estrutura das representações sociais é formada por um
duplo sistema. O primeiro desses sistemas é o núcleo central, abrangendo um número
pequeno mas consensual de elementos cognitivos que definem e organizam a representação
social, e que são mais resistentes a mudanças; e o segundo, o sistema periférico, elementos
menos compartilhados e mais flexíveis, que “traduzem” a representação social para as
situações da vida cotidiana e gerenciam mudanças (Abric, 1994a, 1994b, Flament, 1994). Há
vários estudos experimentais que encontram evidências para a validade das noções gerais
dessa teoria (para síntese, ver Wachelke, 2012a).
A noção de estrutura refere-se a um sistema composto por unidades interconexas, incluindo aí
as leis que regulam seu funcionamento. Toda estrutura possui três características básicas: é
um todo, com significado que transcende suas partes constituintes; não é estática, podendo
passar por transformações em sua configuração; e possui mecanismos de autorregulação que
garantem sua conservação como sistema (Piaget, 1968).
O interesse científico por trás de um olhar estruturalista reside na possibilidade de
formalização das estruturas; na realidade, toda estrutura é um modelo teórico formulado por
um pesquisador. Este deve formular a estrutura por meio da identificação de relações em
algum fenômeno empírico (Lévi-Strauss, 1958, Rouquette, 1985).
Nas representações sociais, o olhar estrutural foi transposto para a criação de modelos de
conhecimento. Assim, cada representação social passou a ser entendida como uma rede de
cognemas, unidades cognitivas básicas que expressam conteúdos simbólicos (Codol, 1969).
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Além da teoria do núcleo central, que qualifica dois sistemas de cognemas que organizam a
representação por meio de suas propriedades (Moliner, 1994), um dos principais modelos
teóricos refere-se à formalização do conhecimento: o modelo dos esquemas cognitivos de
base prevê a classificação de relações cognitivas em 28 modalidades (Guimelli & Rouquette,
1992). Assim, tornou-se possível caracterizar tanto os elementos das representações sociais,
quanto as relações entre eles.
No entanto, Parales Quenza (2005) apontou que os modelos teóricos e metodológicos
predominantes na abordagem estrutural praticamente mimetizam o que é encontrado na
perspectiva dominante da cognição social: trata-se de uma perspectiva individualista, que
propõe o estudo de estruturas cognitivas pessoais, similar ao que se observa na tradição de
pesquisa de esquemas e redes associativas de memória. Segundo o autor, a perspectiva
deveria enfocar mais a mudança das representações, uma visão dinâmica para destacar os
aspectos culturais, sociais e históricos da cognição. Isso seria mais condizente com uma teoria
psicossociológica menos individualista.
Noutra ocasião (Wachelke, 2012b), foi sugerido que uma noção mais ampla de estrutura
poderia direcionar uma linha de pesquisa produtiva. Trata-se da consideração de estruturas
sociais e sua relação com o pensamento ou conhecimento, tais como a estrutura de relações
intergrupais, estratificação social e comunicação e sua relação com padrões de configuração
de crenças, pensamentos, produções simbólicas. Assim poderia haver uma ênfase numa
abordagem estrutural social, mais coerente com a teoria geral. Esta contribuição visa a discutir
possibilidades de pesquisa ligados à consideração da estrutura social como fator determinante
do conhecimento social, e por conseguinte das representações sociais.

Desenvolvimento
Uma perspectiva sociológica da psicologia social interessa-se pela explicação de pensamentos
e comportamentos a partir de variáveis sociais. No que diz respeito a essa variedade de fatores
explicativos, a posição ocupada por um indivíduo na sociedade é a expressão da inserção que
ele possui relativamente a outros indivíduos ligados a outros grupos e posições. Cada uma
dessas inserções implica possibilidades diferentes em relação a repertórios materiais,
simbólicos, culturais e cognitivos.
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Bourdieu (1979) apresenta um entendimento da sociedade que é muito útil para possibilitar a
operacionalização em pesquisas alinhadas com a explicação de maneiras de representar a vida
social a partir de posições sociais. Sua noção de espaço social como um ambiente hierárquico
definido por dimensões de capital econômico (recursos materiais) e capital cultural (recursos
simbólicos) permite aos grupos e aos indivíduos a eles associados situarem-se um em relação
aos outros em termos de possibilidades de concretização de suas necessidades objetivamente.
O autor demonstra que há uma correspondência entre as posições ocupadas pelas classes
sociais e a forma como simbolizam suas preferências, hábitos e crenças, contribuindo para a
reprodução da ordem social existente. Trata-se certamente de uma maneira de explicar a
lógica de configurações de pensamento a partir da estrutura social.
A abordagem genética ou societal das representações sociais, também chamada Escola de
Genebra, baseia-se explicitamente nas noções de espaço social e campo de Bourdieu para
conceber as representações sociais. Metodologicamente, essa perspectiva faz uso de análises
multivariadas para traçar as relações entre coordenadas sociais e crenças (Doise, Clemence &
Lorenzi-Cioldi, 1992).
Uma pesquisa que ilustra bem a utilidade da noção de campo para o estudo de representações
sociais é a de Tafani e Bellon (2001). Os autores demonstraram que três dimensões organizam
o campo da representação: capital econômico, cultural e gênero. Os indivíduos ocupando
posições dominantes valorizam elementos que expressam a dimensão intelectual dos estudos,
perpetuando suas posições; enquanto que os indivíduos dominados enfatizam os aspectos
pragmáticos de obter acesso ao estudo, para “melhorar de vida”, o que traduz uma estratégia
de mobilidade individual e reproduz a lógica social dominante.
Assim, serão apresentados na mesa redonda resultados que visam operacionalizar algumas das
principais coordenadas sociais na sociedade brasileira, como capital econômico (afiliação a
classes econômicas, poder de compra), capital cultural (grau de escolaridade) e pertenças de
sexo e raciais, que serão tomadas como fatores explicativos de construtos ligados ao
conhecimento social, como crenças sobre trabalho, valores, crenças sobre a sociedade. Os
estudos foram realizados junto a amostras de estudantes matriculados na segunda séria ano do
ensino médio de escolas públicas e privadas de uma cidade de médio porte do interior de
Minas Gerais.
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Considerações finais
A teoria das representações sociais, em uma de suas formulações clássicas (Jodelet, 1989)
prevê que a representação expressa o grupo, o que implica que ela é construída de modo a
refletir suas necessidades. Não se trata de sustentar uma visão conspiratória de que todo
pensamento é explicado por interesses, por assim dizer, mas de assumir que conceber a
realidade a partir de certas grades de leitura confere benefícios funcionais aos agentes sociais
capazes de fazer valer sua percepção do mundo.
A realização de pesquisas pautadas pela busca de relações de correspondência entre
coordenadas sociais do espaço social e configurações representacionais permite avançar no
entendimento do caráter sociofuncional do conhecimento, prescindindo de metaestruturas
teóricas que por vezes impõem restrições excessivas aos modelos de conhecimento social. Em
vez disso, torna-se possível adotar diversas das noções teóricas e metodológicas ligadas às
representações sociais para partir diretamente para a contribuição de teorias sobre a sociedade,
aí incluindo, evidentemente, a sociedade brasileira.
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REFLEXÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO: A REPRESENTAÇÃO
SOCIAL COMO SÍNDROME
WOLTER, Rafael – UNIVERSO/UERJ

Resumo:
Frequentemente os pesquisadores do campo das representações sociais se questionam acerca
de seu objeto de estudo, mais precisamente sobre sua adequação ou inadequação à teoria. A
afirmação de que nem todo objeto é socialmente representado é uma banalidade, mas como
distinguir uma representação social de outros fenômenos como nexus, representações
coletivas ou imagens sociais? Como existem poucos critérios definitórios dos tipos de objeto
é frequentemente difícil discernir de forma satisfatória os diferentes objetos ou atribuir a um
objeto o conceito mais pertinente. Esta apresentação visa refletir sobre algumas características
que distinguiriam um objeto de representação de objetos de outras formas do pensamento
social. Para avançar nesta reflexão foi necessário partir das características do fenômeno de
representações sociais que é marcado por ser gerador de diálogos no grupo, tratar de um tema
com relevância societal, ser ligado às práticas sociais, distinguir grupos, orientar julgamentos
e posicionados e por formar um conjunto de conhecimentos estruturado. Nenhum dos
atributos acima descritos é suficiente para discriminar um objeto de representação social pois
este deve possuir várias destas características. Porém caso um objeto apresente todas as
características, ou seja, ele gera conversas, é relevante na sociedade, é alvo de julgamentos e
avaliações, se relaciona com práticas sociais e é um conhecimento estruturado, ele
possivelmente é um objeto de representação social. Quanto mais características estiverem
presentes no objeto, maior a probabilidade de se estar perante um fenômeno de representação
social. Em consequência parece-nos que estas características podem, caso abordarmos o
fenômeno de representação social como uma síndrome, ser comparadas a sintomas. Quando
estes sintomas estão massivamente presentes isto traduziria uma alta probabilidade do objeto
em questão ser socialmente representado, quando eles, os sintomas, não aparecem é que
provavelmente o objeto não se adequa à teoria. Estas reflexões não respondem
definitivamente ao velho questionamento acerca do objeto de representação social mas
levanta perspectivas de como se distinguir este fenômeno de outros do pensamento social.
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Palavras-chave: Objeto; Relevância Societal; Dialogicidade; Práticas; Julgamentos;
Estruturação.

Introdução
A teoria das representações sociais (TRS) surgiu no início dos anos 60 com o estudo de
princeps de Serge Moscovici acerca da imagem da Psicanálise na sociedade francesa dos anos
cinqüenta (Moscovici, 1961/1976). Neste estudo, Moscovici demonstrou que os
comportamentos e posicionamentos de comunistas e católicos acerca da psicanálise estavam
ligados à maneira como estes grupos concebiam esta última. Para ele, a maneira como grupos
concebem os objetos assemelha-se à ciência pois há elaboração de teorias, teorias do senso
comum. Estas últimas não seguem as regras de lógica e canonicidade da academia, porém
não são isentas de racionalidade, mas é a racionalidade do pensamento social. O objetivo
destas teorias do senso comum não é de encontrar uma suposta verdade, o objetivo está na
sociabilidade e na inserção social (Flament e Rouquette, 2003). Denise Jodelet definiu a
representação social como uma “forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada,
que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social” (Jodelet, 1989, p.36).
Atualmente diferentes levantamentos de publicações (de Rosa, 2013) mostram que há uma
grande variedade de objetos e populações estudados. Este trabalho se interessa por uma
questão amplamente debatida. Todo objeto pensado por um grupo é objeto de representação
social?

Desenvolvimento: sobre o fenômeno de representações e as características de objeto
O fenômeno de representação social já foi amplamente caracterizado (Moscovici, 2003; Sá,
1996) e não convêm aqui reapresenta-lo, no entanto salientaremos algumas características.
Primeiramente, a representação social é a concepção, ou teoria sui generis, que um grupo tem
de um objeto, logo há sempre um sujeito e um objeto (Sá, 1998) de representação. Como
afirmam Flament e Rouquette (2003) a representação do objeto não é a mesma para todos os
grupos, como não é uma mera reprodução cognitiva do objeto, logicamente construções
sociais do conhecimento distintas levam a concepções distintas. Da mesma forma, podemos
afirmar que todos os objetos não são representados da mesma forma, trabalhos sobre a
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implicação pessoal (Rouquette, 1988 e 1997; Vintila e Rouquette, 2007; Wolter, Gurrieri e
Sorribas, 2009) demonstram que objetos distintos geram relações distintas com o grupo
pensante. Toda a questão é de saber quando o objeto pensado pelo grupo é socialmente
representado. É uma banalidade afirmar que todo objeto não é objeto representacional, no
entanto, é extremamente difícil saber o limite entre o objeto e o não objeto. Parece-nos que a
resposta não está no nível de análise individual e sim extra-individual. Se a representação é
individual logo qualquer objeto conhecido pelas pessoas seria objeto de representação. Se
pessoas possuem conhecimento acerca de um objeto em nada isto significa que se trata do
fenômeno relativo à teoria das representações sociais pois esta possui uma serie de restrições,
ou como chamaremos a seguir, uma serie de sintomas. Levantamos, neste estágio inicial,
cinco dimensões que podem servir como marcadores lógicos, ou sintomas, do objeto
representacional.

Dimensões da síndrome sóciorepresentacional
Primeiramente, o objeto de representação social é dialógico (Markova, 2007), ele gera
conversas e debates no seio do grupo. As pessoas conversam sobre ele, se interessam,
compartilham ideias, emoções e atitudes a seu respeito. Não é um objeto de silêncio total,
mesmo que, com frequência, partes do pensamento fiquem ocultas na zona de mascaramento
(Abric 2003). Um objeto sobre o qual os membros do grupo não interagem dificilmente será
um objeto de representações sociais, até mesmo porquê a construção social deste
conhecimento não se dará no seio do grupo e sim por outras vias (institucionais ou
midiáticas). Mais precisamente, se as pessoas não trocam informações, experiências, em suma
ideias, sobre o objeto, possivelmente o conhecimento adquirido sobre o objeto se dará por
outras vias, a escola, por exemplo, tem este propósito. Concretamente os objetos que são
dialógicos são aqueles que as pessoas conversam nos momentos de sociabilidade, cafezinho
com colegas do trabalho, chopp de sexta-feira com os amigos ou almoço de domingo em
família.
Outra característica do objeto representacional é de que ele tem uma relevância societal.
Significa que este objeto é abrangente, não é algo extremamente específico, simplesmente
ligado a um grupo, ou sem nenhuma importância na sociedade. Por exemplo, o leash de uma
prancha de surfe que liga o surfista à prancha para que esta não se perca, é um objeto pensado
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pelo grupo em questão, no entanto sua relevância societal é mínima. Estes objetos com
“espessura social” (Sá, 1998) são tipicamente aqueles que estão nas manchetes dos jornais,
nas capas das revistas, todos ou quase todos se interessam mesmo que o assunto seja mais
ligado a um grupo.
Este objeto também possui uma dimensão normativa pronunciada, ele gera julgamentos e
posicionamentos. As pessoas quando se deparam e pensam este objeto, possuem posições,
acham certo ou errado, bom ou ruim, em outros termos, inserem o objeto dentro da rede de
normas compartilhada pelo grupo. Não é um objeto pelo qual as pessoas não “dão a mínima”.
Como Denise Jodelet afirmou em 1989, a RS possui uma “visée pratique”, ela guia, gerencia,
as práticas e ações. Para outros autores, tal qual Guimelli (1994) ou Flament (1994), a
representação também é influenciada pelas ações dos membros do grupo. De qualquer forma,
se a representação guia a ação, ou, com outra perspectiva, é concebida como se modificando a
partir de alterações de práticas, ela, a representação é sempre ligada à ação. Logo, o objeto
representacional em questão precisa estar ligado a ações efetuadas pelo grupo.
Claude Flament e Michel-Louis Rouquette, em 2003, escreveram que a “representação de uns
não é a representação de outros”. Com esta afirmação ele corrobora o ponto de vista de
Jodelet que afirma que a representação é um ponto de vista “comum a um grupo social”, de
forma alguma ela afirmou que era comum a todos os grupos sociais. De certa forma, a teoria
das representações sociais foi elaborada para tratar de um fenômeno que não era coletivo no
sentido de Durkheim, onde todos os grupos se mesclavam formando um todo. Moscovici
desejava estudar um fenômeno distinto das representações coletivas durkheimianas, ou seja,
uma forma de pensamento que distingue grupos. Em consequência o objeto de representação
social gera conhecimentos distintos entre grupos, tautologicamente poderíamos dizer que
grupos distintos pensam de forma diferente este mesmo objeto.
Por último, o objeto de representação social é pensado de forma estruturada pelo grupo.
Caso ele, o objeto, seja pensado pelo grupo em questão de forma desconexa, onde as ideias
não são interligadas entorno de alguns elementos centrais, possivelmente se tratará de outra
forma do pensamento social.

Considerações finais: a síndrome das representações sociais
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O que caracteriza uma síndrome, tanto em medicina quanto em psicologia, é o fato de que
uma série de sintomas e sinais co-ocorrem dentro de um quadro atribuído a uma determinada
patologia. A aparição de um dos sinais não é uma condição necessária e suficiente para
atribuição do quadro (ou espécie) à patologia (ou categoria) em questão. No caso do objeto de
estudo podemos seguir esta lógica. Nenhuma das características acima descritas é suficiente
para atribuir um objeto específico (espécie) à categoria de objeto de representação social.
Porém caso um objeto apresente todas as características, ou seja, ele gera conversas, é
relevante na sociedade, é alvo de julgamentos e avaliações, se relaciona com práticas sociais e
é um conhecimento estruturado, ele possivelmente será um objeto de representação social.
Quanto mais características estiverem presentes no objeto, maior a probabilidade de se estar
perante um fenômeno de representação social. Por exemplo, se o objeto estudado possuir
quatro destas características poderíamos concluir que é razoável assumir que se trata de um
objeto de representação, quando, ao contrário, somente um dos sintomas se apresenta é por
sua vez sensato assumir que provavelmente não se trata de um objeto de representação social.
Um dos interesses de uma visão da RS como síndrome é que a resposta acerca da existência
ou não de um fenômeno sóciorepresentacional está em fatores extra-individuais e não na
simples relação entre o sujeito e o objeto, o que reforça o aspecto societal e não meramente
cognitivo da TRS.
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MESA: UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA Q E ANÁLISE DE CONTEÚDO NO ESTUDO
DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES SOBRE SUAS
CONDIÇÕES DE PERMA

CAMINHOS METODOLÓGICOS DE PESQUISAS EDUCACIONAIS À LUZ DA
TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
MANDÚ, Thamyris Mariana Camarote -UFPE
Resumo
A mesa propõe discutir encaminhamentos metodológicos de pesquisas educacionais que
utilizaram a Teoria das Representações Sociais. Quatro trabalhos apontam contribuições de
instrumentos tradicionais e/ou inventivos fomentando o debate sobre a tendência de
privilegiar um procedimento como via de acesso às representações. Mandú (UFPE) discute o
uso do questionário em pesquisa sobre as representações do campo de atuação do pedagogo
entre estudantes. Lima (UFPE), a partir da abordagem estrutural, evidencia um Teste do
Núcleo Central como via de acesso à “polifasia cognitiva” nas representações do “bom aluno”
de professoras. Soares (UFPE) aborda as representações da violência contra o professor
enfatizando contribuições de entrevistas com pranchas indutoras. Barra Nova (UFRPE),
partindo de uma pesquisa que utilizou o desenho, aponta a importância desse instrumento para
estudar representações. A mesa busca, dessa forma, contribuir com o avanço das reflexões
metodológicas no âmbito da Teoria.
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PERMANÊNCIA NA PROFISSÃO

FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa - Centro Universitário UNIFIEO
MORENO, Flávia Cristina Costa - Centro Universitário UNIFIEO

Resumo
Este trabalho faz parte de uma pesquisa ampla, envolvendo diferentes estados brasileiros, cujo
tema é Formação de professores e exercício da docência, com o apoio da Teoria das
Representações Sociais. Os dados foram coletados a partir dos pressupostos da Técnica Q e
nessa mesa serão apresentados os resultados referentes à investigação da permanência do
professor na profissão. Participaram dessa pesquisa vinte e cinco professores, sendo dezesseis
homens e nove mulheres, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de instituições públicas e
privadas, com cinco a dez anos de tempo de exercício na profissão, da região metropolitana de
São Paulo. É surpreendente observar que o número de homens supera o de mulheres na
qualidade de professor do ensino fundamental, embora estejamos falando do ciclo II. Diante
de setenta afirmações previamente levantadas a respeito das motivações que levam à
permanência na docência, os professores foram individualmente convidados, a atribuir notas
de 0 a 10 a cada uma delas, graduando-as conforme seu senso de concordância ou
discordância, sendo que, para cada nota, havia uma quantidade predeterminada de afirmações
possíveis, de maneira que, nas extremidades, apenas duas afirmações poderiam ser
classificadas, diferentemente dos valores quatro, cinco e seis, que contemplavam maior
quantidade. Os dados foram filtrados inicialmente pelo sistema ALCESTE e posteriormente,
foram submetidos à Análise de Conteúdo. A primeira atividade dessa técnica é a leitura
flutuante que possibilita o levantamento de inferências, seguida da definição de categorias. As
categorias podem ser definidas “a priori” ou “a posteriori”. As categorias criadas “a priori”
são pré-determinadas em função da busca a uma resposta específica do investigador. As
categorias “a posteriori” vão sendo criadas, à medida que surgem nas respostas, para depois
serem interpretadas à luz das teorias explicativas. Na presente pesquisa, optamos por criar
categorias “a posterior”. Dentre os participantes, 92% pretende continuar trabalhando na
profissão e 84% declaram estar satisfeitos com a mesma. No que se refere às Representações
Sociais elaboradas para justificar a permanência na profissão, destacam-se os aspectos
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subjetivos (amor à profissão, gosto pela relação com os colegas de profissão e com os alunos).
Da mesma forma, nota-se que os aspectos subjetivos estão presentes na justificativa do
descontentamento com a profissão, quando dizem que permanecem na profissão, mas não se
realizam e se arrependem. Mesmo considerando as dificuldades que permeiam o exercício da
docência, constatamos nessa pesquisa uma maior incidência de participantes que se declara
satisfeito com a profissão e nela deseja permanecer. Nesse sentido, podemos inferir que as
queixas do professorado divulgadas pelas diferentes mídias e presentes nos corredores das
escolas de todo o país, relacionadas à infraestrutura, piso salarial e condições de trabalho em
geral, revelam o desejo da mudança, da transformação do cenário educacional e não o
derrotismo do professor.
Palavras-chaves: Representações Sociais; Permanência na profissão; Análise de conteúdo;
Categorias “a posteriori”.

Introdução
A pesquisa sobre Formação de Professores e exercício da docência, com aporte teórico da
Teoria das Representações Sociais, coordenada pelo CIERS-ed, envolve diferentes estados
brasileiros e modalidades de investigação variadas, sendo uma delas sobre a permanência do
professor na profissão. Entender os motivos que levam o docente a permanecer na profissão
permite uma aproximação com suas representações e com o processo subjetivo que faz da
pessoa um (a) professor (a).
Sabemos o quanto as queixas e reivindicações dos professores referentes à profissão são
constantes, versando sobre valorização e reconhecimento profissional, condições de trabalho,
falta de autonomia e cerceamento de iniciativas por razões políticas ou burocráticas. Contudo,
na maioria dos casos, essas motivações parecem não ser determinantes para que o professor
abandone a docência.
Os resultados da pesquisa, que teve como base a Técnica Q, foram submetidos à Análise de
Conteúdo e levantamento das Representações Sociais que os professores participantes
elaboram sobre a permanência na profissão.
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Desenvolvimento
Participaram dessa pesquisa vinte e cinco professores, sendo dezesseis homens e nove
mulheres, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de instituições públicas e privadas, com
cinco a dez anos de tempo de exercício na profissão, da região metropolitana de São Paulo. É
surpreendente observar que o número de homens supera o de mulheres, pois, segundo dados
divulgados pelo MEC no fim de 2010, as mulheres compõem 81,5% do total de professores
da educação básica do país; com exceção da educação profissional, elas são maioria
lecionando. Nos anos finais do Ensino Fundamental, o índice de homens é de 26,5%. De
acordo com Magda de Almeida Neves, da PUC – MG, a sociedade brasileira associa a função
do professor a características geralmente consideradas femininas, como a atenção, a
delicadeza e a meiguice. Embora, os números ainda não sejam significativos a ponto de
alterar os percentuais nacionais, temos assistido a uma progressiva inserção de homens na
educação básica, talvez pelo fato das questões vocacionais ou de mercado de trabalho
começarem a se sobrepor às questões de gênero.
Diante de setenta afirmações previamente levantadas a respeito das motivações que levam à
permanência na docência, os professores foram individualmente convidados, a atribuir notas
de 0 a 10 a cada uma delas, graduando-as conforme seu senso de concordância ou
discordância, sendo que, para cada nota, havia uma quantidade predeterminada de afirmações
possíveis, de maneira que, nas extremidades, apenas duas afirmações poderiam ser
classificadas, diferentemente dos valores quatro, cinco e seis, que contemplavam maior
quantidade. Os dados foram filtrados inicialmente pelo sistema ALCESTE e posteriormente,
foram submetidos à Análise de Conteúdo.
Segundo Franco (2007), o ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, seja ela
verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada.
São as mensagens que expressam as Representações Sociais, enquanto elaborações mentais
construídas socialmente, a partir da relação entre a atividade psíquica do sujeito e do objeto
do conhecimento.
A primeira atividade dessa técnica é a leitura flutuante que possibilita o levantamento de
inferências, seguida da definição de categorias. As categorias podem ser definidas “a priori”
ou “a posteriori”. As categorias criadas “a priori” são pré-determinadas em função da busca
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a uma resposta específica do investigador. As categorias “a posteriori” vão sendo criadas, à
medida que surgem nas respostas, para depois serem interpretadas à luz das teorias
explicativas, sendo que, nesta pesquisa, optamos por essa última opção.
Dentre os participantes, 92% pretende continuar trabalhando na profissão e 84% declaram
estar satisfeitos com a mesma. No que se refere às Representações Sociais elaboradas para
justificar a permanência na profissão ,destacam-se os aspectos subjetivos, como:


Amor e orgulho à profissão;



Gosto pela relação com os colegas de profissão e com os alunos.

Representações Sociais relacionadas à relevância social da profissão também são expressivas
para a permanência na profissão, sendo elas:


Ser um agente de transformação social;



Formação das novas gerações;



Crença de que a educação pode transformar o mundo.

Observamos ainda, Representações Sociais referentes aos aspectos práticos da profissão:


Horário de trabalho maleável;



Possibilidade de conciliação de atividades.

Da mesma forma, nota-se que os aspectos subjetivos estão presentes na justificativa do
descontentamento com a profissão. Frustração, desânimo e conformismo permeiam a opinião
de uma minoria dos participantes, quando afirmam que permanecem na profissão, mas não se
realizam e se arrependem, sentem-se desvalorizados socialmente, não tem vontade de ir
trabalhar, sentem-se cansados e permanecem por falta de oportunidades. A justificativa da
aposentadoria com o mesmo salário também é citada, contudo sem expressividade.
Nesse sentido, podemos inferir que as queixas do professorado divulgadas pelas diferentes
mídias e presente nos corredores das escolas de todo o país, relacionadas à infraestrutura, piso
salarial e condições de trabalho em geral, revelam o desejo da mudança, da transformação do
cenário educacional e não o derrotismo do professor.
Contudo, se os limitadores sociais do exercício da profissão não tem sido determinantes para
a evasão, têm influenciado de forma preocupante, o ingresso de estudantes nos cursos de
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licenciatura. Segundo estudo encomendado pela Fundação Victor Civita à Fundação Carlos
Chagas (FCC), apenas 2% dos estudantes do Ensino Médio têm como primeira opção, no
vestibular, graduações diretamente relacionadas à atuação em sala de aula – Pedagogia ou
alguma licenciatura.
O estudo coordenado pela pesquisadora da FCC, Bernadete Gatti, indica ainda que a docência
não é descartada logo no inicio do processo de escolha profissional. No total, 32% dos 1.501
estudantes entrevistados cogitaram ser professores em algum momento da decisão, mas foram
afastados por fatores como a baixa remuneração, desvalorização social da profissão e
desinteresse e desrespeito dos alunos.
Um outro aspecto relevante da pesquisa é o tipo de aluno atraído pela docência. De acordo
com o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de Pedagogia, 80% dos alunos
cursaram o Ensino Médio em escola pública e 92% são mulheres. Além disso, 50% são
oriundos de famílias cujos pais têm no máximo o Ciclo I do Ensino Fundamental.

Considerações Finais
Os resultados da pesquisa evidenciam que, contrariando todos os fatores negativos do cenário
da educação nacional: baixa remuneração, desvalorização social da profissão, desrespeito dos
alunos, infraestrutura inadequada, baixa participação e apoio das famílias, dentre outros, a
maioria dos participantes está satisfeita com a profissão e pretende permanecer na docência.
São as Representações Sociais elaboradas a partir de aspectos subjetivos como: o amor à
profissão, o gosto pela relação com os colegas de profissão e com os alunos e sua crença de
que através da educação pode transformar, formar, deixando sua marca no mundo que
definem esse posicionamento.
Isso nos leva a pensar que o que combate a realidade da docência em toda sua materialidade e
concretude é a realidade inversa, dos sonhos, das fantasias e dos ideais. Sabemos que apenas o
amor à profissão e fé não resolvem os problemas aqui já mencionados; contudo, sem eles, os
problemas continuariam; resta-nos saber se haveria professores.

Referências Bibliográficas
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES SOBRE A ESCUTA DA
PERMANÊNCIA NA PROFISSÃO

ORNELLAS, Maria de Lourdes Soares – UNEB

Resumo
Trata-se de um recorte sobre a permanência docente da pesquisa longitudinal acerca dos
Processos Psicossociais da Formação e do Trabalho Docente, orientada pelo Centro
Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – Educação – CIERS –
Ed, em parceria com a Fundação Carlos Chagas – FCC, que teve o objetivo de analisar como
os sujeitos classificam suas satisfações e insatisfações e como eles constituem a manutenção
na profissão. Os sujeitos foram 25 (vinte e cinco) professores do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental de instituições públicas e privadas da cidade de Salvador-Bahia, cujo tempo de
atividade varia entre 5 a 10 anos. Para a obtenção dos resultados, foi aplicada a técnica Q,
objeto fundante, no sentido de reconhecer algumas fronteiras possíveis entre o dado
quantitativo e o qualitativo e coube ao pesquisador escutar a significação atribuída pelos
sujeitos às condições da docência, suas satisfações e insatisfações e, como consequência, a
permanência na carreira. O manejo da técnica Q é uma metodologia que se utiliza de uma
abordagem estatística específica e se constitui de grande relevância para as ciências humanas.
Assim, adotou-se como base uma “régua”, na qual os escores são dispostos ordenadamente de
0 a 10, nos quais os sujeitos atribuíram classificação a 71 itens, contendo frases referentes às
categorias satisfação e insatisfação com o ofício. O fato de nos extremos da “régua” os
sujeitos terem a possibilidade de classificar menos itens permitiu equiparar e/ou distanciar os
resultados. Dessa forma, foi possível dividir os sujeitos em dois grupos: o G1, que apresentou
classificações semelhantes, e, o G2, que se distanciou nas respostas atribuídas. O perfil dos
sujeitos também se apresenta como relevante nos resultados obtidos, a maioria (52%) revela
idade entre 31 e 40 anos, 72% são do sexo feminino (G 1 – 86% e G2 – 55%), 92%
pretendem continuar na profissão (G1 – 100% e G2 – 80%) e 56% sentem-se realizados como
professor (G1 – 71% e G2 – 32%). Esses dados expressam que, mesmo não se sentindo
realizados, alguns sujeitos ainda insistem em continuar na profissão. As atribuições dos
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sujeitos do G1 aos itens apresentados estão ancoradas em representações sociais de realização
profissional, orgulho da profissão, autonomia, criatividade, aprendizado do aluno etc.
Em relação às insatisfações, as classificações mais altas do G1 se relacionaram com o excesso
de alunos na sala de aula e a falta de respeito dos próprios colegas, além da pressão provocada
por esses entraves. Já o G2, ancorou suas insatisfações no risco imposto pela carreira. Não
desejam morrer na ocupação, embora 80% tenham respondido no questionário de perfil que
pretendem continuar na profissão. As notas mais altas atribuídas pelo G2 também se referem
à falta de condições mínimas de trabalho, ao arrependimento pela escolha e ao desgaste
perante o tempo de atividade. O lugar e a posição dos resultados ora apresentados, ainda
parcialmente, mostram uma certa ambivalência quando configuram a permanência na
profissão docente pelo sistema simbólico dos processos constitutivos das representações
sociais.
Palavras-chave: Representações Sociais. Técnica Q. Docência e Permanência na Profissão.

Introdução
Para iniciar uma conversa de como surgiu a pesquisa, conta-se um fragmento da história sobre
a origem desse estudo. No começo, o processo subjetivo tinha a pétala como unidade de
estudo, uma metáfora sobre o objeto aderente a cada pesquisador, cena originária, tendo como
objeto o estudo das representações sociais, com o objetivo de pesquisar, articular estudos,
saberes e conhecimentos sobre a formação docente na contemporaneidade. A pesquisa foi
proposta pelo CIERS-ed, vinculado à FCC. Assim, uma pergunta emergiu: De qual lugar
cada pesquisador que integra o CIERS fala da formação docente? Essa pergunta, ao longo da
pesquisa e da montagem, foi-se processando nos andaimes metodológicos e epistemológicos
da teoria.
É uma pesquisa que se assenta na Teoria das Representações Sociais, pensada por
Serge Moscovici. Este, em (1978), pensa representação social associada às experiências
subjetivas do sujeito, enredadas, simultaneamente, como um produto e um processo: “[...] a
atividade representativa constitui, portanto, um processo psíquico que permite tornar familiar
e presente em nosso universo interior; um objeto que está distante e, de certo modo, ausente,
[...]” (MOSCOVICI, 1978, p. 28). Posso então pensar que a representação social é um
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trabalho de lembranças daquilo que está ausente, ou seja, que se encontra em falta. Portanto, a
representação social, ao mesmo tempo, que indica presença, mostra-se ausente. Pode-se dizer,
então, que a representação social, ao estudar o sujeito em processo de interação com outros
sujeitos, expressa uma espécie de saber prático de como os sujeitos sentem, pensam,
aprendem e interpretam os afetos que enredam o seu cotidiano. Nesta lógica, o dizer da autora
aprofunda o conceito:
As representações sociais devem ser estudadas articulando elementos
afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição da linguagem e
da comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a
realidade material, social e ideal sobre as quais elas intervirão (JODELET,
2001, p.41)
Por essa vertente, o estudo acerca das representações sociais de docentes sobre a escuta da
permanência docente amalgamou componentes afetivos, mentais, sociais e metodológicos
para que os resultados, mesmo parciais, pudessem aqui se presentificar. Foram 25 (vinte e
cinco) professores – 72% do sexo feminino, cuja docência tem sido exercitada nas séries de
6º a 9º ano do Ensino Fundamental II de instituições públicas e privadas da cidade do
Salvador-BA, com tempo de profissão entre 5 a 10 anos.
A pesquisa passou por etapas distintas, ao longo do processo teórico-metodológico e ora teve
como um dos seus principais objetivos buscar, através da Técnica Q, a análise de como os
sujeitos professores revelam seus níveis de prazer e desprazer no exercício profissional e de
que maneira permanecem na profissão docente. A técnica Q é uma metodologia que tem
como aporte uma abordagem estatística específica e se constitui de grande relevância para as
ciências humanas. Gatti (2010, p. 43) pontua: “Método não é algo abstrato. Método é ato
vivo, concreto, que se revela na organização do trabalho investigativo, na maneira como
olhamos as coisas do mundo.” Nesse sentido, a técnica Q mostrou a concretude da sua
aplicação. O manejo da técnica Q utiliza como base uma “régua” na qual os escores são
dispostos ordenadamente de 0 a 10, nos quais, os sujeitos atribuíram classificação a 71 itens
contendo frases referentes às categorias satisfação e insatisfação com o exercício da profissão.
O fato de nos extremos da “régua” os sujeitos terem a possibilidade de classificar menos itens
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permitiu equiparar e/ou distanciar os resultados e, nesse caso, a pesquisa se interessou em
perceber o que foi mais pregnante nos extremos. Destarte, foi possível dividir os sujeitos em
dois grupos: o G1, que apresentou classificação e por essa razão a pesquisa se interessou em
respostas semelhantes, e, o G2, que se distanciou nas respostas atribuídas. Os Indicadores de
permanência na profissão perpassaram por respostas bem singulares no campo da docência e
da profissão docente: 64% dos entrevistados não fizeram/fazem outro curso universitário,
92% pretendem continuar na profissão e 64% não acumulam outra função com a docente.
Enquanto que os indicadores de realização da profissão expressam: 56% sentem-se realizados
como professor (G1 – 71% e G2 – 32%) – Diferença entre os dois grupos e 57% tiveram
outro trabalho remunerado antes de tornar-se/ser professor
Em relação ao grau de importância atribuído a docência, o quadro abaixo mostra a fala dos
sujeitos. Mas, faz-se pertinente observar uma inferência de que apenas os itens que
apresentam diferença se constituem significativos:
* Diferença significante entre as médias do grupo 1 e 2
Sinto-me vitoriosa(o) com o sucesso que alguns alunos conseguem
alcançar.
Tenho orgulho de ser professor.
Gosto de ser professor e pretendo me aperfeiçoar na profissão
Posso contribuir com a formação do outro
Me realizo em sala de aula
Escolhi essa profissão por vocação
Tenho autonomia de criar
Excesso de alunos em sala de aula
Há falta de respeito dos próprios colegas
A profissão de professor hoje é arriscada.
Permanecer na profissão exige heroísmo.
Gosto de ser professor, mas não quero morrer nesta profissão
Não tenho condições mínimas de trabalho
Não consigo trabalhar sob pressão.
Me esforço para crescer na profissão porque não vejo alternativa
Continuo na profissão por falta de opção.
Escolhi ser professor e hoje me arrependo.
No início, gostava de ensinar, mas o tempo me ensinou a odiar
Fonte: produzida pela pesquisadora
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Os Itens laranja revelam que os sujeitos do G1 atribuem notas mais altas nos itens que se
referem à realização profissional, se orgulham da profissão que escolheram e acreditam na
autonomia e na criatividade proporcionadas pela profissão. Esses mesmos sujeitos se
preocupam com a formação do outro e com o aprendizado do aluno, diferente dos sujeitos do
G2, que atribuíram notas mais baixas para os itens que se referem a esse assunto.
Os Itens Rosa expressam a escolha da profissão e a importância do aperfeiçoamento na área,
porém, ainda mostram a profissão como vocação. O G1 atribui maiores significados que o G2
para estes itens, diferença essa que fica explícita no questionário de perfil, quando trata sobre
a realização em ser professor.
No que se refere aos itens azuis e verdes. Os itens azuis tratam de questões referentes às
dificuldades da profissão. Estas questões se referem a certa insatisfação no ser/sentir-se
professor e os verdes, à insatisfação com a profissão.
As classificações mais altas do G1 se relacionaram com o excesso de alunos na sala de aula e
a falta de respeito dos próprios colegas, além da pressão que esses entraves geram. Não se
apresenta com maiores insatisfações. Já o G2 ancorara suas insatisfações no risco ao qual a
profissão lhe impõe, justificando a exigência do “heroísmo” e o crescimento na profissão por
falta de outras possibilidades. Além disso, não querem morrer na profissão, embora 80%
tenham respondido no questionário de perfil que pretendem continuar na profissão. As notas
mais altas atribuídas pelo G2 também se referem à falta de condições mínimas de trabalho, ao
arrependimento pela escolha e ao desgaste perante o tempo de profissão.
Neste viés, a docência que possibilita a permanência da docência é concebida como uma
série de fatores, desde as relações, o desejo de aprender e ensinar o domínio da interlocução,
das práticas discursivas, etc. Essa gama de demandas possibilita a escuta do fazer, da
construção do saber e do conhecimento. A escuta aqui é entendida se aproxima da concepção
que o autor corrobora:
Uma escuta que coloca entre parêntese o plano reflexivo para deixar-se fluir
em uma experiência pré-reflexiva. Uma escuta que procura deslocar-se do

37

cogito-cartesiano, no qual instala-se a dicotomia sujeito-objeto, para poder
dirigir-se a uma vivência antipredicativa (Figueiredo, Junior, 2000, p. 80).
Observa-se que a escuta da permanência desses sujeitos na docência se aproxima do que
postula LAVILLE, (2005) faz-se necessário se constituir espaços na escola que possa
exercitar a alteridade. É possível que, ao assumir esses lugares, as respostas dos sujeitos
representadas pelas cores do quadro esboçado na página 05, encontraram a objetivação, no
sentido de condensar significados e significantes distintos e, nesse processo, os sujeitos
ancoraram o desconhecido numa realidade conhecida.
A literatura traz dois tipos de docentes presentificados nesta contemporaneidade. Um grupo
colocando-se inseguro, inquieto e solitário e um outro, no qual pesam as adversidades, que
busca fazer da docência um lugar e uma posição de permanência no ofício de aprender e
ensinar, mesmo sabendo que o percurso de formação e profissionalização docente está
inscrito numa rede de complexidade traduzida nos cenários educacional e social.
Através da escuta dos dados da pesquisa, um vasto campo de significados e significantes se
descortinou, mas também aguçou o desejo de continuar desvelando o que ainda se encontra
obscuro. Portanto, anuncio o meu desejo, sustentada na atenção flutuante, inscrita nesta letra,
com vistas a ser socializada no CIRS-2014, quando assino e autentico a angústia de
permanecer docente.
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QUESTÕES METODOLÓGICAS DO ESTUDO SOBRE AS CONDIÇÕES DE
TRABALHO DO PROFESSOR E SEU PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO
DOCENTE E DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL.
PLACCO, Vera M.N.S. – PUC SP
Resumo
A pesquisa apresentada visa investigar quais são as condições, materiais e imateriais, em que
se desenvolve o trabalho docente, buscando contribuir para a compreensão do processo de
constituição da profissionalidade docente e da identidade profissional. Este projeto está
vinculado à linha de pesquisa Processos Psicossociais da Formação e do Trabalho Docente,
no âmbito da Cátedra UNESCO – Profissionalidade Docente, e do Centro de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade (CIERS-Ed). A proposição desta linha de pesquisa
objetiva ampliar a compreensão sobre os processos psicossociais subjacentes à
profissionalização docente, sendo o foco deste artigo a descrição da metodologia utilizada
para compreender as características e condições que subsidiam o desejo de permanência na
profissão. A escolha por esta categoria – permanência na permanência – deu-se em função dos
significados presentes nas diferentes afirmações apresentadas pelo estudo original. Nesta
mesa, assim, serão apresentados os procedimentos metodológicos da técnica Q, especialmente
os tratamentos estatísticos, e os primeiros resultados analisados. Esta técnica tem como
premissa captar, por meio da avaliação atribuída a um conjunto de falas que revelam situações
da docência, a subjetividade do professor, por meio de um instrumento onde as falas são
classificadas pelos professores, a partir de seus valores, vivências, crenças, etc. Participam
desta pesquisa 25 docentes que atuam no ensino fundamental II, do 6o ao 9o ano, em
instituições públicas e privadas, na cidade de São Paulo, e que têm entre 5 e 10 anos de
profissão. Destes sujeitos, 14 são professores de escola pública, sendo 7 homens e 7 mulheres,
e 11 de escola particular, sendo 6 homens e 5 mulheres. Os referenciais teóricos a serem
utilizados na análise dos dados são autores do campo da profissionalidade docente, com
aportes da psicologia, da sociologia e da educação, além da teoria das representações sociais,
com autores como Moscovici, Jodelet, Doise, Markova e muitos de seus leitores e intérpretes.
Recorre-se ainda à teoria de Claude Dubar, ligada a conceitos de trabalho e identidade.
Assim, ao articular a teoria das representações sociais de Moscovici às proposições teóricas
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de Dubar, esperamos contribuir para a compreensão e articulação dos conceitos propostos
quanto à formação identitária profissional de professores. A análise fatorial identificou dois
grupos: Grupo 1, com 20 sujeitos e o Grupo 2, com cinco. Esse agrupamento deu-se com base
nas cargas mais altas de suas respostas e em decorrência de seu grau menor de dispersão. Para
identificar o que era essa carga, optamos por trabalhar com os valores mais altos, 10, 9 e 8, da
régua e elegemos as falas que possuíssem maior número de escolhas. As análises indicaram
duas categorias, a saber: Significado da Profissão Docente e Profissionalidade Docente.
Palavras-chave: Técnica Q, Profissionalização docente, Identidade profissional.

Introdução
Este trabalho teve início no mês de agosto de 2012, quando o grupo de pesquisa Movimentos
Identitários de Professores foi convidado, ao lado de outros grupos de pesquisa, pelo Centro
Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade (CIERS-ed) e pela
Fundação Carlos Chagas (FCC), a participar de uma pesquisa sobre profissionalização
docente, proposta pela Linha de Pesquisa Processos Psicossociais da Formação e do Trabalho
Docente, no âmbito da Cátedra UNESCO – Profissionalização Docente. Esta pesquisa tem
por objetivo identificar as condições de trabalho do professor como produtoras e
mantenedoras

de práticas

e representações

sobre a docência,

no processo

de

profissionalização docente e de constituição da identidade profissional. Vários temas foram
identificados como fundantes para a compreensão das práticas e representações dos
professores, em uma pesquisa inicial do CIERS – Ed e cada um dos grupos integrantes da
Cátedra UNESCO se envolveu na análise de uma temática. O grupo de pesquisai Movimentos
Identitários do Professor analisa a temática Permanência na Profissão, entendendo que os
motivos e os posicionamentos dos professores em relação a essa permanência nos
possibilitam melhor compreensão dos processos de profissionalização docente e explicam, em
grande medida, os processo de constituição da identidade profissional docente.
Muitos são os procedimentos e formas de análise que podem ser usados para o estudo dessa
temática. No entanto, no contexto do CIERS-Ed e da Cátedra UNESCO, decidiu-se pela
utilização da Técnica Q, Os dados foram coletados pelo grupo de pesquisa, junto aos
professores, e enviados para a Fundação Carlos Chagas, onde foram tratados por especialistas
da área de Estatística.
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Desenvolvimento do trabalho
Antes que fizéssemos qualquer coleta de dados, cada grupo recebeu uma tabela, gerada a
partir de uma pesquisa inicial, realizada por pesquisadores da FCC e do CIERS-ed, com 70
falas categorizadas em 7 grupos, cada um com uma denominação específica e composto por
um determinado número de falas de professores. A categoria ‘Permanência na Profissão’,
escolhida por nosso grupo, possuía 16 falas. A opção por essa categoria decorreu do fato de o
conteúdo de suas falas se aproximar do foco de estudo de nosso grupo, qual seja, os
movimentos identitários dos professores.
Partindo das 16 falas da categoria ‘Permanência na Profissão’, enviadas pela FCC, este grupo
de pesquisa ampliou-as para 84, com falas retiradas de nossas pesquisas anteriores com
professores. Após essa seleção, esse conjunto foi enviado à FCC e submetido a avaliação de
especialistas, que fizeram uma triagem, excluindo algumas delas, alterando a redação de
outras, de modo a que não causassem dúvidas nos sujeitos participantes, e que, finalmente,
resultaram em 70 falas a serem submetidas aos nossos sujeitos de pesquisa. Esse
procedimento foi realizado com todos os grupos de pesquisa envolvidos, que, ao término
desse tratamento, receberam as 70 falas ou itens, um manual com as instruções e as diretrizes
dos procedimentos para a aplicação da Técnica Q, bem como um questionário a ser
preenchido pelos participantes.
O instrumento (ver quadro 1), é composto de uma régua com duas linhas e 11 colunas, e 70
filipetas com as 70 falas ou itens. A primeira linha, numerada de 0 a 10 indica o valor que o
sujeito atribuirá às falas, sendo que 0 é o menor valor e 10 o maior valor atribuído ao que está
expresso na filipeta. Na segunda linha, está indicada a quantidade de filipetas que poderiam
ali ser colocadas. Cada uma dos valores, de 0 a 10, possui uma quantidade específica de falas.
Tendo os pesquisadores realizado uma simulação de como proceder à aplicação da técnica,
procedeu-se à seleção de escolas e docentes de diferentes regiões do município de São Paulo.
O tempo médio aferido na simulação era de 50 minutos para a classificação das falas na régua
e aproximadamente 10 minutos para o preenchimento do questionário. Essa simulação foi
importante, pois os docentes não dispunham de muito tempo para participar e geralmente
questionavam a duração da atividade. Vale ressaltar que, no momento em que o docente dizia
ter terminado a classificação, o pesquisador deveria conferir se o número de falas estava
correto para cada valor na régua e, enquanto o participante preenchia o questionário, o
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pesquisador deveria preencher uma tabela indicando a organização das respostas classificadas
pelos docentes.

Quadro 1.- Régua de valores da Técnica Q
Escore - Posição na escala
Frequência
Nº de cartões em cada coluna
Fonte: Manual Coleta de Dados – FCC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

5

7

11

14

11

7

5

3

2

A pesquisa contou com a participação de 25 docentes, sendo 14 da rede pública e 11 da rede
privada. Desses 14 docentes da escola pública, sete são mulheres e sete são homens e, da rede
privada, cinco são mulheres e seis são homens.
Após a coleta dos dados, os mesmos foram digitados em uma tabela e enviados para a FCC no
final de abril de 2013. Esses dados foram submetidos a uma análise fatorial e devolvidos para
o grupo no início de agosto do mesmo ano.
A FCC enviou para este grupo dois arquivos, sendo 1. uma planilha do Excel com três pastas
indicando: a) organização de todas as escolhas para cada um dos 25 sujeitos, em uma tabela
com os dados organizados horizontalmente; b) uma tabela que indica a média das notas
atribuídas pelos respondentes; c) a estatística da nota/ grau de importância atribuída aos itens
pelos participantes da pesquisa e 2. Um arquivo do Word com uma tabela indicando a
distribuição dos sujeitos com base nas semelhanças identificadas pela análise fatorial que deu
origem a dois grupos denominados: Grupo 1, com 20 sujeitos e o Grupo 2, com cinco.
A análise fatorial agrupou os participantes do grupo denominado 1 com base nas cargas mais
altas de suas respostas e em decorrência de seu grau menor de dispersão. Os participantes do
grupo denominado 2 possuem cargas mais baixas e grande dispersão de suas respostas.
Procurando pistas para compreender estes sujeitos, fizemos uma análise inicial das falas
presentes na tabela, observando as médias das repostas. A maior média era 7,6 e a menor,
2,0. O grupo de pesquisa optou, nesse primeiro momento, por trabalhar com as maiores e
menores médias, sendo o recorte definido: maiores médias entre 7,6 e 6,0, grupo com 18
falas, e menores médias entre 2,0 e 4,0, grupo com 17 falas.
A análise das falas obedeceu aos seguintes critérios: o grupo de pesquisa deveria ler as falas,
procurando identificar qual a ação expressa pela mesma, indicar o que a fala significava/qual
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a finalidade expressa nela, e, por fim, indicar qual a perspectiva ou intencionalidade presente
naquela ação. Deve-se chamar a atenção para o fato de que as falas com maior média são mais
bem avaliadas pelos sujeitos e isto requer um olhar diferenciado, se comparado ao atribuído
às falas com menor média. As próprias falas indicam aspectos mais positivos ou negativos,
lembrando que essa organização inicial foi livre. Essa primeira análise indicou as seguintes
categorias e sub-categorias, a saber: categoria Aspecto Subjetivo – subcategorias: Ser/Estar,
Refletir, e Relacionamento Interpessoal; e categoria Aspecto Objetivo – subcategorias:
Escolher, e Atuar – planejar/conhecer/aprender. Passada esta primeira etapa, o grupo de
pesquisa focou suas análises sobre a Distribuição dos sujeitos da pesquisa em grupos 1 e 2
(G1 e G2). Considerando que as falas deram origem a um componente que aproximou os
sujeitos do grupo 1, nós optamos por identificar qual ou quais os aspectos que aproximaram
esses docentes. Um primeiro aspecto que chamou a atenção é o fato deste grupo ser composto
por 10 docentes da escola pública, sendo cinco homens e cinco mulheres, e 10 docentes da
escola rede privada, sendo seis homens e quatro mulheres. Do total de docentes participantes
da pesquisa, apenas um da rede privada não está nesse grupo.
Como, neste momento, o que se buscava era o que identificava / aproximava estes sujeitos,
optamos por buscar/conhecer as falas às quais os participantes atribuíram aos valores 10, 9 e
8, na régua da técnica Q. Essa organização das falas seguiu os mesmos critérios adotados para
a primeira análise realizada, observando-se as médias, como descrito anteriormente. Como o
número de falas era muito extenso e o número de escolhas para uma mesma afirmação
apresentava certa variância, optamos por selecionar as falas que obtiveram entre 13 e 5
escolhas. O quadro 2 apresenta as falas mais escolhidas pelo grupo 1.
Quadro 2 – Falas mais bem avaliadas pelos docentes do Grupo 1, nos valores 10, 9 e 8
Número Fala

M/F

8

Tenho orgulho de ser professor.

13

22

Acho que é preciso ser um provocador de aprendizagem nos alunos.

11

45

Planejar a aula é fundamental para o meu trabalho.

10

52

Dar aula foi uma escolha minha; se eu não gostasse do que faço, estaria em outra profissão.

9

53

Eu acredito que o professor é um agente de mudança.

9

55

O professor deve ser um profissional com qualificação para estar em aula.

8

68

O professor tem que buscar sempre mais. Tem sempre que questionar as coisas e melhorar.

8

56

O trabalho de professor é um trabalho de interação (professor – aluno) para construir conhecimento.

7

43

21

Devo auxiliar os alunos e dar sentido às informações.

6

50

Eu tenho aprendido muito desde que cheguei nessa escola.

6

67

O professor tem que lidar com o fato das pessoas serem diferentes.

6

9

Minha família valoriza minha profissão.

5

14

Sinto-me responsável pela formação da próxima geração.

5

16

Para os jornais/televisão a culpa é sempre do professor.

5

49

Tem que gostar de ser professor para a gente continuar.

5

60

Trabalhar para que a educação de nosso país tenha mais qualidade é a minha meta.

5

61

Pretendo continuar na carreira, apesar do salário e das condições de trabalho.

5

Fonte: Tabela construída pela FCC, partir do conjunto de 70 falas elaboradas pelo grupo Movimentos Identitários.

Estas falas, por sua vez, foram classificadas em duas categorias: Significado da Profissão
Docente e Profissionalidade Docente, as quais, a partir de novas discussões, foram divididas
em 8 subcategorias:

Atribuições afetivas ao docente e à docência, Identidade Pessoal/

Sentidos da Profissão docente, Pessoal /Subjetividade, Valorização profissional (quanto a
Significados da Profissão Docente) e Formação Profissional, Organização do trabalho docente
e Interação para construção desconhecimento / trabalho coletivo (quanto a Profissionalidade
Docente). Uma última sub- categoria, Dimensão Política, perpassa as demais.

Considerações
Compreendemos, a partir das categorias construídas, diferentes enfoques teóricos, quais
sejam: a categoria Significados da Profissão Docente indica uma dimensão mais subjetiva,
uma vez que as escolhas explicitadas pelos sujeitos partem de suas experiências de vida; e a
categoria Profissionalidade Docente conduz os sujeitos a uma negociação, na qual eles
precisam atribuir sentido às suas experiências, articuladas às condições externas (contextos
político, social, cultural, econômico, etc), e, em alguns casos, foi possível observar a sua
satisfação ou insatisfação.
A subcategoria Dimensão Política não se articula somente ou diretamente a nenhuma das duas
categorias elaboradas. Ela está compreendida, neste estudo, como transversal às duas
categorias porque, se a fala que a representa “Eu acredito que o professor é um agente de
mudança” atribui a intenção de transformação de si e do outro no ato educativo, ela implica
também em escolhas subjetivas que o sujeito faz consigo mesmo, nas suas negociações
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internas a partir das suas ressignificações, sendo, no entanto, subordinadas às condições
externas que independem da sua ação.
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UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA Q Y ANÁLISIS DE CONTENIDO EN EL
ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE PROFESORES SOBRE
SUS CONDICIONES DE PERMANENCIA EN LA PROFESIÓN
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA Q E ANÁLISE DE CONTEÚDO NO ESTUDO DAS
REPRESENTAÇÕES SCIAIS DE PROFESSORES SOBRE SUAS CONDIÇÕES DE
PERMANÊNCIA NA PROFISSÃO.

SEIDMANN, Susana - Universidad de Belgrano Buenos Aires/Argentina

Introducción:
La Teoría de las Representaciones Sociales resulta una herramienta conceptual muy rica para
abordar tanto la visión del mundo de grupos particulares, tal como se expande a lo largo del
sentido común compartido por los miembros de una comunidad, así como de una sociedad.
Pero también lo hallamos en personas que comparten una profesión – maestros, profesores,
docentes – en diferentes contextos sociales. Existe asimismo una estrecha relación entre los
componentes cognitivos – el contenido de la representación social – y las prácticas sociales.
Las representaciones y las prácticas se complementan y co-construyen recíprocamente en los
espacios de interdependencia social.
En una investigación transnacional que se realiza en el Ciers-ed sobre representaciones
sociales de maestros acerca de su profesión, se abordó la problemática de la permanencia en
la profesión, su motivación y calidades de su desempeño.
La permanencia en la profesión alude a una expresión de la afectividad global, relativa a la
satisfacción e insatisfacción con la tarea cotidiana, la cual repercute en la construcción de la
identidad docente, en la que cobra relevancia la mirada del otro y la necesidad de
reconocimiento.
Remite al componente emocional, valorativo y vivencial de las representaciones sociales,
concerniente a las vivencias placenteras/displacenteras de la práctica docente.
Las categorías emergentes, a partir de entrevistas en profundidad, están relacionadas con
antinomias y contradicciones que remiten a la existencia de themata que opone la docencia
como vocación, como idealización o bien como trabajo asalariado. Estas ideas polarizadas
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dan cuenta de tensiones presentes en el ejercicio y mantenimiento de una profesión que, por
cierto, genera conflictos.

Objetivo
Identificar los aspectos que caracterizan a la permanencia en la profesión de docentes de nivel
primario (6º y 7º grado) de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Metodología:
Tipo de estudio: descriptivo y transversal
Sujetos y muestra: se seleccionó una muestra intencional de 25 docentes de nivel primario de
escuelas públicas en un mismo distrito de la Ciudad de Buenos Aires.
Técnica de recolección de datos: a partir de frases seleccionadas de una etapa previa de la
investigación, correspondiente a un abordaje cualitativo llevado a cabo a través de entrevistas
en profundidad, se construyó un listado de 70 frases que respondían a la categoría
“permanencia en la profesión”, las cuales debían ser ordenadas por los docentes acorde a un
esquema de distribución normal (Técnica Q) en función de su importancia en relación con su
práctica profesional.
Análisis de datos: Los datos fueron analizados estadísticamente con el soporte técnico del
software Spss 20.0, versión castellana. Se realizaron análisis descriptivos, bi y multivariados,
según el nivel de medición de las variables, aceptándose un error α<0.05.

Resultados:
En cuanto a los análisis descriptivos se presentan a continuación las frases que presentaron un
menor (≤2.5) y un mayor (≥6.5) promedio de importancia, indicando su nivel de acuerdo
relativo.
Frase

Media

Desv. Tip.

1. No elegí ser profesor, pero estoy contento con la
profesión.
2. Escogí ser profesor, y hoy me arrepiento.

2,51

1,873

2,12

2,505

20. Estoy insatisfecho con la posibilidad que tengo para
tomar decisiones.
17. Estoy insatisfecho con las horas que trabajo.

1,56

1,474

6,76

2,127
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43. Sigo en esta profesión porque es más que un medio de
vida.
54. Estoy satisfecho con la profesión porque siento que les
abro a los alumnos un mundo nuevo.

6,76

1,562

6,52

2,417

Además, si se considera la sumatoria de la importancia otorgada a cada ítem o frase se
observa que el grupo de las frases señaladas sobre las que existía un mayor acuerdo, se
amplía.
Frase

Sumatoria*

1. No elegí ser profesor, pero estoy contento con la profesión.

63

2. Escogí ser profesor, y hoy me arrepiento.

53

20. Estoy insatisfecho con la posibilidad que tengo para tomar decisiones.

39

9. Me quedo en la profesión a causa de los alumnos

160

14. Permanezco porque cuando estoy con los chicos siento que el mundo
de afuera deja de existir.
17. Estoy insatisfecho con las horas que trabajo.

171

22. Me quedo en la profesión porque puedo trabajar pocas horas

169

33. Me siento responsable por la formación de la próxima generación.

162

43. Sigo en esta profesión porque es más que un medio de vida.

169

54. Estoy satisfecho con la profesión porque siento que les abro a los
alumnos un mundo nuevo.
* Se consideraron 65 ptos. y 160 ptos. como puntos de corte, respectivamente.

169

163

Por otra parte, al explorar las correlaciones entre las frases se observaron innumerables
correlaciones significativas, de las cuales se presentan aquéllas relativas a las frases con las
que los docentes mostraron mayor o menor acuerdo expuestas en el cuadro anterior. A
continuación, se describen las correlaciones positivas y significativas con las frases con
menor acuerdo:
2. con 10. (r=.44 y p<0.05) y con 26. (r= .55 y p<0.01).
Y las positivas y significativas con las frases con las que se manifestó un mayor
acuerdo:
9. con 44. (r= .54 y p<0.01), con 51. (r= .44 y p<0.05), con 56. (r=.46 y p<0.05)
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14. con 4 (r= .53 y p<0.01), con 17 (r=.45 y p<0.05), con 19 (r=.45 y p<0.05), con 24 (r=.40 y
p<0.05), con 39 (r=.44 y p<0.05), con 41 (r=.52 y p<0.01), con 55 (r=.46 y p<0.05)
17. con 7. (r= .48 y p<0.05), con 14. (r=.45 y p<0.05), con 19. (r=.64 y p<0.01), con 38.
(r=.40 y p<0.05), con 39. (r=63 y p<0.01), con 41. (r=.44 y p<0.05), con 42. (r=.41 y p<0.05),
con 44. (r=.40 y p<0.05), con 55. (r=.43 y p<0.05).
22. con 7. (r=.50 y p=0.01), con 13 (r=.45 y p<0.05), con 38. (r=.57 y p<0.01), con 42. (r=.43
y p<0.05), con 54. (r= .44 y p<0.05).
33. con 36. (r= .51 y p), con 37. (r=.42 y p<0.05), con 58. (r=.46 y p<0.05)
43. con 21. (r=.63 y p<0.01) y 54. (r= .43 y p<0.05).
54. con 7. (r= .65 y p<0.001), con 22. (r= .44 y p<0.05), con 43. (r= .43 y p<0.05), con 55
(r=.46 y p<0.05), con 59. (r=.58 y p<0.01).
En todos estos casos, cuando le otorgan un nivel de importancia (bajo o alto) a una de
estas frases es probable que le asignen una similar a la otra.
En cuanto a las correlaciones negativas y significativas de las frases consideradas, se
encontró lo siguiente:
Con un menor acuerdo o importancia para la práctica docente:
1. con 29 (r=-.52 y p<0.01).
2. con 22. (r= -.53 y p<0.01), con 24. (r=-.40 y p<0.05), con 45. (r= -.41 y p<0.05) y con 56.
(r=-.45 y p<0.05)
Con un mayor acuerdo o importancia:
14. con 3. (r=-.47 y p<0.05), con 26 (r=-.66 y p<0.001), con 28. (r=-.43 y p<0.05), con 46.
(r=-.57 y p<0.01), con 47. (r=-.43 y p<0.05), con 50. (r=-.45 y p<0.05)
17. con 3. (r= -.47 y p<0.05), con 10. r=47 y p<0.05), con 18. (r=-.40 y p<0.05), con 26. (r=.52 y p<0.01), con 46. (r=-.59 y p<0.01), con 50. (r=-.48 y p<0.05), con 51. (r=-.40 y p<0.05),
con 62. (r=-.41 y p<0.05)
22. con 10. (r=-.57 y p<0.01), con 12. (r=-.50 y p<0.01), con 40. (r=-.56 y p<0.01), con 47 (r=
-.52 y p<0.01), con 57. (r=-.55 y p<0.01), con 62. (r= -.43 y p<0.05) y con 64 (r= -.43 y
p<0.05).
43. con 44 (r=-.47 y p<0.05), con 47. (r=-.43 y p<0.05), con 51. (r=-.52 y p<0.01), con 56. (r=
-.43 y p<0.05), con 64. (r= -.69 y p<0.001) y con 66. (r=-.57 y p<0.01)
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54. con 10. (r=-.63 y p<0.01), con 58. (r= -.46 y p<0.05), con 62. (r= -.55 y p<0.01), con 63.
(r= -.41 y p<0.05) y con 66. (r= -.60 y p<0.01).

Inversamente, las relaciones precedentes deben interpretarse que cuando los docentes
le otorgan una importancia elevada a una de estas frases es probable que le asignen una baja a
la otra, y viceversa.
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Gráfico 1. Relaciones entre las frases en función de los análisis
de correlación bivariados realizados.
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Al

graficar las relaciones entre las frases (de mayor

importancia otorgada por los docentes) se observa que no sólo hay correlaciones positivas y
significativas entre varias de ellas sino que existe una fuerte congruencia entre las relaciones
positivas o negativas con el resto de las frases.
Las únicas dos que quedan aisladas de los mencionados vínculos e incluso presentan
correlaciones positivas con algunas frases que otras del grupo central presentan correlaciones
negativas son la 9 y la 33 por lo que se decidió eliminarlas del análisis.
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Tabla I. Contenido de las tres franjas delimitadas en el gráfico anterior
Correlaciones negativas con:
3. Continuo en la profesión por
falta de opciones

10. Siento orgullo de ser
profesor.
12. Me quedo en la profesión
porque con los chicos se hacen
milagros.
18. Estoy insatisfecho porque
el sueldo no alcanza.

26.
Permanezco
en
la
profesión
pero
estoy
desmotivado
porque
hay
mucho que no se puede hacer.
28. Estoy cansado de esta
profesión.
40. Perdí las ganas de hacer
porque los docentes no
podemos decidir
44. Hago docencia porque me
gusta, no por dinero.
46. A veces siento que estoy
cumpliendo ritos que carecen
de sentido.
47. Sigo en la profesión pese a
que no me siento reconocido
50. En mi profesión es
frecuente que choque con las
opiniones de mis compañeros.
51. La docencia es un trabajo
como cualquiera, el profesor
también tiene compromisos
que cubrir.
62. La distancia entre el diseño
de las políticas educativas y la
realidad dentro de la escuela
me genera malestar.
63. Los problemas vinculados

Grupo de frases de mayor
importancia o acuerdo
14. Permanezco porque
cuando estoy con los chicos
siento que el mundo de
afuera deja de existir.
17. Estoy insatisfecho con
las horas que trabajo.
22. Me quedo en la
profesión porque puedo
trabajar pocas horas.
43. Sigo en esta profesión
porque es más que un medio
de vida.

Correlaciones positivas
con:
4. Continúo en la profesión
por amor a los alumnos.

7. No sabría ser otra cosa
que profesor.
13. Me da vergüenza ser
profesor.

19. Permanezco en la
profesión porque ya tengo
todo armado y no necesito
innovar.
54. Estoy satisfecho con la 21. Las decisiones las toman
profesión porque siento que los directivos y eso me
les abro a los alumnos un cansa.
mundo nuevo.
24. Me gustaría tener tiempo
para perfeccionarme.
38. Cuando enseño me
olvido de mis problemas
39. Enseño porque me
dedico de corazón, con
amor.
41. Siento amor por lo que
hago, lo demás viene solo.
42. Cuando doy clases, se
me va el cansancio.
55. Permanezco en la
profesión porque es una de
las cosas más importantes de
mi vida.
59. Mucha gente dice que lo
que se experimenta dando
clases no tiene precio.
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con los procesos de enseñanza
y de aprendizaje se atribuyen a
la mala formación docente.
66. La docencia me genera
desgaste.
Se observa que las frases centrales que conforman el núcleo de lo que la mayoría acuerda que
resulta importante para la permanencia en la profesión se relaciona significativa y
positivamente con las frases de la tercera columna, las cuales refieren mayoritariamente a un
contenido idealizado de la docencia con clara referencia a los aspectos vocacionales de la
misma. Inversamente, dicho núcleo correlaciona negativamente (es decir que le otorga menos
importancia o está menos de acuerdo) con las frases de la primera columna que
fundamentalmente remiten a críticas hacia las prácticas docentes o al agotamiento físico o
emocional de los docentes.
Estas diferencias se visualizan más claramente al realizar un cluster análisis en el que se
detectaron dos grupos (en función de las diferencias significativas entre las medias de
importancia de las frases que los agrupan) y que pueden interpretarse como:

Críticos disconformes:
1.

Conformado por 5 docentes cuyas puntuaciones eran significativamente más

altas en los ítems siguientes (con medias entre 6,20 y 8,60 en todos ellos):
8. El Estado es responsable de mi insatisfacción profesional.
36. Desde el Estado hacen mucho para que se devalúe la profesión.
37. Continúo en la profesión pese a la falta de recursos.
40. Perdí las ganas de hacer porque los docentes no podemos decidir.
47. Sigo en la profesión pese a que no me siento reconocido.
50. En mi profesión es frecuente que choque con las opiniones de mis compañeros.
51. La docencia es un trabajo como cualquiera, el profesor también tiene compromisos
que cubrir.
57. La docencia es un trabajo ingrato porque mucha gente lo menosprecia.
62. La distancia entre el diseño de las políticas educativas y la realidad dentro de la
escuela me genera malestar.
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63. Los problemas vinculados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje se
atribuyen a la mala formación docente.
64. Los problemas vinculados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje se
atribuyen al desinterés de los docentes.
66. La docencia me genera desgaste.

Y más bajas (con medias entre 0,60 y 3) en los siguientes:
20. Estoy insatisfecho con la posibilidad que tengo para tomar decisiones.
54. Estoy satisfecho con la profesión porque siento que les abro a los alumnos un
mundo nuevo.
65. La falta de herramientas y de apoyo institucional para acompañar otras
problemáticas sociales aparecen dentro del aula, me genera malestar/impotencia.

Idealistas vocacionales:
2.

Conformado por 20 docentes con puntuaciones significativamente más altas en

los siguientes ítems (con medias entre 6,05 y 7,40):
7. No sabría ser otra cosa que profesor.
9. Me quedo en la profesión a causa de los alumnos.
14. Permanezco porque cuando estoy con los chicos siento que el mundo de afuera
deja de existir.
17. Estoy insatisfecho con las horas que trabajo
21. Las decisiones las toman los directivos y eso me cansa.
22. Me quedo en la profesión porque puedo trabajar pocas horas.
30. No tengo más paciencia con la indisciplina de los alumnos.
38. Cuando enseño me olvido de mis problemas.
41. Siento amor por lo que hago, lo demás viene solo.
43. Sigo en esta profesión porque es más que un medio de vida.
45. Sigo en la profesión conscientemente, me cuestiono en forma constante.
54. Estoy satisfecho con la profesión porque siento que les abro a los alumnos un
mundo nuevo.
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55. Permanezco en la profesión porque es una de las cosas más importantes de mi
vida.
65. La falta de herramientas y de apoyo institucional para acompañar otras
problemáticas sociales aparecen dentro del aula, me genera malestar/impotencia.

Y más bajas (con medias entre 1,75 y 2,65) en los siguientes:
2. Escogí ser profesor, y hoy me arrepiento.
10. Siento orgullo de ser profesor.
11. Mi familia valora mi profesión.

Vocacionales idealistas
Conclusiones
A partir del análisis realizado de las frases de los maestros con la Técnica Q, quedan
claramente diferenciadas dos tipos de representaciones sociales:
-

Las representaciones sociales hegemónicas, sostenidas por un grupo mayoritario que
dan cuenta de la tendencia social predominante. En éstas se concluye que los
maestros/profesores permanecen en la profesión por las mismas razones que entran en
la misma. La justificación que realizan muestran el fracaso de la idealización de la
profesión y el sostenimiento de una situación que, pese a sus contradicciones, intentan
hacerla coherente.

-

Las representaciones sociales polémicas muestran la existencia de un subgrupo crítico
que apunta a implementar cambios en la docencia, siendo considerado un grupo
opuesto al grupo dominante mayoritario.

La técnica Q resultó ser un instrumento poderoso que confirma los resultados obtenidos a
través del análisis cualitativo de los datos de las entrevistas en profundidad. Asimismo, esta
ratificación demuestra la fortaleza y potencia de la Teoría de las Representaciones Sociales
para analizar las alternativas de la práctica docente.
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CAMINHOS METODOLÓGICOS DE PESQUISAS EDUCACIONAIS À LUZ DA
TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
MANDÚ, Thamyris Mariana Camarote
Resumo
A mesa propõe discutir encaminhamentos metodológicos de pesquisas educacionais que
utilizaram a Teoria das Representações Sociais. Quatro trabalhos apontam contribuições de
instrumentos tradicionais e/ou inventivos fomentando o debate sobre a tendência de
privilegiar um procedimento como via de acesso às representações. Mandú (UFPE) discute o
uso do questionário em pesquisa sobre as representações do campo de atuação do pedagogo
entre estudantes. Lima (UFPE), a partir da abordagem estrutural, evidencia um Teste do
Núcleo Central como via de acesso à “polifasia cognitiva” nas representações do “bom aluno”
de professoras. Soares (UFPE) aborda as representações da violência contra o professor
enfatizando contribuições de entrevistas com pranchas indutoras. Barra Nova (UFRPE),
partindo de uma pesquisa que utilizou o desenho, aponta a importância desse instrumento para
estudar representações. A mesa busca, dessa forma, contribuir com o avanço das reflexões
metodológicas no âmbito da Teoria.
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TESTE DO NÚCLEO CENTRAL: UMA VIA DE ACESSO A “POLIFASIA
COGNITIVA” NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
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Resumo
Analisamos o núcleo central das representações do “bom aluno” entre professoras a fim de
evidenciar contribuições do procedimento utilizado. O referencial foi a abordagem estrutural.
Utilizamos um Teste do Núcleo Central, cuja análise se fez com frequências e Análise de
Conteúdo. Apenas “interessado” foi identificado central. O teste possibilitou apreender o
fenômeno da “polifasia cognitiva”, um estado em que registros lógicos diferentes de saber
coexistem em um mesmo indivíduo ou grupo.
Palavras-chave: Metodologia. Núcleo central. Polifasia cognitiva.

Introdução
Desde que Moscovici inaugurou o campo teórico das representações sociais, com a obra La
psycanalise: son image et son public, publicada pela primeira vez na França, em 1961, os
domínios de pesquisa vêm se multiplicando. Depois da primeira edição de sua obra,
numerosos estudos de campo e de laboratório foram consagrados ao fenômeno das
representações sociais, merecendo destaque os de Chombart de Lauwe, Hertzlich, Jodelet,
Kaës, por um lado, e os de Abric, Codol, Flament, Henry, Pêcheux e Poitou, por outro
(MOSCOVICI, 1978). Naquela ocasião, o estudo surpreendeu os meios intelectuais pela
novidade da proposta; mas foi um rápido momento que não produziu desdobramentos visíveis
(ARRUDA, 2002). Na atualidade, entretanto, é reconhecido que a noção de representações
sociais mobiliza uma vasta corrente de estudos no âmbito de todas as Ciências Humanas.
Dentre os desdobramentos da Teoria, destaca-se a abordagem estrutural iniciada por Abric em
meados dos anos 70. Reconhecendo sua importância, neste artigo, recorte de uma pesquisa
mais ampla, temos como objetivo analisar o núcleo central das representações do “bom
aluno” de professoras a fim de evidenciar contribuições do procedimento metodológico
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utilizado. Como um objeto inserido nas práticas cotidianas de comunicação dos sujeitos, o
“bom aluno” assume sentidos diversos em função dos grupos sociais que com ele se
relacionam, sendo considerado, portanto, um legítimo objeto de representações sociais.
Para a abordagem estrutural, uma pesquisa apenas é considerada completa quando são
conhecidos conteúdo, estrutura interna e núcleo central. Os métodos de levantamento do
conteúdo, embora suficiente para a pesquisa segundo outras abordagens, não o são para
assegurar o acesso à estrutura das representações, conforme a abordagem iniciada por Abric.
São esses procedimentos que traduzem a especificidade desse desdobramento, que exige o
balizamento da organização interna das representações e a identificação definitiva dos
elementos centrais (SÁ, 1998). Por isso, neste recorte, trazemos as contribuições de um Teste
do Núcleo Central para a análise das representações sociais do “bom aluno” construídas por
professoras.

A abordagem estrutural das representações sociais
Segundo Abric (2003, p. 39), as representações se organizam em torno de um sistema central,
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”.
Conforme o autor, o sistema central desempenha três funções: geradora (são os elementos
pelos quais se cria ou se transforma a significação dos outros elementos), organizadora ( são
eles que determinam a natureza das ligações entre os elementos de uma representação) e
estabilizadora (seus elementos são os que mais resistem à mudança).
Conforme a abordagem estrutural, os outros elementos que entram na composição das
representações sociais fazem parte do sistema periférico, que desempenha um papel essencial
no seu funcionamento. Segundo Abric (2000), esse sistema é dotado de grande flexibilidade,
pois preenche as seguintes funções: concretização (permite que a representação seja
formulada em termos concretos), regulação (permite a adaptação às mudanças no contexto),
prescrição de comportamentos (garante o funcionamento instantâneo da representação como
grade de leitura de uma dada situação, possibilitando orientar tomadas de posição),
modulações personalizadas (permite a elaboração de representações individualizadas
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relacionadas às experiências pessoais) e proteção do núcleo (absorve e reinterpreta as
informações novas suscetíveis de por em questão os elementos centrais).
Uma representação social, como definida pela abordagem estrutural, é um conjunto
organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes, composta de dois
sistemas: central e periférico. O central constitui as crenças, valores e atitudes historicamente
associados ao objeto. O periférico está mais associado às características individuais e ao
contexto imediato e contingente. Por isso, conforme Sá (1998), a Teoria atribui aos elementos
do sistema central as características de estabilidade, rigidez e consensualidade e aos elementos
do sistema periférico um caráter mutável, flexível e individual, o que permitiu solucionar
teoricamente o problema empírico de que as representações exibiam características
contraditórias, já que se mostravam ao mesmo tempo “estáveis e mutáveis, rígidas e flexíveis,
consensuais e individualizadas”(p. 77).

Metodologia
Este estudo, recorte de uma pesquisa mais ampla, circunscreve-se na abordagem de natureza
qualitativa, entendida como aquela que parte do pressuposto da não ruptura entre o interno e
o externo, na qual a realidade é simbolicamente construída. Isso implica considerar sujeito de
estudo “gente, em determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou
classe com suas crenças, valores e significados” (MINAYO, 2000, p. 22, grifos da autora).

Campo empírico e participantes
O campo empírico foi a Rede Municipal de Ensino do Recife/PE, escolas que oferecem os
anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse campo tem sido susceptível a implantação de
políticas cujas bases epistemológicas preconizam que o aluno é um sujeito ativo no processo
de ensino e aprendizagem. Participaram vinte professoras. A maioria (12) tinha graduação em
Pedagogia e possuía pós-graduação latu sensu. A maior parte (6) tinha de quarenta e um (41)
a quarenta e cinco (45) anos. O tempo de serviço oscilou entre um (1) e quinze (15) anos.

Procedimento de coleta
Utilizamos um Teste do Núcleo Central. Esses testes, também chamados técnicas de
questionamento, têm como objetivo identificar, a partir de cognições levantadas, àquelas que
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efetivamente compõem o núcleo central. Elaborados, inicialmente, por Moliner, eles partem
do pressuposto básico de que a propriedade fundamental das cognições centrais reside no laço
simbólico que as liga ao objeto de representação. Ao identificar tais cognições, Moliner
buscava recuperar a concepção teórica eminentemente simbólica do núcleo central. O referido
autor mostra que não é porque uma cognição está ligada a todas as outras que ela é central,
mas, ao contrário, é porque ela é central que se articula às outras (SÁ, 2002).
Em termos metodológicos, uma forma de se colocar em evidência o valor simbólico e,
portanto, a centralidade de um elemento, de acordo com Sá (2002), consiste em perguntar aos
sujeitos se, na ausência de tal cognição, o objeto de representação ainda mantém sua
identidade. Para isto utilizamos o teste apresentando por escrito às participantes da pesquisa a
seguinte proposição: para cada uma das frases abaixo, assinale a opção que lhe parecer mais
adequada: “Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ (expressão indutora) sem pensar em Y
(evocação possivelmente central)”. Logo abaixo, estavam as opções a serem assinaladas:
“não, não se pode”, “sim, se pode” e “não sei dizer”. Adicionamos a estratégia de solicitar à
docente que justificasse oralmente suas opções de resposta. Essas justificativas foram
gravadas em áudio e posteriormente transcritas.

Procedimento de Análise
Calculamos, inicialmente, a frequência com que as professoras assinalaram às opções
propostas. Definimos como centrais as que tiveram como resposta a opção “não, não se pode”
por, no mínimo, 90% das docentes. Na sequência, realizamos a Análise de Conteúdo das
justificativas das professoras. Buscávamos, com isso, clarificar os sentidos que motivaram o
processo de confirmação e o de refutação dos possíveis elementos centrais.

Resultados e discussão
Os elementos possivelmente centrais das representações sociais do “bom aluno” do grupo
identificados no primeiro estudo foram: “atencioso”, “curioso”, “estudioso”, “interessado”,
“participativo”, “questionador” e “responsável”. Com o Teste do Núcleo Central, apenas
“interessado” foi confirmado; sendo, portanto, os demais elementos periféricos. Isso não
significa algo desprovido de importância, pois, conforme Abric (2003), o sistema periférico é
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a parte mais viva da representação. Para ele, “se o núcleo central constitui, de algum modo, a
cabeça ou o cérebro da representação, o sistema periférico constitui o corpo e a carne” (p. 38).
O fato de apenas “interessado” ter sido confirmado central corrobora Abric (2003, p.38)
quando afirma: “o núcleo central é constituído de um ou alguns elementos, sempre em
quantidade limitada”. As professoras demonstraram que esse interesse estava relacionado a
um “querer” do aluno. Entretanto, algumas deram indicativos de que poderia estar relacionado
também ao contexto escolar imediato e/ou remoto, ou seja, a fatores intra e/ou extra-escolares.
O processo de refutação dos demais elementos como centrais chamou atenção para o fato das
professoras terem se utilizado de uma pluralidade de modos de reflexão e saberes
diferenciados para justificar suas opções de resposta. Essa pluralidade de conhecimentos é
relevante e pode estar relacionada a um fenômeno denominado de “polifasia cognitiva”. Esse
conceito, introduzido por Moscovici (1978) na sua obra clássica, refere-se a um estado “em
que registros lógicos diferenciados inseridos em modalidades diferentes de saber coexistem
em um mesmo indivíduo, grupo social ou comunidade” (JOVCHELOVITCH, 2004, p.20).
Ao desenvolver a noção de “polifasia cognitiva”, Moscovici quer enfatizar que cada forma de
saber corresponde ou resulta de um conjunto significativo de relações sociais. A “polifasia
cognitiva” é, portanto, um conceito que permite uma concepção maleável e plural de saber
social e, ao mesmo tempo, expande o laço entre representação e contexto, entendido como o
lugar histórico, social, simbólico e cultural de uma comunidade (JOVCHELOVITCH, 2004).
O fenômeno da “polifasia cognitiva” pode ser ilustrado a partir da justificativa dada por uma
das professoras ao refutar o termo “curioso” para caracterizar o “bom aluno”:
É que todo “bom aluno” é curioso né? (...)Todo “bom aluno” é
curioso, porque ele procura buscar... Mas nem sempre... Eu,
muitas vezes, quando... eu, na minha época eu não era assim
tão..., mas esses menino sempre curioso... Não é curioso de
procurar saber a vida dos outro né? É curioso, assim, de buscar
no livro né? (...)Eu acho que existe.(...) Aí é questão de pegar
né? Tem que ter curiosidade, mas também tem aluno que é “bom
aluno” e num é curioso. Tem o, tu viu? Se você viu o Fantástico
ontem você viu o menino com três anos já tá lendo. Tu assistiu o
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Fantástico ontem? O menino com três anos tá lendo coisa, coisas
assim, lendo corridamente, qualquer palavra que mostrar a ele,
ele lê, palavras, texto, tudo; quer dizer, mas também ele é
curioso. (...) Eu acho que sim, pode. (...) Sem ser curioso e pode
ser curioso e ser “bom aluno” também e às vezes tem aluno que
é curioso e num é “bom aluno”. Tem, tem, tem aluno, num é
não? Tem aluno que é curioso e, ao mesmo tempo, é como o
caso de André Silva, como eu disse a você, ele, ele demonstra
interesse, ele fica atento, mas ele não consegue ser um assim,
pelo menos até agora ele não tá... (P03PG2).
Podemos depreender dos resultados que as representações sociais do “bom aluno” do grupo
de professoras são sistemas que têm uma lógica e uma linguagem próprias. O indivíduo tem
vários grupos de pertença, sendo que alguns deles servirão mais de pontos de ancoragem do
que outros. A esse respeito destacamos que, para Moscovici (1978), o poder criador da
atividade representativa reside justamente no repertório de saberes e experiências, na
capacidade de deslocá-los e/ou combiná-los. Segundo o autor, as representações sociais
reúnem experiências, vocabulários, conceitos e condutas que provêm de origens muito
diversas que aludem ao fenômeno “polifasia cognitiva”.

Considerações finais
Neste artigo tivemos como objetivo analisar o núcleo central das representações do “bom
aluno” de professoras a fim de evidenciar contribuições do procedimento metodológico
utilizado. Nossos resultados apontaram como núcleo apenas “interessado”. Esse é, portanto, o
componente que determina a significação e organização interna dessas representações.
Constitui-se, como diria Abric (2003), sua cabeça e/ou o cérebro. Os demais elementos, sendo
periféricos, são o seu corpo e carne e, assim, dão materialidade ao “ser interessado”. Uma
representação única (organizada em torno de um mesmo núcleo central) dá lugar a diferenças
aparentes que estão relacionadas à apropriação individual ou a contextos específicos.

2

Codificação das participantes na pesquisa. Significa: Terceira professora que realizou o teste, Pós-Graduada.
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Destacamos, assim, a estratégia adicional adotada quando utilizamos o Teste do Núcleo
Central: pedir a participante que justificasse oralmente sua opção de resposta. Esse
encaminhamento propiciou aprofundar relações de diferentes ordens pelas quais as
participantes atualizavam no objeto sua história e sua própria cultura. Ademais, nos fez
identificar um verdadeiro fenômeno de “polifasia cognitiva” que, como exploramos, diz
respeito a um estado em que registros lógicos diferentes de saber coexistem em um mesmo
indivíduo ou grupo.
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Resumo
Discutimos o uso do questionário como recurso metodológico na pesquisa em representações
sociais, enfatizando sua utilização na pesquisa sobre as representações sociais do campo de
atuação do pedagogo pelos estudantes de Pedagogia. Os questionários foram aplicados com
103 estudantes concluintes e analisados por meio da Análise de Conteúdo. Os resultados
apontam para uma representação que confere uma visão arraigada à docência e ao ambiente
escolar, mas também de amplitude ao campo.
Palavras-chave: Metodologia. Questionário. Educação. Curso de Pedagogia.

Introdução
O presente trabalho discute a potencialidade do uso questionário como instrumento de coleta
de dados utilizado no estudo das representações sociais do campo de atuação do pedagogo
elaboradas pelos estudantes do curso de Pedagogia, a partir de um recorte da pesquisa
realizada no mestrado.
Para situar a problemática do estudo faz-se necessário esclarecer que o campo de atuação
profissional do pedagogo pode ser definido como a diversidade de possibilidades de espaços e
contextos ele pode exercer suas atividades profissionais, realizando práticas condizentes com
sua formação e especificidade, exercendo atividades educativas e pedagógicas que envolvem
transmissão, assimilação e produção de conhecimentos (LIBÂNEO, 2010, AQUINO, 2011).
Atualmente o curso de Pedagogia é regido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL,
2006), que foram homologadas, em 2006, através da Resolução CNE/CP n.1/06, após um
longo processo de debates e embates acerca do funcionamento, da finalidade e do perfil do
curso. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) estabelecem “[...] princípios, condições
de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu planejamento e
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avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior do
país [...]” (BRASIL, 2006, p. 1).
Ainda, no que tange aos vários espaços e contextos que configuram o campo de atuação do
pedagogo, identifica-se a escola como espaço privilegiado de atuação desse profissional,
porém delineiam-se novos espaços potenciais de atuação do pedagogo para além dos muros
escolares. Para Libâneo (2010), o pedagogo está apto a atuar em várias instâncias da prática
educativa, em suas várias modalidades e manifestações.
Assim, entendemos que o estudo das representações sociais demandará uma diversidade de
técnicas e métodos de coleta de dados que dependerão dos objetivos da pesquisa, do tipo do
objeto a ser investigado, dos sujeitos do estudo e de sua abordagem teórica, possuindo,
portanto, um caráter plurimetodológico (ALVES-MAZZOTI, 2008; SÁ, 1998).
Discutir acerca da utilização do questionário como um rico instrumento na pesquisa em
educação e representações sociais configura-se como uma importante tentativa de dar
visibilidade e valorização a este recurso, que, por muitas vezes, é utilizado de forma
secundária nas investigações, possuindo um caráter de desvalorização em relações a outros
instrumentos como a entrevista e o teste de associação livre de palavras.
Desta forma, destacamos o uso do questionário na pesquisa científica como um rico suporte,
que permite uma aproximação dos dados relativos ao objeto de estudo, permitindo atingir um
grande de número de participantes ao mesmo tempo, além de deixá-los mais à vontade para
responder algumas questões mais delicadas do que na entrevista, além do tempo de resposta
ser menor (GIL, 1994).

A teoria das representações sociais
Este estudo utilizou a Teoria das Representações Sociais (TRS) como suporte para essa
compreensão, sobretudo à luz das teorias de Moscovici (1978) e Jodelet (2005). A escolha
dessa teoria se deu pelo fato de que as Representações Sociais vêm atuando como um
importante suporte para os estudos na área educacional, ajudando a compreender o homem
como ser social que se constitui através de processos de interações sociais com outros
sujeitos. O estudo das representações sociais investiga como se formam e como funcionam os
sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos, e para interpretar os
acontecimentos da realidade cotidiana, se constituindo numa forma de pensamento social
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(MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2005). As representações sociais construídas pelos sujeitos
refletem em seus comportamentos e práticas sociais e no seu modo de pensar e agir sobre o
objeto fruto de suas representações.
Moscovici (1978) concebe as representações sociais como teorias do senso comum,
produzidas e partilhadas socialmente que orientam as práticas e justificam as condutas de
grupos sociais, assim como a compreensão de mundo dos sujeitos a partir da criação e difusão
de conceitos, explicações e afirmações acerca de determinado objeto social.
Nesse sentido, as representações sociais servem como guias da ação, uma vez que modelam e
constituem os elementos do contexto no qual ocorrem, e desempenham, ainda, certas funções
na manutenção da identidade social e do equilíbrio sociocognitivo, já que o sujeito, ao
representar um objeto, se representa nesta relação (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2005).

Percurso teórico-metodológico
A pesquisa foi realizada no curso de Pedagogia oferecido no Centro de Educação da
Universidade Federal de Pernambuco, da qual participaram 103 estudantes concluintes (8º e
9º períodos), matriculados nos três turnos oferecidos (manhã, tarde e noite).
Os dados aqui tratados constituem-se um recorte de nossa pesquisa de mestrado, da primeira
etapa da investigação em que aplicamos o questionário com os 103 participantes do estudo.
A opção pela utilização do questionário foi por este apresentar facilidade de aplicação,
processo e análise, assegurar maior representatividade, ter a possibilidade de atingir um
grande número de sujeitos e ser mais objetivo (GIL, 1994). Desta forma, o questionário
permitiu atingir um grande número de participantes de forma simultânea, atingindo nosso
objetivo naquele momento da pesquisa, que era abordar todos os estudantes concluintes do
curso que se disponibilizassem a participar da pesquisa, com uma taxa de adesão de 99% dos
estudantes.
O questionário foi organizado em duas partes: a primeira visava traçar o perfil
socioeconômico e cultural dos sujeitos investigados e a segunda tratava de questões abertas
referentes ao curso de Pedagogia e ao campo de atuação do pedagogo. A escolha por questões
abertas foi na tentativa de chegar às respostas mais próximas do entendimento dos sujeitos,
sem trazes padrões pré-definidos, mas construindo as categorias a partir do estudo e análise de
suas respostas.
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As questões abertas dos questionários, foco deste trabalho, foram analisadas consoante a
técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2009), que permite a construção de uma rede de
significados emergentes das falas dos sujeitos, partindo de procedimentos sistemáticos de
tratamento dos dados, que incluem leitura, interpretação e descrição das mensagens, com o
objetivo de realizar inferências e compreender os significados presentes nos discursos dos
sujeitos.

Resultados e discussão
Após o procedimento de análise, chegamos a categorias que sintetizam as representações
sociais do campo de atuação do pedagogo pelos estudantes de Pedagogia. A primeira
categoria denota que os estudantes possuem uma perspectiva de que o campo de atuação do
pedagogo é amplo. Analisando as falas dos estudantes, percebemos que a perspectiva de
amplitude relacionada ao campo de atuação do pedagogo diz respeito a dois aspectos:
primeiro, à diversidade de espaços institucionais em que o pedagogo pode exercer suas
atividades de trabalho; mas também à percepção de atuação desse profissional em atividades
profissionais que envolvam processos educativos em seu sentido mais amplo.
Esse aspecto amplo atribuído ao curso de Pedagogia está relacionado às várias áreas de
atuação profissional em que o egresso de Pedagogia poderá atuar: escolas, empresas,
hospitais, Organizações não Governamentais (ONGs), entre outros.
Libâneo (2010), para quem o campo educativo é bastante vasto, afirma que a prática
educativa configura-se como uma prática social que intervêm no desenvolvimento humano e
se realiza em diversos ambientes da sociedade, compreendendo a educação como o conjunto
de processos formativos que podem ocorrer em ambientes como a família, o trabalho, os
meios de comunicação, além da escola. Tais práticas podem ser sistematizadas (educação
formal e não formal) ou não (educação informal).
Apesar dessa concepção de que o campo de atuação do pedagogo configura-se como amplo,
os estudantes ponderam que faltam oportunidades de inserção desse profissional em outros
ambientes educativos que não o escolar, justificando que o exercício profissional do pedagogo
ainda não está consolidado nas outras áreas e, ainda, que ele não possui atribuições definidas
para trabalhar nessas instituições não-escolares. Daí, os estudantes possuírem uma perspectiva
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de que o campo de atuação do pedagogo, apesar do discurso de ser amplo, na prática ainda
está muito ligado ao ambiente escolar.
Essa compreensão demonstra uma ligação com a perspectiva dos alunos de que o curso de
Pedagogia prepara apenas para a docência, possuindo certa deficiência em outras disciplinas
que deem respaldo para que os futuros pedagogos desempenhem funções profissionais além
da docência. Os alunos percebem que, apesar de o pedagogo estar apto a atuar em diversos
lugares, não se encontra preparado para isso, pois não recebe formação adequada. Além de
destacarem esse argumento como causa da dificuldade em atuar em outros ambientes, os
discentes também acreditam que ainda falta às próprias empresas, hospitais e demais espaços
em que seja prevista a prática profissional de um pedagogo, uma abertura maior em seu
quadro de funcionários para esse profissional.
A concepção de que o campo de atuação do pedagogo está diretamente voltado ao ambiente
escolar, no entanto, é carregada de uma visão desfavorável e desvalorativa por parte dos
estudantes. Porém é preciso considerar que, apesar da compreensão de que os processos
educativos são amplos e acontecem em variados âmbitos e espaços da sociedade, o que
demandaria a prática profissional de um pedagogo, o objetivo principal do curso de Pedagogia
é a formação docente para atuação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino
Fundamental.
Gatti (1997) explicita que estudantes de licenciatura nem sempre apresentam preferência pela
escolha da carreira docente, identificando que muitos dos que fazem uma licenciatura não
pretendem exercer a profissão docente. Assim, a inserção do pedagogo em outros ambientes
pode representar maior valorização social e profissional para além das dificuldades
encontradas na carreira docente e possibilidade de conquistar, além de melhor status social,
melhores condições de trabalho e de salário.
Constatamos, que a representação do campo de atuação do pedagogo pelos estudantes de
Pedagogia está ancorada na concepção da profissão docente, uma vez que eles incorporam aos
elementos e características dessa atividade os novos elementos provenientes do objeto
representado, o campo de atuação do pedagogo. Conforme foi mencionado, os discentes
atribuem ao exercício profissional do pedagogo a concepção de que esse profissional é mal
remunerado e possui péssimas condições de trabalho em qualquer ambiente em que atuar
profissionalmente. O processo de ancoragem tem como função incorporar o objeto às
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representações, num sistema de pensamentos pré-existentes, e, ao mesmo tempo, estabelecer
uma rede de significações em torno do mesmo, guardando, portanto, particularidades que já
circulavam no contexto social e que nem sempre estão completamente relacionadas ao novo
objeto (SANTOS, 2005).

Considerações finais
Todas essas evidências apresentam-se como base para nosso entendimento das representações
dos estudantes de Pedagogia sobre o campo de atuação do pedagogo, uma vez que
compreendemos que na elaboração de tais representações entrelaçam-se diversos aspectos, de
ordem individual e social, dos quais podemos destacar os sentidos atribuídos ao curso, as
concepções das atividades profissionais exercidas pelo pedagogo, a questão da valorização e
da remuneração, as expectativas profissionais, entre outros. Por isso, tais elementos
constituíram-se também objetos de nossas análises, por avaliarmos que se encontram
imbricados no processo de elaboração dessas representações sociais.
Os resultados da pesquisa apontaram para uma representação do campo de atuação do
pedagogo em que se articulam duas concepções: uma que confere um sentido de amplitude a
este objeto, visto pelos estudantes como amplo e com possibilidades de atuação em diversos
ambientes institucionais extra-escolares; a outra concepção está mais vinculada à própria
trajetória histórica do curso de Pedagogia e à especificidade docente do pedagogo, em que é
possível identificar uma representação do campo de atuação do pedagogo voltada à docência e
ao ambiente escolar.
Assim, destacamos a utilização do questionário como o instrumento de coleta de dados que
nos permitiu um vasto corpus para análise e compreensão das representações sociais do
campo de atuação do pedagogo pelos estudantes de Pedagogia.
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Resumo
Partindo de uma pesquisa que utilizou o desenho com crianças, este artigo objetiva analisar as
contribuições desse instrumento como recurso metodológico para estudar representações
sociais. O estudo envolveu 60 crianças do 1º ciclo de aprendizagem de 12 escolas municipais
de Recife/PE. Nossos achados indicam e reforçam o valor do desenho como recurso
metodológico para investigações no campo das representações, sobretudo em estudos junto a
crianças.
Palavras-chave: Representações Sociais. Desenho. Metodologia.

Introdução
Representações sociais são conjuntos de conceitos, afirmações e explicações pelas quais as
pessoas interpretam suas realidades na tentativa de compreendê-las. Um saber prático
decorrente da experiência que orienta as condutas e comportamentos dos sujeitos. Nas
representações estão incluídos valores, imagens, desejos, expectativas, e crenças.
Pesquisas realizadas na área educacional que adotam a Teoria das Representações Sociais
como aporte teórico metodológico têm ganhado espaço na produção científica brasileira, uma
vez que esse referencial surge como uma possibilidade de compreensão das dinâmicas que
regem as práticas educativas (MACHADO, 2013). Esse olhar psicossocial proporcionado pela
Teoria, além de afirmar que as interações educativas não ocorrem num vazio social, considera
os processos simbólicos e se debruçam sobre como se formam e funcionam os sistemas de
referência que os atores sociais utilizam para classificar pessoas ou grupos e para interpretar
os acontecimentos da realidade cotidiana, além de comportamentos dos atores envolvidos nos
processos escolares.
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O potencial metodológico da Teoria das Representações Sociais constitui-se como estímulo
para que os pesquisadores da área procurem novos caminhos para construir/produzir dados
que favoreçam e melhor evidenciem o que sabem e como sabem os sujeitos, ou seja, quais são
e como emergem representações dos grupos. A Teoria oferece oportunidades de adequação
dos procedimentos às características desses grupos, permitindo maiores aproximações com os
objetos estudados.
Em virtude desse potencial da Teoria, o desenho como um recurso metodológico possui
grande valor heurístico para estudos em representações sociais. Uma das vantagens do uso
desse recurso seria a produção de um material mais espontâneo capaz de acessar elementos
presentes nos valores, emoções, universos consensuais dos sujeitos.
Desenho é uma construção gráfica do que a criança sabe ou conhece acerca de um objeto.
Desta forma, ele se caracteriza como uma recriação do objeto e não mera reprodução do real.
Ele reflete a imagem e conceito do objeto a partir de quem desenha. Portanto, ao desenhar, a
criança recorta e expressa significados do objeto representado. O desenvolvimento do
desenho associado a crianças enquanto sujeitos de representações proporciona uma série de
contribuições. Além de fazer parte de uma atividade comum a este grupo social, o que
deixaria os sujeitos mais à vontade proporcionando um ambiente tranquilo e favorecendo a
produção de dados mais espontâneos, também contribui para uma aproximação das
representações imagéticas das crianças de forma mais espontânea.
Segundo Pereira (2009), a criança desenha o que lhe interessa, representando o que sabe de
um objeto. Assim, é reforçado o valor heurístico do desenho como instrumento para
aproximação da representação social deste grupo, pois, além de ser uma atividade agradável
para as crianças, também torna acessível o contato com conteúdos imagéticos, carregados de
sentimentos e valores acerca dos objetos sociais.
Com o objetivo de analisar as contribuições do desenho como recurso metodológico para
estudar representações sociais, este trabalho toma como exemplo uma pesquisa que utilizou
este instrumento com crianças em processo inicial de escolarização, a fim de se aproximar da
representação social de escola entre estes sujeitos.

A teoria das representações sociais
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A Teoria das Representações Sociais foi elaborada pelo psicólogo social Serge Moscovici, em
1961 e sistematizada na obra “La Psychanalyse, son image, son public”. De acordo com a
Teoria, as representações são formas de conhecimento compartilhado, elaboradas
socialmente, que permitem ao indivíduo compreender e explicar a realidade, guiar
comportamentos e ações e justificar tomadas de posição. Elas surgem da necessidade do
sujeito se informar sobre o mundo que o cerca, além do esforço de se ajustar a ele, saber como
se comportar, dominá-lo física e intelectualmente, identificar e resolver os problemas que
surgem.
Moscovici (2003) reconhece o potencial das representações e suas influências na conduta
social. Ressalta que, por não serem estáticas, as representações sociais acompanham o
movimento das sociedades e suas complexificações. “As representações sociais perdem, então
o caráter derivado e abstrato associado com representações coletivas para se tornarem, de
certo modo, um fenômeno concreto e observável” (Moscovici, 2003, p.202). Desta maneira,
como afirma Duveen (2003), o passo inicial de Moscovici para a elaboração da Teoria das
Representações Sociais foi considerar as representações como fenômeno, atribuindo-lhes mais
dinamicidade, já que elas acompanham o ritmo complexo das sociedades modernas.
As representações sociais constituem “uma modalidade de conhecimento particular que tem
por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (Moscovici,
1978 p. 26). Percebemos então o caráter prático das representações, que enquanto sistemas de
interpretação orientam as relações das pessoas com o mundo e os outros, passam a reger as
condutas e as comunicações sociais.
O desenho, enquanto recurso metodológico vem conquistando adeptos no meio acadêmico
por favorecer o acesso aos conteúdos subjetivos menos influenciados pelos discursos e
práticas dominantes, inovando na proposta de garantir novas possibilidades de contato com
dados mais espontâneos e, portanto menos racionalizados.

Metodologia
Adotamos a perspectiva qualitativa, que se preocupa com a captação de sentidos e
significados. Conforme Minayo (1994) este tipo de pesquisa trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, valores, crenças e atitudes, o que corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos (p.21).
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O campo empírico e os participantes
O cenário de nossa pesquisa foi constituído por doze (12) instituições escolares, duas
representando cada RPA3 de distintos bairros da cidade. Embora diversificadas as escolas
possuem em comum a localização em áreas periféricas da cidade. Das doze instituições
escolares em que desenvolvemos nosso estudo, sete (07) funcionam em espaço escolar
próprio e cinco (05) são residências adaptadas. Essas últimas dividem problemas comuns:
salas de aula apertadas (algumas sofrem mais com o espaço reduzido por possuírem tapumes
de madeira dividindo uma sala de aula de outra), pouca iluminação, banheiros pequenos e
insuficientes para o número de alunos, além da falta de áreas especificas para recreação e
merenda.
Participaram da pesquisa sessenta (60) crianças4 matriculadas no primeiro ciclo das escolas
municipais do Recife/PE. Na seleção dos participantes levou-se em consideração interesse e
disponibilidade para participar da pesquisa. Seguimos a indicação do dirigente em relação à
turma e tivemos a participação de alunos matriculados nos três anos do 1º ciclo do ensino
fundamental.

Procedimento de coleta
Utilizamos como instrumentos de coleta a entrevista semi estruturada e o desenho. A escolha
do desenho como método de coleta reflete nossa preocupação em utilizar um instrumento que,
de modo menos interrogativo, nos ajudasse a compreender as representações de escola das
crianças. Sodré, Reis & Guttin (2007) afirmam que atividades gráficas, como o desenho,
podem reproduzir signos que indiquem conhecimentos, interesses, valores, dificuldades, ou
seja, através do desenho e das palavras as crianças têm expressado sua subjetividade. Assim, a
natureza deste instrumento garante, ao mesmo tempo, a produção de informações mais
espontâneas do que as geradas através dos instrumentos identificadores de discurso, além de
proporcionar a emergência de elementos presentes nos valores, emoções e opiniões dos
sujeitos.
3

Na cidade do Recife as escolas que integram a Rede Municipal de Ensino são divididas em 06 Regiões Político
Administrativas (RPAs), que representam a divisão político geográfica da cidade.
4
A participação de crianças enquanto sujeitos da nossa pesquisa foi acompanhada e consentida pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos, tal como aconselha a Resolução nº. 196/96 da Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (Processo 200/10).
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Formulamos três orientações que guiaram os participantes ao desenhar: a) O que a escola tem
de mais importante; b) Como a escola deveria ser e c) O que acontece com quem não
frequenta a escola. Inicialmente, conversávamos individualmente com cada um sobre quem
ele era, há quanto tempo estudava naquela escola, se já havia estudado em outra, como se
sentia naquele espaço; em seguida solicitávamos que iniciassem a atividade do desenho. Essa
conversa facilitava o relacionamento e tinha como objetivo deixar a criança mais descontraída
para começar a desenhar. Ao concluírem seus desenhos, novamente conversávamos com a
criança sobre sua produção, o que queriam expressar com ela, descrevendo-a da forma que lhe
conviesse. Essa última conversa era gravada.

Análise e discussão dos resultados
Analisamos os dados obtidos através dos desenhos e das entrevistas seguindo as orientações
de Bardin (2004) para a técnica de Análise de Conteúdo e utilizamos o Tema enquanto
unidade de registro. A Análise de Conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos
que se aplicam em discursos extremamente diversificados. Seu objetivo consiste na
manipulação de mensagens para evidenciar indicadores que permitam inferir sobre outra
realidade que não a da mensagem explícita (BARDIN, 2004).
Os resultados revelaram que a escola, nas representações sociais das crianças, é uma
instituição supervalorizada, promessa de melhoria da qualidade de vida. As crianças
distorcem a relação existente entre a escola e o trabalho, compreendendo-a como linear e
direta com o ingresso no mercado. Para elas há uma relação de causa e efeito estabelecida
entre escolarização e sucesso profissional, bom emprego e reconhecimento por parte da
sociedade. Por outro lado, as crianças desconsideram a existência do fracasso escolar, ou seja,
recusam essa possibilidade. Para as crianças, a escola constitui-se como promessa de
melhores condições de vida, uma vez que garante a aquisição dos saberes sistematizados pela
humanidade, os conhecimentos e aptidões necessários à entrada no mercado de trabalho. A
escola é representada entre as crianças como um portal que abre perspectivas de um futuro
melhor, como possibilidade de superação das adversidades do presente e vida promissora no
futuro.
Diferentemente do que falaram sobre a escola nas entrevistas utilizando frases curtas e pouco
elucidativas do que se perguntava, ao desenharem as crianças demonstraram mais elementos
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para falar da escola e o fizeram com muito cuidado e zelo. Investiram tempo e revelaram
dedicação presente no traço de figuras caprichadas e detalhadas.
Os desenhos, por elas apresentados, surpreenderam pela riqueza de detalhes. Revelaram
desejos e expectativas em relação à estrutura física da escola: espaços de lazer, ou a
biblioteca, mais banheiros para meninos e meninas, bebedouros, e salas de aulas mais
ventiladas ou iluminadas, além de evidenciarem nos traçados situações de sucesso e fracasso
proporcionadas, respectivamente, pelo acesso e não acesso à escola.

Considerações finais
Os estudos apoiados na abordagem teórico-metodológica da TRS procuram se aproximar da
maneira como se formam e funcionam os sistemas de referencia utilizados para interpretar os
acontecimentos da realidade cotidiana, bem como para classificar pessoas e objetos sociais.
Devido a íntima relação traçada entre as representações sociais e a linguagem, a ideologia, o
imaginário social e principalmente com a orientação das práticas e condutas dos indivíduos,
os estudos de representações sociais evidenciam o trabalho direto com o caráter simbólico da
atividade representativa dos sujeitos. Desta forma, a utilização de procedimentos
metodológicos que favoreçam a emergência dos conteúdos subjetivos dos sujeitos, da forma
mais espontânea possível a fim de evitar a produção de dados racionalizados, que podem
veicular conteúdos comportamentais e mentais muito marcados por normas sociais, se mostra
como um fator de relevância para os estudos da área.
Este trabalho teve como objetivo analisar as contribuições do desenho como recurso
metodológico nas pesquisas que se apoiam na Teoria das Representações Sociais e trabalham
com as crianças como sujeitos que representam. Partindo de uma pesquisa que utilizou este
instrumento com crianças, o desenho como instrumento de coleta/produção de dados mostrouse valioso para o estudo uma vez que por se configurar como uma prática comum do grupo
pesquisado criou proporcionou o acesso a elementos simbólicos de forma mais espontânea,
além de tornar possível o contato com conteúdos imagéticos carregados de sentimentos e
valores acerca do objeto social pesquisado.
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SENTIDOS COMPARTILHADOS DA VIOLÊNCIA CONTRA O DOCENTE
SOARES, Michelle Beltrão – UFPE

Agencia Financiadora: FACEPE

Resumo
O presente artigo aborda as representações sociais da violência contra o professor, bem como
enfatiza o instrumento metodológico utilizado na investigação. O referencial teórico foi a
Teoria das Representações Sociais. As entrevistas foram realizadas através de pranchas
indutoras e analisadas por meio da Análise de Conteúdo. Os resultados indicaram que a
violência contra o professor envolve elementos de diferentes ordens, bem como a adequação
do instrumento metodológico a investigação proposta.
Palavras-chave: Violência. Professor. Metodologia. Representações Sociais.

Introdução
O professor muitas vezes é apontado como vítima da violência nos intramuros da escola, seja
esta de natureza física, verbal ou simbólica. Deste modo, entende-se que várias dimensões do
cotidiano do trabalho docente estão envolvidas com cenas de violência e trazem implicações
para a escola e para o trabalho nela desenvolvido. Tendo em vista essa realidade enfrentada
pelos professores, o presente artigo (recorte de uma pesquisa mais ampla) destaca as
representações sociais da violência contra o professor, as formas ou tipos de violência
vivenciados pelos docentes no espaço da escola e como eles lidam com a violência contra si.
Neste artigo também enfatiza-se o instrumento metodológico utilizado na investigação.
Diante desse contexto, é importante frisar que, para que um fenômeno se torne uma
representação social é preciso que ele seja objeto de discussão de grupos, gere estranheza ou
incômodo. A violência contra o docente se acomoda nessas características e por isso é tomada
como objeto de representação social, uma vez que mexe com o cotidiano e a intimidade das
pessoas.
O sujeito não interage com o objeto social de forma neutra, como se a representação do mesmo
fosse uma cópia subjetiva do real, mas sim imprime nas representações deste objeto suas
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características, particularizando-o. É por isso que Jodelet (2001) afirma que o processo de
construção das RS não se dá no vazio e sim no contexto histórico social, geográfico e cultural
onde os indivíduos que representam estão inseridos, moldando-as de acordo com seus valores,
avaliando-as segundo seus filtros de julgamento, e assim, guiando a conduta e orientando suas
práticas.

A abordagem estrutural das representações sociais
De acordo com Wagner (1995), nas pesquisas em Representações Sociais podem ser
observados caminhos distintos que dependem do interesse explicativo do pesquisador e da
natureza do objeto. Neste trabalho, seguiu-se a perspectiva teórica de Abric (1998), a Teoria
do Núcleo Central (TNC), a abordagem estrutural, um desdobramento da teoria inicial das
Representações Sociais, de Moscovici.
As representações, na perspectiva de Abric, são formadas por dois sistemas de cognições:
sistema central (núcleo central) e sistema periférico. O núcleo central compreende as
cognições que determinam a identidade da representação, dá estabilidade e organiza seus
elementos, é mais rígido e resistente a mudanças. Quando o núcleo central se modifica,
modifica-se também toda representação, esse núcleo a estrutura e é constituído pelas crenças,
valores e normas sociais historicamente construídas e partilhadas pelo grupo.
Os elementos periféricos são como esquemas de natureza mais funcional: descrevem e
determinam ações. São esses elementos mais concretos, mais práticos, em ligação com os
elementos centrais, que garantem que a representação social seja um guia de leitura para a
realidade, se relacionando com eventos do cotidiano dos indivíduos. Abric (1998) assegura
que toda representação funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as
relações dos indivíduos, orienta seus comportamentos e suas práticas sociais.

Metodologia
Como mencionado, este artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla de natureza qualitativa.
Procurou-se caracterizar as formas ou tipos de violência vivenciados pelos professores no
espaço da escola e indicar como os docentes lidam com esse tipo de violência.

Participantes
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O campo empírico para a realização desta pesquisa foram três escolas da rede pública
Estadual de ensino e três escolas da rede privada de ensino da região metropolitana do RecifePE. Participaram da investigação vinte professores, dez lecionavam em escolas públicas e dez
em instituições particulares. Eles foram escolhidos de maneira a considerar a variedade de
faixa etária, tempo na profissão, formação acadêmica e turmas com as quais trabalhavam (de
pré-adolescentes e adolescentes) e todos haviam participado da primeira etapa da
investigação.

Procedimento de Coleta
Para concretização do objetivo proposto, utilizou-se entrevistas com pranchas indutoras (uma
variação de procedimentos projetivos). Convém dizer que o uso de instrumentos projetivos
nas pesquisas em representações sociais tem sido bem vindo por contribuir para a captura de
discursos/conteúdos menos racionalizados por parte dos sujeitos. Assim, utilizou-se para
realização das entrevistas quatro pranchas indutoras, que continham manchetes com textos e
imagens a respeito da violência contra o professor, retiradas de reportagens localizadas na
mídia digital. Elas foram enumeradas de 1 a 4, a fim de facilitar a condução da entrevista.
Com a utilização desse instrumento, pretendeu-se diminuir a força da pressão de uma
pergunta direta levando, possivelmente, o professor a “soltar” representações sociais de modo
mais tranquilo e espontâneo, acionando a partir do estímulo (manchete) os sentidos que
atribui ao fenômeno da violência contra ele mesmo. Cabe dizer que o próprio Abric (2005),
em ensaio sobre a zona muda das representações sociais, mostra-se favorável à construção
instrumentos metodológicos menos diretos, passíveis de desvelar possíveis aspectos
mascarados ou omitidos de uma dada representação social.
O desenvolvimento das entrevistas se deu da seguinte maneira: apresentou-se as quatro
pranchas indutoras para um professor na sequência 1,2,3; para o professor seguinte,
apresentou-se na sequência 2,3,1; para o próximo, na sequência 3,2,1 e assim sucessivamente.
A aplicação foi feita dessa forma a fim de evitar contaminações entre uma entrevista e outra.
Ao se apresentar cada prancha, solicitava-se ao professor que falasse espontaneamente sobre o
que via na manchete e a partir dos comentários do docente, foram feitas algumas intervenções
a fim caracterizar as formas ou tipos de violência vivenciados pelos professores no espaço da
escola e indicar como os docentes lidam com esse tipo de violência. Foram feitas intervenções
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do tipo: você já se deparou com alguma situação dessas no seu cotidiano; explicite mais esse
episódio que você vivenciou; como você explica esse episódio de violência contra o professor.
As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas.
Procedimentos de análise
Para o tratamento dos dados recolhidos nas entrevistas com as pranchas, utilizou-se a Análise
de Conteúdo proposta por Bardin (2009). A Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas
de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos,
descrição do conteúdo das mensagens que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2009).

Resultados e discussão
A síntese dos depoimentos resultantes das entrevistas com os professores foi organizada em
categorias comuns a ambos os grupos (público e privado): “Origens da violência contra o
professor”; “Manifestações de violência contra o professor” e “Atitudes de enfrentamento
diante da violência.” Elas estão articuladas e caracterizam as formas de violência vivenciadas
pelos professores no espaço da escola e indicam como eles lidam com a violência contra si.
Na categoria “Origens da violência contra o professor”, os professores distinguem duas
justificativas fundamentais acerca das origens da violência contra eles, uma que procura
explicar essa violência através de um caráter biopsíquico e outra que parte do reflexo social
compreendendo principalmente a desigualdade social e as relações familiares.
Os docentes situam a perspectiva biológica através da agressividade compreendida como
inerente aos indivíduos. Charlot (2002) define agressividade como uma pré-disposição
biopsíquica reacional, que pode desencadear situações de agressão e violência. Portanto a
pulsão, biológica ou psicológica, funcionaria como uma linguagem para alguns alunos. A
violência contra o professor também expressa o reflexo social, foi outra justificativa para a
origem da violência contra o docente. Ambos os grupos de professores entrevistados
concordam que a violência contra eles também pode ser decorrência de uma desestrutura
social e econômica, que gera desde a violência física até a violência simbólica
(ABRAMOVAY e RUA, 2002).
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Na categoria “Manifestações de violência contra o professor” encontra-se o que os
professores, no cotidiano de suas práticas e relações, consideram como manifestações de
violência contra ele. São tomadas como amostras empíricas de violência contra o professor,
por eles próprios, a violência verbal e indireta, física e a depredação do ambiente escolar. Do
ponto de vista das características, os professores de escolas públicas enfatizaram as
experiências de agressões físicas e depredações; os das instituições particulares deram
destaque as humilhações e agressões verbais. Isso reforça a consideração feita por Moscovici
(1978) de que as representações sociais referem-se a construções simbólicas que reúnem
experiências elaboradas em contextos diversos. Constatou-se que a violência verbal foi a mais
sofrida e enfrentada pelos docentes tanto de escolas públicas, quanto de escolas particulares.
Essa violência aparece como o tipo mais comum e corriqueiro (GONÇALVES e SPOSITO,
2002)
Na tentativa de identificar práticas docentes frente à violência contra o professor no contexto
da escola, procurou-se captar dos sujeitos entrevistados suas ações para o enfrentamento desse
fenômeno. Os resultados foram organizados na categoria “Atitudes de enfrentamento diante
da violência”. O que se captou foram mais sugestões do que ações. Os professores tendem a
sugerir ações contra a violência na escola de maneira geral e não as concretizarem de fato. As
alternativas de acolhimento do jovem e o diálogo; melhoraria do ambiente escolar; até mesmo
da melhora dos laços de convivência; a presença da família na escola; desenvolvimento de
projetos pedagógicos para o combate da violência são as principais sugestões dos professores
(FALSARELLA, 1994).

Considerações finais
O presente artigo teve como objetivo caracterizar as formas ou tipos de violência vivenciados
pelos professores no espaço da escola e indicar como os docentes lidam com esse tipo de
violência. Também, enfatizar o procedimento metodológico através das pranchas indutoras
como possibilidade metodológica para um acesso mais espontâneo das representações sociais.
Os resultados da presente investigação indicaram que a violência contra o professor envolve
elementos de diferentes ordens, comportamentais, psicológicas, cognitivas, afetivas, entre
outras.
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Admite-se que o instrumento pranchas indutoras se adequou ao que foi pretendido nesse
estudo, uma vez que os participantes demonstraram descontração, interesse e desenvoltura
para tratar o assunto. Lembraram de fatos e situações que já vivenciaram por si ou por colegas
de profissão e, de maneira um tanto descontraída, foram revelando os sentidos compartilhados
de violência contra si, caracterizando e indicando casos, bem como evidenciando preocupação
e impotência frente ao fenômeno.

Referências
ABRAMOVAY, M; RUA, M. das G. Violências nas Escolas. Brasília: UNESCO, Instituto
Ayrton Senna, UNAIDS, Banco Mundial, USAID, Fundação Ford, CONSED, UNDIME,
2002.
ABRIC, J. C. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA, A. S. P.;
OLIVEIRA, D. C. de (Orgs.). Estudos interdisciplinares de Representação Social. Goiânia:
AB, 1998 (p. 27-38).
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 4ª. Edição, 2009.
CHARLOT, B. Da Relação com o Saber; elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed,
2002.
FALSARELLA, A. M. E a família, como vai? Presença Pedagógica, v. 14. N.84. nov/dez.
São Paulo, 2008.
GONÇALVES, L. A.; SPOSITO, M. P. Iniciativas públicas de redução da violência escolar
no Brasil. Cadernos Pesquisa, São Paulo, n. 115, p. 101-138, 2002.
JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D.
MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro, Zahar Editores,
1978. Trad. Álvaro Cabral.
WAGNER, W. Descrição, explicação e método em pesquisa das Representações Sociais. In: –
GUARESCHI, P; JOVCHELOVITCH, S. (Orgs); Texto em Representações Sociais 2ª ed. –
Petrópolis/RJ: Vozes, 1995.p.149-185.

84

MESA: QUESTÕES METODOLÓGICAS NO ESTUDO DAS RS

QUESTÕES METODOLÓGICAS NO ESTUDO DAS RS

CORDEIRO, Maria Helena Baptista Vilares

Resumo
Esta mesa pretende aprofundar a discussão sobre alguns procedimentos metodológicos
utilizados em uma ampla pesquisa que objetivou compreender as representações sociais de
estudantes de Pedagogia sobre o trabalho do professor de educação infantil. Dentre outros
instrumentos, a pesquisa utiliza um extenso questionário de 28 questões que contempla cinco
dimensões de análise. O recorte refere-se ao conjunto de questões que se situam na quarta
dimensão, que abarca diferentes facetas dos processos de profissionalização de professores de
educação infantil. Um conjunto de três questões focam nas expectativas de competências. A
formulação dessas questões utilizou três técnicas distintas: a marcação livre, a seleção
hierarquizada (ABRIC, 2003) e a técnica de substituição (GUIMELLI; DESCHAMPS, 2000;
FLAMENT; MILLAND, 2010). Os participantes deveriam assinalar livremente todos os itens
que considerassem pertinentes de uma lista de 24 competências e depois selecionar e ordenar
cinco itens, de acordo com sua importância, tanto de seu próprio ponto de vista (condição
standard), como do ponto de vista dos pais das crianças (condição de substituição). Na
perspectiva da estrutura das representações sociais essas técnicas por nós utilizadas buscam
compreender como a seleção e a hierarquização dos elementos de uma representação nos
permite clarear a definição do objeto de estudo e sua construção simbólica. Isso significa
compreender o significado associado ao objeto através do processo representacional que
medeia a relação entre o objeto e os sujeitos. Além disso, a técnica de substituição, ao levar
em consideração as possibilidades contra normativas do fenômeno representacional, permitenos compreender a dinâmica social envolvida na construção do objeto de representação. A
primeira apresentação discute a contribuição da técnica da seleção hierarquizada em
contraposição à marcação livre, a partir de dados coletados em três universidades federais:
UFAL, UFFS e UFMT. A segunda apresentação discute a contribuição da técnica da
substituição, a partir de dados coletados na UFFS. A terceira discute a contribuição do
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questionário de caracterização e das análises multidimensionais, em contraposição às
possibilidades de análise relacionadas à seleção hierarquizada . Sob orientação de Themis
Apostolodis e Lionel Dany, da Universidade Aix-Marseille, essa técnica foi introduzida no
questionário dos formandos da UFAL, cujos dados serão utilizados no trabalho apresentado.
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Resumo
Este trabalho procura tecer considerações sobre a utilização de questionários no estudo das
RS. Destacamos que a formulação das questões deve proporcionar a execução de análises que
permitam investigar não apenas a relação dos itens com o objeto investigado, mas também a
relação dos itens entre si. Foi destacada a importância de utilizar questionários de
caracterização que produzam matrizes retangulares, as quais tornam possível a identificação
dos itens que mais contribuem para a definição do objeto. Para a investigação da relação
semântica entre os itens foi mostrado como análises multidimensionais do tipo MDS aliadas à
análise SSA podem contribuir para uma maior compreensão das lógicas que orientaram as
classificações adotados pelos sujeitos e para minimizar as interferências da lógica dos
pesquisadores na interpretação dos resultados.
Palavras-chave:

representações

sociais;

questões

metodológicas;

questionário

de

caracterização; análise multidimensional

Introdução
Este artigo refere-se à última etapa de um estudo longitudinal que tem por objetivo investigar
as representações sociais sobre o trabalho do professor de educação infantil. Três
universidades participaram da pesquisa. Na prmeira etapa foi aplicado um questionário aos
alunos do primeiro ano do curso de Pedagogia. Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas
com utilização do Procedimento de Classificações Múltiplas, a uma amostra desses mesmos
sujeitos, quando se encontravam no meio do curso. Nesta terceira etapa foi reaplicado o

87

questionário, com algumas adaptações em relação ao questionário inicial, sugeridas por
Thémistoclis Apostolidis e Lionel Dany, da Universidade Aix-Marseille.. O número de
respondentes é inferior ao da primeira etapa, pois muitos dos alunos já não se encontravam na
universidade, ou não compareceram nos momentos de coleta de dados. Neste artigo,
enfocaremos apenas os resultados da UFAL e de uma questão, em que o formato (mas não o
conteúdo) foi alterado em relação ao primeiro questionário. Serão aqui discutidas as razões
dessa mudança de formato, assim como apresentados os dados resultantes de análises que se
tornaram possíveis em virtude dessas mudanças.

O questionário de caracterização
De acordo com Vergès (2001), um questionário de caracterização procura identificar o que é
mais saliente em relação a um objeto de representação. O procedimento não é novo em
Psicologia Social, mas foi introduzido nos estudos de representações sociais por Flament para
verificar a hipótese de que, em um inquérito, existe uma hierarquização coletiva dos temas e
que, portanto, é possível verificar sua proximidade com os objetos estudados (idem).
O procedimento consiste em organizar um número pré-definido de classes, cada uma com um
número fixo de itens. Sendo assim, o número de itens deve ser múltiplo do número de classes
que se pretende organizar, de forma que o resultado seja uma matriz retangular. Dessa forma,
cada item tem a mesma probabilidade de ser colocado em qualquer uma das classes. Esse
procedimento difere do Q-sort clássico, onde se procura obter uma distribuição mais próxima
da normal, com maior concentração de itens nas classes intermediárias, em torno da média.
No caso do estudo das representações sociais, os itens localizados perto da média não são
característicos do objeto, por isso, o que interessa são exatamente os extremos, os itens que
são mais definidores do objeto, tanto por serem característicos dele, como por não serem, pois
é neles que existe maior probabilidade de se encontrarem os elementos do núcleo central da
RS. (Vergès, 2001). Sendo assim, este procedimento é utilizado como auxiliar na identificação
dos elementos que podem fazer parte do núcleo central da RS.
No caso do estudo aqui apresentado, dentro do questionário mais amplo, foi utilizada uma
questão era composta por 25 itens, os quais deveriam ser organizados pelos sujeitos em cinco
grupos, desde o mais característico até ao menos característico. Assim, era apresentada aos
sujeitos uma lista de 25 itens, referentes ao que se espera de uma professora de educação
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infantil e os sujeitos deveriam arrumar os itens em cinco círculos, da seguinte forma: no
primeiro (classe 1) deveriam ser colocados os cinco itens mais importantes, no último (classe
5), os cinco menos importantes, no segundo (classe 2) os que ainda fossem considerados
importantes, no quarto (classe 4) os que ainda eram considerados menos importantes, e,
finalmente, os restantes deveriam ser colocados na classe intermediária (classe 3) que teria um
valor de neutralidade.
Essa maneira de classificar os itens foi uma das modificações realizadas em relação ao
questionário inicial (aplicado no primeiro ano do curso), no qual apenas era solicitado que os
sujeitos ordenassem os cinco itens considerados mais importantes, em ordem decrescente. A
modificação se mostrou necessária porque, no ormato inicial, não era possível saber qual o
posicionamento em relação aos itens não selecionados, o que limitava a análise e,
consequentemente, diminuía a contribuição dessa questão para o conhecimento da estrutura
da RS.
Dado a limitação do número de páginas deste texto e a título de exemplo, a tabela 1 apresenta
apenas parte dos resultados das frequências de cada item em cada classe, quando os sujeitos
responderam de sua própria perspectiva. Participaram 101 formandos, que tinham ingressado
na UFAL em 2008 e em 2009 (foram feitas duas coletas, em 2011 e 2012).
Tabela 1. Frequências dos itens nas classes de acordo com a perspectiva dos
sujeitos
Espera-se da professora
de EI:

Os mais
Característicos Não
característicos
escolhidos

Conhecimento sobre
desenvolvimento infantil

74,3

7,9

15,8

1,0

1,0

Que seja muito dinâmica

52,5

12,9

16,8

9,9

7,9

Saiba organizar rotinas...

50,5

31,7

13,9

2,0

2,0

Tenham .... paciência

33,7

7,9

14,9

15,9

27,7

Promover criatividade

21,8

36,6

29,7

5,0

6,9

Respeitar diferenças ind.

5,9

38,6

37,6

6,9

10,9

Tratar da mesma forma

7,9

18,8

42,6

19,8

10,9

Não mostrar preferência ou 5,9
rejeição

21,8

40,6

15,8

15,8

Compreender e respeitar os 1,0
pais

4,0

49,5

27,7

17,8

Manter os pais informados

23,8

44,6

12,9

13,9

5,0

Pouco
Os menos
característicos característicos
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Alfabetizar as crianças

6,9

9,9

23,9

25,7

33,7

Ensinar a obedecer a
adultos

2,0

3,0

27,7

31,7

35,6

Ter experiência como mãe

10,9

0

17,8

35,6

45,5

De acordo com Vergès (idem, ibidem), os itens que se concentram nas classes “mais
características” são aqueles que têm maior probabilidade de pertencer ao núcleo central. Os
itens com maior concentração nas classes intermediárias não são definidores do objeto (como,
por exemplo os itens referentes à relação com os pais e ao tratamento não discriminatório das
crianças); os itens com maior concentração nas classes “não características” são
esclarecedores da definição do objeto pela negação, ou seja, aquilo que ele não é. Há ainda os
itens cuja distribuição se polariza nos dois extremos – mais e menos característicos – o que
sugere a existência de dois grupos de sujeitos com representações diferenciadas (é o caso do
item tenham uma enorme paciência).
Relações semânticas entre os itens
A exploração com vistas à identificação da saliência dos itens, e, portanto, da estrutura
hierárquica da RS em termos de núcleo central e de sistema periférico não esgota o estudo da
organização da RS. É necessário também investigar qual a relação entre os elementos
semânticos que compõem o campo da representação. Dessa forma, podem ser identificadas
categorias, dimensões ou facetas e a elação entre elas. Geralmente isso pode ser feito
utilizando-se índices de proximidade. Neste caso, foi utilizada a correlação não paramétrica,
com o índice TAU-B de Kendall para produzir uma matriz de proximidades.
A partir de uma matriz de proximidades é possível realizar análises de similitude, análises de
implicação, ou análises multidimensionais que permitem a elaboração de grafos ou a projeção
dos itens em diagramas de forma a deixar as relações visualmente mais claras.
As escalas multidimensionais (MDS) têm sido adotadas como modelos psicológicos de como
as pessoas fazem julgamentos sobre semelhanças ou avaliações baseadas em valores, pois elas
podem agregar diferentes atributos em um índice que traduz a dissimilaridade do objeto ou o
seu valor, conforme o caso. Dessa forma, as relações entre os diferentes atributos podem ser
representadas em um espaço gráfico bidimensional (ou tridimensional) que torna mais
visíveis essas relações: os itens são mostrados como pontos e, quanto mais próximos, maior é
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a semelhança entre eles (BORG et al., 2013). O procedimentos mais utilizado para obter um
diagrama facilmente interpretável é a análise MDS (Multidimensional Scalling Analysis) que
faz parte de vários pacotes estatísticos como o SPSS ou o Systat, ou até mesmo o R (neste
caso usa-se SMACOF). No SPSS, a análise que deve ser utilizada é a PROXSCAL. O
procedimento é simples, bastando utilizar como input uma matriz de correlações e definir que
as proximidades se baseiam em similaridades. A solução produzida mostra que, quanto
maiores os índices (neste caso a correlação expressa no índice Tau B, mas podem ser
utilizados outros índices) menor a proximidade entre os pontos que representam cada item no
diagrama. É possível fazer variar o número de dimensões de forma a obter um resultado que
expresse as relações entre os itens da melhor forma possível (para maiores esclarecimentos
sobre a utilização do MDS, vide Borg et al., op. cit).
A análise MDS pode ser utilizada para testar hipóteses estruturais, o que a torna muito útil no
estudo das representações sociais. Esse uso tem sido desenvolvido no âmbito da Facet Theory.
Esta teoria foi criada por Louis Gutman nos anos de 1950 e tem sido utilizada como um
marco de referência teórico que orienta o delineamento das pesquisas; também tem
desenvolvido um conjunto de procedimentos metodológicos com poucas restrições estatísticas
para geração e análise dos dados, muito úteis nas ciências humanas e sociais; e suas
elaborações teórico-metodológicas facilitam a formulação e verificação de hipóteses e
suposições (BILSKY, 2003).
A SSA (Análise de Estrutura de Similaridades ou análise do menor espaço – Smallest Space
Analysis) foi um dos procedimentos desenvolvidos no âmbito desta teoria. Ao invés de se
interpretarem as dimensões produzidas em uma análise escalonar multidimensional, por
exemplo, o MDS, interpretam-se as regiões em que esse espaço é dividido. Essa interpretação
leva em conta a relação entre as regiões produzidas e a estrutura de uma mapping sentence
que serviu de base à elaboração das questões do questionário. Como neste nosso estudo não
partimos de uma mapping sentence para a elaboração das questões, nossa interpretação fica
um pouco limitada, mas, a título de exemplo, compararemos as regiões produzidas com as
categorias que definimos previamente, tal como mostrado nos estudos anteriormente
apresentados nesta mesa redonda.
As formas básicas geralmente encontradas na partição do espaço são a polar, na qual o
espaço é particionado em setores circulares (cuneiformes), partindo de uma origem comum; a
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axial, na qual o diagrama é dividido em faixas paralelas verticais ou horizontais; e a
modular, em que o espaço é dividido em círculos concêntricos, mostrando uma relação
ordenada de atributos mais gerais (internos) para mais específicos (externos). Existem outras
possibilidades de partição, resultantes da composição dessas três, mas não cabe aqui listá-las
todas (vide BILSKY, 2003 para uma descrição básica e referência a outros trabalhos).
Enquanto as partições axial e modular expressam relações ordinais entre as facetas, a polar
expressa a inexistência dessas relações, ou seja, não há uma hierarquização entre as facetas,
apenas diferenças qualitativas, que podem ser traduzidas da seguinte forma: as regiões
adjacentes são mais semelhantes entre si (semanticamente) do que as mais afastadas.
Exemplificando com os dados deste estudo, o diagrama produzido pela análise MDS a partir
de matrizes de correlação foi dividido em regiões adotando os pressupostos da SSA, como
mostrado na figura 1.

stress I = 0,22
Figura 1: diagrama resultante da análise MDS com as partições SSA
As partições produzidas mostram uma partição do tipo radex, que é a conjugação de uma
partição polar e uma modular. A polar gerou cinco regiões (não ordenadas), que poderiam ser
identificadas da seguinte forma, começando da região situada a noroeste, no sentido horário:
1) saberes específicos para o trabalho com crianças; 2) mediações para promover
conhecimentos e habilidades; 3) habilidades para trabalho coletivo; 4) qualidades pessoais; 5)
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condutas de cunho ético profissional relacionadas ao trabalho em instituição. A partição do
tipo modular reúne, no círculo interno, os itens tenham experiência como mães, ensinem as
crianças a obedecer aos adultos, ensinem as crianças a se comportarem em uma sala de aula,
ensinem hábitos de higiene e sejam um bom exemplo de valores e comportamentos morais,
separando-os dos outros itens. Trata-se de uma partição que separa os aributos menos
profissionais (comuns ao cuidado doméstico), dos relacionados à educação institucionalizada,
profissional. Isso significa que os itens mais centrais são mais gerais, ou seja, no caso da
caracterização do objeto da RS, eles não são especificamente relacionados com esse objeto
(referem-se a cuidados com as crianças que cabem a todos os adultos responsáveis por elas e
não especificamente às professoras de EI). É importante destacar que o item ensinem hábitos
de higiene ficou mal colocado na região 5, sendo mais adequado se estivesse na região 2. Por
vezes é possível corrigir essa distorção sem aumentar muito a deformação da solução
geométrica. Seria necessário, no caso, verificar se isso produz um aumento no índice de
stress, mas não há espaço aqui para aprofundar essa análise. Mais explicações podem ser
obtidas em Borg et al. (2013). Podemos verificar que, embora as regiões geradas tenham uma
estreita correspondência com as categorias previamente definidas quando da elaboração do
questionário, há algumas diferenças que merecem destaque, por mostrarem que os estudantes
adotaram uma lógica um pouco diferente da dos pesquisadores. Assim, os itens referentes à
promoção da autonomia e da criatividade, que nós tínhamos incluído na categoria mediações,
ficaram juntos aos itens referentes às especificidades do trabalho com crianças. O item saibam
elaborar tarefas didáticas específicas para crianças pequenas foi deslocado para a categoria
de mediações, provavelmente porque as tarefas didáticas são relacionadas ao processo de
alfabetização. A inclusão do item ter experiência como mãe na região 2 pode indicar que essa
região se refere a aspectos que não são característicos do trabalho da professora de Educação
Infantil, o que legitimaria a reunião de itens referentes ao modelo doméstico com itens
referentes ao modelo escolar. A região 3 não corresponde a uma categoria prevista por nós e
sugere que os sujeitos distinguem entre qualidades pessoais e qualidades necessárias ao
trabalho coletivo e a região 5 contem itens que nós tínhamos considerado em duas regiões
diferentes, o que sugere que, para os sujeitos, as condutas éticas não são consideradas apenas
do ponto de vista individual, mas vistas de uma perspectiva institucional.
Considerações finais
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Neste trabalho foram mostradas algumas possibilidades para elaboração e análise de
questionários com vistas à identificação da estrutura dos itens em relação ao objeto e à relação
dos itens entre si, possibilitando uma interpretação não apenas estrutural, mas também
semântica. Espera-se que o trabalho contribua para implementar as discussões sobre os
procedimentos metodológicos adotados nos estudos em Representações Sociais.
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Resumo
A contribuição da técnica de seleção hierarquizada (ABRIC, 2003) em contraposição à
marcação livre para o conhecimento das representações sociais sobre o trabalho do professor
de EI é discutida nesta apresentação. De uma lista de 24 competências esperadas os
participantes deveriam assinalar livremente todos os itens pertinentes e depois selecionar e
ordenar cinco mais importantes, de acordo com sua importância, de seu próprio ponto de
vista. Os participantes são Estudantes do primeiro ano de Pedagogia de três universidades
federais (UFAL, UFFS e UFMT).
Palavras-chave: representações sociais; competências do professor de educação infantil;
seleção hierarquizada

Introdução
A emergência de processos de construção da identidade profissional do professor da educação
infantil (EI) está intimamente associada ao conjunto das transformações político-institucionais
ocorridas nas últimas décadas, as quais foram responsáveis pela própria constituição da EI,
enquanto campo profissional. Numa perspectiva histórica, os profissionais envolvidos com o
cuidado e a educação da criança pequena construíram suas concepções sobre o seu papel
enquanto profissionais da educação infantil em contextos que oscilavam entre a severa
precariedade do atendimento à criança e sua escolarização precoce (SILVA, 2001). Esse
controverso cenário que abriga os múltiplos sentidos associados ao profissional da educação
infantil legitima uma abordagem psicossocial aqui apoiada pela Teoria das Representações
Sociais, de Serge Moscovici. Para esse teórico, as representações sociais “são fenômenos
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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” (MOSCOVICI, 2003,
p. 49). Nesta perspectiva, a Teoria das Representações Sociais pode auxiliar a entender o
conjunto estruturado de significações sociais que orientam o trabalho dos professores de
Educação Infantil e, mais especificamente, a importância que atribuem às competências
necessárias para o exercício de sua profissão.
A pesquisa abrangeu 347 estudantes do curso de Pedagogia de três universidades federais
brasileiras, sendo 194 da UFAL, 91 da UFFS e 62 da UFMT. Entre outros instrumentos de
pesquisa, os estudantes responderam a um questionário composto por 28 questões sobre o
trabalho do professor de Educação Infantil. Aqui serão apresentados e discutidos apenas os
resultados de duas dessas questões, que se referiam às competências que se esperam desse
professor. Foi apresentada aos sujeitos uma lista de 24 itens, para que assinalassem todos os
que achassem pertinentes, considerando o que se espera de um professor de educação infantil
(questão 25). Em seguida, foi solicitado aos sujeitos que escolhessem, da lista anterior, cinco
itens considerados por eles como sendo os mais importantes e os classificassem em ordem
decrescente de importância (questão 26). Em outra questão, que será objeto da próxima
apresentação, foi solicitado que repetissem a mesma tarefa, colocando-se no ponto de vista
dos pais das crianças (questão 27). Para análise dessas questões, cinco categorias foram
consideradas: “habilidades pessoais que se julga que os profissionais precisam ter para lidar
com as crianças”; “saberes profissionais específicos para o exercício da função com as
crianças”; “mediações para promover conhecimentos e habilidades nas crianças”; “condutas
de cunho ético-profissional” e “habilidades necessárias ao trabalho em instituição”. Foi ainda
incluído mais um item (Tenham experiência como mães), com o objetivo de verificar a
identificação do trabalho do profissional de EI com as práticas de maternagem. No entanto, a
inexpressiva adesão a esse item nos levou a não considera-lo nesta análise. Tendo como base a
Teoria das Representações Sociais, a formulação das questões acima apresentadas utiliza dois
recursos metodológicos para qualificar o objeto de estudo da representação social, ou seja, o
trabalho do professor de educação infantil: a seleção hierarquizada e a técnica de substituição.
Para efeito dessa apresentação vamos nos deter apenas no primeiro.
A seleção hierarquizada se inspira no postulado de Abric (2003, p. 62-63) de que “em um
discurso, as coisas essenciais, frequentemente, só aparecem após uma fase mais ou menos longa
de aquecimento, de estabelecimento de uma relação de confiança ou da redução de mecanismos
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de defesa”. Assim, ao serem solicitados a selecionar cinco elementos de um conjunto mais

amplo e ordená-los em ordem de importância, acredita-se que o essencial é indicado, dentre
os desejáveis possíveis. Para o autor, a importância é revelada no trabalho de seleção e
hierarquização dos elementos, que é feito a posteriori, pelos próprios sujeitos da pesquisa
A análise dos dados ocorreu em dois momentos. No primeiro momento, considerou-se apenas
as frequências em situação de marcação livre. Posteriormente, o foco incidiu sobre a questão
seguinte que solicitava a seleção dos cinco itens mais importantes, levando-se em
consideração dois fatores: a frequência e a ordem de importância de cada item.

Análise das frequências
A tabela 1 apresenta a frequência em situação de livre escolha (questão 25) em cada uma das
universidades quando os sujeitos são solicitados a assinalarem todos os itens que consideram
pertinentes. Ao se observar as frequências relativas à situação de livre escolha observa-se que
os sujeitos tenderam a assinalar praticamente todos os itens. Na categoria “habilidades
pessoais”, o único item que recebeu adesão abaixo da média nas três universidades foi sejam
muito carinhosas. A UFMT se destaca pela menor adesão ao item tenham uma enorme
paciência. Na categoria “saberes específicos” o único item que recebeu adesão abaixo da
média nas três universidades foi saibam manejar um grupo de crianças. O item saibam lidar
com os conflitos próprios da infância recebeu adesão menor na UFAL e UFFS. A UFFS se
destaca pela menor adesão ao item saibam alfabetizar as crianças. Na categoria “mediações
para promover conhecimentos e habilidades” apenas dois itens receberam adesão acima da
média: incentivem a criatividade das crianças e desenvolvam nas crianças habilidades de
convivência social. A UFMT revelou maior adesão ao item ensinem hábitos de higiene. Na
categoria “condutas de cunho ético-profissional” o único item que recebeu pouca adesão foi
sejam um bom exemplo de valores e comportamentos morais. A UFMT se diferencia pela
menor adesão ao item tratem todas as crianças da mesma forma.
Finalmente, a categoria “habilidades necessárias ao trabalho em instituição” o único item que
recebeu adesão acima da média das três universidades foi mantenham os pais informados
sobre o que acontece com as crianças. A UFFS se destaca pela maior adesão a trabalhem em
equipe.
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Tabela 1 – Percentagem de frequência em situação de livre escolha por universidade e
por categoria de análise
UFAL
N=194

UFMT
N=62

UFFS
N=91

Sejam muito dinâmicas
Sejam organizadas
Sejam muito carinhosas
Tenham uma enorme paciência
Média da categoria
Saibam organizar rotinas com atividades adequadas à idade das
crianças
Tenham conhecimento sobre desenvolvimento infantil
Saibam lidar com os conflitos próprios da infância
Saibam elaborar tarefas didáticas específicas para crianças
pequenas
Saibam manejar um grupo de crianças
Saibam alfabetizar as crianças
Média da categoria
Incentivem a criatividade das crianças
Ensinem hábitos de higiene
Promovam a autonomia das crianças
Desenvolvam nas crianças habilidades de convivência social
Ensinem as crianças a se comportarem em uma sala de aula
Ensinem as crianças a obedecer aos adultos
Média da categoria
Respeitem as diferenças individuais
Não demonstrem preferência ou rejeição por algumas crianças
Tratem todas as crianças da mesma forma

86,1
80,9
67,5
80,9
78,9

82,3
87,1
58,1
75,8
75,8

78
85,7
69,2
63,7
74,2

76,8

82,3

79,1

87,1
76,8

88,7
77,4

85,7
68,1

84,5

88,7

74,7

64,4
79,9
78,3
85,6
70,1
64,9
80,9
62,4
46,9
68,5
77,8
79,9
74,2

64,5
88,7
81,7
88,7
72,6
56,5
83,9
61,3
41,9
67,5
85,5
82,3
56,5

64,8
67
73,2
81,3
64,8
60,4
70,3
47,3
37,4
60,3
76,9
71,4
70,3

Sejam um bom exemplo de valores e comportamentos morais

60,3

61,3

57,1

Média da categoria
Mantenham os pais informados sobre o que acontece com as
crianças
Trabalhem em equipe

73,1

71,4

68,9

85,1

75,8

76,9

65,5

72,6

71,4

Sejam compreensivas e respeitosas com os pais

60,8

54,8

62,6

Média da categoria
MÉDIA TOTAL

70,5
73,8

67,7
72,8

70,3
69,4

Categorias

Habilidades
Pessoais

Saberes
específicos
para o
trabalho com
crianças

Mediação para
promover
conhecimentos
e habilidades
nas crianças

Condutas de
cunho
éticoprofissionais

Habilidades
necessárias
ao trabalho em
instituição

Itens

Análise da ordem de importância
A análise que se segue considera, além da frequência, a ordem de importância dos itens
escolhidos pelos sujeitos na questão 26, quando foram convidados a ordenar os 5 itens mais
importantes da lista de 24.
Para isso utilizamos um procedimento de análise proposto por Vergès (1994) e Abric (2003)
conhecido como quadro de quatro casas que resulta do cruzamento de dois critérios: a
frequência e a ordem de importância. Para os autores, a ordenação dos itens de acordo com
sua importância para a caracterização do objeto é fundamental para a identificação dos
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elementos que têm maior probabilidade de pertencer ao núcleo central da representação
social.
Convém considerar que a atribuição de ordem de importância foi feita com base nos cinco
itens selecionados pelos sujeitos e não no conjunto de itens que lhes foram apresentados.
No primeiro quadrante (núcleo central), estão situados os elementos que receberam maior
frequência e maior ordem de importância na escala de 1 a 5. No segundo (primeira periferia)
encontram-se os elementos com alta frequência, mas com menor ordem de importância. No
terceiro (zona de contraste) situam-se os elementos com baixa frequência, mas considerados
importantes pelos sujeitos, os quais podem reforçar as noções presentes na primeira periferia
e/ou a existência de um subgrupo que compartilha uma representação diferente. Por fim, no
quarto e último quadrante (segunda periferia) encontram-se elementos menos frequentes e
com menor ordem de importância. O quadro de quatro casas nos permite visualizar a
existência de uma hierarquia entre os itens, dentro de cada nível de frequência.
Para efeito desse texto apresentaremos apenas os itens que se situam no primeiro quadrante,
portanto com maior probabilidade de pertencer ao núcleo central das três universidades, que
apresentam alta frequência e ordem de importância abaixo da média, colocaando entre
parêntesis o índice de confirmação de escolha em relação à questão de escolha livre.

Tabela 2: itens situados no primeiro quadrante do quadro de quatro casas, nas très
universidades.
UFAL (N=194)
UFFS (N=91)
UFMT (N=62)
Conhecimento sobre o
desenvolvimento infantil (66,2)
Sejam muito dinâmicas (50,9)
Saibam alfabetizar as crianças (50,3)
Tenham uma enorme paciência (46,5)
Saibam organizar rotinas com atividades
adequadas à idade das crianças (32,2)

Conhecimento sobre o
desenvolvimento infantil (70,5)
Sejam muito dinâmicas (54,9)
Saibam alfabetizar as crianças (52,5)
Tenham uma enorme paciência (34,5)
Saibam organizar rotinas com atividades
adequadas à idade das crianças (48,6)

Conhecimento sobre desenvolvimento
infantil (50,5)
Sejam muito dinâmicas (45,7)
Saibam alfabetizar as crianças (57,2)
Tenham enorme paciência (82,7)
Saibam organizar rotinas com atividades
adequadas à idade das crianças (39,9)

Saibam elaborar tarefas didáticas
específicas para crianças pequenas (31,7)
Sejam organizadas (29,3)

Saibam elaborar tarefas didáticas
específicas para crianças pequenas (48,6)
Sejam organizadas (30,8)

Saibam lidar com os conflitos próprios da

Sejam muito carinhosas (30,8)

Desenvolvam nas crianças habilidades de
convivência social (35,6)
Incentivem a criatividade das crianças
(30,3)
Respeitem as diferenças individuais (36,3)
Não demonstrem preferência ou rejeição
por algumas crianças (29,0)

infância (28,9)
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A hierarquização dos itens de acordo com a ordem de importância revelou que as principais
expectativas em relação à professora de educação infantil revelam uma pessoa muito
dinâmica (UFAL e UFFS), ou muito paciente (UFMT) com conhecimentos de
desenvolvimento infantil e que saiba alfabetizar as crianças.

Considerações finais
A principal contribuição da hierarquização dos itens é seu potencial de identificar a
organização da representação e evidenciar os elementos que têm forte saliência, ou seja,
aqueles que emergem quando alguém representa um objeto (VERGÈS, 2001) e que, portanto,
têm maior probabilidade de pertencer ao núcleo central da RS. Cabe aqui destacar que a
amostra da UFMT era de apenas 62 sujeitos, o que pode tornar os resultados pouco confiáveis
e ser responsável pela diferença entre as universidades.
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COMPETÊNCIAS ESPERADAS DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CONTRIBUIÇÕES DA TÉCNICA DE SUBSTITUIÇÃO
HADDAD, Lenira - Universidade Federal de Alagoas
CORDEIRO, Maria Helena - Universidade Federal da Fronteira Sul
Agência Financiadora: CNPq

Resumo
A contribuição da técnica de substituição (GUIMELLI; DESCHAMPS, 2000; FLAMENT;
MILLAND, 2010) para o conhecimento das RS sobre o trabalho do professor de EI é
discutida, a partir de dados coletados junto a ingressantes do curso de pedagogia da UFFS. De
uma lista de 24 competências esperadas os participantes deveriam assinalar livremente todos
os itens pertinentes e depois selecionar e ordenar cinco mais importantes, de seu próprio
ponto de vista e do ponto de vista dos pais. O resultado mostra perfis distintos de professor
quando o sujeito fala por si ou na perspectiva dos pais.
Palavras-chave: representações sociais; técnica de substituição; escolha hierarquizada;
trabalho do professor de educação infantil

Introdução
A técnica de substituição tem sido utilizada nos estudos sobre representações sociais a partir
da constatação de que, quando inquiridas sobre sua posição ou opinião em relação a qualquer
objeto, as pessoas tendem a dar respostas que apresentem a melhor imagem de si mesmas no
contexto em que são inquiridas. Assim, as pesquisas têm mostrado que as respostas dos
sujeitos diferem consideravelmente, quando se varia o contexto psicossocial de referência
(GUIMELLI; DESCHAMPS, 2000). Flament e Milland (2010), com base em estudos
especialmente desenhados para verificar as possibilidades de interpretação desse efeito da
substituição, mostraram que a técnica de substituição efetivamente produz uma redução da
pressão normativa e que esse efeito é mais acentuado nas situações em que a distância ao
objeto é menor, ao mesmo tempo em que a distância ao grupo de referência é maior, ou seja, o
sentimento de pertinência a esse grupo é menos forte ou menos exclusivo. Portanto, quando
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interpretados sob o prisma da pressão normativa, os resultados podem revelar aspectos da
representação que são mascarados. Em outras palavras, quando expressam seu próprio ponto
de vista, os sujeitos evitam revelar aqueles elementos (opiniões, atitudes etc.) que são “mal
vistos” em seu grupo de referência, mas não se sentem pressionados a escondê-los quando
falam em nome de outros, sobretudo se esses outros forem de um grupo do qual os sujeitos se
sentem menos próximos. Em outros estudos, Flament, Guimelli e Abric (2006) sugerem ainda
a possibilidade de uma outra interpretação, que seria a possível transparência de uma
representação social, ou seja, as pessoas de um grupo sabem o que as de outros grupos
pensam sobre o objeto em questão e, por isso, podem se colocar no lugar dos outros,
expressando opiniões, ideias e estereótipos diferentes e até mesmo discordantes dos seus.
Neste estudo, temos uma situação em que os sujeitos devem classificar os itens de acordo com
seu próprio ponto de vista (o que corresponde à condição standard), a qual será comparada
com a outra em que eles respondem como acreditam que os pais das crianças responderiam
(condição de substituição).
Foi apresentada aos sujeitos uma lista de 24 itens, para que assinalassem todos os que
achassem pertinentes, considerando o que se espera de um professor de educação infantil
(questão 27). Em seguida, foi solicitado aos sujeitos que escolhessem, da lista anterior, cinco
itens considerados por eles como sendo os mais importantes e os classificassem em ordem
decrescente de importância (questão 28). Finalmente, foi solicitado que repetissem a mesma
tarefa, mas, desta vez, deveriam se colocar no ponto de vista dos pais das crianças (questão
29). Para análise dessas questões, cinco categorias foram consideradas: “habilidades pessoais
que se julga que os profissionais precisam ter para lidar com as crianças”; “saberes
profissionais específicos para o exercício da função com as crianças”; “mediações para
promover conhecimentos e habilidades nas crianças”; “condutas de cunho ético-profissional”;
e “habilidades necessárias ao trabalho em instituição”. Tendo como base a Teoria das
Representações Sociais, a seleção hierarquizada e a técnica de substituição foram recursos
metodológicos utilizados para a formulação dessas questões visando qualificar o objeto de
estudo da representação social, nesse caso, as expectativas sobre as competências dos
profissionais que exercem o trabalho de professor de educação infantil. A seleção
hierarquizada foi foco de análise na apresentação anterior, em que se buscou sublinhar a
contribuição desse recurso na qualificação do objeto de estudo em relação à marcação livre,
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que tem orientado muitos questionários no campo educacional. Nessa apresentação o foco
será na técnica de substituição e sua contribuição nos estudos de representação social a partir
dos resultados coletados na Universidade da Fronteira Sul, com a participação de 91
ingressantes do curso de pedagogia.
Apresentamos agora a análise dos dados referentes à situação standard e de substituição
quando os sujeitos foram convidados a ordenar os 5 itens mais importantes da lista de 24, na
perspectiva de si e dos pais. Para isso utilizamos o quadro de quatro casas proposto por Vergès
(1994) e Abric (2003) que resulta do cruzamento de dois critérios: a frequência e a ordem de
importância. Ao comparar os quadros 1 e 2, é possível observar quais os itens que migraram
de um quadrante para outro e quais os que permaneceram no mesmo quadrante, quando os
sujeitos responderam por si ou na perspectiva dos pais. O quadro de quatro casas nos permite
visualizar a existência de uma hierarquia entre os itens, dentro de cada nível de frequência.
Por uma questão de espaço apresentaremos apenas os quadrantes superiores.

Expectativas Pessoais
OMI < 3,26
Núcleo Central
Tenham conhecimento sobre
desenvolvimento infantil

Fi
>=19

OMI > 3,26
Fl

Fi

OMI

78

55

2

Sejam muito dinâmicas
Saibam elaborar tarefas didáticas
específicas para crianças pequenas
Saibam organizar rotinas ...adequadas à
idade das crianças

71

39

2,13

68

35

2,97

72

35

3,11

Saibam alfabetizar as crianças

61

32

2,75

Sejam muito carinhosas

63

24

2,63

Sejam organizadas

78

24

2,96

Tenham uma enorme paciência

58

20

2,25

Primeira Periferia

Respeitem as diferenças individuais
Desenvolvam nas crianças
habilidades de convivência social

Fl

Fi

OMI

70

23

3,78

64

22

3,27

Quadro 1: quadrantes superiores do quadro de quatro casas, construído com a seleção
hierarquizada na perspectiva das estudantes
Observa-se no quadro 1 que duas categorias estão representadas no primeiro quadrante. Os
‘saberes específicos’ pelo itens: tenham conhecimento sobre desenvolvimento infantil, saibam
elaborar tarefas didáticas específicas para crianças pequena, saibam organizar rotinas com
atividades adequadas à idade das crianças, e saibam alfabetizar as crianças. A categoria
‘habilidades pessoais’ está representada com todos os itens: sejam muito dinâmicas, sejam
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muito carinhosas, organizadas e tenham uma enorme paciência. Isso sugere que pelo menos
alguns desses itens constituam o núcleo central da representação. Dentre estes os itens com
mais de 50% de confirmação de escolha em relação à escolha livre refere-se à categoria dos
saberes específicos, exceto saibam organizar rotinas e o item sejam muito dinâmicas da
categoria habilidades pessoais. No segundo quadrante estão localizados o item respeito às
diferenças individuais, da categoria condutas de cunho ético e habilidades de convivência
social que se refere à categoria de mediações. Contudo, nenhum desses apresenta confirmação
de escolha superior a 50%.
O conjunto de itens presentes no primeiro quadrante sugere a imagem de um professor de
educação infantil com várias qualidades pessoais, que detém um bom conhecimento sobre
desenvolvimento infantil, assim como alguns saberes específicos para o trabalho com a
criança, sobretudos aqueles mais próprios do modelo escolar.

Expectativas atribuídas aos pais
OMI < 3,08
Núcleo Central

Fi
>=18

OMI > 3,08
Fl

Fi

OMI

tenham uma enorme paciência

58

35

2

sejam muito carinhosas

78

33

2

saibam alfabetizar as crianças

61

30

2,73

34

28

3,07

tratem todas as crianças da mesma forma

64

25

2,96

sejam organizadas

78

21

3

78

19

2,89

ensinem as crianças a obedecer aos
adultos

tenham conhecimento sobre
desenvolvimento infantil

Primeira Periferia

Fl

Fi

OMI

mantenham os pais informados sobre o
que acontece com as crianças

70

46

3,41

sejam compreensivas e respeitosas com
os pais

57

35

3,37

59

26

3,54

ensinem habitos de higiene

Quadro 2: quadrantes superiores do quadro de quatro casas, construído com a seleção
hierarquizada na perspectiva atribuída aos pais
Entretanto, a hierarquização dos itens ordenados na perspectiva dos pais (Quadro 2), revela
outra imagem de professor de educação infantil. Ele continua sendo uma pessoa paciente,
carinhosa e organizada. O dinamismo do professor perde relevância sendo a paciência mais
enfatizada. A enfâse na alfabetização se mantém com um índice de confirmação de escolha
próximo a 50%. Embora o conhecimento sobre desenvolvimento infantil permaneça no
primeiro quadrante o item recebeu menor confirmação de escolha na perspectiva dos pais. Um
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item novo no perfil desse profissional refere-se a uma preocupação de ordem comportamental.
Para as estudantes, ensinar as crianças a obedecer os adultos é algo que os pais esperam que
as professoras façam. Também presente no primeiro quadrante, mas com menor confirmação
de escolha é o item tratem todas as crianças da mesma forma.
Convém destacar que os dois itens referentes à relação com os pais mantenham os pais
informados sobre o que acontece com as crianças, sejam compreensivas e respeitosas com os
pais encontram-se na primeira periferia e apresentam confirmação de escolha acima de 50%.
Desta forma, a configuração que emerge quando as professoras se colocam no ponto de vista
dos pais expressa uma simplificação da dimensão profissional do trabalho docente. Parece
haver um esvaziamento dos saberes específicos, que se resume apenas em saber alfabetizar as
crianças. Esse resultado confirma o que foi observado na pesquisa de Haddad et al (no prelo)
realizada com professores em exercício na educação infantil na rede municipal de educação
em Maceió. A forte adesão à alfabetização como saber específico pode indicar a concepção
dos ingressantes de educação infantil com a função de alfabetizar. Em contrapartida, a
valorização da relação com a família parece acontecer apenas quando os sujeitos se colocam
no lugar dos pais.

Considerações finais
Nesta apresentação houve uma preocupação em aprofundar a reflexão sobre os
procedimentos utilizados na coleta de dados, sobretudo os que se relacionam ao uso da
técnica de substituição. Nesse sentido, a comparação das respostas dos ingressantes em duas
situações: quando se colocavam de seu próprio ponto de vista (situação standard), e quando
se colocavam do ponto de vista dos pais (situação de substituição), revelou distintos perfis de
professor, no que diz respeito às competências esperadas. No entanto, ao contrário do que
aconteceu na pesquisa realizada com professores acima citada esses diferentes perfis parecem
não ser determinados por pressões normativas do contexto acadêmico e profissional.
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MESA: REPRESENTATIONS SOCIALES, CARACTERISTIQUES DE L’OBJET ET
QUESTIONS THEORIQUES ET EPISTEMIQUES
REPRESENTATIONS SOCIALES, CARACTERISTIQUES DE L’OBJET ET
QUESTIONS THEORIQUES ET EPISTEMIQUES

BEN ALAYA, Dorra

Résemé
La théorie des représentations sociales propose l’idée que le rapport aux objets n’est ni stable
ni univoque (Moscovici, 1961 ; 1976). Les objets sont plus ou moins objets de représentation,
selon leur complexité perçue, l’implication qu’ils induisent ou les enjeux qu’ils forment. La
connaissance que nous en formons ne le serait pas sur un mode homogène. L’idée que cela
soit dû à une polyphasie cognitive caractéristique de la pensée sociale, est établie. Selon ce
principe, les situations sociales déterminent le processus de connaissance par la mise en
œuvre de systèmes cognitifs variables. Cependant, il est rarement mentionné qu’une
hétérogénéité des différents pans de la réalité elle-même existe également, donnant lieu à une
hétérogénéité des objets qui la composent, face au processus de connaissance. Cette
variabilité des objets eux-mêmes de représentation, donne immanquablement lieu à des
questionnements théoriques et épistémiques sur leur nature et leur statut.
En constatant que la question de l’objet a été peu prise en considération ces dernières années
dans l’étude des représentations sociales, T. Apostolidis propose dans cette table ronde,
d’aborder le processus représentationnel en situant les individus dans un monde d’objets
pensés et appropriés en relation avec autrui. Il aborde également différents questionnements
épistémologiques, théoriques et méthodologiques pour discuter enfin la pertinence de
réintégrer la question de l’objet dans la réflexion et les pratiques de recherche sur les
représentations sociales.
Dans sa réflexion, N. Kalampalikis propose de mettre à jour les tensions intrinsèques (en
référence au regard psychosocial) qui gouvernent l’objet représentationnel, en revisitant son
statut du point de vue du cadre paradigmatique des travaux de la psychologie sociale. Il tente
également d’illustrer à l’aide d’exemples de recherches de terrain, les exigences d’objets
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sensibles traversés de tensions, vis-à-vis de la posture théorique et méthodologique du
chercheur.
G. Philogène aborde la question des objets en tant qu’expression culturelle en juxtaposant
deux perspectives ethnographiques : la prise en compte de la tradition orale et l’analyse de la
culture dans son expression matérielle.
Enfin, D. Ben Alaya aborde la question de la réalité de l’objet et de la simultanéité de sa
construction avec celle de sa représentation, à travers l’examen du processus de construction
d’un objet représentationnel aux contours non définis naturellement.
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TABLE RONDE : « REPRESENTATIONS SOCIALES, CARACTERISTIQUES DE
L’OBJET ET QUESTIONS THEORIQUES ET EPISTEMIQUES »
LE RETOUR DE L’OBJET : ENJEUX POUR LA PSYCHOLOGIE SOCIALE DES
REPRESENTATIONS

APOSTOLIDIS, Thémis - Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS EA 849), Aix-Marseille
Université, France

Résumé
La

conceptualisation

de

l’activité

représentationnelle

en

psychologie

sociale des

représentations reste toujours un enjeu important. Dans le cadre des représentations sociales,
il est généralement admis que toute représentation est celle d’un objet et d’un sujet. Bien que
l’on doive considérer la question de l’objet dans toute étude socio-représentationnelle, force
est de constater que cette question fut moins prise en considération ces dernières années. Elle
constitue une sorte de point obscur, et donc de point aveugle dirons-nous dans un paysage
dominé de plus en plus par le principe un peu iconoclaste de « tout est représentation ». De ce
fait, on peut dire que la question de l’objet n’est plus ni centrale ni systématique au niveau de
l’élaboration conceptuelle et de la construction de dispositifs d’étude ou d’outils de mesure
des phénomènes représentationnels. Pour reparler d’objet, et donc de représentation en tant
qu’élaboration psychologique et sociale, nous aborderons le processus représentationnel à
partir de la réalité ternaire « sujet-alter-objet » du regard psychosocial, c’est-à-dire à partir
d’une approche compréhensive visant à situer les individus dans un monde d’objets qui sont
pensés et appropriés en relation avec autrui (dynamiques relationnelles et intergroupes), au
cœur des processus d’inscription et de participation sociales. Nous poserons ensuite à l’aide
d’un étayage empirique différents

questionnements

d’ordre épistémologique (e.g.

représentation de l’objet et/ou de la situation dans laquelle l’objet devient en enjeu pour le
sujet), théorique (e.g. représentation de l’objet et/ou systèmes de représentations et l’objet ;
typologie des représentations) et méthodologique (e.g. construction d’outils ad hoc pour le
repérage des propriétés structurales des éléments d’une représentation) dans le but de
considérer la factualité psychosociale de l’objet, c’est-à-dire sa matérialité. Nous discuterons
enfin la pertinence de réintégrer la question de l’objet dans nos pratiques de recherche sur les
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représentations sociales et plus globalement dans nos réflexions sur la pensée sociale, sa
dynamique et ses constellations.
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TABLE RONDE : « REPRESENTATIONS SOCIALES, CARACTERISTIQUES DE
L’OBJET ET QUESTIONS THEORIQUES ET EPISTEMIQUES »
L’OBJET EN TANT QUE CONSTRUIT COLLECTIF ET MODE D’EXPRESSION
EXCEPTIONNEL D’UNE REPRESENTATION SOCIALE

BEN ALAYA, Dorra - Université de Tunis El-Manar, ISSHT, Tunisie
Résumé
Ce qui a été nommé « révolution tunisienne » par les médias puis par le sens commun,
questionne la réalité elle-même de l’objet de représentation. Pour reprendre une interrogation
de Flament et de Rouquette (2003), est-ce l’objet qui fait la représentation ou est-ce la
représentation qui fait l’objet ? Il s’agit là d’un objet qui n’est pas naturellement délimité mais
qui correspond à un ensemble très vaste de régions agrégées de réalité. Et c’est la
représentation collectivement élaborée qui définit cette classe comme un ensemble cohérent et
en tant qu’objet unique. Le bouleversement brutal et soudain de la grille de lecture habituelle
des évènements sociopolitiques en Tunisie, suite à la chute du régime en janvier 2011, a rendu
nécessaire la construction de l’objet « révolution » à partir d’une réalité inédite. Le caractère
impératif de cette construction et totalement nouveau de l’objet -auquel s’ajoute sa grande
complexité et polymorphie-, offre une occasion rare d’observer son émergence à travers un
mode d’expression lui-même exceptionnel : des images antinomiques ayant circulé de façon
très récurrente sur Facebook de 2011 à 2013. Plus précisément, et dans une perspective
théorique et épistémique, il s’agit de montrer comment cette communication par images,
rendue possible grâce au caractère numérique des réseaux sociaux virtuels, renvoie à une
étape précoce du processus de formation d’une représentation sociale qui ne manque pas de
questionner la nature et le statut de son objet.
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TABLE RONDE : « REPRESENTATIONS SOCIALES, CARACTERISTIQUES DE
L’OBJET ET QUESTIONS THEORIQUES ET EPISTEMIQUES »
DES TENSIONS ESSENTIELLES DES OBJETS REPRÉSENTATIONNELS

KALAMPALIKIS, Nikos - GRePS, Université Lyon 2, France.

Résumé
En écrivant sur les tensions essentielles qui caractérisent le travail scientifique, Thomas Kuhn
indiquait que « dans des conditions normales, le chercheur scientifique n’est pas un
innovateur mais quelqu’un qui résout des énigmes ; et les énigmes auxquelles il se consacre
sont justement celles qui, à son avis, peuvent être à la fois formulées et résolues à l’intérieur
de la tradition scientifique existante » (1990, p. 315). Lors de cette communication, nous
tenterons de revisiter de l’intérieur de la tradition des travaux psychosociaux le statut de
l’objet représentationnel dans le but de mettre en évidence les tensions intrinsèques qui les
gouvernent. Ces dernières, traversent nombre de nos objets d’étude, synonymes de leur
historicité, de l’appropriation des groupes, parfois même de leur résistance au changement et
de leur imperméabilité à l’information contraignante ou contradictoire. Un terme, tension, qui
renvoie, y compris par association d’idées, à l’une des définitions les plus marquantes de la
psychologie sociale, celle du regard psychosocial, prenant même la forme du conflit pour
symboliser la nature dynamique des relations qui gouvernent les phénomènes auxquels nous
sommes confrontés. A l’aide d’exemples de recherches empiriques récentes de terrain sur des
objets sensibles de cette nature (p.ex. parenté, sécurité, etc.), nous illustrerons les exigences
de ces objets vis-à-vis de la posture théorique et méthodologique du chercheur.
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TABLE RONDE « REPRESENTATIONS SOCIALES, CARACTERISTIQUES DE
L’OBJET ET QUESTIONS THEORIQUES ET EPISTEMIQUES »

PHILOGENE, Gina - Sarah Lawrence College - Etats-Unis
Résumé
OBJECTS AS CULTURAL SYMBOLS AND/OR AS CULTURAL PROPERTY
In 1907 Boas, claiming that it was impossible to represent culture through the restricting
aspect of physical objects, distinguished between what he belittled as “museum anthropology”
and “university anthropology” pursuing the study of behavior and ideology. It is time to
challenge this highly restrictive distinction and return to the study of objects as expressions of
culture. Our vehicle for this challenge is the Haitian Revolution, a crucial event in the trilogy
of revolutions at the end of the 18th century, which yielded history’s first black republic. The
object concerned is Haiti’s Declaration of Independence of 1804, which disappeared for over
two centuries only to be discovered recently in Britain’s National Archives by an American
graduate student. In this context I wish to juxtapose two apparently different ethnographic
approaches: the oral tradition, so very present in the common discourse of Haitians inclined to
express their undiminished pride in their successful revolution, as opposed to the analysis of
material culture, meaning the document itself, which was only the second declaration of its
kind in the world (after the U.S. Declaration of Independence). This analysis will enable us to
understand better how objects represent culture.
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ALTERIDADE E RECUSA: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO USUÁRIO DE
CRACK

ACIOLI NETO, Manoel de Lima - UFPE

Resumo
A midiatização da cultura sobre as drogas, particularmente a televisão, veicula formas
simbólicas sobre o crack que contribuem para a produção de representações, as quais, por sua
vez, cumprem importante função na orientação das práticas sociais. Esses discursos afirmam
que todo usuário de crack se torna dependente ou viciado, além de criminoso (principalmente
os pobres). Essas produções simbólicas se revestem de um efeito com capacidade de
estabelecer e/ou manter padrões de moralidade em torno do usuário de drogas como
delinquente ou como um doente. Diante desse quadro, no Brasil, essas representações
envolvem a construção simbólica de um objeto social, o crack e de uma figura de alteridade, o
usuário: o noiado, o crackeiro. São modos de vida desvalorizados socialmente, segregados
daquilo que é comum. Torna-se uma extirpação dos problemas sociais, que devido ao
"politicamente correto" precisa de objetos de expiação para se legitimar. Assim, o objetivo
desse estudo foi analisar a construção da alteridade em torno da imagem do usuário de crack e
suas relações com os contextos de uso desses indivíduos. Participaram desse estudo 14
usuários de crack de grupos sociais distintos e com diferentes padrões de consumo da Região
Metropolitana de Recife (RMR). Foi realizada Análise Temática de Conteúdo das
informações obtidas. Os dados sugerem que a caracterização do usuário de crack ocorre a
partir das práticas sociais desenvolvidas em contextos de uso específicos, nos quais a ética
respondente se direciona à realização de qualquer atividade/ação para a obtenção da droga. O
usuário, nessa perspectiva, torna-se dominado pela droga, agindo de acordo com as
necessidades (fissura) que ela promove. Essa figura do usuário de crack se institui numa
alteridade, em que o próprio indivíduo inserido nessa condição não se apropria. O processo de
construção identitária parece se situar em uma recusa, em que o indivíduo, por um lado,
desapropria-se dos valores sociais hegemônicos e, por outro, não consegue se reconhecer em
tal lugar. Assim, o noiado, ancora-se em imagens de grupos marginalizados, significados
como ameaça à sociedade: quem se torna criminalizado são os indivíduos pertencentes à
periferia, com baixa condição socioeconômica. O uso do crack é apenas mais uma atividade
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no repertório de práticas presentes nesses grupos, mas que termina por associações diversas,
sendo um bode expiatório de inúmeros problemas sociais.
Palavras-chave: Crack; Usuário; Alteridade; Representações Sociais.

Introdução
A midiatização da cultura sobre as drogas, particularmente a televisão, veicula formas
simbólicas sobre o crack que produzem representações que terminam por orientar as práticas,
embora não de modo passivo. Esses discursos afirmam que todo usuário se torna dependente
ou viciado, além de criminoso (principalmente os pobres). As mulheres acabam por se
prostituir para sustentar o consumo, etc. Essas produções simbólicas se revestem de um efeito
com capacidade de estabelecer e/ou manter padrões de moralidade em torno do usuário de
drogas como delinquente ou como um doente (ROMANINI; ROSO, 2013; SANTOS;
ACIOLI NETO; SOUSA, 2012).
Diante desse quadro, no Brasil, essas representações envolvem a construção simbólica de um
objeto social, o crack e de uma figura de alteridade, o usuário: o noiado, o crackeiro. A
emergência dessa figura advém de processos de diferenciação e exclusão, a partir das quais
emergem marcas subjetivas. É uma produção epistêmico-ontológica, no sentido de criar um
sujeito, com uma identidade formada com base nas práticas que desenvolve, mas ao mesmo
tempo um campo de saber, constituído em meio à repulsa de uma realidade.
A alteridade é produto de um processo dual, no qual construção e exclusão social se
relacionam mutuamente, mantendo sua unidade por meio de sistema de representações
(JODELET, 1998). É o processo de reconhecimento do outro, mas ao mesmo tempo da
emergência do Eu (JOVCHELOVITCH, 1998). Essa delimitação entre o eu e o outro permite
um maior controle identitário, pois o outro que é excluído esclarece quais comportamentos os
membros da sociedade devem evitar, desempenhando um papel importante na coesão e
identidade dos grupos dominantes. Desse modo, demarca-se um conflito representacional, em
que apenas determinada representação termina por se evidenciar, produzindo esquemas
estereotipados (ARRUDA, 2010).
Nesse âmbito, a imagem do usuário de crack recebe um contorno marcado pela sua associação
à criminalidade. Dispara-se uma construção criminalizante e patologizante pela mídia e pela
ciência, evocando tensões e conflitos provocados pela manifestação de classes
socioeconômicas marginalizadas. São modos de vida desvalorizados socialmente, segregados
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daquilo que é comum. Torna-se uma extirpação dos problemas sociais, que devido ao
"politicamente correto" precisa de objetos de expiação para se legitimar. Então, a construção
do crack na sociedade, por isso, parece dizer respeito ao maquiamento da pobreza em uma
máscara possível de ser rejeitada publicamente. Como afirma Arruda (2010), a alteridade
projeta muito daquilo que a sociedade deseja eliminar de seu interior, justificando, assim,
intensas medidas de repressão.
Esse aspecto chama a atenção para o fato de o crack ter uma inserção maior nessas
populações com maior vulnerabilidade social (JORGE et al., 2013). O perfil dos usuários com
uso frequente é de homens, solteiros, com cerca de 30 anos, baixa escolaridade e
desempregado (FIOCRUZ, 2013; CAPISTRANO et al., 2013; NAPPO; GALDURÓZ;
NOTO, 1994). Entretanto, apesar do perfil destacar o homem usuário, as mulheres em
situação de consumo frequente também apresentam vulnerabilidades específicas, como a
prática de trocar sexo pela droga e exposição ao vírus da AIDS, o HIV, da hepatite C e à
sífilis, além da violência sexual. Dados recentes divulgados pela Fiocruz (2013) destacam um
grave quadro de desassistência aos usuários: aproximadamente 40% daqueles que fazem uso
intenso vivem em situação de rua, em extrema privação social. Embora esse perfil seja
prevalente, o padrão de uso, em contrapartida, não demonstra ter modificações em relação à
classe socioeconômica do usuário, possuindo as mesmas características em usuários com
maior poder aquisitivo (FREIRE et al., 2012).
Atualmente, vive-se um momento de divulgação de aspectos da miséria e violência
disseminados pela sociedade brasileira. O foco, entretanto, restringe-se a fenômenos
específicos, como o uso de crack entre uma parcela da população que vive em exclusão da
sociedade, sem acesso a bens sociais básicos. A questão é apresentada como um problema de
patologias individuais, decorrentes de uma droga maligna, desviando a atenção das condições
mais gerais em que vive a maior parte da população atingida (MACRAE, 2013), situada em
condição de pobreza e vulnerabilidade, a qual é considerada intolerável pelo conjunto da
sociedade, revestindo-se em um status social desvalorizado e estigmatizado (PAUGAM,
2010).
As concepções predominantes sobre o assunto situam que o usuário da substância tende a
perder o controle do consumo, voltando-se à compulsão de usá-la (DONATO et al., 2010),
desvinculando-se de suas atividades cotidianas, com prejuízos profissionais e pessoais, além
de perda do contato com seus grupos sociais de pertença (MOREIRA, 2009). Esses efeitos
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tem sido atribuídos à fissura que a droga pode provocar no usuário, considerada um fator
crítico para o desenvolvimento do uso compulsivo e da dependência (CHAVEZ et al., 2011).
Em contrapartida, apesar do caráter alarmante em torno da questão, tem-se identificado a
existência de outros padrões de uso de crack, situando-se inclusive a possibilidade de
consumo controlado dessa droga (JACKSON-JACOBS, 2001; OLIVEIRA; NAPPO, 2008;
WALDORF; REINARMAN; MURPHY, 1991; ZINBERG, 1984). O consumo controlado se
caracteriza como um consumo em longo prazo, não diário e racional, em que o usuário, por
meio de estratégias de autocontrole, não permite que a fissura1 determine a manutenção do
uso (OLIVEIRA; NAPPO, 2008). Deve ser ressaltado que, apesar de existir a possibilidade de
um controle no consumo, a realidade encontrada nos principais centros urbanos brasileiros se
mostra distante desse quadro: a urgência pelo uso da droga e a intensidade dos efeitos da
fissura colocam o risco associado ao consumo da droga como um problema de saúde pública
(CHAVEZ et al., 2011), ficando a pergunta: os sentidos produzidos sobre o crack em
diferentes contextos têm relação com a caracterização do usuário? Essa imagem constituída
assume que função nas práticas sociais desenvolvidas por esses indivíduos?
Assim, o objetivo desse estudo foi analisar a construção da alteridade em torno da
imagem do usuário de crack e suas relações com os contextos de uso desses indivíduos.

Método
Participaram desse estudo, 14 usuários de crack de grupos sociais distintos e com diferentes
padrões de consumo da Região Metropolitana de Recife (RMR). A pesquisa foi desenvolvida
em unidades do Programa Atitude (instituições voltadas ao cuidado de usuários de crack, no
âmbito da Assistência Social) e em cenas de uso de crack localizadas na Região
Metropolitana de Recife, com auxílio de equipes do Consultório na Rua de Olinda. O período
de coleta dos dados teve duração de aproximadamente seis meses (entre abril e setembro de
2013), em que foram realizadas entrevistas semiestruturadas em turnos e dias da semana
variados. Por fim, foi feita Análise Temática de Conteúdo das informações obtidas. O estudo
está conformado às regras do Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da Resolução N°
466/2002.

1

A fissura é uma vontade irresistível para utilizar uma substância (SEIBEL; TOSCANO JR., 2000).
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Resultados
No discurso dos entrevistados, a caracterização do usuário de crack ocorre a partir das práticas
sociais desenvolvidas em contextos de uso específicos, nos quais a ética respondente se
direciona à realização de qualquer atividade/ação para a obtenção da droga. O usuário, nessa
perspectiva, torna-se dominado pela droga, agindo de acordo com as necessidades (fissura)
que ela promove.
Entretanto, é importante destacar que essas características ressaltadas pelos usuários não se
conformam como delimitações de seus modos de ser. Apesar de muitos se adequarem a essa
realidade, a atribuição dessa relação de causalidade não se torna uma norma única para a
experiência de uso, pois muitos usuários indicam como algo distante de sua vivência com a
droga. Por isso, pode-se considerar que a imagem do usuário de crack, o noiado, adquire uma
significação por se associar com a criminalidade, mesmo que a experiência de uso desse
indivíduo tenha um percurso divergente a essa construção.
Desse modo, o usuário também se representa como um indivíduo vitimizado, devido aos
efeitos negativos provocados pela droga, no sentido de constituir um estigma que o afasta da
sociedade. Com isso, é identificado como um ser doente, contagioso, sem condições de
trabalhar, devido a fragilidade decorrente do consumo intenso. Essa condição situa o usuário
como indivíduo indesejado, uma figura alteritária marcante, reconhecida e abominada pelos
riscos de contágio ou de ameaça aos cidadãos.
Assim, o usuário de crack se torna reconhecido como um indivíduo sem moral, sem princípios
éticos que rejam suas ações. Ele age conforme o corpo exige mais droga, despreocupando-se
com o outro e com a vida social.
O processo de vitimização do usuário de crack o implica em uma condição de impossibilidade
de agir diante do problema que vive. A situação de uso faz com que a sociedade o rejeite e o
sofrimento que perpassa esse momento se intensifica pela exclusão. O consumo é reconhecido
apenas como “obrigação”, exigência orgânica, não se reconhecendo o prazer obtido como um
modo de deleite, mas como alívio à dor, supressão de uma necessidade.
Nesse sentido, torna-se dominado pela droga, direcionando suas ações às imposições que ela
cria. A “dominação do crack” é remetida ao adoecimento provocado pelo consumo. O
indivíduo doente se esquece dos outros e vive em isolamento, sem confiança e sentindo-se
como portador de uma afecção contagiosa.
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Dessa forma, o usuário de crack se confunde com o ladrão. Enquanto ação considerada
legítima aos contextos de uso, o roubo remete à constituição identitária do usuário, tornandolhe um criminoso. Deve-se atentar que apesar dessa relação causal, em alguns casos se atribui
a utilização do crack para cometer os assaltos e não o oposto: o roubo como decorrência da
necessidade de consumir o crack.

Considerações finais
Diante desses discursos, pode-se afirmar que essa figura do usuário de crack se institui numa
alteridade, em que o próprio indivíduo inserido nessa condição não se apropria. O processo de
construção identitária parece se situar em uma recusa, em que o indivíduo, por um lado,
desapropria-se dos valores sociais hegemônicos e, por outro, não consegue se reconhecer em
tal lugar. Como afirma Jodelet (1999), a construção da alteridade, embasada por
representações difundidas e partilhadas pela sociedade e pela mídia, desempenha também um
papel excludente, por meio de organizações específicas das redes interacionais diversas,
influenciadas por tais saberes. Assim, o noiado, ancora-se em imagens de grupos
marginalizados, significados como ameaça à sociedade: quem se torna criminalizado são os
indivíduos pertencentes à periferia, com baixa condição socioeconômica. O uso do crack é
apenas mais uma atividade no repertório de práticas presentes nesses grupos, mas que termina
por associações diversas, sendo um bode expiatório de inúmeros problemas sociais.
Nesse contexto, o trabalho desempenha um papel central nessa organização, pois demonstra
autonomia e indica responsabilidade com projetos de vida e com o outro. Atua, portanto,
como um marco, delimitando as fronteiras simbólicas para encarnar essa figura. Todavia,
deve-se atentar ao fato de que mesmo com a experiência de trabalhar para o consumo, os
usuários sustentam o consumo como uma atividade “errada”. Esse modo de lidar com a
situação remete a questionamentos sobre o papel que as normas sociais cumprem na formação
de representações e práticas. A moral constituída em um dado contexto interacional parece
desempenhar uma influência marcante. É importante destacar que o usuário de crack termina
por se constituir não pelo consumo da droga, mas em sua adequação a essas normatividades
consequentes dessa partilha de saberes. O usuário de crack é o ladrão sem responsabilidade
social e financeira.
Diante disso, observou-se que os saberes construídos pelos usuários em dada rede interacional
desempenham papel normativo, prescrevendo ações desenvolvidas em torno certo/errado,
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normal/anormal, aceito/excluído e adquirindo, assim, eficácia simbólica por meio de sistemas
de significação e práticas partilhados pelos indivíduos. O ato de roubar, por exemplo, foi
aceito e considerado prática banal entre alguns usuários, enquanto que outros abominavam
essa possibilidade. Compreende-se que um objeto se presentifica no cotidiano por meio da
comunicação, tornando-se legitimado por seu uso em circunstâncias específicas.
Todavia, em meio a essa tensão normativa, os usuários experienciam outros modos de ser e
agir. Apesar do usuário ser o cometedor de furtos, no processo de identificação e
diferenciação, coloca essa caracterização no outro. Essa relação com a experiência e suas
representações relacionadas coloca o usuário em um lugar de conflitos identitários. Como
afirma Joffe (1998), quando o indivíduo se encontra em situações de crise, as dimensões
negativas do outro se intensificam, transferindo-se toda a carga indesejada para fora de seu
campo de pertença. Assim, alguns usuários, mesmo inseridos em redes que legitimavam a
prática de crimes, tomavam decisões que divergiam dessa norma informal: roubar para fumar.
Desse modo, apesar dos usuários apresentarem que suas ações não se determinam diante
dessas normas, as representações hegemônicas partilhadas em seus contextos de uso remetem
essas atividades como verdades sobre o crack. Ou seja, mesmo vivenciando outras
experiências com a droga, acreditam que seu uso remete ao âmbito do prazer destrutivo, da
impossibilidade de ação voluntária, na encarnação de uma figura de repulsa. As normas
sociais vigentes na informalidade desses campos convocam os usuários a se tornarem
dependentes, criminosos e incapazes de construir planos de vida.
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Resumo
O objetivo desse estudo foi compreender os contextos de uso do crack, através da análise das
representações e práticas sociais relacionadas ao seu consumo e o modo como elas se
constroem nas redes interacionais de seus usuários. Essa investigação, portanto, possui um
duplo interesse. Por um lado, analisar esse constructo teórico – o contexto, amplamente
utilizado, mas pouco discutido enquanto ferramenta conceitual. E, por outro, compreender sua
utilização em um fenômeno empírico de larga difusão social: o uso de crack. Nessa
perspectiva, o consumo de crack é um tema de ampla repercussão pública, tratado como um
problema social grave que necessita de intervenções urgentes. Apesar disso, o crack não se
situa entre as drogas mais consumidas no Brasil e nunca se tornou uma droga popular ou
amplamente usada em nenhum lugar do mundo. A ênfase dada ao problema é remetida a um
determinismo farmacológico da droga, responsável pela produção de efeitos individuais e
sociais diversos, tais como a dependência e o envolvimento com a criminalidade, existindo
poucas discussões acerca dos aspectos sociais e culturais envolvidos no fenômeno do
consumo. Negligencia-se, assim, a experiência dos usuários e as significações e práticas
construídas em seus contextos de uso. Participaram desse estudo 14 usuários de crack de
grupos sociais distintos e com diferentes padrões de consumo da Região Metropolitana de
Recife (RMR). Foi realizada Análise Temática de Conteúdo das informações obtidas. As
representações encontradas nesses contextos situavam o crack como droga da destruição,
responsável pelo fracasso de planos de vida, desconstrução familiar, carreira profissional, etc.
Esse aspecto destruidor apareceu também no modo de consumir a droga, que implicava em
episódios de ingestão intensa, com deterioração orgânica e prejuízos para a saúde. As práticas
de cuidado no consumo se tornavam despercebidas, apesar de presentes, somente sendo
atentado o caráter nocivo da experiência. Existe uma tendência de se recorrer aos grupos
como referências de análise dos indivíduos, com a justificativa de que, por meio do
125

pertencimento a vários grupos, desenvolve suas condutas, representações e valores. Parte-se
da compreensão de que as relações humanas ocorrem sempre em um meio social organizado,
como em uma família, grupo, comunidade, que cria representações, técnicas, categorizações,
regras e valores essenciais à interação. Contudo, deve-se atentar que a conformação dessas
representações também é determinada pelas relações entre os grupos em que se insere, tal
como entre outros grupos e que termina por não obter estabilidade. Essa característica confere
ao saber um caráter circular, no qual o sentido partilhado por dado grupo, termina por ser
difundido em torno de uma rede, em que a interação direta não necessariamente precisa
ocorrer. Por isso, o foco no contexto implica em uma possibilidade teórica de abarcar essa
circularidade, considerando que retoma uma unidade de produção de sentidos, sem torná-la
estagnada a um grupo ou população. A ênfase dessa produção ocorre em sua fluidez
interacional, em uma matriz de sentidos decorrentes dos saberes que se constroem e se
difundem. Dessa forma, aponta-se o contexto como um campo ético-epistêmico-ontológico.
Palavras-chave: Contexto; Representações Sociais; Crack; Usuários.

Introdução
O objetivo desse estudo foi compreender os contextos de uso do crack, através da análise das
representações e práticas sociais relacionadas ao seu consumo e o modo como elas se
constroem nas redes interacionais de seus usuários. Considerando-se que essas representações
são originadas na interação social desses indivíduos com seus grupos de pertença, a intenção
dessa pesquisa foi investigar sua elaboração e negociação pelos atores envolvidos nesse
processo e suas relações no desenvolvimento das práticas de uso entre usuários.
Essa investigação, portanto, possui um duplo interesse. Por um lado, analisar esse constructo
teórico – o contexto, amplamente utilizado, mas pouco discutido enquanto ferramenta
conceitual. E, por outro, compreender sua utilização em um fenômeno empírico de larga
difusão social: o uso de crack. Assim, a compreensão dos contextos de uso abarcam tanto a
circularidade desse objeto em meio a distintas redes interacionais, mas também possui um
referencial pragmático, que se define pelo entendimento que a significação de um objeto ocorre
em seu uso social.
Diante disso, torna-se importante situar a amplitude desse fenômeno no âmbito societal
brasileiro. Estima-se que aproximadamente 17 milhões de pessoas fizeram uso dessa
substância, o equivalente a 0,37% da população mundial (UNODC, 2013). No Brasil, essa
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prevalência foi estimada em 400 mil pessoas, 0,8% da população (FIOCRUZ, 2013). Esses
dados indicam as experiências de uso na vida, não apenas os casos de dependência da droga.
Nessa perspectiva, o consumo de crack é um tema de ampla repercussão pública, tratado como um
problema social grave que necessita de intervenções urgentes (SCHEFFER et al., 2010; OCCHINI;
TEIXEIRA, 2006). Apesar disso, o crack não se situa entre as drogas mais consumidas no Brasil
(FIOCRUZ, 2013; CHAVEZ et al., 2011) e nunca se tornou uma droga popular ou amplamente
usada em nenhum lugar do mundo (MORGAN; ZIMMER, 1997). A ênfase dada ao problema é
remetida a um determinismo farmacológico da droga, responsável pela produção de efeitos
individuais e sociais diversos, tais como a dependência e o envolvimento com a criminalidade,
existindo poucas discussões acerca dos aspectos sociais e culturais envolvidos no fenômeno do
consumo.
Negligencia-se, assim, a experiência dos usuários e as significações e práticas construídas em seus
contextos de uso. A investigação desses contextos, assim como a experiência dos efeitos
produzidos pelo crack, são relevantes para se construir novas formas de abordagem aos usuários.
Compreendendo como esses usuários significam e experienciam os efeitos, assim como quais
práticas se envolvem nos rituais de consumo, é possível ampliar o conhecimento e o escopo de
intervenções sobre esses grupos (JORGE et al., 2013; WANDEKOKEN; SIQUEIRA, 2013).

A subestimação da eficácia simbólica existente nas significações circulantes a respeito de um
objeto social, tal como o crack, remete a um posicionamento que não considera todos os
aspectos diante da problemática existente em torno do uso dessa droga. A significação do que
se concebe como droga e os sentidos atribuídos aos seus usos possuem uma variabilidade em
função do meio cultural em que se inscrevem (MCRAE, 2000; BUCHER; LUCCHINI, 1992;
ZINBERG, 1984). Uma mesma substância psicoativa, com propriedades farmacológicas
idênticas possui sentidos que se modificam em relação ao contexto de uso, diante do campo
de saberes partilhados em uma rede interacional. Nesse âmbito, as drogas têm um caráter
ambíguo que advém de sua natureza simbólica, pois seus sentidos são construídos em
contextos que permitem sua significação enquanto objeto social. Esse processo ocorre em
uma relação dependente do contexto, pois se vincula às condições sociais, políticas e
históricas que configuram contextos determinados (JOVCHELOVITCH, 2008).
Para Morin e Apostolidis (2002), o contexto se define como um sistema de interpretação
situado num espaço de negociação e trocas. Nesse sentido, apresenta-se como uma matriz de
interpretação e, portanto, epistêmica. Mas, também, deve ser analisado considerando sua
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dimensão temporal e situacional, pois se constitui no encontro com o outro, na relação do
sujeito com a alteridade.
Desse modo, pode-se afirmar que a definição de uma droga se ancora em contingências e
arbitrariedades contextuais, as quais a definirão enquanto um objeto social. Todas as culturas
sancionam pelo menos uma substância que causa alterações mentais e, invariavelmente,
proíbem com rigor as outras (BURGIERMAN, 2011). É importante observar que, apesar da
milenaridade do consumo de drogas, somente a partir do final do século XIX esse tema vem
sendo tratado como problema social. Atualmente, o uso de drogas é considerado um dos
principais problemas de saúde pública, associando-se a complicações de saúde e,
principalmente, sociais, ligados à violência e ao tráfico (PAIVA; RONZANI, 2009).
No âmbito do uso de crack, as concepções predominantes situam que o usuário da substância
tende a perder o controle do consumo, voltando-se à compulsão de usá-la (DONATO et al.,
2010), desvinculando-se de suas atividades cotidianas, com prejuízos profissionais e pessoais,
além de perda do contato com seus grupos sociais de pertença (MOREIRA, 2009). Esses
efeitos tem sido atribuídos à fissura que a droga pode provocar no usuário, considerada um
fator crítico para o desenvolvimento do uso compulsivo e da dependência (CHAVEZ et al.,
2011).
Em contrapartida, apesar do caráter alarmante em torno da questão, tem-se identificado a
existência de outros padrões de uso de crack, situando-se inclusive a possibilidade de
consumo controlado dessa droga (JACKSON-JACOBS, 2001; OLIVEIRA; NAPPO, 2008;
WALDORF; REINARMAN; MURPHY, 1991; ZINBERG, 1984). O consumo controlado se
caracteriza como um consumo em longo prazo, não diário e racional, em que o usuário, por
meio de estratégias de autocontrole, não permite que a fissura2 determine a manutenção do
uso (OLIVEIRA; NAPPO, 2008). Deve ser ressaltado que, apesar de existir a possibilidade de
um controle no consumo, a realidade encontrada nos principais centros urbanos brasileiros se
mostra distante desse quadro: a urgência pelo uso da droga e a intensidade dos efeitos da
fissura colocam o risco associado ao consumo da droga como um problema de saúde pública
(CHAVEZ et al., 2011), ficando a pergunta: os sentidos produzidos sobre o crack em
diferentes contextos têm relação com o modo de consumir a droga?

2

A fissura é uma vontade irresistível para utilizar uma substância (SEIBEL; TOSCANO JR., 2000).
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Analisar as representações sociais partilhadas nesses contextos e as normas sociais
decorrentes dessas redes interacionais, torna-se fundamental no estudo desse fenômeno social.
De acordo com Velho (1987), as representações produzidas a respeito de determinado objeto
implicam na constituição de um sistema normativo, uma ordem moral, delimitando fronteiras
simbólicas e modos de ser e agir no mundo.

Método
Participaram desse estudo, 14 usuários de crack de grupos sociais distintos e com diferentes
padrões de consumo da Região Metropolitana de Recife (RMR). A pesquisa foi desenvolvida
em unidades do Programa Atitude (instituições voltadas ao cuidado de usuários de crack, no
âmbito da Assistência Social) e em cenas de uso de crack localizadas na Região
Metropolitana de Recife, com auxílio de equipes do Consultório na Rua de Olinda. O período
de coleta dos dados teve duração de aproximadamente seis meses (entre abril e setembro de
2013), em que foram realizadas entrevistas semiestruturadas em turnos e dias da semana
variados. Por fim, foi feita Análise Temática de Conteúdo das informações obtidas. O estudo
está conformado às regras do Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da Resolução N°
466/2002.

Resultados
As representações encontradas nesses contextos situavam o crack como droga da destruição,
responsável pelo fracasso de planos de vida, desconstrução familiar, carreira profissional, etc.
Esse aspecto destruidor apareceu também no modo de consumir a droga, que implicava em
episódios de ingestão intensa, com deterioração orgânica e prejuízos para a saúde. As práticas
de cuidado no consumo se tornavam despercebidas, apesar de presentes, somente sendo
atentado o caráter nocivo da experiência.
Diante dessa concepção, a dependência foi apresentada como um reforçador desse modo de
lidar com a droga. Ao afirmar que se encontrava doente, dependente do crack, o usuário
demonstrava não ter mais preocupações em mediar o consumo, tornando-se escravo da droga.
Essa consideração a respeito da dependência é relevante ao se observar que as experiências de
“dominação” da droga eram passíveis de controles sociais formais ou informais. O que se
passava, contudo, era uma indisponibilidade em se preocupar com o manejo desses controles.
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A experiência do consumo era sempre mediada por algum tipo de controle, mesmo quando o
usuário considerava que a droga havia tomado conta de seu ser.
Assim sendo, perante essa compreensão da dependência, os usuários consideravam que o
envolvimento com a criminalidade era uma consequência do consumo do crack. A
dependência orientava suas ações à prática de crimes. Porém, a associação com pessoas que
cometiam furtos ou assaltos, por exemplo, decorria de uma norma vigente naqueles contextos,
anterior ao consumo. O crime, dentro dessa rede interacional, já era uma atividade legitimada.
Por isso, o consumo se orientava em um campo ético-epistêmico-ontológico, no qual os
saberes referentes ao crack eram partilhados em conjunto com a determinação da emergência
de um sujeito, o ladrão. Por conseguinte, quando a ética do trabalho orientava as ações do
usuário havia a recusa em se identificar com essa figura.
Desse modo, apesar dos usuários apresentarem que suas ações não se determinam diante
dessas normas, as representações hegemônicas partilhadas em seus contextos de uso remetem
essas atividades como verdades sobre o crack. Ou seja, mesmo vivenciando outras
experiências com a droga, acreditam que seu uso remete ao âmbito do prazer destrutivo, da
impossibilidade de ação voluntária, na encarnação de uma figura de repulsa. As normas
sociais vigentes na informalidade desses campos convocam os usuários a se tornarem
dependentes, criminosos e incapazes de construir planos de vida.
Essas normas se configuram em meio a um contingente de práticas sociais legitimadas em
torno do uso do crack, as quais são todas criminalizadas, tal como o furto, roubo, tráfico,
prostituição. O campo de orientação desse objeto situa que essas são as práticas decorrentes
ou relacionadas ao crack. Mesmo quando o trabalho se encontra extremamente evidenciado,
como valor referencial para as práticas do usuário, ainda assim é a criminalidade que
prevalece como norma de ação. O usuário é o ladrão, o criminoso, ao ponto de se tornar
destacado o consumo do crack como não sendo o marcador do “usuário”. O que conforma o
“noiado” é sua inserção em atividades criminosas, seu desrespeito ao outro, à sociedade.
Nesse sentido, deve-se atentar que essas representações se constituem diante de um contexto
delimitado pelas relações estabelecidas entre os indivíduos que o compõem através dos
processos interacionais. Essa delimitação constrói e possibilita a circulação de saberes
específicos, contingentes àquela rede, mas também possui função ontogenética, ao possibilitar
a emergência desse campo. Por isso, são representações que apontam para um dado contexto
de significação.
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Considerações finais
Existe uma tendência de se recorrer aos grupos como referências de análise dos indivíduos,
com a justificativa de que, por meio do pertencimento a vários grupos, desenvolve suas
condutas, representações e valores. Parte-se da compreensão de que as relações humanas
ocorrem sempre em um meio social organizado, como em uma família, grupo, comunidade,
que cria representações, técnicas, categorizações, regras e valores essenciais à interação.
Contudo, deve-se atentar que a conformação dessas representações também é determinada
pelas relações entre os grupos em que se insere, tal como entre outros grupos e que termina
por não obter estabilidade.
Essa característica confere ao saber um caráter circular, no qual o sentido partilhado por dado
grupo, termina por ser difundido em torno de uma rede, em que a interação direta não
necessariamente precisa ocorrer. Mas, ainda assim, existe uma dinamicidade nesse processo,
em que aquilo que foi definido em um dado encontro interacional, ao retornar como saber
social, termina por sofrer mudanças no significado: como no “telefone sem fio”. No uso, os
significados se modificam, tornando-se funcionais às situações em que se difundem. Nessa
perspectiva, apesar dessa propensão de se buscar o grupo como uma unidade de sentido
social, parece ser na circularidade dos saberes em meio às redes interacionais que o indivíduo
se insere, que ocorre a consolidação de um campo epistêmico, o contexto, tornando possível
se ter acesso à fluidez simbólica dessas construções.
Por isso, o foco no contexto implica em uma possibilidade teórica de abarcar essa
circularidade, considerando que retoma uma unidade de produção de sentidos, sem torná-la
estagnada a um grupo ou população. A ênfase dessa produção ocorre em sua fluidez
interacional, em uma matriz de sentidos decorrentes dos saberes que se constroem e se
difundem. Dessa forma, aponta-se o contexto como um campo ético-epistêmico-ontológico.
Ético porque prescreve um conjunto de hábitos e práticas que conformam estilos de vida
válidos, diante da realidade culturalmente delimitada. Epistêmico na perspectiva de dotar
sentido à realidade, com saberes produzidos no encontro com o outro, na interação e no
cotidiano. E ontológico devido a possibilidade de fazer emergir tipos de existência, modos de
ser contingentes. Assim, é um fenômeno estabelecido em meio às redes de interação de
referência dos indivíduos e que delimita as possibilidades de ser, agir e conhecer. Como
afirmado anteriormente, trata-se da interação conformada na complexidade das relações que o
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indivíduo se vincula. São redes de saber, campos de produção de subjetividade, espaços de
emergência ontológica e ética. O contexto, portanto, define-se por atributos epistêmicos e
interacionais.
Diante disso, observou-se que os saberes construídos pelos usuários em dada rede interacional
desempenham papel normativo, prescrevendo ações desenvolvidas em torno certo/errado,
normal/anormal, aceito/excluído e adquirindo, assim, eficácia simbólica por meio de sistemas
de significação e práticas partilhados pelos indivíduos. O ato de roubar, por exemplo, foi
aceito e considerado prática banal entre alguns usuários, enquanto que outros abominavam
essa possibilidade. Compreende-se que um objeto se presentifica no cotidiano por meio da
comunicação, tornando-se legitimado por seu uso em circunstâncias específicas.
Todavia, em meio a essa tensão normativa, os usuários experienciam outros modos de ser e
agir. Apesar do usuário ser o cometedor de furtos, no processo de identificação e
diferenciação, coloca essa caracterização no outro. Essa relação com a experiência e suas
representações relacionadas coloca o usuário em um lugar de conflitos identitários. Como
afirma Joffe (1998), quando o indivíduo se encontra em situações de crise, as dimensões
negativas do outro se intensificam, transferindo-se toda a carga indesejada para fora de seu
campo de pertença. Assim, alguns usuários, mesmo inseridos em redes que legitimavam a
prática de crimes, tomavam decisões que divergiam dessa norma informal: roubar para fumar.
Essas representações possuem função determinante na construção das práticas e na orientação
das experiências de uso vivenciadas. Experiências que se manifestam por meio das
normatizações oriundas dos contextos de significação (mas que também produzem
normatizações) e, consequentemente, das redes interacionais nas quais os indivíduos se
inserem. Assim, nesse cotidiano, em suas realidades, emerge uma ética própria, contingente a
seus contextos de produção.
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Resumo
O conceito de autorrepresentação social se constitui a partir da articulação entre a teoria das
representações sociais e abordagens teóricas acerca da representação do eu. Nesse sentido, a
Psicologia Social e a Sociologia, enquanto áreas de conhecimento que desenvolvem
discussões sobre essas temáticas, contribuem de maneira significativa para a elaboração do
conceito de autorrepresentação abordado neste estudo. Nessa “jornada conceitual”, Serge
Moscovici (1978) se apresenta como referencial teórico importante ao definir o conceito de
representações sociais, pontuando-as como produto do diálogo constante entre o individual e
o coletivo. Sob esta perspectiva, compreende-se que, ao mesmo tempo em que o sujeito forma
as representações, ele é também constituído por elas. Nessa dinâmica, os fatores subjetivos e
sociais que compõem o seu cotidiano estão em permanente relação, configurando de maneira
conjuntural elementos internos e externos que contribuem para a formação das representações
sociais assim como para a autorrepresntação. Sob uma perspectiva sociológica, Erving
Goffman (2009) traz contribuições interessantes a essa discussão no que diz respeito à
elaboração do conceito de representação do eu, a partir do seu dimensionamento no contexto
das relações estabelecidas mediante as interlocuções com o outro, onde se tecem o
desempenho de papéis, o enquadre de situações de interação que configuram e significam o
posicionamento do indivíduo nas situações sociais, assim como os “rituais” que se
estabelecem enquanto mecanismos inerentes às experiências e significações que permeiam a
vida cotidiana. (GOFFMAN, 2006; 2009; 2011). Berger e Luckmann (1983) abordam a
construção de sentidos nas situações de interação “face a face” (BERGER e LUCKMANN,
1983, p.47), pontuando que a autorrepresentação do sujeito passa pele crivo da construção de
sentido do eu, dos outros e das suas próprias ações no seu contexto. Hall (2005) traz também
contribuições a esse entendimento, na medida em que fala sobre a construção da identidade do
indivíduo no contexto da pós-modernidade. Do ponto de vista metodológico, o texto formula135

se como um ensaio teórico e argumentativo (BURKE, 1987; PINTO, 1998). A articulação
teórica aqui proposta, se dá nos termos de realçar a compreensão sobre o fenômeno das
representações

sociais,

que

agrega

também

a

autorrepresentação,

promovendo

ressignificações que se repercutem nas vicissitudes do eu no seu dizer de si.
Palavras-chave: Representações Sociais. Representação do Eu. Autorrepresentação.

Introdução
O conceito de autorrepresentação social apresenta-se como elemento de interesse
investigativo no tocante ao entendimento da necessidade de se compreender-se
epistemologicamente a relação entre as elaborações teóricas sobre o conceito de
representações sociais e das representações que o indivíduo constrói sobre si mesmo.
Nesse sentido, o tema abarca questões que entrelaçam duas vertentes de estudo: em primeira
instância, a concepção de representações sociais, com base em alguns aportes de Serge
Moscovici (1978), e em segunda instância, alguns aportes de teorias elaboradas no campo da
Sociologia sobre a representação do eu, enquanto processo que recebe influência da interação
com o outro e enquanto constituição identitária (GOFFMAN (2006; 2009; 2011), HALL
(2005), BERGER e LUCKMANN, 1983; 2004).
Ao retomar Moscovici encontra-se que:
[As representações sociais] são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzamse e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro,
em nosso universo cotidiano (sic). A maioria das relações sociais estabelecidas, os
objetos produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão
impregnadas. (MOSCOVICI, 1978, p.41).
Em Goffman (2009), encontra-se o entendimento da representação do eu como fruto do
envolvimento do sujeito em interação com o outro. Em Hall (2005) observa-se que a
formação identitária dos sujeitos se dá de forma fragmentada e difusa, atendendo às demandas
do mundo pós-moderno, que influem e dimensionam a sua autorrepresentação. Em enfoque
com perspectiva semelhante, Berger e Luckmann (1983, p.47) postulam que a realidade é
socialmente construída por meio de interações “face a face”, estabelecidas cotidianamente
pelos indivíduos e que nessa interação, o eu se define a partir do momento em que o sujeito
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centra sua atenção sobre si mesmo, sem perder de vista as atitudes que lhe são manifestadas
pelo outro.
Tecendo os fios das perspectivas teóricas que servem de base para a concepção do conceito de
autorrepresentação social, este estudo formula-se como um ensaio teórico e argumentativo
(BURKE, 1987; PINTO, 1998), partindo do pressuposto elaborado por Burke (1987) sobre a
relevância do ensaio na produção de conhecimento de maneira teórica e logicamente
sustentada. O mesmo autor aponta que este estilo de desenvolvimento de argumentação
teórica evita afirmações e definições conclusivas, sem pretender ou propor generalizações. A
partir da mesma perspectiva, Pinto (1998, p. 38) pontua que o ensaio se caracteriza por
análises fundamentadas e articulações de raciocínios, seguindo uma “estratégia geral de
enunciação”, através da qual se formulam e propõem ideias e argumentos, destacando-se,
neste sentido, o antidogmatismo do estilo ensaístico.
Diante dessas perspectivas, pretende-se neste estudo desenvolver uma discussão sobre a
autorrepresentação social, articulando abordagens teóricas que contribuem para a
argumentação e elaboração deste conceito..
O conceito de autorrepresentação social – perspectivas teóricas
Mediante o encontro entre concepções teóricas de representações sociais e de representação
do eu, a autorrepresentação se constitui como conceito que configura os modos de conexão
que o indivíduo estabelece entre a compreensão que tem sobre a configuração dos
significados em relação, numa constante negociação de construção de sentido e a
compreensão que tem de si mesmo, de sua própria representação.
Moscovici (1978) assinala que as representações sociais são dinâmicas, estão em constante
mudança, alimentadas pelas relações vivenciadas no cotidiano das interações e experiências,
podendo-se também compreendê-las como fenômeno com componentes subjetivos e sociais.
Balizado nesse princípio, considera-se que a interface entre o individual e o coletivo influi
numa forma de compreensão sobre as representações que espelham, ao mesmo tempo, a
singularidade daquele que representa e a universalidade do coletivo.
Na interface do individual e social constitui-se uma via de mão dupla e, desse modo, ainda
que de forma “inconsciente”, as práticas cotidianas e tomadas de decisão do indivíduo passam
a ser influenciadas pelas representações do grupo. Ao mesmo tempo em que o indivíduo
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internaliza as representações do seu meio social, ele também as constitui, enquanto sujeito
ativo na elaboração de significados.
Portanto, mais que um simples reflexo dos fatos vivenciados pelos indivíduos, as
representações sociais fazem parte do processo ativo de construção de sua identidade, do
grupo de que participa e com o qual sintoniza suas ideias, conceitos e critérios de julgamento.
Observa-se então, que as representações influem na coesão dos indivíduos que pertencem a
determinado meio social e repercutem na condução e prescrição de comportamentos, práticas,
avaliações e formação de identidade grupal (BASSANI, 2007).
A dinâmica do mundo pós-moderno promove reconfigurações nos sistemas de relação e de
construção de sentidos que permeiam todo o processo de elaboração de significações e
representações especialmente no cenário virtual interativo contemporâneo.
As questões culturais e interculturais são proeminentes na constituição do sujeito em suas
demandas sociais e identitárias, entendendo-se a identidade como um conceito estratégico e
posicional, relacionada ao “quem podemos nos tornar” ao invés do “quem nós somos”
(HALL, 2005, p.87,88). O entendimento sobre a interferência dos processos culturais no
comportamento dos indivíduos fortalece a compreensão de que o indivíduo é constituído
pelos processos socioculturais no ambiente em que está inserido, ao mesmo tempo que influi
nesses processos.
O contexto mundial de globalização repercute sobre os processos de significação e
autorrepresentação do indivíduo, esperando-se que esteja preparado e consciente de sua
atuação como cidadão de uma aldeia global. A formação de sua identidade preconiza a ideia
de cidadania mundial, a ser exercida em meio à diversidade cultural e a todas as questões
sociais, políticas e econômicas imersas no contexto do pós-colonialismo (MIGNOLO, 2003).
Reafirma-se nesse aspecto o entendimento de que a mente humana processa a construção do
conhecimento através da internalização de conceitos mediada pela relação que o indivíduo
estabelece com o meio social.
Berger e Luckmann (1983, p.40), ao postularem que a realidade é socialmente construída por
meio de interações “face a face” estabelecidas cotidianamente pelos indivíduos, enfatizam um
processo contínuo de percepções sociais, baseadas nas vivências, construções e
desconstruções simbólicas ocorridas nas mediações e interações dos sujeitos, especialmente
através da linguagem e da comunicação. De acordo com esses autores, estabelece-se no
cotidiano um elo entre a consciência humana e a experiência, no qual se constroem os valores
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e lhes são atribuídos relevância social. Forma-se, então, um sistema de valores e sentidos, que
admitem, também, conflitos que se traduzem na “crise dos sentidos” do homem moderno. No
entanto, frente a essa crise nos grandes grupos sociais, tem-se, nos grupos primários, nas
“comunidades de vida”, certa estabilidade a esse respeito. Isso permite ao indivíduo uma
identificação maior e uma referência mais clara quanto ao seu grupo de pertença (BERGER E
LUCKMANN, 2004, p.27).
Os parâmetros de inserção grupal do indivíduo são pressupostos básicos para sua vivência em
comunidade. Ele se adapta e se relaciona com as normas, convenções e ditames construídos
em conjunto com os demais. O julgamento de comportamentos inadequados também se
baseia na construção coletiva de critérios, fazendo valer acordos, ora explícitos ora implícitos,
que permeiam as relações indivíduo-meio.
Erving Goffman (2009), ao formular o conceito de “representação do eu”, enfatiza a
perspectiva iminente da interação “face a face”. Os vários papéis desempenhados pelos
indivíduos durante sua vida são resultantes dessa dinâmica, frente aos embates e enlaces que
se entrecruzam com as demandas decorrentes do intercâmbio social entre os indivíduos. O
delineamento do conceito de “representação do eu” é traçado de acordo com a percepção do
indivíduo sobre si mesmo e sobre suas atitudes, regulando a impressão formada a seu respeito
(2009, p. 9).
As representações do eu no encontro entre as subjetividades, segundo Goffman, são dirigidas
intencionalmente no sentido de refletir uma imagem considerada pelo indivíduo como a mais
adequada para aquele momento e para o meio social no qual está inserido. O autor denomina
como “região de fachada” aquela em que cada indivíduo elege a melhor forma de refletir sua
imagem: “Fachada, portanto, é o equipamento expressivo padronizado intencional ou
inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação” (GOFFMAN, 2009,
p. 29).
Berger e Luckmann (1983) assinalam que as percepções da vida cotidiana decorrem de uma
visão intersubjetiva, havendo necessidade de se estar em constante comunicação com os
outros para que essa percepção se confirme. O indivíduo, em contínuo processo de interação,
introjeta sentidos e significados que são constitutivos de seu sentimento de pertença e, ao
mesmo tempo, de individualidade. O ser humano, como ser social, constrói-se na
pluriversalidade promovida no encontro com os outros: “A autoprodução do homem é sempre
e necessariamente um empreendimento social. Os homens em conjunto produzem um
139

ambiente humano, com a totalidade de suas formações sócioculturais e psicológicas” (1983,
p.74-75). Hall (2005) assevera que, no mundo pós-moderno, a identidade do indivíduo é
fragmentada em inúmeras identidades que muitas vezes são contraditórias entre si. Ele trata a
questão da globalização como fonte de descentramento em que os sujeitos se deslocam e
flutuam entre várias identificações. A identidade, para o autor, tem profundo envolvimento
com as representações do outro e de si próprio: “Assim, a moldagem e a remoldagem das
relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm efeitos
profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e representadas” (HALL, 2005,
p. 71).
Reafirma-se, portanto, que a autorrepresentação insere-se na dinâmica da relação entre a
construção da representação que o indivíduo faz de si mesmo e a sua implicação ativa no
cotidiano, num processo mediado pelas representações sociais do grupo ao qual o sujeito
pertence.
Sendo assim, confirma-se a premissa de que o desenvolvimento do conceito de
autorrepresentação social agrega parâmetros teóricos inerentes à compreensão sobre como se
dá a relação entre a formação da representação do eu (autorrepresentação) e das
representações sociais, realçando-se nessa formação as suas dimensões práticas e
epistemológicas.

Considerações finais
A discussão da autorrepresentação social permite uma abordagem de ampla dimensão sobre
os aspectos subjetivos e sociais que interagem entre si na constituição do indivíduo em sua
singularidade e nas representações sociais que se configuram no contexto em que vive.
A articulação teórica aqui proposta se dá nos termos de realçar a compreensão sobre o
fenômeno das representações sociais, que agrega também a autorrepresentação, promovendo
ressignificações que repercutem no seu dizer de si.
A forma como o indivíduo compreende o contexto em que vive (e que é mediado pelas
representações sociais circulantes), as relações que se dão nesse ambiente e o modo como ele
se compreende e se percebe ressignificam suas experiências e relações cotidianas, atuando de
maneira a direcionar e orientar suas atitudes e auto-avaliações, tornando-as condizentes com
as demandas que lhe são impostas. Nesse sentido, Berger e Luckmann (2004, p.15)
contribuem para o entendimento deste processo, ressaltando o princípio de que os fatos são
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percebidos de acordo com suas percepções subjetivas e sociais, com expressiva influência da
forma como são representados. Diante disso, as experiências são delineadas e tematizadas
numa tessitura que as contextualiza, reafirmando que o individual e o social se entrecruzam
num constante diálogo, como enfatizou Moscovici (1978). Esse diálogo repercute-se também
na constante proposta de análise teórica que articula os campos de saber da Psicologia Social
e da Sociologia, rumo à proposta de complementaridade e integralidade na visão sobre os
fenômenos que subjazem às práticas sociais.
Finalizando, pontua-se um trecho que ilustra a articulação do que se pode considerar enquanto
fundamento do conceito de autorrepresentação social: “O sentido se constitui na consciência
humana: na consciência do indivíduo, que se individualizou num corpo e se tornou pessoa
através de processos sociais” (BERGER e LUCKMANN, 2004, p.14).
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Resumo
Construir o trajeto da pesquisa consiste numa implicação do pesquisador acerca das asserções
teóricas que implicam escolhas metodológicas. As escolhas são como placas de indicação que
delimitam os passos que conduzem ao alcance dos objetivos, às respostas aos
questionamentos que movem a intencionalidade da procura. Baseando-se no norte que indica
o ponto de chegada, a construção do trajeto se dá por limiares de conversação entre diversos
condutores que, através da teoria, indicam os elementos necessários à expedição. Esse
trabalho busca apresentar o empreendimento metodológico utilizado na pesquisa que buscou
compreender a relação entre as representações sociais da escola e a autorrepresentação do
aluno, ou seja, como as representações sociais que permeiam a construção da imagem da
escola interferem na construção subjetiva da identidade do aluno enquanto tal. Diante da
delimitação conceitual do objeto de estudo e delineamento do escopo da pesquisa, apontou-se
a necessidade de se optar por uma abordagem multimétodos de investigação. No intuito de se
captar e compreender as dimensões social e individual do aluno inserido na dinâmica do
processo educativo foram utilizados instrumentos de pesquisa que levantaram dados
quantitativos e qualitativos. Sob a perspectiva da abordagem quantitativa de pesquisa, buscouse captar a estrutura da representação social da escola mediante a aplicação de questionários
de evocação livre e processamento estatístico através do Software EVOC. A análise da
estrutura da representação social foi realizada mediante a técnica do quadro de quatro casas
(VERGÈS, 1992).

Na abordagem qualitativa, optou-se pelos princípios etnográficos de

pesquisa, no intuito de se imergir no campo e significar os dados a partir da ótica dos
participantes da pesquisa (alunos matriculados no segundo segmento do Ensino Fundamental
numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro), utilizando como instrumentos de coleta de
dados a observação participante, descrição densa, análise de documentos, entrevista tipo
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grupo focal e gravações de áudio e vídeo. As análises dos dados orientaram-se pelas
dimensões das representações sociais, a atitude, a informação e o campo de representação,
empregando-se a metodologia de análise de conteúdo, fundamentada em Bardin (1977). Para
a otimização do processo de codificação e categorização dos dados, utilizou-se o software
Atlas.ti. Diante do exposto, conclui-se que a abordagem multimétodos proporciona uma
articulação metodológica quali-quantitativa de pesquisa, possibilitando o estudo do objeto sob
ângulos complementares, permitindo a triangulação e validação das conclusões elaboradas nas
análises.
Palavras-chave: Representações Sociais; Pesquisa; Abordagem Multimétodos.

Introdução
A pesquisa do cotidiano escolar e dos processos educacionais se realiza em meio a uma
dinâmica intensa de interações e construção de significados. Considera-se, nessa conjuntura,
ser essencial uma investigação imbuída da contextualização da realidade vivenciada pelos
sujeitos do processo educativo. A inserção da pesquisa no dia-a-dia da escola possibilita que
os significados que dele emergem possam ser vivenciados também no processo de
investigação científica de forma a serem entendidos à luz do contexto social do qual faz parte.
Sob esta perspectiva, a abordagem qualitativa de pesquisa oferece os subsídios que permitem
uma prática investigativa voltada para emersão dos significados a partir do contexto
pesquisado, promovendo ações que permitam ouvir-se e utilizar-se das falas dos próprios
participantes da pesquisa na configuração da realidade estudada.
Em complementaridade ao enfoque da investigação proposta, as características que envolvem
o estudo das representações sociais apontam para a necessidade de técnicas de apuração
quantitativa sobre os elementos constituintes da estrutura da representação. As óticas dos
participantes são apreendidas sob um foco específico, agrupadas meticulosamente e
entrelaçadas numa perspectiva de interpretação dedutiva.
Segundo Günther,
muitos autores recomendam a adoção de métodos variados na abordagem de um
tema, estratégia que, embora possa representar um significativo trabalho adicional
na coleta dos dados, tem a intenção de diminuir os vieses inerentes à adoção de
procedimento que ressalte apenas um aspecto do problema (viés metodológico),
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deixando de lado fatores fundamentais que interferem na situação (GÜNTHER et
al, 2008, p. 9-10).
Segundo Johnson e Onwuegbuzie (2004), a pesquisa multimétodos (mixed research) tem se
apresentado como um novo paradigma de pesquisa, configurando-se como complemento
natural das pesquisas quantitativa e qualitativa. Ao se considerar múltiplos pontos de vista e
perspectivas, o pesquisador alcança maiores possibilidades de se estabelecer um
conhecimento mais rico e mais abrangente de seu objeto de estudo.
Diante da interdisciplinaridade da pesquisa realizada, nas áreas de conhecimento da
Psicologia Social e da Educação, e observando-se as contribuições das metodologias de
pesquisa utilizadas nesses campos de saber, optou-se pela abordagem multimétodos, a partir
da perspectiva de se considerar aspectos das pesquisas quantitativas e qualitativas com o
objetivo de se chegar a uma aproximação mais adequada do objeto.
No intuito de propor e ampliar as reflexões acerca do uso de metodologias no âmbito da
pesquisa em representações sociais, este trabalho apresenta o percurso metodológico traçado
no desenvolvimento da pesquisa sobre a relação entre as representações sociais da escola e a
autorrepresentação do aluno, que resultou em tese de doutoramento.
Abordagem multimétodos – a dimensão quali-quantitativa da pesquisa
Os aspectos ligados à metodologia de cunho quantitativo neste estudo foram oriundos da
Psicologia Social, tendo como premissa a aplicação de questionário e posterior processamento
estatístico dos dados levantados. A aplicabilidade dessa metodologia na pesquisa se deu
através da necessidade de se captar os elementos estruturantes da representação social da
escola pelos alunos, o que foi possibilitado através das proposições teórico-metodológicas da
abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais (ABRIC, 2000).
O aprofundamento dos estudos sobre as representações sociais feito pelo Grupo do Midi3
propôs que existe uma organização interna das RS, constituída pelos sistemas central e
periférico - a Teoria do Núcleo Central, que teve como propositor principal o pesquisador
Jean-Claude Abric. Segundo esse pesquisador, para se conhecer os componentes das RS,
deve-se realizar: o levantamento de seu conteúdo; o estudo das relações entre os elementos
em importância relativa uns aos outros e sua hierarquia; a determinação e o controle do núcleo
central (SÁ, 1996, p. 106-107). Como atendimento a tais requisitos, Abric pontua a utilização
3

Expressão que designa um grupo de pesquisadores do Sul da França, de Escola de Aix-enProvence e Montpellier.
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do método associativo, através da evocação livre de palavras, que foi viabilizada, neste
estudo, pela aplicação do Questionário de Evocação Livre.
Na concepção do autor, a fim de se realizar a análise da estrutura e da relação entre os
elementos da representação, é necessária uma transformação do material qualitativo em
unidades de significação quantificáveis. Diante desse quesito, como elemento complementar
essencial na delimitação dos elementos do núcleo central, a utilização da técnica de Vergès
(1992) se apresenta como efetiva na configuração completa da representação. Essa técnica
consiste na combinação da frequência de emissão das palavras com a ordem em que são
evocadas, criando um conjunto de categorias organizadas com base nesses termos,
delimitando, assim, o papel de cada elemento na organização da representação. A importância
desses elementos no esquema cognitivo do indivíduo demonstra-se pela prioridade
concomitante dos critérios de frequência e ordem de evocação, indicando a sua provável
centralidade (SÁ, 1996; OLIVEIRA et al., 2005 ). Como elemento auxiliar no processamento
das palavras evocadas, apresenta-se o EVOC – Ensemble de programmes permettant lánalyse
des evocations (VERGÈS, 1999) – um recurso computacional que se constitui numa
articulação de programas que realizam a análise estatística das evocações com cálculo de
médias de frequência e ordem de evocação. A partir desse cálculo, forma-se o quadro de
quatro casas. A análise se dá de forma dedutiva através do posicionamento dos elementos nos
quadrantes, obtendo-se, assim, a visualização da estrutura da representação social
(OLIVEIRA et al., 2005).
Neste estudo, após o tratamento e dedução dos dados mediante a abordagem quantitativa, uma
análise interpretativa os integrou ao contexto dos outros dados coletados na pesquisa através
de métodos qualitativos.
Nesse aspecto, a metodologia de cunho qualitativo complementou os subsídios necessários ao
processo de coleta e análise dos dados, ao enfocar a investigação sobre os aspectos
relacionados às questões educacionais e intersubjetivas na formação das representações
sociais. Para tanto, foi escolhida a abordagem etnográfica, utilizando-se como instrumentos de
coleta de dados a observação participante, descrição densa, gravação em áudio e vídeo e
análise de documentos e a entrevista tipo grupo de foco (grupo focal) (FLICK, 2004). Sob
este ângulo, foram contributivos os campos de saber da Educação, mediante as contribuições
de MATTOS (2002) e ANDRÉ (1995), e da Psicologia Social, mediante as concepções da
abordagem processual da Teoria das Representações Sociais (BANCHS, 2005).
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Na perspectiva processual, entende-se que as representações sociais devem ser analisadas em
relação, articulando os processos das dinâmicas social e psíquica dos indivíduos (BANCHS,
2005). Nesse contexto, as interações face a face se constituem como cenário para a construção
das RS por meio da comunicação, através da linguagem. Diante disto, o processo de
apreensão dessa construção é viabilizado por meio de investigações etnográficas, que
preconizam profunda imersão no campo. Sob essa perspectiva, esta abordagem possibilita
uma ótica voltada para os aspectos subjetivos do comportamento humano, preconizando a
necessidade de se revelar o universo conceitual dos sujeitos para poder captar e compreender
o sentido que eles dão aos acontecimentos e às interações sociais que ocorrem no cotidiano
(ANDRÉ, 1995). A observação participante e a descrição densa dos fatos observados são
instrumentos importantes para esta perspectiva e constituem como fontes essenciais de coleta
de dados. Diante da influência que as representações sociais têm sobre o comportamento dos
sujeitos que compõem determinada realidade e diante da dinâmica do cotidiano escolar, a
abordagem etnográfica se apresenta como instrumento para desvelar os encontros e
desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática escolar, descrever as ações e representações
dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas de comunicação e os
significados que são criados e recriados no cotidiano do seu fazer pedagógico (ANDRÉ,
1995, p.41).
O processo da pesquisa de cunho etnográfico se dá pelo senso questionador do pesquisador,
sendo a utilização de técnicas e procedimentos flexibilizada a partir das questões que
emergem no campo (MATTOS, 2002). Esta dinâmica se reflete no conceito das hipóteses
progressivas, delineado por Hammersley e Atkinson (1983). Tal conceituação trata a
mobilidade de construção das hipóteses da pesquisa em processo constante de interação com
o campo, considerando-se a ótica do próprio sujeito da pesquisa.
A técnica de entrevista tipo grupo focal se apresentou como elemento enriquecedor da
captação da dinâmica da formação das representações sociais, vez que se buscaram, na
dinâmica de comunicação das interações face a face, elementos individuais e sociais das
construções simbólicas e representativas de sentido. Essa técnica permitiu a visualização tanto
da dinâmica referente à construção das representações sociais dos alunos sobre a escola,
quanto a visualização sobre o seu processo de autorrepresentação como aluno, através de sua
reflexividade.
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A análise dos dados coletados sob a perspectiva da metodologia qualitativa foi realizada
através do método indutivo na tematização das categorias advindas da análise de conteúdo
(BARDIN, 1977), tendo sido utilizado o software Atlas.ti enquanto ferramenta computacional
auxiliar nos processos de codificação dados. A partir da tematização das categorias,
operacionalizou-se a análise da relação entre a representação social da escola e a
autorrepresentação do aluno.
Os resultados foram escritos subsequentes à análise, através da triangulação dos dados. Os
dados foram produzidos a partir de três perspectivas: a observação participante (notas de
campo), os grupos focais (transcrições de áudio e vídeo) e a análise das estruturas das
representações sociais (quadro de quatro casas). A análise se realizou considerando-se o
cruzamento entre as categorias levantadas segundo a análise de conteúdo, a consubstanciação
teórica elaborada no referencial bibliográfico e os elementos constituintes da representação
social, conforme a análise dedutiva dos dados obtidos nos questionários de evocação livre.
As proposições relacionadas nos resultados a partir da análise elaborada se mostraram
substanciais na compreensão da representação da escola no tocante ao seu papel e sua função,
articulando a visão do aluno através de sua fala e de seu posicionamento nas vivências
cotidianas.

Considerações finais
A abordagem multimétodos, através da flexibilização da aplicabilidade de diversos tipos de
metodologia na pesquisa, permite a utilização de múltiplas fontes de coleta de dados, o que
possibilita a triangulação e validação das conclusões elaboradas nas análises. Dessa forma,
pode-se processar uma correlação entre as mais variadas formas de metodologia, estudando o
objeto sob ângulos complementares.
A utilização de recursos computacionais também se apresenta como elemento importante ao
processo de codificação, tratamento e análise dos dados. Segundo Moreira (2007), a utilização
dos recursos de informática consiste num auxílio ao processo da pesquisa em articulação com
a atuação indispensável do pesquisador na categorização, delineamento e tratamento no
processo analítico das informações obtidas no campo. O uso dos programas de computador,
sob essa concepção, deve ter a finalidade de “liberar tempo e energia para o pesquisador
pensar criativamente” (MOREIRA, 2007, p. 63).
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A pesquisa em representações sociais, mediante a delimitação conceitual de seu objeto e o
delineamento das demandas da investigação proposta, pode ser beneficiada no sentido de se
munir de variados procedimentos metodológicos baseados na concepção da abordagem qualiquantitativa de pesquisa.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCADORES NO CONTEXTO
CARCERÁRIO ACERCA DA EDUCAÇÃO PRISIONAL

AMORIM-SILVA, Karol Oliveira de -UFMG

Resumo
Este trabalho4 refere-se à pesquisa em andamento sobre as formas de pensar, sentir e agir dos
educadores que atuam em estabelecimentos penais sobre a educação prisional. Considera-se
que esses educadores, formados para atuarem em instituições escolares, deparam-se com o
desafio de atuar em instituições prisionais. Neste contexto, diante da contradição do
punir/reabilitar característicos do ambiente carcerário; ao mesmo tempo em que a Educação
Prisional está pautada como política pública na execução penal, este estranho pressiona o
educador para a inferência, instigando-o à uma reelaboração em seus conceitos e
conhecimentos prévios acerca da educação afim de conduzir sua prática, exigindo
reformulações em suas formas de pensar, sentir e agir com relação ao trabalho educacional do
encarcerado. Nesta perspectiva propõe, neste eixo temático, a reflexão acerca dos saberes
sobre as Representações Sociais em mudança, que denominamos representações sociais em
movimento, buscando compreender os desafios teóricos e metodológicos para a pesquisa em
diferentes contextos sócio-culturais. Cabe esclarecer que o familiar é, para nós, o conhecido, a
confirmação de nossas crenças, enquanto que o não-familiar desafio para a dúvida, para a
inferência. Dessa forma nosso objetivo é abrir um espaço para debater as possibilidades e
limites do estudo das representações sociais em contextos geradores de mudança. A linha
teórica segue a abordagem processual, pois centramo-nos na construção da representação, sua
gênese, seus processos de elaboração. O caminho metodológico é orientado pelas
possibilidades de análises temáticas e discursivas bem como pelo uso da observação
participante e entrevista narrativa. De um modo geral, no caso desta pesquisa baseando-se em
observações e análises preliminares, nossas investigações apontam que os sujeitos diante do
estranho podem articular três movimentos: recuar a vivenciar o novo; aderir integralmente o
4

Este trabalho integra a pesquisa "Representações Sociais em Movimento: desafios para tornar o estranho em
familiar", orientada pela Profa. Dra. Maria Isabel Antunes-Rocha, no Programa de Pós-Graduação em Educação:
Conhecimento e Inclusão Social, na Faculdade de Educação/Universidade Federal de Minas Gerais. Ressalto
que este trabalho também se vincula ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Representações Sociais/GERES FAE/UFMG.
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estranho, quase sempre anulando o que lhe era familiar; ou incia um processo de reelaboração
do familiar na perspectiva de integrar o novo. Observamos que não há uma linearidade ou
mesmo uma sucessão na apropriação destes três movimentos. O que parece circunscrever as
possibilidades de escolha está inscrito nas condições sócio-culturais de cada um e do grupo
como um todo. No estágio atual de nossos estudos observamos que a dimensão afetiva ocupa
lugar central nesse processo. Nessa perspectiva, buscamos um espaço de estudo a partir dos
desafios teóricos e, também, metodológicos que se impõem à teoria no contexto
contemporâneo. Pretendemos contribuir para o desenvolvimento interdisciplinar, com vistas
ao aprofundamento e diversificação da produção no campo de estudo das representações
sociais.
Palavras-chave: Representações Sociais; Educação Prisional, Formação de Educadores

Introdução
A educação prisional está pautada como política pública na execução penal, contudo, o que se
percebe é a contradição do punir/reabilitar característicos do ambiente prisional; fazendo com
que o direito à educação da pessoa privada de liberdade seja tratado, ainda, como um
benefício e um privilégio, em total contrariedade ao que dispõe a lei. Nesta perspectiva, este
estudo propõe compreender as formas de pensar, sentir e agir dos Educadores que atuam na
Educação Prisional, bem como orientam suas condutas educativas, considerando que estes
profissionais não foram preparados para exercerem suas funções em ambiente carcerário,
tampouco, com o público/alunos ali existentes. Dessa forma ao se deparar com o novo, este
estranho pressiona o educador para a inferência, instigando-o à uma reelaboração em seus
conceitos e conhecimentos prévios acerca da educação afim de conduzir sua prática, exigindo
reformulações em suas formas de pensar, sentir e agir com relação ao trabalho educacional do
encarcerado.
Neste sentido, buscou-se a Teoria das Representações Sociais criada por Moscovici (1978)
como aporte teórico, na qual suas definições são amplas e permitem variadas leituras. Para
o propósito deste trabalho, assumimos o sentido da representação como um conhecimento
gerado nas trocas cotidianas e que se apresenta como lógico e criativo visando tornar
familiar o que nos é estranho, uma vez que as representações sociais, na perspectiva
Mocoviciana, são criadas para tornar familiar o não-familiar. Sobre este não-familiar
Moscovici (2003, p.61) diz que são “coisas que não são classificadas e que não possuem
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nome, são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos
uma resistência, um distanciamento, quando não somos capazes de avaliar algo, de
descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas.” Dessa forma, diante de uma realidade
com a qual não se sabe lidar, o sujeito entra em desequilíbrio e instaura movimentos
buscando inserir o novo objeto na trama dos seus saberes prévios. Essa inserção altera o
saber prévio, o objeto e, portanto, o sujeito.
Nesta perspectiva, o objetivo principal desta pesquisa é compreender as formas de pensar,
sentir e agir, bem como, o processo/movimento vivenciado por Educadores Prisionais para
apreender o sentido/significado da educação no contexto dos conceitos, princípios e práticas
da Educação Prisional e como estes estão se reorganizando e conduzindo suas práticas diante
deste novo/estranho.
Do ponto de vista analítico, supõe-se que, por ser o ambiente da contradição, exercer
atividade educativa torna-se um verdadeiro dilema. As pessoas que trabalham com os
detentos não estão preparadas para promover a sua reabilitação, mas unicamente a punição.
Este tipo de atitude vai indicando um perfil de profissionais que, na maioria, não tiveram
acesso a informações sobre Educação Prisional, só a partir do ingresso numa instituição penal
é que experimentam o contato direto, na prática, com o tema, sem qualquer formação. É neste
contexto que o educador prisional encontra dificuldade em assimilar tal contradição, o que
requer a habilidade de saber lidar com conflitos, com riscos, com sentimentos antagônicos de
raiva e compaixão.

Desenvolvimento
A pesquisa está sendo realizada com 23 educadores da Penitenciária José Maria Alkmim –
Ribeirão das Neves/MG. Adota uma abordagem qualitativa, pois “esse tipo de pesquisa
trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (Minayo, 2002, p.21-22).
Segundo Moscovici (1984, apud Spink, 1995, p. 99)5 no processo de mapeamento das RS,
compreende-se que estas são resultantes de um “contínuo burburinho e um diálogo
5

MOSCOVICI, S. “The phenomenon of social representations”, 1984. In: SPINK, MJP. Estudo empírico das
representações sociais. In: Spink MJP, organizadora. O conhecimento no cotidiano: as representações sociais
na perspectiva da psicologia social. São Paulo: Brasiliense; 1995. p. 86-108
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permanente entre indivíduos, um diálogo que é tanto interno quanto externo, e durante o qual
as representações individuais ecoam ou são complementadas”. Nesta perspectiva, para coleta
de dados utilizamos o método das entrevistas narrativas (Jovchelovitch E Bauer, 2002), e a
observação participativa (Minayo, 2010) no sentido de possibilitar o acesso a esse diálogo
incessante dos sujeitos acerca dos múltiplos aspectos inerentes ao cotidiano e do levantamento
de informações complementares, as quais dizem respeito a sua dinâmica social.
Até o momento possuímos uma análise prévia de 06 entrevistas e um esboço dos pressupostos
das observações através do acompanhamento de educadores e presos em sua rotina diária,
principalmente em atividades educativas. Utilizando-se da análise temática proposta por
Bardin (1977), encontramo-nos na etapa de pré-análise na qual já

aparecem algumas

evidências para resposta à nossa pesquisa.
De maneira geral, o estudo tem indicado que estes educadores tem alterado suas
representações acerca da educação em prisões no intuito de se apropriarem deste estranho e
conseguirem conduzir suas práticas. Eles relatam que sentiram medo ao adentrar pela primeira
vez à unidade prisional sendo um termo recorrente nas entrevistas, porém com o tempo se
acostumaram com o fazer docente neste ambiente e se adaptaram às normas e regras de um
estabelecimento penal. Frequentemente, se colocam como atores indispensáveis no trabalho
de ressocialização proposto nesta instituição apoiados na educação libertadora proposta por
Freire (1983), quando falam que é, principalmente, por meio da educação que os indivíduos
presos se "libertarão da criminalidade" e se incluirão socialmente de forma efetiva. Se sentem
valorizados por parte dos alunos, que não são obrigados a estudarem e, portanto, "se procuram
a escola é porque estão interessados". Assim, a maioria diz preferir trabalhar no sistema
prisional do que em escolas comuns. Contudo, pudemos observar que há um constante
conflito entre cotidiano prisional, especificamente, procedimentos de segurança e práticas
educativas, o que, por várias vezes foi demonstrado através de embates e discussões entre
educadores - que questionavam o modo de realização de determinadas práticas de segurança e Agentes Penitenciários - que desqualificavam determinados métodos pedagógicos,
julgando-os como "passando a mão na cabeça de bandido". Há uma sensação de angústia
demonstrada por alguns educadores diante da presença dos representantes da segurança
durante sua atuação docente e no relato de que nunca ouviram falar em educação de pessoas
presas até o momento em que se depararam com a possibilidade de exercerem atividades
educativas na prisão, sugerindo uma dificuldade em assimilar e conviver com sentimentos
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antagônicos proporcionados pela contradição do punir/educar, devido a falta de conhecimento
prévio e preparo(formação) para exercer atividade educativa em tal ambiente. Isso evidencia a
necessidade de um maior aprofundamento com relação à forma de sentir e agir destes
educadores neste contexto, sugerindo uma, possível, aplicabilidade deste estudo.

Considerações finais
De acordo com o desenvolvimento da pesquisa estamos percebendo a importância do
aprofundamento teórico e metodológico das Representações Sociais, para o conhecimento e
compreensão de uma determinada realidade contextualizada pelas tensões e pressões para a
inferência, através dos movimentos instaurados pelo sujeito diante do objeto estranho,
advindos das suas reelaborações para tornar o não-familiar em familiar. Diante disto, acreditase que novas formas de pensar/sentir/agir devem estimular a mudança da representação
construída, no caso específico deste estudo, acerca da educação prisional, da prisão e sua real
função.
Percebe-se que não há como passar inviolável pela experiência de contato com um objeto
que desafia o entendimento, questiona as práticas e mobiliza as emoções, há sempre
mudança, movimento e processo. É neste sentido que as Representações Sociais tem como
função contribuir exclusivamente para os processos de formação e orientação de condutas,
sendo este o principal foco de investigação da presente pesquisa.
Como é uma pesquisa em andamento, algumas reflexões e discussões ainda têm-se levantado
acerca de suas dificuldades e possibilidades. Um destes fatores diz respeito aos desafios de
fazer a pesquisa em Representações Sociais utilizando-se as entrevistas narrativas no contexto
da prática do pesquisador. Se por um lado a coleta de dados em seu local laboral permite ao
pesquisador penetrar no cotidiano, neste caso, da escola em ambientes de privação de
liberdade, e transitar entre a prática e a teoria, de forma a compreender os vários significados
da realidade, podendo esta ser observada do seu interior, o que facilita o acesso a informações
que dificilmente seria acessível para um observador externo. Por outro, no caso da instituição
prisional, onde os sujeitos tem a sensação de estarem sendo, igualmente aos presos, vigiados a
todo momento por uma censura muitas vezes invisível, mas presente, o pesquisador pode
esbarrar na possível influência de sua presença junto aos sujeitos da pesquisa, fazendo com
que estes respondam aquilo que o pesquisador - também colega de trabalho - "quer ouvir".
Isto evidencia a necessidade de, ainda nesta pesquisa, entrevistar professores de outras
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unidades prisionais, onde não há uma relação laborativa entre sujeitos e pesquisador. Ao
apresentarmos tal desafio pretendemos, aqui, instigar uma reflexão das escolhas
metodológicas, bem como a melhor forma de utilizá-las, uma vez que a posição do
pesquisador pode influenciar na coleta dos dados.
Neste sentido, por meio de um aprofundamento teórico-metodológico para elaboração deste
estudo, pretendemos ao concluí-la apresentar uma possibilidade de construção de um modelo
de pesquisa narrativa em Representações Sociais o qual possibilite explicitar o movimento
instaurado pelo sujeito buscando tornar o estranho em familiar.
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THREE PERSPECTIVES ON INFORMATION: MEMES, SCHEMAS, AND SOCIAL
REPRESENTATIONS

BEATTIE, Peter - University of California at Irvine

Abstract
Adding evolutionary meme theory and schema research under the umbrella of social
representations incorporates essential theoretical pieces to solve a shared puzzle: how ideas
spread throughout society, forming social representations that have powerful causal effects on
social and political behavior and organization. All three approaches share a common and
important similarity in focus: information (in the form of ideas) that plays potent and decisive
roles in society. The microscopic focus of meme theory and schema research is an essential
complement to the macroscopic focus of social representations research. A social
representations approach that includes theoretical insight and approaches from these
microscopic perspectives would be a more holistic, complete study of ideas in human society.
The “tracer” approach first described by Moscovici (2008/1961) hints at the fruitful uses to
which such an expanded social representations research program could be put. This is
particularly apparent in the realm of politics, political ideas, and social representations that
play key roles in political contests.
Keywords: Meme, schema, social representations, evolution, political ideas
Three perspectives on information: memes, schemas, and social representations
Social representations research has, since its inception, been characterized by an admirable
level of methodological pluralism and diversity (de Rosa, 2012; Moscovici, 1961/2008). In
this paper, I introduce a way to possibly broaden this diversity further, by applying the
perspective of meme theory and the insights of schema research to the study of social
representations. This may allow social representations research to adapt to the contemporary
environment in which representations spread over the internet, allowing for more far-flung
pollination and hybridization of ideas. Although this topic is covered in greater depth in a
forthcoming publication, this paper will provide a brief introduction to incorporating meme
theory and schema research in social representations.
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Theoretical framework
Information has been evolving on earth for billions of years. While the unexamined view of
information is of something ethereal, formless, weightless, immaterial and the rest, in fact
information never exists outside of some form of physical substrate. Information can subsist
in patterns of ink on paper, sound waves, electrical pulses, radio waves, magnetic flux
patterns, neuronal connections, molecules, or notches on a stick. One theory of quantum
physics even proposes that the most fundamental physical unit making up our universe is
information (Masanes, Müller, Augusiak, & Pérez-García, 2013). At a physical level,
information is the inverse of entropy or uncertainty. The more information we have about a
physical system, the less entropy there is; and the more uncertainty a message reduces, the
greater its information content (Pierce, 1980). For the majority of earth’s history, the only
form of information to have evolved – and developed through evolution – is genetic: this
information has been in the form of molecular organization, such as DNA and RNA. Over
billions of years, this information has increased in amount and complexity through a simple
process, the evolutionary algorithm: a mixture of variation, replication, and selection
(Dennett, 1995). Its three components are instantiated in the case of biology by selfreplicating molecules, which change and vary due to processes like random mutation, and are
selected by their differential survival. Much more recently, information may likely have also
been evolving under a different mixture of variation, replication, and selection: information in
the form of ideas and representations.
Viewing social and cultural information as exhibiting an evolutionary system of its own is
what meme theory proposes. This seems trivial, heuristically: is this not just a redescription of
what we already know, providing no significant insights in exchange for its postulates
(Kronfeldner, 2011)? Whether a redescription has merit or not depends on the original
description of what we already know: in this case, what we know about the creative process,
and the nature and origins of our ability to create ideas. The soul was once believed to be
what explains the mind and its creations, but an explanation that does not posit a soul seems,
largely, to replace it with the brain. Such an explanation defers any attempt to provide details
of the processes by which the soul is emulated by the brain, putting this off until we fully
understand the brain (not at all an unreasonable position). Nonetheless, without positing a
soul, it seems that the explanatory options available to us are either a patient agnosticism, or
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the proposal that ideas are produced by the constant, dynamic flux of an evolutionary system
applied to information.
In modest form, meme theory carries with it very little theoretical bulk. It is merely an
additional perspective from which to interpret the flow of ideas, while looking for
evolutionary processes that may be observable. While lightweight, this perspective also
provides a link to a currently-successful area of scientific practice: evolutionary approaches
have been fruitfully applied not only in biology but linguistics, sociology, archaeology, and
other social sciences (for a review, see Beattie, 2013). Gabriel Tarde’s studies of imitation
and Kenneth Boulding’s concept of the “image”, both of which can be considered forerunners
of meme theory, share important similarities with Moscovici’s work (Beattie, 2013). So while
certainly a guess about the nature of the diversity and creativity of the realm of the human
intellect, meme theory is at least a somewhat educated guess. Furthermore, far from being
heuristically trivial, meme theory suggests testable hypotheses about the development and
spread of ideas, as well as unifying the study of the intellectual realm with evolutionary
theory, which has proven successful in explaining a great deal of the natural world. However,
the evolution of social information is a realm so complex that the best we could likely do with
this approach is identify the influence of tendencies rather than laws, tendencies cancelled,
enhanced, or changed by other tendencies (Bhaskar, 2008/1975).
Schema theory differs from meme theory by adding a richer account of the psychological
processes involved in absorbing and storing information, while lacking much by way of
theoretical content; in fact, if memetics is a theory in search of a unit of measurement, then
the schema is a unit of measurement in search of a theory. Nonetheless, schema research
provides a fuller and more satisfying psychological account of how abstract information is
stored and used in the human mind. Schema theory may be weak on theory, but its empirical
results are strong. The schema concept helps to explain how we process new information and
guide the retrieval of stored information from memory (Fiske & Linville, 1980); schemas
powerfully affect the way that incoming information is organized in our minds (Spilich,
Vesonder, Chiesi, & Voss, 1979); learning is profoundly affected by schema organization
(Fiske, & Dyer, 1985); and they affect memory-based processes like selection, abstraction,
interpretation, integration, and reconstruction (Koriat, Goldsmith, & Pansky, 2000). Schema
research adds depth and breadth to the sketch traced by meme theory.
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The meme and the schema are concepts that encompass just about all information in human
minds, and as such, include a great deal that is of little interest to those of us concerned with
socially-relevant ideas: representations that are widely shared in society, and which therefore
have causal import in the social realm (Augoustinos & Innes, 1990). Social representations
research focuses exclusively on shared ideas that powerfully affect the way we live our lives
as a social, and political, species. In an explanation of the importance of a social
representations approach to political psychology, Elcheroth et al. (2011) pointedly observe
that “what shapes social behavior is shared social knowledge” (p. 736). In other words,
information is what shapes social, including political, behavior, and makes social life what it
is. The social representations perspective implies a profound respect for the power of “mere”
ideas in people’s heads. And it is a recognition that what gives ideas power is their shared,
social nature – and the individual knowledge of the fact that they are shared. “The biblical
writer was already aware of this when he asserted that the word became flesh; and Marxism
confirms it when it states that ideas, once released amongst the masses, are, and behave like,
material forces” (Moscovici, 2001, pp. 32-33).
Stripping down all three theories to their most basic constituent – information – reveals a line
of similarity running through each that may prove helpful. Meme theory encompasses all
information of use to humans, including information stored outside of the brain; schema
theory excludes information stored outside of the brain, and provides guidance on how
information is remembered, absorbed, and used by individuals; and social representations
theory provides a bird’s eye view of socially-shared information that partially yet powerfully
constitutes the various forms of human social organization. Just as genetic evolution seems to
work (differently) on gene, individual, and group levels, social representations may be viewed
as a second, distinct, and more complex level at which the evolutionary algorithm applies to
information. At the level of social representations, selection pressures come in both
psychological and sociological forms. An evolutionary approach to social representations may
illuminate some of the reasons why widespread representations diffuse to an extent that they
are capable of having significant social and political consequences. It shares the concerns and
scope of Dan Sperber’s (1990) “epidemiology of representations”, asking both why and how
individual representations spread to the point of becoming social, where they can have both
beneficial and harmful political effects.
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Proposed methodology
Individual bits of information – ideas or memes – flow throughout society, according to the
psychological dynamics described by schema research and the sociological-psychological
dynamics described by social representations theory. Moscovici (2008/1961) alluded to the
meme and schema levels in his Psychoanalysis: Its Image and Its Public, writing “[i]t is as
though [expert accounts in the form of articles, books, lectures, etc.] were genes and atoms
that circulate in our images, words and arguments” (p.11). Later, he mentioned a
methodological technique utilizing information at the memetic level: “Like the radioactive
bodies used in biology, [core terms within a representation, like “complex” in psychoanalysis]
can act as a veritable ‘tracer’ that detects the circulation of psychoanalytically derived
language or its volume” (p. 158). This evokes the methodology used by Pocklington and Best
(1997) to study the evolutionary dynamics of memes in internet discussion forums by tracing
word clusters linked to an idea or topic of discussion.
This “tracer” method is rife with possible applications in the internet age. The traces of social
representations – individual memes and schemas that comprise them – can be found
throughout the internet, in the news media through which most are first introduced, and in
newsgroups, discussion forums, and blogs as they diffuse through society. The development
and spread of certain social representations, especially those most relevant to political issues,
can be partially reconstructed through the use of such “tracers”, individual ideas that comprise
key building blocks of larger representations.
For instance, social representations about the recent war on Iraq were indispensable to the
Bush administration’s ability to wage it: without the support of the U.S. public, the war would
likely never have begun. In turn, for social representations supportive of the war to develop
and spread throughout U.S. society, certain constituent ideas had to be spread too: memes like
“Iraq has WMD” and “Saddam is allied with al Qaeda.” These individual bits of information
were essential for forming social representations about Iraq that considered it to be a mortal
and imminent threat to the U.S., and for those social representations to have the visceral
impact and perceived importance to spread to near-fixation among the public. A study by
Kull, Ramsay, and Lewis (2003) found exactly that: having false ideas like the
aforementioned was found to be highly correlated with both support for the Iraq War and to
exposure to their source, television news (especially to Fox News; exposure to NPR and PBS
was correlated with not believing these inaccurate ideas).
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Social representations research can use some form of Moscovici’s “tracer” method to
investigate the spread of politically-important representations by tracing their constituent
memes as they (usually) spread from the media to the public. A better understanding of the
process by which individual memes spread from the media to the public, forming social
representations with political consequences, can illuminate not only how such representations
originate; but also, hopefully, how pernicious representations can be resisted.

Discussion
Saadi Lahlou (1996) provided a particularly clear and cogent way to describe the overall
process of how memes form into social representations, and representations spread through
society. His illustrations inspired a metaphor developed earlier (Beattie, 2013) between
memes, schemas, and social representations, and constellations of stars. Imagine one’s
politics as a constellation. The stars represent memes, facts of some political relevance; the
imagined lines between the stars that make up the constellation represent the woven narrative
that pieces together various facts into a political belief or social representation. On a very
clear night in the desert, there is a maximum of visible stars – and every constellation is
traceable in the sky. However, no one’s brain contains every single political meme in the
world, or every fact of any relevance to politics. And in the metaphorical night sky each one
of us sees, there is never a maximum of visible stars – we all see a different assortment
corresponding to our individual knowledge base. Hence, it is practically impossible for any
one person to truly know every political perspective or ideology as well as its most wellinformed adherent; many of the facts that comprise their narratives are invisible to us.
Arguments between adherents of different political persuasions are like two people trying to
see the same constellation in two skies with a vastly different assortment of stars. The figures
that well-known constellations are supposed to form are already somewhat difficult to
imagine, even in the one, identical night sky we all see. So too, even with a broadly shared set
of memes, it can be difficult to agree on the political narrative to weave with them. This is all
the more difficult here, where the metaphor becomes strained: seeing the exact same stars is
not equivalent to having the exact same memes. At a neuronal level, one person’s schema
may be significantly different than another’s, even if the meme – as disembodied, abstract
information – is the same. If my schema for inequality does not comprise any neuronal
memory of a negative experience had as a result of inequality, and your schema for inequality
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is neuronally coded with viscerally painful memories of being dominated and powerless,
then… we do not really have the same schemas at all. Embodied information, in the form of
individual schemas, can differ even when the abstract information is the same (from a
neuroscience perspective, see Kiefer & Pulvermüller, 2012; from a social representations
perspective, see Echebarria-Echabe, 2012).

CONCLUSION
[F]ixing the limits and character, as some tend to do, of social psychology, which is the most
recent and most necessary of human sciences, is like fixing the character of physics once for
all in the seventeenth century when electricity and magnetism were first discovered. A science
practised by a large number of researchers with a variety of talents must have the chance of
remaining on the boil, flexible and unstable. (Moscovici, 2012, p. 76)
Encompassing evolutionary meme theory and schema research within a social representations
perspective allows for a potentially full and fruitful use of the “tracer” method Moscovici first
alluded to half a century ago. The migration of a large part of the public sphere into the
internet allows for us to trace the spread and development of individual ideas through the
media into society, where they conglomerate and congeal to form social representations.
Hopefully, this will not only provide social representations research with more heat to keep it
on the boil, but will contribute to a better understanding of how social representations in
modern, media-centric societies are formed from ideas spread through the media.
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UM DIÁLOGO ENTRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E LITERATURA

RIETOW, Gisele - PUCPR

Resumo
Investigações no âmbito da teoria literária, conforme Compagnon (2001), Iser (1996), Eco
(2002), Jauss (1994) e Todorov (2009) questionaram o quanto o leitor e sua interpretação
influenciam na recepção e repercussão das obras. Houve um grande impasse e alguns
estudiosos tomaram posicionamentos extremos, ora considerando todo leitor como único e
deixando de lado qualquer semelhança entre as opiniões de grupos, ora considerando a análise
dos pensamentos dos grupos profícua. Estudos recentes têm demonstrado a importância da
consideração da influência do leitor na análise e repercussão das obras, pois há a compreensão
que ele ajuda na construção do texto. Essas análises tem buscado investigar semelhanças que
ocorrem na avaliação de obras por leitores perpetuadas por períodos históricos, mas
pertencentes a sociedades em que compartilham aspectos culturais. Com essas pesquisas,
muitos estudiosos têm encontrado semelhanças entre opiniões de grupos pertencentes a faixas
etárias, meios sociais e econômicos semelhantes e atribuído essa correspondência ao
compartilhamento de valores, normas e ideologias. Para a teoria das representações sociais
(MOSCOVICI, 1981, 2003, 2011; FARR, 2013), no entanto, a partilha de concepções pode
revelar um caráter muito mais profundo. Nessa abordagem, certas opiniões de indivíduos
tornam-se guias que orientam seus comportamentos, modos de agir e pensar, e são
denominadas representações sociais. A investigação dessas representações permite
compreender conceitos subjacentes as opiniões expressas por indivíduos. Dessa forma, crê-se
que a teoria das representações sociais pode acrescentar um caráter mais científico a essas
investigações e aprofundar a compreensão das semelhanças encontradas. Após pesquisa sobre
estudos que integrem as citadas teorias, percebeu-se que há apenas a utilização das
representações sociais na análise de representações do autor na construção de aspectos dos
personagens como aporte teórico e não metodológico. Dessa forma, o objetivo desse artigo é
demonstrar uma das formas possíveis de articulação entre as teorias citadas por meio da
reflexão acerca dos tipos de leitor e de que modo a teoria das representações sociais pode
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auxiliar a identificá-los e compreendê-los, enfatizando que por meio desse aporte podemos
depreender muito mais do que valores, podemos descobrir aspectos que orientam
comportamentos, são base para a emissão de julgamentos. possibilitando a construção de
questionamentos, reflexão e, dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento da
consciência crítica, principal meta da educação .
Palavras-chave: Representações Sociais. Literatura. Leitor.

Introdução
A literatura, compreendida como integrante do grupo das artes, traz em suas diversas
manifestações características históricas e culturais que permitem conhecer o pensamento
predominante em uma época. Diversos estudiosos buscaram evidenciar semelhanças entre
autores, o que culminou na propagação do ensino da literatura dividido entre escolas
literárias, que, em algumas instituições perdura até os dias atuais.
Para explicar as semelhanças alguns teóricos privilegiaram características gerais da época tais
como a predominância da razão sobre a emoção, o culto à natureza, dentre outras; outros
voltaram sua atenção para a forma, comparando o uso da métrica, das rimas, do gênero
escolhido, etc.
Com relação ao uso desse tipo de classificação, foram tecidas diversas críticas que
contemplam desde o caráter indutivo e utilitário conferido à literatura quanto aspectos mais
amplos que incluem discussões sobre o caráter individual e coletivo na avaliação das obras
para a construção desse tipo de categorização.
Na obra “O demônio da teoria”, Antoine Compagnon (1999) após propor uma reflexão
aprofundada sobre aspectos como conceito de literatura, intenção do autor, o papel do leitor
na interpretação da obra, o estilo, a história e a atribuição de valores, enfatiza o
questionamento do senso comum e a exaltação do individual sobre o coletivo, destacando a
importância da participação do leitor para a interpretação do texto.
Dessa forma, percebe-se uma mudança de perspectiva no ensino de literatura que passa do
coletivo, por meio da explanação das escolas literárias, para o individual, com o objetivo de
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formação de um leitor crítico capaz de tecer relações entre aspectos intra e extra textuais,
refletindo sobre a intenção do autor, o contexto da obra, seu público- alvo e suas relações com
a sociedade e o período histórico em que ela foi construída.
Um embate entre a importância dos aspectos individuais e grupais também foi pauta dos
estudos da área de Psicologia Social. Segundo Farr (2013, p. 30), essa separação decorria da
crença que “as leis que explicavam os fenômenos coletivos eram diferentes do tipo de leis que
explicavam os fenômenos em nível do indivíduo”.
Desse modo, os estudos da Psicologia Social ora versaram sobre aspectos individuais, ora
coletivos. Contudo, na década de 1960, Serge Moscovici (1961, 2011) propôs um
aprofundamento teórico com a articulação de ambos, cunhando o conceito de representações
sociais.
Considerando que a teoria literária, ao enfatizar a importância do papel do leitor e entender as
semelhanças existentes na interpretação e classificação de obras e autores de determinadas
épocas e compreendendo essa área do conhecimento como socialmente construída, crê-se que
a teoria das representações sociais pode contribuir para o aprofundamento de estudos da
literatura, sendo o objetivo desse artigo demonstrar uma das formas possíveis de articulação
entre as teorias citadas por meio da reflexão acerca dos tipos de leitor e de que modo a teoria
das representações sociais pode auxiliar a identificá-los e compreendê-los.

Aproximações entre literatura e representações sociais
A reflexão acerca do papel do leitor na interpretação dos textos literários data de dois séculos
atrás, explicitando momentos de posicionamento radicais ora atribuindo um papel
fundamental ao leitor e, ora pregando sua total negação e conferindo ao texto uma
autossuficiência significativa (ISER, 1996).
Investigações recentes buscam romper com esse dualismo, contemplando o modo como uma
obra afeta o leitor. Compreendendo-o como um sujeito “ao mesmo tempo passivo e ativo,
pois a paixão do livro é também a ação de lê-lo” (COMPAGNON, 1999, p. 148).
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Esse processo de construção e revelação de si mesmo fica evidenciado no trecho a seguir: “O
leitor é livre, maior, independente: seu objetivo é menos compreender o livro do que
compreender a si mesmo através do livro: aliás, ele não pode compreender um livro se não se
compreende ele próprio graças a esse livro” (COMPAGNON, 1999, p. 144).
Poderíamos acrescentar que esse caráter ambivalente do leitor também contempla a sua
construção como pessoa, pois ele se constrói e é construído, uma vez que ao mesmo tempo
em que adquire novos conhecimentos, utiliza como ponto de partida para a interpretação suas
representações acerca do tema, do mundo, do autor, para compreender a obra.
Nesse sentido, é possível identificar a influência dos grupos de pertença na elaboração desses
significados e interpretações. No âmbito literário, sob a visão de Iser (1999, p. 152), esses
valores são denominados repertório. Nas palavras do autor, eles formam um “conjunto de
normas sociais, históricas, culturais, trazidas pelo leitor como bagagem necessária a sua
leitura”.
Essa definição expressa por Iser (1999) é complementada por Jauss (1994, p.19) ao incluir a
existência do horizonte de expectativas, entendido como “conjuntos de normas de
interpretação, literárias e extraliterárias, que um grupo compartilha: convenções, um código,
uma ideologia [...]”.
Ora, ratificada a importância do leitor para o processo de significação e compreendendo que
essa construção de conhecimento é permeada por diversos atores, influenciada por vários
discursos e que, acima de tudo, essas suposições tornam-se um guia de referência de
interpretação do mundo, entende-se que não se trata de meras coincidências de opiniões que
ocorrem em grupos de afinidade, mas de um fenômeno mais profundo denominado
representações sociais.
Na literatura, essa utilização das representações como base para a interpretação do texto lido
também é, ainda que de modo tímido e implícito, mencionada: “não há leitura inocente, ou
transparente: o leitor vai para o texto com suas próprias normas e valores” (COMPAGNON,
1999, p.148).
Para compreender de que maneira o conceito de representações sociais oriundo da Psicologia
Social diferencia-se do anterior, é profícuo citar as palavras do autor da teoria, que esclarece:
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[...] por representações sociais queremos indicar um conjunto de conceitos, explicações e
afirmações que se originam na vida diária no curso de comunicações interindividuais. São o
equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais;
poder-se-ia dizer que são a versão contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 1981, p.
181).

Ora, de que maneira esse conceito poderia contribuir nos estudos literários? Poderíamos
trabalhar com inúmeras, mas é interessante mencionar a correlação que originou a ideia desse
estudo. Para tanto, passemos a metodologia.

Metodologia
Após a leitura e reflexão acerca do papel atribuído ao leitor na literatura, percebe-se que tanto
Compagnon (2001) quanto Iser (1996), Eco (2002), Jauss (1994) e Todorov (2009) destacam
que a reflexão acerca do autor ideal e o leitor a que ele se dirige ajuda na compreensão das
intepretações acerca da obra.
De maneira geral, os autores supracitados discorrem sobre as diferenças entre leitor implícito
e empírico. O primeiro deles seria capaz de realizar a materialização das pré-orientações que
um texto ficcional oferece como condições de recepção, em outras palavras, seria o leitor
ideal. O segundo abrangeria o público de maneira mais ampla que lida com o texto de acordo
com seus conhecimentos e possibilidades.
Esses conceitos pressupõem características comuns a grupos de leitores e investigá-las pode
levar a suposições interessantes acerca do que esses grupos compreendem como leitura e
como interpretam autores de determinada época. Nessa perspectiva, Therry Eagleton (2006)
menciona a pesquisa realizada por J.A.Richards sobre os juízos de valor atribuídos as obras
renomadas da literatura. Richards apresentou a um grupo de alunos uma série de poemas sem
revelar seus autores e quando foram escritos, Eagleton (2006) cita esse exemplo e conclui que
o aspecto mais interessante que pode ser depreendido a partir dele diz respeito a surpresa que
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“os hábitos de percepção e interpretação que, espontaneamente, todos têm em comum – o que
esperam que a literatura seja... (EAGLETON, 2006, p. 21).
Ora se as próprias autoridades da teoria literária reconhecem a existência desses aspectos
comuns que, no estudo citado, foram observadas de modo experimental, por que não realizar
um estudo acerca das concepções acerca de leitura dos alunos para descobrir suas
representações e, a partir delas, ajudá-los a construir representações positivas que resgatem a
literatura em termos de realmente criar experiências positivas e modificadoras de vidas das
pessoas?
Um estado da arte realizado na busca sobre pesquisas que integrem tais teorias revelou que as
representações sociais somente foram utilizadas para a investigação de representação dos
autores expressas por ações ou escolhas de seus personagens. Os questionamentos sobre a
validade da depreensão de tais representações, é razoável e indicado, pois a análise somente
discursiva pode não ser a melhor metodologia para determinar as representações sociais, fazse necessário considerar aspectos que envolvem o contexto histórico social em que o autor
viveu e em que sua obra foi produzida.
Contudo, a partir da leitura e estudo crítico das obras fundamentais da teoria literária e dos
estudos realizadas em representações sociais e sua comparação, conclui-se que elas
apresentam diversas semelhanças, dentre elas, as consideradas mais relevantes são: ambas
necessitam que se considerem aspectos individuais e sociais na sua investigação e são uma
expressão do indivíduo ao mesmo tempo em que o auxiliam no seu desenvolvimento pessoal
e auto compreensão.
Como dizia Todorov (2009, p. 23) “somos feitos do que os outros seres humanos nos dão:
primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa
possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente”. Ele ainda
acrescenta que: “A literatura não nasce no vazio, mas no centro de um conjunto de discursos
vivos, compartilhando com eles numerosas características; não é por acaso que, ao longo da
história, suas fronteiras foram inconstantes” (TODOROV, 2009, p. 22).
Ora se a literatura se constrói a partir do social e é influenciada pelas representações
individuais tanto na execução quanto na leitura das obras, por que não investigá-la utilizando

172

como aporte teórico-metodológico as representações sociais, que tratam justamente desses
aspectos? Fica aqui o desafio.

Considerações finais
Nesse artigo, buscou-se demonstrar formas de articulação entre a teoria literária e a teoria das
representações sociais por meio do exame de obras de autores reconhecidos da literatura como
Compagnon (2001), Iser (1996), Eco (2002), Todorov (2009) e Eagleton (2006) e sua relação
com a teoria das representações sociais proposta por Moscovici. Percebeu-se que suas
opiniões coincidem em diversos aspectos que ratificam o caráter social da literatura.
Esse aspecto social está relacionado com a “sociedade pensante” de que fala Moscovici
(2003, p. 45) em que “os acontecimentos, as ciências e as ideologias apenas lhes fornecem o
‘alimento para o pensamento’”, e graças às formas de comunicação que utiliza, tece as raízes
da consciência social no indivíduo/grupo.
É válido ressaltar que outra tentativa de articulação entre as teorias citadas já foi realizada por
meio da análise da presença dos negros em textos literários e sua autora, apesar de utilizar
somente a teoria das representações como aporte teórico para a análise e não metodológico,
reconheceu que a literatura constitui-se em um: “Espaço onde se constroem e se validam
representações do mundo social, a literatura é também um dos terrenos em que são
reproduzidas e perpetuadas determinadas representações sociais, camufladas, muitas vezes, no
pretenso ‘realismo’ da obra”. (DALCASTAGNÈ, 2008, p.126).
Dessa forma, propõe-se a continuidade de estudos que trabalhem com essa integração teórica,
buscando o aprimoramento de ambas as teorias, pois as representações sociais alcançam a
integração de fenômenos internos e externos, aspecto buscado pela teoria literária e permitem
um aprofundamento do conhecimento de valores, regras e normas que regem nossa sociedade,
possibilitando seu questionamento, reflexão e, dessa forma, contribuindo para o
desenvolvimento da consciência crítica, principal meta da educação .
Por fim, ressalta-se que poucos estudos versaram sobre o tema aqui proposto e sugere-se que
os conseguintes abordem aspectos como leitura e letramento crítico, para que, além de uma
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integração teórica haja uma pesquisa com caráter social que possa colaborar de forma efetiva
com a melhoria de qualidade do ensino do nosso país, pois “a arte interpreta o mundo e dá
forma ao informe, de modo que, ao sermos educados pela arte, descobrimos facetas ignoradas
dos objetos e seres que nos cercam” (TODOROV, 2009, p.65).
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar reflexões teóricas e metodológicas de uma
pesquisa em desenvolvimento a partir da utilização de imagens na investigação das
representações sociais de professores formadores, no Ensino Superior, sobre educação e
justiça

social.

Apoiamo-nos

na

abordagem

teórico-metodológica

da

Teoria

das

Representações Sociais (TRS), nas fundamentações de Spink (2004) para elaboração do
instrumento e procedimento da pesquisa adequado ao fenômeno investigado, na técnica de
livre associação de palavras (ABRIC, 2001), bem como nas contribuições de Moscovici
(1978) da utilização da imagem como elemento significativo da representação social, nos
respaldando na apreensão das imagens sobre (in)justiça social como um conjunto de
fenômenos multifacetados, organizados em relações interdependentes, envolvendo vários
personagens e suas relações com o espaço onde atuam e os símbolos com os quais convivem.
Construímos um instrumento com 13 imagens que possibilitavam refletir sobre as
representações de Educação e Justiça Social na perspectiva de convivência, de cidadania, de
valores sociais e de ética, que foi aplicado junto a 100 docentes, por meio de entrevistas semiestruturadas e evocação de palavras. As evocações foram analisadas pelo programa EVOC
(VÈRGES, 2002). Identificamos nos depoimentos dos professores que as imagens refletem a
realidade e são muito provocativas. Reconhecem haver uma essência muito comum entre elas,
que reflete a desigualdade social, o acúmulo de riqueza, a preservação e a educação. Do
conjunto das imagens, as mais escolhidas representavam possibilidades do trabalho docente
em diferentes contextos: espaços temporais, sociais, econômicos e culturais. Os docentes se
reportaram às condições de aprendizagem e permanência na escola, para o enfrentamento da
evasão escolar, destacando a necessidade de uma educação política com vistas ao exercício da
Educação em Direitos Humanos. A partir das categorias trabalhadas pelos pesquisadores
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envolvidos - educação, justiça social, processos de formação de professores, saberes docentes
- observamos que a utilização de imagens na construção de representações sociais é relevante
para investigação do modo como os docentes se aproximam ou distanciam-se das discussões
de justiça social ao longo de sua formação e no processo de formação de futuros professores.
Palavras-Chave: Representações Sociais, Imagens, Metodologia da Pesquisa, Justiça Social.

Introdução
O presente trabalho tem como objetivo apresentar reflexões teóricas e metodológicas a partir
da utilização de imagens na investigação das representações de professores formadores, no
Ensino Superior, sobre educação e justiça social, e, seus desdobramentos na tomada de
consciência, posições coletivas, sentido e valor à profissão docente e na formação inicial. Esta
investigação é fruto de uma pesquisa em andamento na Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) em parceria com o Grupo de Estudos “Formação Docente: representações e
diversidade” da instituição. Ancoramo-nos na abordagem teórico-metodológica da Teoria das
Representações Sociais (TRS), nas fundamentações de Spink (2004) para elaboração do
instrumento e procedimento da pesquisa adequado ao fenômeno investigado e na técnica de
livre associação de palavras (ABRIC, 2001). Nesse contexto, consideramos oportuno
substituir as palavras por imagens que retratassem situações que evocassem a ideia de
educação e justiça social. O principal aspecto na opção metodológica adotada, para a
composição do instrumento, foi estabelecer relações entre o conceito de imagem e de
representações sociais.

Referencial teórico
Em seu arcabouço teórico-metodológico a pesquisa está fundamentada na Teoria das
Representações Sociais (TRS). A opção por essa abordagem revela a importância de inserção
no processo de construção do real, reconstruindo os conceitos e ações do contexto estudado
para descrever e compreender as representações sociais de docentes dos cursos de licenciatura
da UFU sobre educação e justiça social e como elas influenciam em suas atividades téoricopráticas na Graduação. Para tratar de questões contemporâneas que dizem respeito aos
indicadores sociais, às representações e à diversidade cultural, especificamente à educacional
brasileira, procuramos relacionar educação e justiça social. Apoiamo-nos, especialmente, nas
formulações de Freire (1996), Diniz; Zeichner (2008) e Enguita (2007). Em relação à
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discussão teórico-metodológica, utilizamos as elaborações de Moscovici (1978), Spink
(2004), Jodelet (2001), Abric (2001), retomando o conceito de representação social e seus
elementos constituintes, identificando as forças que contribuem para a permanência e/ou
mudanças sobre as representações de educação e justiça social. Propomos uma discussão
sobre tais aspectos, que ultrapasse o “dar iguais oportunidades a todos”, mas uma
interpretação de justiça social como responsabilidade de todos, por meio de políticas públicas
de qualidade. As representações sociais são formas de conhecimento socialmente construídas
para explicar as relações estabelecidas entre integrantes de grupo, com outros grupos e com a
natureza. Isso ocorre mediante o caráter coletivo das ideias, histórias e experiências vividas
por um grupo social específico. Essa construção servirá de orientação para a ação social. Há a
necessidade metodológica de se entender também como foram elaboradas as explicações
cognitivas para a realidade vivida; os conteúdos da história pregressa do grupo, como, por
exemplo, suas características, problemas, qualidades e a adaptação para a interação social com
outros grupos. Considerando o objetivo da pesquisa, entendemos que a abordagem qualitativa
seja a que tem elementos analíticos para alcançá-lo. Este tipo de pesquisa possibilita imersão
na esfera da subjetividade e do simbolismo, firmemente enraizados no contexto social, com
peculiaridades de crença, valores, representações e significados específicos a cada indivíduo
ou grupo. Nessa perspectiva, adotamos neste estudo a abordagem estrutural da representação
social. Abric (2001) define a representação social como um conjunto organizado e
hierarquizado de julgamentos, atitudes e informações que um dado grupo social elabora sobre
um objeto, como resultado de um processo de apropriação e reconstrução da realidade em um
sistema simbólico. A dimensão metodológica da teoria das representações sociais reafirma a
importância da realização de entrevistas semiestruturadas, colhidas entre os informantes, e da
sua análise. Todo o processo tem por base a interpretação, em suas diferentes dimensões,
visto que, desde o momento do recorte feito pelo pesquisador para definir o que será
estudado, ela está presente, definindo o olhar voltado para um grupo e as relações entendidas
como prioritárias para a pesquisa.

Instrumentos de coleta de informações
As entrevistas qualitativas são essenciais no estudo das representações sociais, entretanto não
são o único recurso metodológico existentes. A elas podem ser associados outros recursos,
como, por exemplo, a observação de meios de comunicação - telejornais, programas de rádio,
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jornais ou revistas - para se chegar àquele objetivo. O que torna a entrevista um instrumento
privilegiado de coleta de informações é a possibilidade da fala do participante no estudo ser
reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e, ao mesmo
tempo, ter o encanto de transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos
determinados, em condições históricas, sócio–econômicas e culturais específicas (MINAYO,
2010, p.205). A opção pela entrevista semiestruturada individual, além de possibilitar maior
flexibilidade, reiteração e reflexão, oportuniza a avaliação de atitudes e condutas. A autora
pondera que na entrevista “ao mesmo tempo em que a fala aproxima, ela também carrega
contradições sendo, por isso, um mecanismo de “intransparência”. Sob este aspecto, a fim de
alcançar os objetivos propostos neste estudo, optamos por elaborar um instrumento a partir da
técnica de livre associação de palavras (ABRIC, 2001). Contudo, ao longo do processo de
construção do instrumento consideramos como hipótese que parte dos professores
apresentariam alguma dificuldade em expressar verbalmente sua opinião a respeito de
educação e (in)justiça social. Dessa forma, o uso imagens poderia auxiliar na comunicação
destes significados, permitindo aos pesquisadores compreenderem melhor seus conteúdos.
Em termos gerais, a técnica consistiu em, a partir de imagens indutoras, pedir ao sujeito que
as associasse às primeiras palavras ou expressões que lhe viessem à “cabeça”. A característica
de espontaneidade e a dimensão projetiva desse tipo de produção permitem chegar mais
facilmente aos elementos que constituem o universo semântico do termo ou do objeto
estudado e favorece a emergência de elementos latentes que seriam ocultados ou mascarados
nas produções discursivas (ABRIC, 2001). Entretanto, o principal aspecto na opção
metodológica adotada foi estabelecer relações entre o conceito de imagem e de representações
sociais. Nos estudos preliminares encontramos dificuldades porque o conceito de imagem
revelou-se, após estudo mais aprofundado, abstrato e de difícil precisão: do latim imágo, ìnis,
significa semelhança, representação (HOUAISS, 2001).
De acordo com Campos (2010, p.58-60), ao longo da história a imagem sempre teve
importante papel na sociedade e na cultura. O mundo dos sentidos e as emoções condicionam
a leitura das imagens: o olho e o tato constituem a primeira forma de comunicação humana.
As imagens são feitas para serem vistas: é o olhar que organiza a experiência e produz sentido
à imagem. O poder da imagem-coisa produz sentimentos e emoções e através delas
penetramos no inconsciente. Para a autora, as imagens que vão sendo construídas em cada ser
humano dependem de como ele vê o mundo, ou seja, da sua forma de sentir, assimilar,
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abstrair e interpretar o que vê, dos sentidos que cria, estabelece e partilha. Entretanto, as
pessoas, em geral, refletem pouco sobre as imagens que possuem delas mesmas (autoimagens), dos outros, dos fatos, da vida, pois estas imagens se formam, muitas vezes, sem que
elas percebam.
Para Moscovici (1978), as representações sociais também são construtoras da criação de
significações e tornam possível a expressão simbólica do real, refletida a partir das ideias, dos
signos e dos símbolos, capaz de transformar um objeto em imagem. Neste sentido, as imagens
são espécies de sensações mentais, de impressões que os objetos e as pessoas deixam em
nosso cérebro. Ao mesmo tempo, elas mantêm vivos os traços do passado, ocupam os espaços
de nossa memória para protegê-los contra a barafunda da mudança e reforçam o sentimento
de continuidade do meio ambiente e das experiências individuais e coletivas (MOSCOVICI,
1978, p. 47). A imagem ou o campo da representação, para o autor, é um fenômeno cognitivo,
que ocorre no nível individual e organiza–se a partir da seleção de informações sobre um dado
objeto social.
Para Campos (2010) as imagens não são neutras, mas produto de um contexto. Foram
construídas para determinados usos, individuais ou coletivos. Uma imagem é capaz de forjar
opiniões, reforçar ideias e criar preconceitos em relação a um tema. Nessa perspectiva, para a
constituição da imagem coletiva sobre (in)justiça social e formação de professores, foi
necessário o levantamento dos diversos pontos associados à objetivação e à ancoragem,
capazes de revelarem um quadro amplo de referência (informações, ideologias, normas,
crenças, valores, atitudes, opiniões etc.).
A imagem é um elemento significativo da representação social. E, assim como a imagem, a
representação “fala tanto quanto mostra, comunica tanto quanto exprime.” (MOSCOVICI,
1978, p. 26). Esses detalhes, mesmo se considerados subjetivos ou idiossincráticos são
ativados quando se olha imagens de família, de um acontecimento social, de um espaço
geográfico modificado com o passar dos anos, do espaço escolar e tantas outras situações que
são registradas de diferentes formas ao longo da história. O conceito de subjetividade aqui
não é concebido como essência, mas entendido enquanto construção social (GUATTARI;
ROLNIK 1996), sendo que existem dois modos através dos quais os indivíduos se apropriam
da subjetividade: um desses modos diz respeito a uma relação de alienação e opressão e neste
caso o indivíduo se submete à subjetividade da forma como a recebe; trata-se, do que os
autores denominaram como individuação. Por outro lado, observamos o processo de
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singularização, onde se produz uma relação de expressão e criação e a partir do qual o
indivíduo se apropria dos componentes da subjetividade. Partimos desses conceitos para a
elaboração de um instrumento composto de uma serie de imagens que retratassem ações
relativas às (in)justiças sociais em cenários do cotidiano. A seleção das imagens foi definida
por professores e alunos que compõem o Grupo de Estudos “Formação Docente:
representações e diversidade” da UFU. Cada integrante do grupo apresentou um conjunto de
imagens que expressava a sua representação de (in)justiça social na e para além da instituição
escolar. No processo de seleção das imagens procuramos também identificar aquelas que mais
se aproximavam dos conceitos estudados no referencial teórico sobre educação e justiça
social. Esse processo, de acordo com a Teoria das Representações Sociais, é denominado por
objetivação. A objetivação procura tornar concreto o que é abstrato, transformando o
conhecimento racional em imagem. A construção seletiva, primeiro componente do processo
de materialização da imagem, é um fenômeno de acesso às informações que são apreendidas,
pelo sujeito, de forma seletiva, por meio da comunicação entre indivíduos. A esquematização
estruturante está relacionada ao processo psíquico interno pelo qual o indivíduo procura tornar
um fato, objeto e/ou conhecimento novo em algo familiar, coerente com o referencial que já
traz consigo, e para isso forja uma visão do objeto que seja coerente com sua visão de mundo.
As imagens são formas de representação da experiência e formas de conhecimento. Assim,
junto com o ato de ver convocam-se saberes e linguagens (DUSSEL, 2006). Para a seleção de
imagens os integrantes do grupo utilizaram, segundo Moliner (1996), dois componentes: (i)
descritivo – é fruto dos processos de interpretação e de inferência advindos de uma
representação social; (ii) avaliativo – na medida em que representam os valores que
atribuímos ao conhecimento. Para este trabalho a principal fonte de coleta de imagens foi a
internet e o acervo pessoal dos participantes do grupo de pesquisa. Toda imagem utilizada
para publicações ou exposições necessita de prévia autorização, nas situações: (a) Fotos de
arquivos públicos ou particulares – com autorização da entidade, de acordo com os estatutos
de cada uma; (b) Fotos publicitárias ou profissionais – com autorização, seguindo a
regulamentação da lei de direitos autorais vigente no país; (c) Fotos de pessoas (individual ou
em grupo) – com prévia autorização por escrito das pessoas fotografadas; se menores, a
autorização deverá ser assinada pelos pais. Na autorização deverão estar especificados quais
fotos serão utilizadas e a qual fim será destinado. Sendo assim, construímos dois pilotos – A e
B – compostos por um conjunto de 20 imagens que possibilitavam refletir sobre as
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representações de Educação e Justiça Social na perspectiva de convivência, de cidadania, de
valores sociais e de ética. Esse conjunto foi dividido em dois grupos de 10 imagens: (1)
representações de educação e justiça social na sociedade contemporânea; e (2) representações
de educação e justiça social no contexto escolar. Cada grupo de imagens foi aplicado junto a
16 professores. A técnica de aplicação do piloto consistiu em: (a) o sujeito deveria observar o
conjunto de imagens e para cada uma escrever as 4 primeiras palavras que lhe vinham à
cabeça; (b) a seguir, do conjunto composto por 10 imagens, o participante deveria escolher 4
que o auxiliassem a discutir o seu conceito de justiça social; (c) em seguida deveria proceder
da mesma forma com o 2º grupo de imagens, relacionando educação e justiça social ao
contexto escolar e a formação de professores. Em função da análise da aplicação dos pilotos,
escolhemos um conjunto de 13 imagens que julgamos refletir as possíveis representações da
temática em estudo. Esse conjunto de dados foi analisado pelo programa EVOC. Este
instrumento foi aplicado junto a 100 (cem) professores da universidade.
Segundo depoimento dos professores as imagens refletem a realidade; são muito
provocativas: “Quando você olha reconhece alguma coisa e é algo gritante”. Reconhecem
haver uma essência muito comum entre elas, que reflete a desigualdade social, o acúmulo de
riqueza, a preservação e a educação. Para Campos (2010) algumas imagens são mais fortes
que palavras e nos levam a recordar os mesmos fatos e nos despertam sentimentos
semelhantes. Do conjunto das 13 imagens apresentadas, as mais escolhidas pelos docentes
foram respectivamente:

Imagem 1 – Assentamento

Imagem 2 – Na rua

Fonte::http://www.portalctb.or Fonte::http://ensaiosdegene
g.br/site/trabalhadores-

ro.wordpress.com/category

rurais/15936-reuniao-sobre-

/educacao/funcoes-

agricultura-familiar-no-

sociais/page/3/ . Acesso em

mercosul-destaca-educacao-

set.2013.

Imageem3 – Urna
Fonte::http://portaldoprofesso
r.mec.gov.br/fichaTecnicaAul
a.html?aula=24095 . Acesso
em set.2013.
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rural/ . Acesso em set.2013.

Com relação à Imagem 1 os professores mencionaram a possibilidade do trabalho docente em
diferentes contextos: espaços temporais, sociais, econômicos e culturais. Sobre Imagem 2 os
docentes se reportam a evasão escolar; consideram que não devemos ensinar apenas
conhecimentos específicos, mas lutar para que todas as crianças tenham condição de
aprendizagem e permanência na escola. Na Imagem 3 observaram a necessidade de uma
educação política, na qual a pessoa se vê como participantes da sociedade, com direitos e
deveres, como o primeiro passo para a justiça e a inclusão social.

Considerações
A partir das categorias trabalhadas pelos pesquisadores envolvidos - educação, justiça social,
processos de formação de professores, saberes docentes - observamos que a utilização de
imagens na construção de representações sociais é relevante para investigação do modo como
os professores se aproximam ou distanciam-se das discussões de justiça social durante sua
formação inicial e no processo de formação de futuros professores. Acreditamos que as
discussões, análises e reflexões oriundas da pesquisa em desenvolvimento contribuirão
significativamente para que compreender a complexidade da escola, de seus sujeitos e
saberes, colocando em evidência o valor da formação para o exercício da docência na
educação básica.
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PERCEPTIONS SUR LA TRILOGIE QATSI
À L’UNIVERSIDAD VERACRUZANA/MEXIQUE
CASILLAS ALVARADO, Miguel Angel 6 - Universidad Veracruzana
DORANTES CARRIÓN, Jeysira Jacqueline7 - Universidad Veracruzana

Resume
Nous présentons une première analyse statistique sur la perception, l’appréciation artistique et
personnelle de la Trilogie Qatsi où sont présentés les résultats de la recherche coordonnée par
Denisse Jodelet et Beatrice Madiot pour le cas des étudiants de la Universidad Veracruzana au
Mexique. Nous avons étudié les perceptions de l’impact, les réactions et les incitations que
chacun des fragments de cette Trilogie donnent place.
Mots clés: Représentations sociales, étudiants universitaires, trilogie Qatsi.

Presentation
Nous présentons dans cette communication une première analyse statistique sur la perception,
appréciation artistique et personnelle d’une œuvre filmique et musicale : La Trilogie Qatsi
laquelle est dirigé par le directeur américain Godfrey Reggio, avec la musique de Philip
Glass 8 et produite par Francis Ford Coppola, Martin Scorsese entre autres. La trilogie
comprenant Koyaanisqatsi 1983 (la vie en déséquilibre), Powaqqatsi 1988 (la vie en
transformation) et Naqoyqatsi 2002 (la vie en guerre).

6

Doctorat en Sociologie par la EHESS de Paris, chercheur de l’Institut de Recherche en Éducation de la
Universidad Veracruzana. mcasillas@uv.mx
7
Doctorat en Pédagogie par la UNAM, chercheuse au Centre d’Études d’Opinion et Analyse de la Universidad
Veracruzana. jeysira@hotmail.com
8
En ce qui concerne le rôle que joue la musique dans le film, Reggio signale le suivant: “J’ai choisi la musique
comme voie de communication parce qu’elle établit une relation directe avec l’âme de l’auditeur. J’ai cherché
une composition originale qui aura les moyens de se communiquer directement avec les sentiments des gens. Si
je souhaite communiquer une signification, j’utilise les mots, si je souhaite communiquer les sentiments, j’utilise
l’art. Ainsi, dans mes films, la musique a la
même valeur que les images”
(http://cinesentido.blogspot.mx/2009/06/trilogia-qatsi.html).
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Ce rapport est dérivé du projet soutenu par Mme Denisse Jodelet et Mme Beatrice Madiot qui
cherchent à explorer les représentations sociales et s’approcher à la connaissance du sens
commun, ainsi qu’à rassembler des expressions subjectives partagées par les étudiants
universitaires. Cette étude se base sur la théorie des représentations sociales de Serge
Moscovici (1961), Moscovici et Buschini (2003) et de Denisse Jodelet (1989), Jodelet et
Guerrero(2000), Haas et Jodelet (2000) et offre un survol de la trilogie Qatsi en développant
une perspective comparée à niveau international. C’est alors que nous présentons le cas des
étudiants d’une université mexicaine, l’Universidad Veracruzana (UV).
Les suivants résultats sont le produit de l’application d’un questionnaire à un prélèvement de
72 étudiants de plusieurs programmes éducatifs de l’Université de Veracruz, y compris des
experts et non-experts dans le domaine des arts, après les avoir fait regarder un vidéo de la
Trilogie Qatsi.
Le questionnaire comporte 22 items. Le rassemblement des donnés a été fait dans la plateforme d’Excel du progiciel Office 2010, qui était le plus compatible avec les logiciels
statistiques. Ainsi nous avons pu faire l’analyse pertinente. La section des questions libres a
été analysé avec le logiciel T-Lab9 lequel est spécialisé en analyse textuel ; pour les autres
analyses nous avons utilisé le logiciel SPSS.

Une vision d’ensemble
En générale, quand nous avons demandé aux étudiants quels étaient les mots qui
représentaient les sentiments évoqués par le film, les plus fréquents ont été nature, guerre,
tristesse, destruction, évolution, technologie.
Dans un premier moment la plus part des participants ont dit que les images de cette trilogie
ont été très saisissantes par la forme, le mouvement et les situations que se ressemblent à la
9

T-LAB est un logiciel composé par un ensemble d’outils linguistiques et statistiques pour l’analyse de contenu,
l’analyse du discours et l’extraction du texte. Il utilise des méthodes automatiques et semi-automatiques qui
permettent découvrir rapidement les relations significatifs entre les mots, les thèmes et les variables. Dans ce cas
nous l’avons utilisé pour analyser les questions libres, ce programme a obtenu la fréquence des mots plus
mentionnés parmi les réponses de chaque item, de sorte que, sur cette base, nous pourrions arriver à une
interprétation plus précise des réponses des participants. Ces réponses ont été transmises à un schème pour une
meilleure interprétation visuelle.
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vie réelle; elles ont provoqué divers sentiments entre les participants. En deuxième place ils
ont mentionné l’être humain comme motif d’indignation, de colère et de préoccupation pour
le voir comme la source principale de destruction dans le monde. En troisième place apparaît
la tristesse comme le sentiment le plus fréquent entre les spectateurs pendant la projection.
La Trilogie Qatsi n'est pas n'importe quel film: il n’a pas de textes ou dialogues, non plus
d'intrigue, sans personnages en tant que tels, c’est une série documentaire sans acteurs
professionnels ni des enregistrements en studio. La proposition de Reggio semble vouloir
créer une impression sur les spectateurs, On l’a appelé cinéma des affects et à ses films des
symphonies visuelles.
Quand nous avons demandé aux étudiants Quelles sont les idées ou les significations que les
auteurs on voulu transmettre dans leur film ? Ils ont mentionné que ces vidéos qui
reproduisent la vie quotidienne, les ont fait réfléchir sur les transformations subies par
l’humanité ; qu’ils montrent l’autodestructifs que nous sommes entant qu’être humain ; qu’ils
provoquent un sentiment de tristesse par l’indifférence à tous les problèmes et catastrophes
que nous avons causé à notre planète.
En leur proposant un bilan, ils affirment avoir aimé les images car elles transmettent des
sentiments divers, aussi parce qu’elles sont synchronisées et elles forment un bon ensemble de
la paire de la musique. La Trilogie est très bonne car elle synchronise tout et montre la réalité,
ce que leur permet d’y réfléchir. Ils l’ont trouvé très intéressant.

Une vision comparée des fragments
Chacune des parties de la trilogie génère des effets différents parmi les étudiants interrogés.
Quand nous leur avons demandé quel fragment les a choque le plus, ils ont répondu :
Naqoyqatsi (47%), Powaqqatsi (31%), Koyaanisqatsi (21%).
Le fragment plus impactant pour les spectateurs a été Naqoyqatsi, puisqu’il montre la
décadence, l’adaptation, la vitesse, l’égoïsme, entre autres attitudes de l’être humain qui
amène à observer sa façon de vivre dans un monde qui devient de plus en plus accéléré et
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exploité. Ceci les amène à réfléchir les situations de la vie réelle où la destruction et la guerre
sont prépondérantes.
D’après chaque fragment, ce qu’ils ont aimé le plus de Koyaanisqatsi a été l’iconographie de
la nature ou les paysages puisque cela leur a transmis du calme ; d’autre part le fait de
comprendre la réalité du rythme et les situations de vie des êtres humain.
D’accord à la fréquence des mots, ce que leur a plu le plus de Powaqqatsi a était voir les
manifestations des gens en train de travailler, cultiver ou faire l’effort pour atteindre leurs
idéals. En deuxième place les images de villes, d’art, de logos, etc. accompagnés de musique.
Ainsi que celles scènes qui montrent différents styles de vie, cultures, communautés et œuvres
d’art.
Du film Naqoyqatsi ce que les étudiants ont aimé le plus a été les scènes où on peut apprécier
des logos, symboles religieux ou mathématiques qui ont marqué l’histoire ainsi que l’image
de l’homme qui tourne au tour de la recherche de sa propre perfection, son intégration à la
nature et la chute du même.
Par contre, ce qu’ils n’ont pas aimé du film Koyaanisqatsi a été les images saisissantes
comme des images de la guerre où il y a des enfants qui y vivent et des gens qui ont l’air de
résignation; de personnes qui travaillent dans la boue. Et d’autre côté, des images des gens qui
vivent la vie de façon accéléré ou bien très confortable.
Du film Powaqqatsi ils n’ont pas aimé la scène où un enfant frappe un âne ainsi que celle où
un homme noir est frappé.
Du film Naqoyqatsi les scènes qu’ils n’ont pas aimé sont celles où il y a des affrontements
(violence contre une personne noire), des guerres, de souffrance, des désastres, des incendies,
le pouvoir sur les gens et les conséquences de l’impact sur l’environnement provoqué par des
milliers de personnes.

Les réactions face aux fragments
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10. ¿Cuáles son las reacciones que estos fragmentos le
suscitaron?
68.1%

Atención
41.7%

Diversión

23.6%

9.7%

44.4%

Enojo 8.3%

45.8%

Tristeza

Miedo
Ansiedad

9.7%

37.5%

31.9%
61.1%

Koyaanisqatsi

4.2% 9.7%

40.3%

44.4%

Powaqqatsi

43.1%

Naqoyqatsi

31.9%

31.9%

Felicidad

38.9%
36.1%
45.8%

Seriedad

38.9%

15.3%
13.9%

43.1%
26.4%
25.0%

9.7%

38.9%

38.9%

50.0%

Tensión
Aburrimiento

50.0%
45.8%

Indignación

Distracción

8.3%
61.1%

25.0%

Bienestar

Vergüenza

48.6%

41.7%

30.6%

Asco 5.6% 18.1%

Sorpresa

51.4%

19.4%

18.1%

45.8%
84.7%

22.2%

48.6%

Nota: Los porcentajes no suman 100% porque podían elegir más de un fragmento

En termes généraux, l’attention, la tension, la surprise, l’anxiété, la tristesse et la distraction
sont les réactions les plus souventes. Cependant, les réactions des étudiants ont été différentes
à chaque fragment : Koyaanisqatsi cause principalement l’attention, le bien-être, la tension et
le sérieux. Le dégoût, la tristesse, la colère et la peur sont les réactions avec moins
d’incidence. Powaqqatsi suscite la tension, l’attention, l’anxiété et la colère. Tandis que le
bien-être, le sérieux et l’indignation sont les moins remarqués. En ce qui concerne
Naqoyqatsi, il provoque plutôt de la tristesse, de la peur, de l’ennui et de l’attention. Les
réactions moins fréquentes sont l’amusement, le bien-être et la tension.

Les effets des fragments
Il y a des effets qui prédominent chez les spectateurs, mais on distingue d’autres pour chaque
fragment de la Trilogie. Deux types de réactions sont communs : la première est lié à l’envie
de parler et inciter aux autres à regarder le film ; la deuxième avec l’envie d’y s’impliquer.
Les réactions moins fréquentes sont l’envie de danser et l’envie de pleurer.
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11. ¿Cuál o cuáles de estos fragmentos de la Trilogía Qatsi?
Invita a bailar

29.2%

36.1%

Da ganas de estar acompañado

15.3%

Produce escalofríos
Da ganas de estar con otras personas
Provoca un nudo en la garganta
Da ganas de llorar

18.1%
45.8%

29.2%

13.9%
9.7%

26.4%
25.0%
38.9%
38.9%

Koyaanisqatsi
Powaqqatsi

23.6%

41.7%

43.1%

Da ganas de huir

30.6%
47.2%

31.9%

11.1%

15.3%

25.0%

33.3%

25.0%

8.3%

11.1%
34.7%

29.2%

Da ganas de gritar

Da ganas de hablar de ella con otras personas

30.6%

13.9%

Da ganas de incitar a otros a verla

Produce un nudo en el estomago

25.0%

33.3%

Da ganas de estar solo
Da ganas de involucrarse

11.1% 6.9%

62.5%

Relaja

Corta la respiración

5.6%

36.1%

Naqoyqatsi

43.1%
31.9%
41.7%

38.9%

36.1%
45.8%
38.9%
45.8%

50.0%

Nota: Los porcentajes no suman 100% porque se daba la opción de elegir más de una respuesta

En particulier, Koyaanisqatsi détend, en plus il partage avec les autres fragments l’envie de
parler et inciter aux autres à le regarder. Ce qu’il provoque le moins est l’envie de pleurer,
ou générer la sensation d’avoir l’estomac noué ou avoir une boule dans la gorge. À son tour
Powaqqatsi incite à l'engagement, vouloir parler avec les autres et d’y s’impliquer ; il ne
provoque ni de se détendre ni d’envie d’être seul. Naqoyqatsi donnent envie de parler du film
avec les autres, produit des frissons et envie de fuir ; ce qui n’engage pas c’est l’envie de
danser ni de se détendre.
En conclusion
Le projet filmique postulé par la Trilogie Qatsi atteint pleinement son but. Les étudiants
universitaires mexicains du 2014 l’ont trouvé intéressant, réflexive et ils restent satisfaits par
la combinaison de la musique avec la filmographie. Peut-être parce qu’ils sont jeunes, parce
qu’ils sont familiarisé avec le documentaire comme proposition filmique, une fois qu’ils ont
compris que dans le film il n’aurais pas des dialogues ni de trame narrative conventionnelle,
ils ont assumés le format et pourtant chacun a construit sa propre signification. En ce qui
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concerne la musique de caractère hypnotique où les séquencées des schémas harmoniques
sont répétitives, et sous un principe minimaliste sont maintenant très accessible aux jeunes
universitaires, qui les sont familier et qui forment part de leur quotidien : ils font partie de la
génération des genres de musique techno et électronique lesquelles partagent plusieurs
principes pareilles.
La représentation générale confirme la critique de l'industrialisme qui encourage la Trilogie:
la nature qui est entrain d’être détruit par la guerre ; l’évolution technologique génère la
tristesse et n’évoque aucun rapport de bonheur. L’indifférence à tous les problèmes et
calamités que nous avons provoque à notre planète incite à diffuser la préoccupation, à parler
avec d’autres personnes sur ce qu’on à vu et réfléchi, à s’engager dans une revendication.
Sont certaines images celles qui restent ancrées dans la mémoire: les guerres, les visages de
résignation, les personnes qui travaillent dans la boue ; ils ont dit à maintes reprises que les
parties les plus choquantes sont celles où un enfant frappe un âne et celle où un homme noire
est frappé.
Une nouvelle veine de réflexion s'ouvre lorsque nous observons comment les perceptions et
les évaluations ont une tendance à être différentes entre les sexes, entre les étudiantes de
différents âges et entre ceux qui possèdent une culture visuelle différente. Par exemple, nous
avons distingué que la Trilogie fait évoquer comme mots principales la tristesse, la
destruction et la guerre : les hommes évoquent surtout le mot guerre et les femmes le mot
tristesse.
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Resumo
Este trabalho visa analisar o Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA, como ferramenta
de análise do discurso para a análise dos processos de formação, manutenção e transformação
das representações sociais, sobretudo de grupos semióticos particulares. A produção do saber
sobre representações sociais caracteriza-se como uma tarefa complexa e deve começar com a
indagação sobre quem e o que se representa. A reflexão aqui proposta centra-se na analise da
construção desses dois elementos como forma de criterizar a investigação sobre o fenômeno
de representações sociais. Propõe-se aqui considerar a estreita relação entre os conceitos de
grupo semiótico e grupo homogêneo, no sentido de serem conceitos que pressupõem o
compartilhar de valores e crenças na perspectiva de uma linguagem compartilhada, cujos
significados atribuídos pelos sujeitos aos objetos sociais se dão através de processos regulados
pela necessidade de construção e afirmação de uma identidade social comum. O trabalho visa
apresentar os limites e adequações da ferramenta de análise de discurso argumentativo, o
MEA, na relação entre representações sociais e práticas e o papel dos elementos periféricos na
construção da identidade social de grupos homogêneos ou semióticos específicos. Parte da
ideia de que os elementos periféricos são privilegiados para a análise e compreensão da
relação entre práticas e representações sociais de grupos homogêneos, pois eles têm a função
de proteger e dar estabilidade às representações em contextos e situações de ameaça à
identidade grupal. Parte de resultados significativos de aplicação da técnica MEA no acesso
às representações sociais de grupos semióticos específicos, na medida em que propõe
investigar elementos implícitos do discurso numa perspectiva contra argumentativa, que
possibilita a compreensão da dinamicidade das representações, ou seja, quais elementos
periféricos são evocados pelo grupo em situações de conflito, quando suas representações são
questionadas. Longe de querer fechar a questão da relação entre representações e práticas, o
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artigo pretende contribuir para o debate sobre a manutenção e transformação de
representações sociais e vice versa, principalmente as que atuam na formação de
representações que sustentam as identidades sociais dos sujeitos, regulando e orientando a
conduta cotidiana.
Palavras-chave: Representações sociais. Práticas grupais. Grupo semiótico. Elementos
periféricos. Modelo da estratégia argumentativa.

Introdução
Uma questão sempre considerada na pesquisa sobre representações sociais é de natureza
metodológica, ou seja, que aspectos das representações sociais estão sendo investigados numa
determinada pesquisa e quais métodos e técnicas possibilitam efetivamente acessar o que é
proposto nos objetivos da pesquisa. As representações sociais são fenômenos característicos
da contemporaneidade, constituindo-se de pensamentos compartilhados nas interações sociais
cotidianas, elaborados a partir de uma ampla gama de informações, que provocam a
necessidade de tomadas de posição sobre novos objetos sociais que surgem continuamente.
As representações sociais servem aos sujeitos para cumprir determinadas funções
econômicas: cognitivas e operacionais e se expressam através de um senso comum elaborado
nas comunicações do dia a dia, para lidar com uma realidade cotidiana multifacetada e em
constante mudança. Nesse sentido, a dificuldade da tarefa consiste em produzir um
conhecimento que possa ter utilidade para a compreensão da dinâmica social e para a
intervenção social, buscando um referencial capaz de instrumentalizar a sociedade para agir
na solução de problemas, principalmente os relacionados à mudança cognitiva de grupos
específicos. Este artigo discute a relação entre representações e práticas sociais, buscando
compreender, a partir da abordagem estrutural das representações sociais e dos processos
argumentativos, a participação do esquema periférico na orientação das condutas e na
caracterização da identidade social de grupo. A noção de grupo homogêneo e grupo semiótico
será aproximada tentando afirmar a ideia de que esse dois conceitos caracterizam grupos que
apresentam forte coesão entre seus membros e que suas representações sociais apresentam
uma coerência com as práticas, e que apresentam um forte viés discursivo em sua
constituição. O artigo pretende possibilitar um avanço metodológico na coleta e análise de
representações sociais, a partir da análise dos processos argumentativos e do uso do MEA
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para a compreensão da relação entre representações sociais e práticas sociais nesse tipo de
grupo.

Representações sociais e a noção de grupo social
As representações sociais são fenômenos característicos das comunidades modernas, que
sofrem transformações contínuas, exigindo novas maneiras de significar o mundo. Elas
funcionam visando algum resultado prático. Inicialmente, elas permitem compreender e
explicar a realidade (Moscovici, 1976), possibilitando “aos atores sociais adquirir
conhecimento e os integrar num quadro assimilável e compreensível para eles, em coerência
com o funcionamento cognitivo e os valores aos quais eles aderem" (Abric, 1994, p. 15).
Além disso, servem à elaboração de uma identidade social e pessoal gratificante, adequada
aos sistemas de normas e valores determinados pela cultura em que o indivíduo está inserido,
protegendo a especificidade dos grupos, sendo referência de conduta para cada membro. Elas
definem a finalidade da situação, determinando não só o tipo de relação adequada às
situações, como o tipo de arranjo cognitivo a ser adotado, independente da realidade objetiva
que se apresenta. "A representação produz igualmente um sistema de antecipações e
expectativas, ela é então uma ação sobre a realidade: seleção e filtragem das informações,
interpretações, visando a captar essa realidade conforme a representação" (Abric, 1994, p.
17). Dessa forma, a representação fornece um rol de ações e atitudes possíveis em cada
situação, predeterminando assim os comportamentos possíveis ou desejados utilizados pelo
indivíduo ou grupo nas interações sociais. Permitem justificar as tomadas de posição e os
comportamentos. As representações sociais intervêm na ação, justificando-a, permitindo aos
seus autores explicar suas condutas em uma dada situação em relação aos seus participantes.
Concebidas como “sistemas complexos de ação”, as práticas estão longe de
constituir objetos claramente distintos das representações: tanto uma prática
pode ser tomada como “objeto representado”, como uma dada representação
pode conter elementos, conteúdos, esquemas referentes ás práticas. As
próprias representações são inseridas em processos de construção, de reapropriação da realidade, de onde se pode considerá-las como “ações” sobre
a realidade (Campos, 2012, p. 15).
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As diversas funções das representações sociais nos mostram que seu estudo é fundamental
para a compreensão da dinâmica social, "a representação é informativa e explicativa da
natureza das ligações sociais, inter e intra-grupos, e das relações dos indivíduos com seu meio
social" (Abric, 1994, p. 18).
As representações sociais prestam-se à análise das relações internas dos grupos sociais e das
relações intergrupais, possibilitando a diferenciação entre grupos. O nível de análise que se
salienta no estudo das representações sociais é aquele que reenvia o sujeito para as suas
pertenças sociais e para as atividades de comunicação, e a representação para a sua
funcionalidade e eficácias sociais (Vala, 1993). As representações servem para programar a
comunicação e a ação relativa a objetos que causam interrogações para um grupo, ou seja, são
teorias sociais práticas. Um saber prático, segundo Jodelet (1984), ou, segundo Doise (1990),
organizadores das relações simbólicas entre atores sociais.

A noção de grupo semiótico e sua relação com as práticas sociais
Tentando dar especificidade ao conceito de representações sociais, naquilo que o diferencia de
qualquer outro tipo de representações, como as coletivas de Durkheim, Moscovici (1976,
p.75) afirma que:
Saber “quem” produz estes sistemas é menos instrutivo que saber “porque”
são produzidos. Em outras palavras, para apreender o sentido do
qualificativo social: é melhor colocar a ênfase sobre a função à qual ele
corresponde que sobre as circunstancias ou entidades que ele reflete. Esta
(função) lhe é própria, à medida que a representação contribui
exclusivamente aos processos de formação das condutas e de orientação
das comunicações sociais.
Campos (2014) discute a relação entre representações e práticas e indica que somente as
representações coerentes, de grupos que compartilham de crenças comuns, os grupos
homogêneos, têm um impacto significativo nas práticas de seus membros.
Em princípio, somente o estudo das representações sociais coerentes
(elaboradas por grupos homogêneos, partilhando crenças comuns) permite a
compreensão das condutas, ou seja, permite uma vinculação direta entre as
crenças coletivas e as práticas sociais (CAMPOS, 2014, p. 12).
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A noção de grupo semiótico pressupõe o compartilhar de crenças e valores a partir de um
código linguístico comum, o qual os sujeitos recorrem para significar os objetos sociais e
justificar suas posturas e condutas em relação a esses objetos. Seguindo esse raciocínio, a
questão que se coloca do ponto de vista metodológico é como acessar esses códigos
linguísticos particulares, que poderiam possibilitar a compreensão do porquê os sujeitos
pertencentes a esses grupos agem de certa maneira e não de outra, embora compartilhem
representações sociais comuns a categorias mais amplas, mais institucionalizadas.
Nesse caso, torna-se relevante o papel e a função dos elementos centrais e periféricos nesses
diferentes grupos. A abordagem estrutural entre os teóricos das representações sociais atesta a
existência de um núcleo estruturante das representações sociais, que lhe dá estabilidade, sem o
qual seria impossível afirmar sua existência. É igualmente atestada a existência de elementos
periféricos que servem para a proteção desse núcleo estruturante, em função dos contextos e
situações a que o sujeito está exposto, de forma a orientar as condutas necessárias para lidar
com os problemas do dia a dia.
Estes esquemas (elementos periféricos), mais próximos ou mais longínquos
em referência ao centro, são ativados pelas diversas situações dando lugar à
um funcionamento quase instantâneo da representação como “guia” de
leitura da realidade. Eles procedem uma triagem mais fina de cada situação,
indicando o que é “normal” (e o que não é) dentro da especificidade de cada
situação. De um certo modo, os esquemas periféricos tornam mais
econômico o funcionamento da representação (Campos, 2014, p.18).
Nesse sentido, esses elementos seriam condicionados pelos contextos e situações e,
principalmente, pela necessidade de proteger a identidade própria dos grupos, que se mantém
através de códigos linguísticos compartilhados, sustentando as argumentações intra e
intergrupos. Quando um sujeito é questionado, a forma como ele organiza o seu discurso para
manter suas convicções é fruto dessa lógica discursiva grupal, que estabelece uma hierarquia
particular entre os objetos que estão sendo colocados em discussão. É essa organização
discursiva particular de grupos específicos que o MEA (Castro; Frant, 2011) possibilita o
acesso, a partir do questionamento da postura e da conduta dos sujeitos.

A técnica da Montagem da Estratégia Argumentativa - MEA
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O MEA baseia-se na Teoria da Argumentação proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca
(1992). A Estratégia Argumentativa é a maneira pela qual descrevemos o engendrar de
argumentos nas interações entre sujeitos, é uma alternativa de análise, que busca significados,
além do que é expresso explicitamente, em situações em que existe controvérsia.
Quem fala tem uma intenção, quer obter um efeito com o que diz. Para compreender como os
significados emergem, devemos ter em mente um modelo explicativo que leve em conta que
os significados são função de uma complexidade de fatores. O mundo não se oferece ao
sujeito como matéria bruta: tudo o que se diz ou se pensa reflete uma visão de mundo que é,
ao mesmo tempo, constitutiva do sujeito, dos grupos sociais. A análise da fala deve levar em
conta não só os contextos em que as enunciações se dão, como todos os aspectos que
caracterizam uma cultura.
O objeto de que se fala é constituído na relação entre sujeitos, não fazendo sentido falar em
relação direta do sujeito sobre o objeto. A relação do sujeito e objeto passa necessariamente
pela relação entre os sujeitos. O conhecimento é sempre um conhecimento de algo que se
compartilha com outros.
A análise dos argumentos é uma alternativa de análise de discurso em que as interpretações
são procuradas na intenção do locutor de persuadir ou de incitar à ação. Persuadir é levar
alguém a crer em alguma coisa. A argumentação ressalta aspectos do discurso que dizem
respeito a sua dinâmica e, portanto, a aspectos processuais do discurso.
Perelman e Olbrech-Tyteca (1992) chamam acordo ao conjunto de hipóteses sobre o qual o
locutor se baseia para construir sua argumentação. É importante enfatizar que acordos são
hipóteses do orador e que podem não ser aceitas pelos interlocutor. Cada grupo semiótico tem
um repertório de premissas que lhe é particular em um tempo histórico determinado. Quanto
mais próximos os acordos estiverem deste repertório de premissas do auditório ao qual se
dirige a argumentação, maior será a possibilidade de êxito da argumentação. A argumentação
consiste em estabelecer uma solidariedade entre os acordos e as premissas que se quer fazer
admitir, as teses, ou, ao contrário, entre premissas recusadas pelo auditório e outras que se
deseja que pareçam absurdas. Portanto, a argumentação é tão mais eficaz quanto mais forem
realmente aceitos pelo auditório os acordos sobre os quais o locutor se baseou. Os acordos de
uma argumentação não implicam necessariamente as teses, eles podem ser mais fortes ou
menos fortes. Cada grupo semiótico tem um repertório de premissas que lhe é particular em
um tempo histórico determinado. O estatuto desses acordos (se faz parte da realidade ou não e
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que relações são estabelecidas entre os objetos de acordos) é dado pelos sujeitos com intuito
de afirmar suas teses. Essa lógica de organização cognitiva é coerente e própria a um grupo
semiótico particular, que a utiliza com intenção de proteger sua identidade, na medida em que
justifica suas teses.

O MEA no acesso às representações sociais
A articulação da teoria da argumentação com a teoria das representações sociais está sendo
feita por alguns grupos de pesquisa. Mazzotti e Alves-Mazzotti (2011, p.137) defendem a
utilização da teoria da argumentação na análise das representações sociais argumentando
sobre as confluências entre as duas teorias.
a análise retórica é feita por meio de técnicas argumentativas, das quais a mais
geral é a que estabelece o que se considera ser o real, ou o que podemos
chamar a representação social das coisas no mundo. Estas técnicas recorrem a
esquemas gerais a respeito da estrutura do real e operam por meio da
comparação ou da analogia entre noções para estabelecer aquelas consideradas
expressões corretas da realidade. A sociedade, os grupos sociais, as
assembleias estabelecem os significados por meio de negociações tendo por
base procedimentos menos ou mais conhecidos por seus membros.
Mazzotti e Alves Mazzotti (2011) conjugam a abordagem estrutural e a processual da TRS,
utilizando a análise retórica para o acesso às representações sociais. Duarte e Mazzotti (2004)
propõem que a racionalidade retórica pode ser utilizada como metodologia para identificação
do núcleo de representações sociais com base na análise do corpus do material discursivo
coletado pela pesquisa sobre as representações sociais de música e do seu ensino, construídas
por professores de música que atuam em escolas públicas de ensino básico do Rio de Janeiro.
Grabovschi (2012) analisa as representações sociais sobre alimentação por crianças de idades
e culturas diferentes utilizando a análise argumentativa, chegando a avaliar em que momentos
da infância algumas estratégias argumentativas começam a ser utilizadas por crianças. Motta e
Castro (2012) analisam as representações sociais do trabalho docente por professores da
escola básica utilizando o MEA.
O MEA é uma técnica de coleta e análise do discurso argumentativo que supõe situações de
controvérsia, ou seja, que o entrevistador busque contradizer o sujeito, apresentando
argumentos contrários aos seus para provocar o desconforto do sujeito e a necessidade dele
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reestruturar o seu discurso, apresentando novos argumentos para a defesa de sua tese, o que se
constitui em ameaça às representações sociais que são referências para ele. A técnica permite
a identificação de teses e acordos.
O MEA evidencia a estratégia utilizada pelos sujeitos em seu discurso, aquilo que confere
coerência a eles, a partir da intenção persuasiva do orador. A escolha de determinados acordos
e não de outros informa a crença do sujeito a respeito das ideias que acredita que vão ser
relevantes para que sua tese seja aceita. A forma como os acordos são estruturados em seus
significados relacionais e condicionais são compartilhados segundo uma coerência, que é
estabelecida nas trocas comunicativas de determinado grupo semiótico, pois comungam de
um código linguístico particular. Nesse sentido, ter acesso a essa estratégia indica a lógica do
grupo de significar tal objeto. Podemos considerar os acordos que justificam uma tese como
elementos de um esquema periférico particular ao grupo, que os membros recorrem quando o
núcleo central de suas representações sobre um determinado objeto é ameaçado.

Considerações finais
A ideia central desse artigo foi mostrar a utilidade da técnica de MEA para a investigação da
relação entre representações sociais e práticas em grupos semióticos específicos. A teoria das
representações sociais é uma teoria que pressupõe uma construção coletiva de diversos
estudiosos, que se debruçam sobre diversos aspectos do fenômeno representações sociais,
buscando um conhecimento aplicável em diversas áreas do campo social, principalmente as
que necessitem de intervenção direcionada à mudança cognitiva de pequenos ou grandes
grupos. No caso aqui analisado, a proposta se debruça sobre pequenos grupos, que comungam
de crenças, valores e uma linguagem compartilhada, que significam o mundo de uma forma
particular que orienta suas condutas e define identidades sociais. Nesse sentido, tentamos
evidenciar que os sujeitos, em função de suas expectativas e motivações de pertencimento a
grupos específicos, constroem uma linguagem compartilhada que, por economia, determinam
suas condutas e comportamentos, através desse tecido comum de significações possíveis
compartilhadas por grupos eleitos pelos sujeitos, que contribuem para a formação não só de
uma visão comum sobre os objetos sociais, mas também de predisposições para ações
comuns. Tentamos esclarecer que a técnica de contraposição das teses de sujeitos, em situação
de coleta de dados, é útil, na medida em que força o sujeito a mostrar de diversas formas e, se
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valendo de vários elementos, a lógica subjacente que organiza as representações sociais, tanto
em sua centralidade como no esquema periférico particular do grupo.
A relação entre grupos homogêneos, vínculos afetivos e motivação de pertencimento é uma
investigação em andamento e se alinha ao projeto de aprofundar o conhecimento sobre a
relação entre práticas e o processo de construção e transformação de representações sociais
nesse tipo de grupo.
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TALP E PCM: APRESENTANDO UMA METODOLOGIA PARA ESTUDOS EM
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
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Resumo
Este trabalho consiste em uma aproximação teórica sobre uma metodologia qualitativa na
pesquisa educacional indicada para investigações em Representações Sociais (RS). Desse
modo, tem o objetivo de apresentar a Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP – e o
Procedimento de Classificações Múltiplas – PCM – como instrumentos metodológicos para o
desenvolvimento de estudos em RS. Na TALP, a partir de um termo indutor solicita-se aos
participantes que expressem livremente três palavras que lhes vêm à mente. Em sequência, os
participantes devem explanar abertamente suas abordagens, destacando, dentre elas, aquela
que lhe pareceu de maior importância. As palavras geradas, depois de organizadas – tendo
como critérios a frequência, a ordem do item na aparição das associações e a importância do
mesmo para a pessoa quando solicitada a destacar qual dos três é o mais importante – e
impressas em cartões, servem ao propósito de aplicação do PCM. Esse procedimento consiste
em propiciar aos participantes da pesquisa a condição de categorizar termos resultantes de
evocações livres, destacando, com isso, o caráter qualitativo da pesquisa. Quando trabalhamos
com investigações em representações sociais, a utilização desse procedimento possibilita não
só a compreensão dos sistemas conceituais do sujeito individualmente, mas do grupo ao qual
o mesmo pertence. O PCM constitui-se em duas etapas que se complementam: a Classificação
Livre (CL) e a Classificação Dirigida (CD). A primeira refere-se à categorização feita sobre
uma série de itens ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e ocorre segundo
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critérios definidos pelo próprio participante. Não há limitações no número de categorizações
nem são feitas exigências na forma de organizar tal material; a segunda tem a finalidade de
verificar uma hipótese sobre um aspecto específico e, para isso, os critérios são fornecidos
pelo pesquisador. O processo de classificação envolve experiências cognitivas e afetivas com
o objeto, sendo que a afetividade tem sempre um papel preponderante nesse processo. Desta
forma, dependendo do fenômeno, tempo, espaço, relações estabelecidas, a maneira como as
pessoas classificam varia tanto em forma quanto em intensidade. Em vista dessa constituição
e dos resultados dele advindos é que o procedimento tem se mostrado como um importante
elemento para investigações como as que têm sido desenvolvidas por nós, autoras do presente
trabalho. Nessas investigações efetivadas no PPGEd/UFRN, com grupos de professores da
educação básica, em regiões distintas, Norte e Nordeste do Brasil, foi possível identificar
representações sociais concernentes a cada um dos objetos a que nos dispomos a conhecer
mais profundamente bem como sua dinâmica de organização. A saber: EJA, Educação
Inclusiva, Ensinar e Docência. Nessas construções, o PCM foi essencial na elucidação dos
referentes psicossociológicos dos grupos aos quais nos voltamos.
Palavras-chave: Procedimento de Classificações Múltiplas. Representações Sociais.
Abordagem Metodológica.

Introdução
As representações sociais expressam um conjunto de conceitos articulados, originados nas
práticas sociais com funções de interpretar a realidade, produzir identidades, organizar e
orientar as comunicações e as condutas. Diante disso, estudar a representação social de algum
fenômeno formulada por um grupo, se torna desafiador ao definirmos qual procedimento
metodológico podemos utilizar quando a teoria possibilita uma multirreferencialidade nesse
sentido. Cada pesquisa, pela singularidade do objeto a que se volta, carece de instrumentos
que permitam um melhor caminhar na busca de seus resultados e é em vista dessa condição
que objetivamos problematizar, neste trabalho, a Técnica de Associação Livre de Palavras –
TALP – e o Procedimento de Classificações Múltiplas – PCM – como uma possibilidade
metodológica de investigação em representações sociais.
Nesse contexto o presente ensaio tem o objetivo de apresentar a TALP e o PCM como
instrumentos metodológicos para o desenvolvimento de estudos em RS. Para tanto,
enveredamos pela produção teórica existente a respeito, apoiando-nos nos estudos de Abric
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(1998) e Roazzi (1995). Destacamos neste momento que, para a obtenção dos dados,
utilizamos como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica.
A princípio ressaltaremos algumas características da TALP e do PCM, bem como a descrição
dos mesmos e sua implicação para o estudo dos fenômenos em RS, destacando o
Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), como instrumento pertinente as
singularidades dos nossos objetos de estudo, caracterizando-se enquanto um referencial
metodológico qualitativo em educação.
Discorrer algo sobre metodologia qualitativa exige antes de tudo o esclarecimento a respeito
do termo. Entendemos metodologia como “maneiras de se fazer ciência”, consubstanciadas
por um conhecimento crítico-instrumental dos caminhos desse processo, mediante uma
postura investigativa e questionadora acerca dos seus limites e possibilidades.
Nossas pesquisas assumem um caráter qualitativo, pois escolhemos estudar fenômenos de
representação social, caracterizados pela ordem simbólica, que fogem a demarcação
quantitativista, requerendo especificidades metodológicas que possibilitem sua captura. É
sobre isso que propomos a reflexão a seguir.

A técnica de associação livre de palavras – talp
A TALP consiste em uma técnica que permite aos sujeitos falarem espontânea e livremente a
partir de um termo indutor, conduzindo à “livre associação de ideias”. Ou seja, pronunciamos
um determinado estímulo – vocábulo ou expressão – para o entrevistado e solicitamos que ele
expresse três palavras, que lhe venham à mente, diante do exposto. Na sequência, o
participante deverá destacar, dentre as palavras citadas, aquela de maior importância em
relação ao estímulo e, em seguida, justificar sua escolha, além de comentar, também, as
demais colocações.
Por essas características de espontaneidade e liberdade vivenciadas na expressão, essa técnica
traz à tona o universo semântico do objeto, permitindo-nos acessar os elementos latentes que
seriam ignorados ou mascarados em outras produções discursivas (Abric, 1998). Em virtude
do universo semântico que se evidencia através dessa evocação, as palavras dela resultantes
são organizadas de acordo com os significados e sentidos que lhes foram atribuídos pelos

205

participantes e agrupadas seguindo as similitudes encontradas. Esses agrupamentos são
definidos como campos semânticos.
O ingresso no desenvolvimento da TALP dá-se com o uso de um termo indutor ou palavra
estímulo. Solicita-se aos participantes que expressem livremente três palavras que lhes vêm à
mente ao ouvirem o termo indutor. A partir das palavras evocadas, os participantes devem
explanar abertamente suas abordagens, destacando, dentre elas, aquela que lhe pareceu de
maior importância, explicando o porquê dessa escolha e qual sua relação com as demais,
devendo ser arquivado por meio de gravação em áudio. Coletadas todas as palavras, é preciso
analisar seus sentidos e uni-las tomando como referência as justificativas que lhes foram
atribuídas, o que resulta na organização dos agrupamentos semânticos e nas primeiras
aproximações de um possível campo representacional.
Desse modo, esta técnica, necessita de maiores aprofundamentos e sistematizações teóricas,
servindo como material básico para a efetivação do Procedimento de Classificações
Múltiplas. Sobre este, discorremos abaixo.
O procedimento de classificações múltiplas – pcm
O PCM consiste em um procedimento de investigação que permite ao participante utilizar
seus próprios construtos e a expressar os pensamentos que possui sobre esses construtos, sem
que ocorra uma interferência do pesquisador. Por centrar-se em um processo de
classificações, o PCM tem em suas bases os pressupostos da categorização. A habilidade de
formar categorias expressa a forma como os participantes pensam e conceituam o mundo, o
que favorece à compreensão de como eles se comportam diante de fatos e experiências da
vida. Assim, os estudos realizados com o uso do PCM têm como interesse conhecer a maneira
como os sujeitos pensam, sentem e se comportam diante dos acontecimentos vivenciados
(ROAZZI, 1995).
Nessa perspectiva, as categorias e os conceitos formados pelos participantes encontram-se em
relação de interdependência, sendo mutuamente estruturantes. Quando o indivíduo classifica
objetos sociais, ele seleciona aspectos relevantes destes, que passam a se constituir em
categorias que proporcionam, por sua vez, uma elaboração conceitual compatível com tais
aspectos selecionados.
De acordo com Roazzi (1995) o processo de classificação envolve experiências cognitivas e
afetivas com o objeto, sendo que a afetividade tem sempre um papel preponderante nesse
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processo. Desta forma, dependendo do fenômeno, tempo, espaço e relações estabelecidas, a
maneira como as pessoas classificam varia tanto em forma quanto em intensidade. Sobre isso,
o autor acrescenta que “[...] pela investigação de como e quais categorias as pessoas usam
quando interagem com os aspectos do mundo no qual vivem, pode-se compreender como as
pessoas pensam em relação a estes aspectos e como os conceitualizam” (p. 12).
Ao adotarmos um procedimento em que nossa participação constitui-se como elemento de
mínima interferência na organização, classificação e definição realizadas pelos sujeitos,
ingressamos em um universo que é singular a estes, apreendendo as informações presentes em
seu sistema próprio de conceitualização, algo essencial em pesquisas que se voltam à
investigação de representações sociais (ANDRADE, 2003).
A realização do procedimento cumpre a concretização de duas etapas que lhes são específicas:
uma denominada de classificação livre (CL) e a segunda, classificação dirigida (CD). Em
ambas as etapas os participantes utilizam as palavras resultantes da TALP que lhes são
entregues impressas separadamente em papeletas. As duas etapas são efetivadas
sequencialmente e aplicadas a um participante por vez.
A classificação livre corresponde a um momento em que “[...] o sujeito é convidado a
considerar uma série de itens ou elementos relevantes para o objetivo da investigação e
classificá-los ou categorizá-los de acordo com algum critério que possua um significado para
ele” (ROAZZI, 1995, p.16).
Nesse momento, entrega-se as papeletas contendo as palavras que foram evocadas na TALP,
mais uma com o termo indutor ao participante. Em seguida, solicita-lhe que as agrupe.
“Dependendo do tipo de investigação o número de categorias pode ou não ser limitado”
(ROAZZI, 1995, p.17).
A classificação dirigida “[...] é realizada quando o pesquisador deseja verificar uma hipótese
sobre um aspecto específico das conceitualizações dos indivíduos” (ROAZZI, 1995, p. 19).
Nessa etapa, “[...] o critério de classificação é fornecido pelo entrevistador. [Ela] é
extremamente útil para a comprovação de categorias do critério de classificação livre,
sustentando ou não sua validade” (ANDRADE, 2003, p. 76).
Nesse contexto, entrega-se somente as palavras ao entrevistado e solicita-lhe uma nova
organização. O termo indutor lhe é apresentado como referência para essa nova estruturação.
Assim, observando esse termo, solicita ao participante que agrupe as palavras tendo como
critérios o fato de estarem muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou não associadas a ele.
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Esses critérios são expostos também em papeletas e definem as categorias em que as palavras
deverão ser agrupadas. O participante é livre quanto ao número de palavras associada a cada
critério, bem como aos critérios que irá utilizar, podendo desconsiderar algum deles em sua
categorização.
É importante recomendarmos que todas as explanações dos participantes ao longo das duas
etapas do procedimento sejam gravadas em aparelho de áudio, além de registradas por escrito,
em protocolo de pesquisa, os grupos de palavras construídos em cada um dos momentos.

Resultados e discussões
No contexto do grupo voltado ao estudo das RS no âmbito da UFRN vários foram os
trabalhos desenvolvidos utilizando essa metodologia. Em todos eles, tendo como aporte
interpretativo a análise de conteúdo (BARDIN, 2011), os dados empíricos são, geralmente,
aplicados ao SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Siences – Pacote
Estatístico para as Ciências Sociais) que se constitui em um “programa utilizado para executar
análises estatísticas, manipular dados e gerar tabelas e gráficos que resumem os dados”
(WAGNER; MOTTA e DORNELLES, 2004, p.13).
Os resultados desse programa são configurados em uma projeção gráfica cuja interpretação
dos agrupamentos de palavras permite uma análise das justificativas dos participantes quanto
aos processos de classificação e categorização adotados na decorrência do PCM.
Como exemplos desse cenário destacamos os nossos trabalhos voltados à busca da
representação social situada na prática docente. Neste caso destaca-se o de Costa (2009),
desenvolvido com 140 professores do município de Cruzeiro do Sul/Acre, cujo resultado
localizou a representação social de educação inclusiva na imagem da deficiência, num
amálgama entre os conceitos de integração e inclusão escolar. Além desse, a produção de
Albino (2010), realizada com 110 professores da Educação de Jovens e Adultos – EJA – da
região metropolitana de Natal/RN. Nesta, destacou-se uma supressão da RS de “ser professor
da EJA” em detrimento da sedimentação do “ser professor” marcada pelos atributos que o
profissional ideal deve ter e como deve ser em seu fazer. Há ainda o trabalho de Andrade
(2003), realizado com 100 professores da região metropolitana da cidade do natal. Este, visou
identificar as representações sociais de ensino e aprendizagem dos professores, analisando
como tais representações orientam suas práticas.

208

Assim como os nossos, outros autores como Queiroz (2011), Lima (2012), Braz (2013),
dentre outros, também obtiveram a partir da metodologia apresentada êxito em suas pesquisas
configurando RS dos fenômenos estudados. Tais situações comprovam assim a pertinência do
referido mecanismo metodológico para a identificação de RS.

Considerações finais
Em virtude da espontaneidade e liberdade permitidas no desenvolvimento da TALP, há a
possibilidade de uma emersão no universo semântico do objeto, permitindo acessar os
elementos latentes que seriam ignorados ou mascarados em outras produções discursivas
(ABRIC, 1998). Assim, considerando este universo semântico, as palavras proferidas são
organizadas em vista dos significados a elas atribuídos, possibilitando agrupamentos segundo
as similitudes encontradas. Estes agrupamentos configuram-se em campos semânticos que
nos fornecem uma aproximação dos primeiros achados em relação ao objeto de estudo. Para
um aprofundamento destes, o PCM nos parece apropriado.
O procedimento de classificações múltiplas configura-se em um método de investigação que
permite ao participante fazer uso de construtos próprios e de expressar livremente a forma
como percebem e pensam sobre esses construtos, com um mínimo de interferência do
pesquisador. Tratando desta realidade, Roazzi (1995) afirma que o processo de classificação
envolve experiências cognitivas e afetivas com o objeto, sendo que a afetividade tem sempre
um papel preponderante nesse processo. Assim, dependendo do fenômeno, do tempo, do
espaço e das relações estabelecidas, o modo como as pessoas classificam pode sofrer
variações tanto em forma quanto em intensidade. A este respeito, acrescenta o autor: “[...]
pela investigação de como e quais categorias as pessoas usam quando interagem com os
aspectos do mundo no qual vivem, pode-se compreender como as pessoas pensam em relação
a estes aspectos e como os conceitualizam” (p.12).
A nossa escolha pelo uso da TALP e do PCM pauta-se exatamente nessa condição de
perceber como os participantes pensam, definem e se relacionam com o “ser professor” nesta
realidade. Acreditamos que essa apreensão é capaz de proporcionar caminhos favoráveis para
a identificação e a compreensão das estruturas elementares que constituem a representação
social e as inter-relações que esses profissionais apresentam sobre o fenômeno estudado.
Considerando a mínima interferência do pesquisador durante os processos de organização,
classificação e definição realizados pelos participantes, identificamos, neste proceder, uma
209

maneira de conhecer mais proximamente um universo que lhes é singular, apreendendo as
informações presentes em seus sistemas próprios de conceitualização. Nas palavras de
Andrade (2003), esse encaminhamento constitui-se em algo essencial para pesquisas que se
relacionam com a investigação em representações sociais.
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Resumo
Este estudo constitui-se em uma discussão e reflexão acerca da Teoria das Representações
Sociais e Teoria da Complexidade trazendo para o debate, a interface entre ambas. É sabido
que a educação contemporânea exige referenciais teóricos que possam dialogar com as reais
necessidades da sociedade atual no processo de formação acadêmica e humana, uma vez que
nem só o indivíduo influencia a sociedade e nem só a sociedade influencia o indivíduo, ambos
influenciam-se mutuamente. O objetivo do trabalho é, portanto, buscar a convergência entre a
proposição de Moscovici e Morin destacando sua relevância de ambas as teorias para se
pensar e fazer educação face às necessidades da sociedade contemporânea em constante
transformação. A opção metodológica para essa reflexão constitui-se em um estudo
bibliográfico apoiado na vivência das pesquisadoras, como membros do grupo de pesquisa
que estuda as representações sociais e do trabalho desenvolvido e das reflexões propostas pelo
grupo de estudos de uma escola particular de Curitiba/Paraná. A reflexão apoiada em
Moscovici (1961, 1978 e 2001) e Morin (2000, 2003 e 2011) e em autores que discutem e
pesquisam a teoria das representações sociais, como: Alves-Mazzoti (2008), Arruda (2002),
Sousa e Novaes (2013) dentre outros. Bem como os estudos sobre a teoria da complexidade
na qual se apoia a proposta de uma escola, além de autores como Behrens (2005 e 2006) e
Morais (1998). Complementando esses estudos buscamos em Ens e Behrens (2013) o
encadeamento e a interface das ideias de Moscovici e Morin. O estudo permitiu inferir sobre a
necessidade de estarmos atentos as mudanças de referenciais epistemológicos para guiar a
formação humana e acadêmica na contemporaneidade que ultrapasse as formas fragmentadas
de perceber a realidade social. A partir das reflexões consideramos que a confluência das
proposições indicadas nesse estudo favorecem um olhar psicossocial, o qual contribui para a
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análise do cotidiano escolar, apontando condições de trabalho docente, bem como da análise
das políticas que o regulam.
Palavras-chave: Representações Sociais. Teoria da Complexidade. Educação.

Introdução
Este estudo concentra-se na discussão e reflexão acerca da Teoria das Representações Sociais
e Teoria da Complexidade, trazendo para o debate a interface entre ambas.

Para essa

reflexão é necessário revisitar o tempo histórico paradigmático em que a Teoria das
Representações Sociais foi elaborada por Serge Moscovici, para então, encontrar subsídios
que promovam aproximações entre as proposições de Moscovici e Morin.
A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi formulada no início da década de 1960 na
França pelo psicólogo social Serge Moscovici com a obra La psychanalilyse, son image et son
public (1961), fazendo uso dos pressupostos teóricos do campo da Sociologia - Durkheim,
bem como, influências do campo da Antropologia - Levy-Bruhl e, Psicologia - Piaget e Freud,
para então, resultar na psicologia social, cuja perspectiva ganhou força a partir da década de
1980 constituindo-se, desde então, em um “novo paradigma da Psicologia Social na medida
que lançou as bases conceituais e metodológicas sobre as quais se desenvolveram as
discussões e os aprofundamentos posteriores” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 22).
Trata-se de uma teoria que viabiliza trabalhar com o pensamento social na sociedade
moderna em sua dinâmica e em sua diversidade, contrariando o paradigma vigente desta
época (newtoniano-cartesiano) que propunha a separação entre a razão e sentimento,
objetividade e subjetividade, ciência, ética, mente e corpo (ARRUDA, 2002; BEHRENS,
2005). Ressalta Jodelet (2001, p. 26), que Moscovici formulou e desenvolveu sua teoria numa
perspectiva de que “as representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos
afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da cognição, da linguagem e da
comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as representações e a realidade
material, social e ideativa sobre a qual ela tem de intervir”.
De fato, a perspectiva moscoviciniana não elimina o fator individual na constituição da
representação, pois elas situam-se entre o individual e o social, numa sociedade em constante
transformação, uma vez que, “as representações sociais são, ao mesmo tempo, construídas e
adquiridas” (MOSCOVICI, 2001, p.62).
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Enquanto a perspectiva de Edgar Morin - pensamento complexo (1977) compreende “aquele
que trata com a incerteza e consegue conceber a organização. Apto a reunir, contextualizar,
globalizar, mas ao mesmo tempo a reconhecer o singular, o individual e o concreto”
(MORIN, 2000, p. 207). O autor considera num primeiro momento, que a complexidade “é
um tecido (complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente
associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo” (2011, p. 13). Já lançando um
segundo olhar, Morin (2011, p. 13) explica que “a complexidade é efetivamente o tecido de
acontecimentos, ações interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso
mundo fenomênico [...]”.
É nesse contexto que justificamos o estudo e procuramos trazer para discussão a relevância
entre ambas as proposições. Essas teorias ao caminharem na contramão do paradigma da
ciência (newtoniano-cartesiano) face às necessidades da sociedade contemporânea, tão
acirrada/marcada pela competitividade, individualismo, fragmentação do conhecimento, vêm
contribuindo para a compreensão dos fenômenos da educação.
Portanto, o problema que orienta essa reflexão procura elucidar a seguinte questão: Qual a
convergência entre as proposições de Moscovici e Morin e a contribuição desta para se
“pensar e fazer” educação face às necessidades da sociedade contemporânea?

E como

objetivo, buscar a convergência entre a proposição de Moscovici e Morin, destacando sua
contribuição para se “pensar e fazer” educação face às necessidades da sociedade
contemporânea em constante transformação.

Teoria das representações sociais e complexidade: entre aproximações e contribuições
O estudo e a compreensão da realidade histórica são fundamentais para estar conectado ao
contexto, que neste estudo, nos remete compreender apoiadas em Ens e Behrens (2013) que a
proposição teórica de Moscovici (1961) com expressividade somente na década de 1980,
contrariava o paradigma dominante da Ciência vigente na época (newtoniano-cartesiano) e,
que influenciou fortemente a educação com o paradigma conservador - reprodução do
conhecimento. Pois se trata de um paradigma sustentado pela filosofia positivista, a razão, a
visão fragmentada do conhecimento, a objetividade, a racionalidade científica e o
determinismo universal (BEHRENS, 2006). Corroborando com o exposto, Souza e Novaes
(2013, p. 25), nos esclarecem que “a análise da concepção de sujeito social presente em
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Moscovici evidencia seu enfrentamento à noção cartesiana que tanto influenciou

o

nascimento da psicologia”.
De fato, o paradigma que sustenta o momento histórico em que Serge Moscovici propõe a
Teoria das Representações Sociais, caminha na contramão do seu modo de interpretar a
realidade à medida que o autor propõe a “superação da visão reducionista da Ciência e tentava
promover uma maneira de ver o Universo e os indivíduos, em especial, tentando ultrapassar a
padronização e a cientificidade no tratamento dos fenômenos e das pessoas” (ENS;
BEHRENS, 2013, p. 95). Essa superação, segundo Moscovici (2001, p. 62) se dá pela
necessidade de tomarmos a representação como “uma passarela entre os mundos individual e
social, de associá-la, em seguida, à perspectiva de uma sociedade em transformação, estimula
a modificação em questão. Trata-se de compreender não mais a tradição, mas a inovação; não
mais uma vida social já feita, mas uma vida social em via de se fazer”.
Para concretizar esse estudo, Moscovici (1961) retomou em uma perspectiva crítica o estudo
das representações coletivas 13 vinda do sociólogo alemão Émile Durkheim (1858-1917).
Com esse intuito, revitalizou o conceito clássico da Teoria das Representações Coletivas de
Durkheim dando-lhe um novo significado, ao trocar o adjetivo, “coletivo” por “social” para
atender às características da sociedade contemporânea “insistindo sobre as especificidades dos
fenômenos representativos nas sociedades contemporâneas, caracterizadas por: intensidade e
fluidez das trocas e comunicações; desenvolvimento da ciência; pluralidade e mobilidade
sociais” reforça Jodelet (2001, p. 22), apoiada em Moscovici (1961). Na Teoria das
Representações Sociais, como esclarecem Ens e Behrens (2013, p. 95) “o indivíduo não se
separa de seu meio, portanto não pode ser visto isoladamente, nasce daí sua proposta da teoria
psicossociológica, que trata da relação indivíduo-sociedade como universos indissociáveis”.
É nítido que não podemos ignorar os avanços ocorridos na humanidade decorrente do
desenvolvimento da ciência, entretanto, não podemos menosprezar ou abafar os danos
causados pelos paradigmas da ciência que colocaram o homem e a razão acima da própria
natureza desencadeando uma visão fragmentada que provocou "[...] uma significativa perda
para a raça humana em termos de sensibilidade, estética, sentimentos e valores ao direcionar
atenção e importância para tudo o que fosse mensurável e quantificável" (MORAES, 1998, p.
39).
13

Expressão cunhada por Durkheim para designar a especificidade do pensamento social contrapondo-a ao
pensamento individual (MOSCOVICI, 1978, p. 25).
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Frente a esse cenário, o paradigma dominante passou a ser superado com o advento de um
novo paradigma da ciência14 assentado no movimento da física quântica a partir da segunda
metade do século XX com o desmoronamento da proposição newtoniana-cartesiano, para
entender e explicar a realidade progressivamente complexa (BEHRENS, 2005).
Edgar Morin (2000) defende o pensamento complexo como aquele capaz de reunir
(complexus: aquilo que é tecido conjuntamente), de contextualizar, de globalizar, mas ao
mesmo tempo, capaz de reconhecer o singular, o individual, o concreto (2000, p. 207). Tratase de um pensamento que consiste em fazer um ir e vir incessante entre as certezas e as
incertezas, entre o elementar e o global, entre o separável e o inseparável, ou seja, trata-se da
busca contínua de estabelecer relações e “inter-retro-ações” compreendidas como uma rede
relacional e interdependente, tudo está ligado a tudo, as partes estão no todo assim como o
todo está nas partes (MORIN, 2003, p. 25).
Tais fatos evidenciam, de acordo com Ens e Behrens (2013, p. 92) que:
No pensamento complexo, para Edgar Morin, desde 1977, a Educação precisava superar a
visão baseada na fragmentação do conhecimento e, nesse sentido, avançar para buscar a visão
do todo, ou seja, o reencontro das partes. Embora Moscovici não denomine, em sua teoria, a
complexidade, sua proposta tem forte intenção de superar a fragmentação artificializada das
áreas do conhecimento e de transpor a visão dual que separa emoção e razão, individual e
objetivo, dentre outras categorias.
Por meio dessas análises, constata-se que ambas as proposições (Moscovici e Morin)
caminham na mesma direção à medida que propõem a superação da visão fragmentada sobre
o homem, a sociedade e o mundo advindas do pensamento newtoniano-cartesiano e, portanto,
defendem uma visão complexa e integradora sobre o conhecimento, que não separe sujeito e
objeto no/do contexto social e histórico.
Sob a luz do olhar de Morin (2003, p. 24), “todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo,
uma tradução e uma reconstrução, a partir de sinais, signos, símbolos, sob a forma de
representações, ideias, teorias, discursos”. O conhecimento, dentro de uma visão complexa, é
percebido como o caminho para questionar as certezas, testando-as, desconstruindo-as e
construindo-as se necessário, num processo de transformação contínua. Frente a essa premissa
14

Denominado inicialmente de paradigma emergente (BOAVENTURA SANTOS, 1987; CAPRA, 1996), de
paradigma holístico ou sistêmico (CAPRA, 1996, GUTIERREZ, 1999) e, com ênfase na entrada do século XXI,
como paradigma da complexidade (BEHRENS, 2006; MORAES, 2012; MORIN, 1983, 2000), como explicam
Ens e Behrens (2013, p. 99).
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pode-se relacionar o espaço educacional como uma realidade complexa que corresponde a
ação de diferentes sujeitos, que agem e interagem com interesses individuais e compartilhados
promovendo ações e reações dentro desse contexto. Nesse sentido, Ens e Behrens (2013, p.
103) contribuem apontando que “o paradigma da complexidade exige metodologias
diferenciadas do ato de ensinar e aprender e, nesse processo transformador, os professores
precisam oferecer uma formação que acolha, segundo Behrens (2006, p. 29), as múltiplas
visões a serem desenvolvidas ao longo do século XXI”.
Pensar complexamente considera que tudo está ligado a tudo. Dentro dessa realidade, o
sujeito apresenta-se em conexão constante com o conhecimento que por sua vez, estabelece
relações com o contexto e com as outras áreas do saber, como esclarecem Ens e Behrens
(2013, p. 103) “trata-se de agregar e complementar múltiplas visões que permitam produzir o
conhecimento em rede, em teia”. Sendo assim, ao delinear a ideia do conhecimento em teia, o
pensamento do novo paradigma propõe a interconexão entre todas as teorias e conceitos,
indicando a valorização de todas as ciências ou disciplinas sem distinção ou predileção de
valores de uma a outra. Nesse sentido, “todos se interconectam, são relevantes e permitem
uma visão do todo” (ENS; BEHRENS, 2013, p. 104).
Muitos são os desafios impostos pela contemporaneidade, que perpassam pela comunidade e
se estende ao planeta. Frente a tais desafios é preciso desorganizar para reorganizar,
desestabilizar para estabilizar, desconstruir para construir e reconstruir uma nova leitura de
mundo que possibilitará as pessoas a entenderem qual é a realidade, em que contextos estão
inseridos e que possam levá-las às novas reflexões sobre a realidade, a maneira de ser, pensar
e agir no mundo. Comungando com as palavras de Ens e Behrens (2013, p. 104) “o desafio
imposto à comunidade, à sociedade, ao planeta, ao cosmos, no século XXI, seria formar
pessoas mais sensíveis, afetivas e cidadãs, em especial, pensando e agindo na busca de
maneira solidária e sustentável de viver no mundo”.
Para a realização desse estudo, optou-se por uma pesquisa do tipo bibliográfica com base na
vivência das pesquisadoras, que segundo Oliveira (2013, p. 69), é “uma modalidade de estudo
e análise de documentos de domínio científico, tais como livros, enciclopédias, periódicos,
ensaios críticos, dicionários e artigos científicos”.
Considerações finais
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Ao considerarmos que as representações sociais são “uma modalidade de conhecimento
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26) e, por sua vez, são construídas e adquiridas como
declara o autor, nos conduzem a refletir que “pensar e fazer” educação na contemporaneidade
exige referenciais epistemológicos mais abrangentes para fundamentar uma proposta
educativa no trato com o conhecimento que possam dialogar com as reais necessidades da
sociedade no processo de formação em toda sua complexidade.
Nesta lógica, as reflexões tecidas neste estudo sobre as proposições de Moscovici (Teoria das
Representações Sociais) e Edgar Morin (Pensamento Complexo), nos remetem apontar que
ambas as teorias sustentam a convergência para a superação do velho paradigma surgindo um
novo modo de interpretar a realidade para compreensão dos fenômenos no cotidiano. Para
tanto, caminham na busca de um novo paradigma da Ciência e, por consequência, da
Educação. Aspectos que evidenciam o avanço em ambas as proposições, por “pregar o
reencontro das dualidades que separam emoção e razão, individual e coletivo, Psicologia e
Sociologia, subjetivo e objetivo etc.” (ENS; BEHRENS, 2013, p. 104).
Portanto, ao tomarmos como base que a educação contemporânea exige referenciais teóricos
que possam dialogar com as reais necessidades da sociedade atual no processo de formação
acadêmica e humana, uma vez que nem só o indivíduo influencia a sociedade e nem só a
sociedade influencia o indivíduo, ambos influenciam-se mutuamente, entendemos, sem fechar
a questão, que a interface entre as proposições de Moscovici e Morin nos proporciona uma
nova interpretação da educação acerca da concepção de mundo que se almeja ao pensar e
fazer educação, à medida que possibilita uma interdependência entre sujeito e objeto no
contexto social entendendo o ser humano em toda a sua complexidade.
Estes apontamentos nos provocam a necessidade de estarmos atentos as mudança de
referenciais epistemológicos para guiar a formação humana e acadêmica que ultrapasse as
formas fragmentadas de perceber a realidade social e, para alcançar este objetivo, as
representações são um caminho oportuno por seus aspectos teóricos e metodológicos
contemplando, como nos esclarecem (ENS; BEHRENS, 2013, p. 105), “um olhar psicossocial
na análise de fenômenos que envolvem o processo educativo nos sistemas escolares,
esclarecendo e/ou levantando expectativas, condições de trabalho docente, em seu cotidiano,
bem como da análise das políticas que o regulam”.
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DAS PRÁTICAS SOCIAIS AOS SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO: O CUIDADO A
SAÚDE MENTAL INFANTIL COMO EXEMPLO
FÉLIX, Lívia Botelho 15 - UFPE

Agência Financiadora: CAPES

Resumo
No âmbito da Teoria das Representações Sociais, os pesquisadores vêm se ocupando da
investigação das representações sociais de determinado objeto, para a partir dessas, verificar
suas relações com as práticas. É importante ressaltar que, apesar das representações sociais
possuírem um papel importante na orientação de condutas, não existe relação linear entre
representações e práticas sociais. Pondera-se, assim, que em determinada prática estão
envolvidas representações de múltiplos objetos sociais, de modo que não se pode conceber
que apenas uma representação oriente uma prática, mas que sistemas de representações
orientam sistemas de práticas. Nesse sentido, os significados de pais e mães sobre o
desenvolvimento infantil e o comportamento da criança são, de certa forma, compartilhados
pelos membros de um grupo social. Sendo assim, as crenças e práticas sobre o
desenvolvimento e o comportamento infantil que os cuidadores compartilham se desenvolvem
em contextos específicos, e relacionam-se com outras concepções que os cuidadores possuem
acerca da parentalidade, família, cuidados, etc. Este trabalho integra uma das discussões
traçadas na dissertação intitulada ‘O cuidado à saúde mental na infância: entre práticas e
representações sociais’, cuja finalidade foi investigar as práticas de cuidado à saúde mental na
infância à luz da Teoria das Representações Sociais, segundo a perspectiva dos familiares de
crianças usuárias de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), localizado em
Recife – PE. Buscou-se, nesse sentido, identificar os diferentes objetos sociais e processos
psicossociais subjacentes às práticas de cuidado à saúde mental de crianças. A coleta dos
dados se caracterizou pela realização de observações na recepção do serviço e entrevistas com
19 cuidadores (15 mães, 3 avós e 1 pai), orientadas por roteiro semiestruturado, gravadas em
meio digital, e textualmente transcritas. Realizou-se Análise Temática de Conteúdo das
15
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informações obtidas. A análise dos resultados foi organizada em tópicos derivados das
categorias de análise, evidenciando ‘quem cuida, quem é cuidado, por que é cuidado e como
cuidam?’. Concomitantemente, foram realçados os objetos e processos psicossociais
subjacentes às práticas de cuidado. Observou-se o predomínio da figura feminina, seja mãe ou
avó, no papel de cuidadora principal e responsável pela assistência às necessidades da criança.
O endereçamento da criança a um serviço de saúde mental aparece ancorado numa
representação social de infância “normal”, isto é, de uma noção de curva normal de
desenvolvimento que é socialmente compartilhada, cuja variação de alguma ordem desperta
preocupação por parte dos cuidadores, e que servirá como guia para as condutas. Destacaramse as implicações do sofrimento psíquico infantil sobre os cuidados parentais e a dinâmica
familiar, como as dificuldades de aceitar e lidar com a criança, e inseri-la socialmente.
Retomaram-se os paradoxos em torno da representação social de maternidade, visto que
frequentemente as queixas em torno dos sacrifícios embutidos no “cuidado dobrado” são
contrabalanceados pelo sentimento de realização em “ser mãe de uma criança especial”. A
guisa de conclusões, identificaram-se representações sociais de diferentes objetos sociais,
como maternidade, autismo e infância, que se interligam compondo um sistema subjacente às
práticas de cuidado, ratificando o caráter interdependente dessa relação.
Palavras-chave: Saúde Mental; Infância; Práticas de Cuidado; Representações Sociais;
Sistemas Representacionais.
Introdução
Extensa literatura vem apontando que a saúde mental infantil tem sido negligenciada no
contexto nacional, tanto pelas políticas públicas quanto pelos pesquisadores da área, sendo
escassa a discussão sobre a promoção e prevenção de transtornos mentais em crianças. Nesse
sentido, tanto os estudos em saúde mental quanto o planejamento da assistência têm abordado
mais frequentemente as situações relacionadas ao sujeito adulto, principalmente em condições
de cronicidade (RIBEIRO et al., 2010).
O conhecimento sobre o percurso realizado por crianças usuárias de serviços de saúde mental
possibilita reflexões acerca das atuais práticas de cuidado e do impacto dos dispositivos
ofertados à atenção desse grupo social. Faz-se necessária a realização de pesquisas destinadas
a compreender as práticas locais e a produção de saberes em contextos sociais específicos
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(RIBEIRO et al., 2010), a fim de revelar a transversalidade do cotidiano, das práticas sociais
e, sobretudo, da ética do cuidar frente aos desafios da contemporaneidade (CALDEIRA;
BARBOSA; CAVALCANTI, 2012, p. 139).
É possível observar menor expressividade de trabalhos visando refletir sobre as práticas
sociais desenvolvidas por familiares no cuidado cotidiano a crianças com demandas em saúde
mental, assim como produzidos a partir das teorias da Psicologia Social. A Teoria das
Representações Sociais ao se ocupar do estudo do fenômeno do qual leva o nome, pode
proporcionar contribuições interessantes no estudo do tema, na medida em que se baseia nos
saberes construídos e difundidos dentro de uma cultura específica.
Nos primeiros anos de vida, a criança necessita dos cuidados dos adultos para garantir a sua
sobrevivência. Nesse processo, o indivíduo adulto media a relação da criança com o mundo
social e físico, encarregando-se também de sua socialização, isto é, da transmissão de valores,
crenças e costumes culturais. Em nossa sociedade, a família é considerada como um dos
principais grupos de inserção social, assumindo as funções sociais de satisfação das
necessidades físicas, afetivas, econômicas, e de socialização. Portanto, apresenta-se como o
primeiro e mais importante contexto para o desenvolvimento físico, psicológico e social da
criança (BERGER; LUCKMANN, 1996/1973; FRANÇA, 2011).
Nesse sentido, considera-se que o comportamento e os modos dos adultos cuidarem das
crianças não ocorrem ao acaso, mas são fundamentados por ideias e crenças organizadas, de
modo que esses elementos não podem ser compreendidos de forma isolada. São aspectos
inseparáveis e extremamente relacionados à cultura e ao contexto de desenvolvimento da
criança (KOBARG; SACHETTI; VIEIRA, 2006). Embora o ato de cuidar seja considerado
como uma necessidade básica universal – como ato dirigido à sobrevivência – a forma de
cuidar é eminentemente cultural (CARVALHO et al., 2012, p. 70), estritamente relacionada
aos saberes de senso comum – representações sociais – construídas e compartilhadas nas
diversidades grupais. Os significados de pais e mães sobre o desenvolvimento infantil e o
comportamento da criança são, de certa forma, compartilhados pelos membros de um grupo
social. Sendo assim, as crenças e práticas se desenvolvem em contextos específicos,
relacionando-se com outras concepções que os cuidadores possuem acerca da parentalidade,
família, cuidados, etc. (MACARINI; VIEIRA, 2011).
No âmbito da TRS, geralmente os pesquisadores se ocupam da investigação das
representações sociais de determinado objeto, e a partir dessas, verifica-se suas relações com
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as práticas. É importante ressaltar que, apesar das representações sociais possuírem um papel
importante na orientação de condutas (ABRIC, 1994), não existe relação linear entre
representações e práticas sociais. Por isso, optou-se nesse trabalho, por realizar o caminho
inverso daquele que é comumente utilizado como uma tentativa de apreender os diferentes
objetos sociais relacionados às práticas de cuidado. Nesse sentido, encontrou-se respaldo no
trabalho de Trindade e Souza (2009), que interrogam: “Se práticas e representações são
interdependentes, não seria o caso de, em algumas situações, pensar em verificar, através do
estudo das práticas, que representações, melhor dizendo, as representações de que objetos
sociais estão a elas relacionadas?” (p. 242).
Nesse âmbito, apresenta-se a noção de sistema representacional, que segundo Wachelke
(2005), não se trata de algo novo no estudo da TRS, ainda que pouco explorado. Para o autor,
o sistema representacional se refere a um elemento taxonômico utilizado numa análise
macroestrutural, “uma representação social mais abrangente sobre alguma forma de conhecer
a realidade, que forneça princípios básicos para a criação e modificação de outras
representações sociais”. A essa noção subjaz o pressuposto de que nenhum objeto social
existe no vazio, estando, portanto, associado a alguma representação, a qual se insere no
contexto mais amplo de um sistema de representação (WACHELKE, 2005, p. 318). Desse
modo, as diversas representações estão conectadas umas com as outras constituindo sistemas,
os quais seguindo o dinamismo da realidade social encontram-se em constante transformação
(SANTOS; NOVELINO; NASCIMENTO, 2001).
Neste estudo, as práticas sociais são definidas como sistemas de ação socialmente
estruturados. É no processo interativo entre sujeito, objeto e grupo social (ABRIC, 1994) que
estas se consolidam e, impregnadas por valores e afetos, adquirem significados, contribuindo
para a construção e transformação das distintas representações sociais que permeiam o
imaginário de um grupo social (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000). Partindo-se da
definição de cuidado, por exemplo, como “uma interação entre dois ou mais sujeitos visando
o alívio de um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes
especificamente voltados para essa finalidade” (AYRES, 2004, p. 74), pode-se concebê-lo
como uma prática social, visto que é fruto de num processo interativo orientado por saberes e
valores compartilhados pelos sujeitos nos grupos sociais dos quais fazem parte. “Trata-se de
uma atividade que envolve uma apreensão e compreensão dirigidas a um ato, cuja inscrição
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social e estatuto definem não apenas como cuidar, mas quem deve cuidar, sob quais condições
e com quais obrigações” (CARVALHO et al., 2012, p. 70)
Partindo desses pressupostos, cabe investigar como o cuidado se presentifica nos discursos e
práticas de sujeitos oriundos de diferentes contextos sociais, como aqueles envolvidos no
cotidiano de serviços de saúde mental infantil. Indaga-se, então: Como são as práticas de
cuidado destinadas às crianças usuárias desses serviços? No bojo dessas práticas, como se
articulam as representações de objetos sociais diversos como, por exemplo, a infância, a
saúde/doença mental, a maternidade/paternidade? Diante dessas questões, elaborou-se o
seguinte problema norteador dessa pesquisa: Quais os objetos sociais subjacentes ao
cuidado de crianças usuárias de serviços de saúde mental?
Esse estudo teve a finalidade de investigar as práticas de cuidado à saúde mental na infância à
luz da Teoria das Representações Sociais, segundo a perspectiva dos familiares de crianças
usuárias de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi). Buscou-se, nesse sentido,
identificar os diferentes objetos sociais e processos psicossociais subjacentes às práticas de
cuidado à saúde mental de crianças.

Método
A coleta dos dados se caracterizou pela realização concomitante de observações na recepção
de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), localizado em Recife – PE do serviço
familiares de crianças usuárias, bem como de entrevistas com 19 cuidadores (15 mães, 3 avós
e 1 pai), orientadas por roteiro semiestruturado, gravadas em meio digital, e textualmente
transcritas. Realizou-se Análise Temática de Conteúdo do corpus composto pelas entrevistas
transcritas, com auxílio do software Atlas.ti, uma ferramenta para a análise dos dados
qualitativos, que possibilita ao pesquisador organizar e registrar a categorização dos
resultados. O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovação da instituição
pesquisada, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife e do Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Pernambuco (CEP- UFPE).
Resultados e discussão
A análise dos resultados foi organizada em tópicos derivados das categorias de análise,
evidenciando ‘quem cuida, quem é cuidado, por que é cuidado e como cuidam?’.
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Concomitantemente, foram realçados os objetos e processos psicossociais subjacentes às
práticas de cuidado. Foram descritas as principais práticas de cuidado à saúde mental
destinadas às crianças, englobando desde as ações efetuadas no âmbito familiar (como a busca
por informações, a adesão às orientações dos especialistas e a educação informal) ao âmbito
público (como, por exemplo, o acompanhamento aos serviços de saúde e a inserção escolar).
De modo geral, observou-se o predomínio da figura feminina, seja mãe ou avó, no papel de
cuidadora principal e responsável pela assistência às necessidades da criança. O
endereçamento da criança a um serviço de saúde mental aparece ancorado numa
representação social de infância “normal”, isto é, de uma noção de curva normal de
desenvolvimento que é socialmente compartilhada, cuja variação de alguma ordem desperta
preocupação por parte dos cuidadores, e que servirá como guia para as condutas. Retomaramse os paradoxos em torno da representação social de maternidade, visto que frequentemente as
queixas em torno dos sacrifícios embutidos no “cuidado dobrado” são contrabalanceados pelo
sentimento de realização em “ser mãe de uma criança especial”.
Ratificou-se que enquanto prática social, os cuidados que os familiares dirigem às crianças
são construídos a partir da experiência cotidiana e do acesso às informações, bens e serviços,
que variam conforme suas inserções sociais. Essas condutas são ainda interpeladas pelos
outros indivíduos que compõem as redes sociais desses cuidadores, e que compartilham seus
saberes, sejam eles formais ou informais. Desse modo, os sujeitos organizam e constroem
teorias que orientam as práticas consideradas favoráveis e desfavoráveis à saúde mental
infantil, de modo que, aquelas são justificadas, reafirmadas ou transformadas diante dessas.
No bojo dessas práticas, estão embutidas crenças, normas, valores e concepções diversas, que
dão contorno aos sentidos de “boa mãe”, de criança “normal” e criança “especial”, entre
outros.
Todas as pessoas incluídas nesse estudo tinham em comum a participação nesse grupo
especifico (de familiares que cuidam e acompanham as crianças aos serviços). Mas todos,
individualmente, possuíam diferentes inserções sociais em outros grupos que influenciavam,
consideravelmente, seus modos de compreender e agir. Observou-se, por exemplo, que as
diferenças de gênero, nível de escolaridade e acesso a bens e serviços, assim como as
possibilidades de (não) formação de redes sociais, produziram múltiplas experiências de ser
mãe, avó, pai e criança, bem como de conceber e lidar diante do sofrimento psíquico.
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Assim, embora as representações sociais de alguns objetos tenham se estruturado em torno de
um núcleo consensual de significações, foram apontadas variações e dissensos entre os
participantes desse estudo (ABRIC, 1994). Essas informações demonstram que, embora o
conceito das representações sociais enfatize a natureza dos sentidos compartilhados, elas não
são homogêneas, visto que num mesmo grupo e numa mesma sociedade coexistem consensos
e dissensos acerca dos objetos veiculados, que se ajustam às realidades sociais das quais os
indivíduos fazem parte. O processo de construção de um sistema de representações pressupõe
um indivíduo ativo, que inserido numa cultura, compartilha as crenças e valores dos grupos de
pertença, ao mesmo tempo em que os reconstrói a partir de mecanismos psicológicos e
vivências pessoais. (KOBARG; SACHETTI; VIEIRA, 2006; MACARINI; VIEIRA, 2011;
SANTOS, 2011).

Considerações finais
Este estudo teve por finalidade principal investigar as práticas de cuidado que os familiares
dirigem a crianças usuárias de um CAPSi. Embora se conceba que o estudo das práticas
sociais demande o uso de métodos de observação (MOSCOVICI, 2009), é importante afirmar
que, devido às estratégias metodológicas utilizadas, esse recurso – observação das práticas
cotidianas – de fato, não pôde ser utilizado. As observações realizadas restringiram-se à sala
de espera do serviço, local que agregava simultaneamente familiares, crianças e profissionais,
e onde se pôde apreender informações acerca das dinâmicas interacionais desses sujeitos. A
descrição das práticas de cuidado desenvolvidas em ambiente familiar serão aqui reveladas
com base, tão somente, nos relatos e percepções dos familiares entrevistados. Trata-se,
portanto, dos discursos que esses indivíduos produziram a respeito dos cuidados efetivamente
dirigidos às crianças, assim como daqueles que eles acreditam que oferecendo ou evitando
possibilitam condições que geram bem-estar e, até mesmo, contribuam para o
desenvolvimento infantil, em diferentes aspectos.
Nossa pretensão consistiu em identificar os objetos sociais referenciados pelos familiares
quando descreviam as práticas de cuidado à saúde mental dirigidas às crianças. Considerandose que na análise das práticas sociais deve-se levar em conta a rede de objetos que estão
imbricadas e as diversas teorias de senso comum – representações sociais – que são
envolvidas nessas práticas. Sendo assim, as representações sociais de diferentes objetos
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sociais, como maternidade, autismo e infância, interligam-se compondo um sistema
subjacente às práticas de cuidado, ratificando o caráter interdependente dessa relação.
Por fim, enaltece-se que é quase consensual entre os pesquisadores que as representações e
práticas sociais se engendram mutuamente, sendo fundamental estar atento às possíveis
articulações existentes entre as práticas e a construção da representação de um dado objeto. A
relação entre representações e práticas sociais é, portanto, considerada como ponto central no
estudo da TRS, ainda que as práticas sociais não se refiram a um fenômeno de interesse
apenas dessa teoria (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000). Dito isso, aponta-se a
reflexão sobre os sistemas de representações partindo do estudo das práticas sociais como
estratégia teórico-metodológica legítima e necessária para o avanço e aprofundamento dessa
teoria.
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ENTRE O ESTRANHO E O FAMILIAR: O LUGAR SOCIAL DO DIAGNÓSTICO
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Resumo
Este trabalho integra uma das discussões traçadas na dissertação intitulada ‘O cuidado à saúde
mental na infância: entre práticas e representações sociais’, cuja finalidade foi investigar as
práticas de cuidado à saúde mental na infância à luz da Teoria das Representações Sociais,
segundo a perspectiva dos familiares de crianças usuárias de um Centro de Atenção
Psicossocial Infantil (CAPSi), localizado em Recife – PE. Foram analisados os processos
psicossociais subjacentes à construção das representações e práticas de cuidado à saúde
mental infantil, refletindo sobre a função do diagnóstico psiquiátrico sobre a (não)
familiarização com o adoecimento psíquico. Nos parâmetros dessa pesquisa, compreende-se o
sofrimento psíquico na infância a partir de sua construção como um fenômeno social, que
para além das características orgânicas, é circunscrito por diferentes formas de saber, que
delineiam os limites entre o normal e o patológico, e atravessado por diversos fatores
psicossociais. A coleta dos dados se caracterizou pela realização de observações na recepção
do serviço e entrevistas com19 cuidadores (15 mães, 3 avós e 1 pai), orientadas por roteiro
semiestruturado, gravadas em meio digital, e textualmente transcritas. Realizou-se Análise
Temática de Conteúdo das informações obtidas. O endereçamento da criança a um serviço de
saúde mental aparece ancorado numa representação social de infância “normal”, isto é, de
uma noção de curva normal de desenvolvimento que é socialmente compartilhada, cuja
variação de alguma ordem desperta preocupação por parte dos cuidadores, e que servirá como
guia para as condutas. Refletiu-se sobre o lugar social do diagnóstico psiquiátrico, que para os
cuidadores, associa-se à apropriação de um saber que direciona práticas de cuidado parentais,
assim como justifica os comportamentos da criança perante o meio social, assim como, em
alguns casos, implica na garantia ao direito do benefício assistencial. Enquanto um serviço de
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referência no tratamento do autismo, a maioria dos familiares entrevistados afirmou que a
criança da qual era responsável apresentava a suspeita e/ou confirmação desse diagnóstico.
Por isso, averiguou-se que os cuidadores se apropriam do conhecimento científico sobre o
autismo por diversas fontes e constroem teorias que sirvam como orientadoras e justificadoras
das condutas de cuidado, integrando, de modo fragmentado e sincrético, elementos dos
universos reificado e consensual, caracterizando o estado de polifasia cognitiva. Desse modo,
a familiaridade com esse objeto vai se dando a partir do estranhamento cotidiano com o
mesmo, nas relações com a criança, com os profissionais e outros cuidadores e familiares.
Verificou-se que o sofrimento psíquico na infância também impõe conflitos conceituais e
interpretativos que remetem ao campo da alteridade, cujo esforço cognitivo de compreensão o
sofrimento psíquico é marcado por operações de classificação e ordenação opostos, o
normal/anormal, o doido/são, o diferente/igual.
Palavras-chave: Representações Sociais; Saúde Mental; Infância; Diagnóstico Psiquiátrico;
Práticas de Cuidado.
Introdução
Este trabalho integra uma das discussões traçadas na dissertação intitulada ‘O cuidado à saúde
mental na infância: entre práticas e representações sociais’, cuja finalidade foi investigar as
práticas de cuidado à saúde mental na infância à luz da Teoria das Representações Sociais,
segundo a perspectiva dos familiares de crianças usuárias de um Centro de Atenção
Psicossocial Infantil (CAPSi), localizado em Recife – PE. A partir desse estudo desenvolvido,
foram analisados os processos psicossociais subjacentes à construção das representações e
práticas de cuidado à saúde mental infantil, refletindo sobre a função do diagnóstico
psiquiátrico sobre a (não) familiarização com o adoecimento psíquico. Nos parâmetros dessa
pesquisa, compreende-se o sofrimento psíquico na infância a partir de sua construção como
um fenômeno social, que para além das características orgânicas, é circunscrito por diferentes
formas de saber, que delineiam os limites entre o normal e o patológico, e atravessado por
diversos fatores psicossociais.
É notório, nesse sentido, que os saberes produzidos pelas diferentes áreas do conhecimento
(Medicina, Psicologia, Psicanálise, Pedagogia, Sociologia, entre outras), configuraram um
movimento progressivo de patologização da infância (GUARIDO, 2007). Não obstante, é
importante refletir que as classificações diagnósticas são mutáveis ao longo do tempo, na
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medida em que refletem o “estado da arte” das evidências e consensos acumulados em um
determinado momento sociohistórico. Por isso, necessitam de constante aperfeiçoamento à
medida que emergem novas evidências científicas e consensos sociais (BRASIL, 2013).
Assim, as classificações nosográficas vêm se complexificando e se distinguindo, balizados
pelos conhecimentos gerados sobre o adoecimento psíquico na infância, tais como advindos
da literatura psicanalítica e psiquiátrica. No campo da psiquiatria, os manuais DSM-IV e CID10 definem e caracterizam os principais transtornos típicos da infância (SCHMID, 2004).
Estima-se que, atualmente, a taxa de prevalência de transtornos mentais em crianças varie de
10% a 20%, das quais 3% a 4% necessitam de tratamento intensivo (BRASIL, 2005). É
importante esclarecer que o adoecimento psíquico é um processo fruto de uma intricada e
complexa interação de fatores genéticos/ biológicos e ambientais. Ou seja, os transtornos
mentais não se definem por uma causalidade mental (isto é, causas não físicas), mas por
alterações na experiência subjetiva e no comportamento, cuja manifestação independe de
causas biológicas, psicológicas ou sociais (BRASIL 2013).
Segundo Jodelet (2006) saúde e doença são objetos de discursos que variam em função da
história e das inserções sociais e grupais dos indivíduos, dando sentidos e orientações às
práticas privadas e institucionais. São concepções atravessadas por fatores como crenças,
religião, valores éticos e morais, e pelo acesso às estruturas oficiais de saúde. Como afirmam
Pegoraro e Caldana (2008), os cuidados à saúde correspondem a ações situadas e organizadas
de acordo com as concepções sobre o desenvolvimento humano, o processo saúde e doença, e
o contexto sociocultural no qual os sujeitos se inserem. Remete-se, portanto, à complexidade
da saúde enquanto fenômeno construído na vida cotidiana, na interação entre o meio físico e
social.
Sendo assim, desde o nascimento, o indivíduo se vê diante de um universo simbólico
previamente estruturado, que contempla as regras, valores, representações e padrões
comportamentais, dos quais vai se apropriando, num processo dialético de assimilação e
transformação dos conteúdos transmitidos. Enquanto uma construção do sujeito social acerca
dos fatos, objetos e informações que o circundam no jogo relacional no qual está inserida, a
representação social não pode ser concebida como uma mera reprodução (SANTOS;
NOVELINO; NASCIMENTO, 2001). Trata-se de um fenômeno relacionado com uma forma
particular de entender e comunicar o que sabemos; não é apenas a expressão simbólica da
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realidade, mas também sua via de acesso - é simultaneamente produto e processo (CAMINO;
TORRES, 2011).
A finalidade da construção de representações sociais obedece a uma lógica distinta da
produção do conhecimento científico. Dentre as funções que exercem, destacamos a função
de saber, que permite aos indivíduos adquirir novos conhecimentos e, dessa forma,
compreender e explicar a realidade social; a função identitária; e as funções de orientação e
justificação das práticas sociais, que expressam a profunda relação existente entre essas e as
representações (ABRIC, 1994).
Para Moscovici (2012/1961) as representações sociais são construídas a partir de dois
processos principais (a objetivação e a ancoragem), com a finalidade de amenizar o caráter de
estranheza de um dado objeto, introduzi-lo no espaço do comum, do habitual, provocando a
aproximação de concepções. Objetivar, nessa perspectiva, é fazer “tornar real um esquema
conceitual e substituir uma imagem por sua contrapartida material”. Já a ancoragem se refere
a um processo de assimilação, no qual novas representações são inseridas num sistema já
conhecido, familiar. Importante ressaltar que esse processo é dialético, visto que implica em
mútuas modificações entre os novos elementos e o sistema de pensamento existente
(MOSCOVICI, 2012/1961, p. 100).
Método
A coleta dos dados se caracterizou pela realização concomitante de observações na recepção
de um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), localizado em Recife – PE do serviço
familiares de crianças usuárias, bem como de entrevistas com 19 cuidadores (15 mães, 3 avós
e 1 pai), orientadas por roteiro semiestruturado, gravadas em meio digital, e textualmente
transcritas. Realizou-se Análise Temática de Conteúdo das informações obtidas.
Resultados e discussão
Algumas teorias psicológicas estabelecem que o desenvolvimento humano é ordenado por
uma crescente complexidade da infância à vida adulta. Nesse processo, acabam por propor o
que é normal e o que não é, ao delimitar normas de conduta previstas para uma determinada
faixa etária (SALLES, 2005). Esses saberes produzidos pela ciência são apropriados pelos
grupos sociais, e reconstruídos com base em valores, crenças e normas próprias, de modo
inventivo, que favoreça a adaptação dos indivíduos a contextos concretos.
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Observou-se que, no discurso dos entrevistados, o endereçamento da criança a um serviço de
saúde mental aparece ancorado numa representação social de infância “normal”, isto é, de
uma noção de curva normal de desenvolvimento que é socialmente compartilhada, cuja
variação de alguma ordem desperta preocupação por parte dos cuidadores. Essa categorização
social servirá como guia para as condutas, inclusive àquela de buscar um tratamento
especializado para a criança.
A partir das descrições dos informantes, pode-se dizer que a infância normal e a patológica
(ou anormal) se diferenciam pela intensidade e qualidade dos comportamentos expressos e
das interações estabelecidas entre as crianças e o grupo de pares e entre as crianças e os
adultos, exemplificadas na brincadeira e na comunicação. Sendo assim, embora a intervenção
precoce no âmbito da saúde mental infantil seja algo recomendado, a avaliação e diagnóstico
exigem cautela por duas razões principais: 1) parece haver uma linha tênue entre diferenças
comportamentais e emocionais decorrentes de uma desordem psíquica ou características da
particularidade de desenvolvimento de cada criança; 2) reconhece-se que através da
intervenção precoce e de um tratamento adequado há possibilidades de desenvolvimento e
melhoria dos quadros de sofrimento psíquico.
A questão do diagnóstico psiquiátrico emergiu como tema relevante e, por vezes, delicado no
discurso dos sujeitos entrevistados. Grosso modo, observaram-se duas tendências principais
quanto à demanda em saúde mental nesse: de um lado, as crianças que apresentam indícios de
alguma dificuldade no âmbito do desenvolvimento psíquico, predominantemente de TEA
(Transtorno do Espectro Autista), mas se encontram em avaliação; e de outro, aquelas que já
receberam um laudo corroborando algum transtorno psiquiátrico ou lesão de ordem
neurológica. A maioria, entretanto, esclarece que apesar das suspeitas, a criança permanece
em avaliação por parte dos profissionais, justificado ora pela tenra idade, ora pelo tempo de
tratamento, insuficientes para concluir o diagnóstico.
Verificou-se que um dos interesses dos familiares sobre diagnóstico psiquiátrico se relaciona
à procura pelos direitos da criança quanto ao recebimento do benefício assistencial 17, que
emerge como um facilitador para o pleno cuidado do (s) filho (s) e investimento no
tratamento dos mesmos. Todavia, a relevância desse diagnóstico também se expressa como
17

Benefício assistencial no valor de 1 (um) salário mínimo mensal concedido à pessoa com deficiência que não
esteja apta a prover a sua manutenção ou tê-la provida pela sua família, em qualquer idade.
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pela necessidade de apropriação de um conhecimento sobre a criança por parte da família, um
saber científico. Para os entrevistados, o conhecimento acerca do diagnóstico direciona
práticas de cuidado parentais, assim como justifica os comportamentos da criança perante o
meio social, considerando que ainda ocorre a omissão do adoecimento psíquico na infância
em detrimento de uma leitura moral, que atribui os comportamentos inadequados da criança à
má educação.
Enquanto serviço de referência no tratamento do autismo e das psicoses, a maioria dos
familiares entrevistados nesse CAPSi apontou que a criança da qual era responsável
apresentava a suspeita ou a confirmação do diagnóstico do autismo. O CID-10 inclui o
autismo na categoria ‘Transtornos Invasivos do Desenvolvimento’, que engloba distúrbios
caracterizados por apresentarem prejuízos relevantes nas seguintes áreas: interação
interpessoal, comportamento e comunicação. Sabe-se, entretanto, que as teorias e explicações
sobre esse diagnóstico são vastas e até divergentes, principalmente quanto à sua conceituação
e etiologia (BRASIL, 2013).
No discurso dos cuidadores, a compreensão sobre o diagnóstico do autismo de expressa num
esforço em organizar discursos veiculados no senso comum e meio científico, assim como
baseados em experiências pessoais. Observou-se uma tendência, por parte da maioria dos
entrevistados, em definir do autismo via sua negação enquanto doença, situando o mesmo
como uma “dificuldade”, “diferença” ou “problema (mental)”. Além disso, diante da falta de
conhecimento sobre o assunto e numa tentativa de tornar o estranho familiar, a representação
do autismo aparece ancorada na doença mental/loucura. Ao interrogar “o autismo é loucura,
doença ou deficiência? Qual a sua outra face?”, Santos (2009, p. 105) expõe que o conceito de
autismo não apresenta uma ancoragem estável, não se inserindo, de maneira confortável, nos
vocabulários da loucura/doença mental, da deficiência, tampouco da doença orgânica/
síndrome. O contato com uma criança considerada autista provoca um estranhamento que
torna a abordagem completa do fenômeno inatingível (SANTOS, 2009).
Nesse sentido, a busca pelo saber científico seja através da figura dos profissionais
especializados, seja por meio de outras fontes de informação (leitura de livros e sites da
internet) sobressaiu como uma prática fundamental ao cuidado à saúde mental das crianças, a
partir das quais constroem saberes que sirvam como orientadores e justificadores das condutas
de cuidado. Assim, identificou-se, por parte de alguns cuidadores, o anseio em se apropriar de
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conhecimentos voltados, sobretudo, aos diagnósticos psiquiátricos, como o autismo, no intuito
de se familiarizarem com esse objeto, até então estranho à sua realidade social.
Os profissionais de saúde são referenciados como aqueles que, diferentemente dos pais,
sabem como lidar com a criança de modo a promover avanços no desenvolvimento, a esses se
apropriarem minimamente desses conhecimentos, com a finalidade de guiar suas condutas
para além do serviço de saúde. Pode-se dizer que a incidência do sofrimento psíquico põe em
xeque a noção de instinto materno, que pressupõe que a mulher-mãe natural ou intuitivamente
sabe lidar, criar e educar o filho da melhor maneira possível. Parece que essa condição
interpela a mãe a construir novos saberes e referenciais de cuidado, necessitando recorrer aos
profissionais especializados para sanar seus questionamentos sobre as dificuldades com as
quais se deparam no desempenho da função materna.
Em relação aos achados dessa pesquisa, fica claro que, com a finalidade de se apropriar de
conhecimentos que orientem as práticas parentais, os cuidadores acabam integrando, de modo
fragmentado e sincrético, elementos dos universos reificado e consensual, os quais operam na
construção dos aspectos formais e informais da realidade social, respectivamente. Isto porque
não recorrem apenas ao saber especializado, mas valorizam também o saber informal, de
senso comum, construído, por exemplo, nas trocas de informações e experiências com outros
cuidadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificou-se que o sofrimento psíquico na infância também impõe conflitos conceituais e
interpretativos que remetem ao campo da alteridade, entendida como “produto de um duplo
processo de construção e de exclusão social que, indissoluvelmente ligados como os dois
lados duma mesma folha, mantém sua unidade por meio dum sistema de representações”
(JODELET, 1998, p. 47-48). Nesse sentido, vislumbrou-se que o esforço cognitivo em
compreender o sofrimento psíquico é marcado por operações de classificação e ordenação
opostos, o normal/anormal, o doido/são, o diferente/igual. Entender o outro como “alter”,
como radicalmente diferente de mim é, paradoxalmente, uma forma de compreendê-lo, de
significá-lo.
Ademais, observou-se duas tendências no processo de construção de representações sociais do
autismo: de um lado, evidenciou-se uma busca ativa pelos conhecimentos científicos numa
tentativa de apropriação dos elementos do universo reificado. De outro, a familiaridade com o
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objeto vai se dando a partir do estranhamento cotidiano com o mesmo, nas relações com a
criança, com os profissionais e outros cuidadores e familiares. Embora realçadas essas
diferenças, tais processos não são excludentes, mas simultâneos, em maior ou menor escala,
variando em função de alguns fatores, como o nível educacional, e caracterizam o estado de
polifasia cognitiva, definido pela coexistência de tipos múltiplos e heterogêneos de
racionalidade que caracterizam a construção das representações sociais (JOVCHELOVITCH,
2008).
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Resumo
A teoria da Representação Social trata da cientifização do senso comum, influenciando na
percepção de mundo dos grupos baseada na interrelação sujeito-meio social, todo fenômeno
estudado pela representação social se estrutura baseado no estudo de um determinado objeto
por um determinado grupo. Partindo desta pressuposição, visamos: em primeiro lugar
elaborar um levantamento acerca de todos os grupos já estudados segundo a teoria das
representações sociais disponíveis online, a partir de uma categorização temática por meio da
subdivisão destes em subgrupos de maior abrangência, abordando os principais grupos
estudados pela teoria em questão, e também verificar as associações de classes de grupos com
diversos aspectos, tais como suas datas de publicação, quais as disciplinas que mais produzem
artigos com determinados subgrupos, quais os subgrupos que mais utilizados em pesquisas ao
longo das ultimas seis décadas, a partir da data do surgimento da teoria das representações
sociais. Categorizados a partir de um banco de dados com subsequente análise estatística
descritiva com o auxílio do software R, realizando diversos cruzamentos de dados, os quais
foram trabalhados segunda sua frequência, enfocando-se os dez grupos mais representativos
com relação ao número de puplicações até a data da pesquisa. Dos resultados pode-se
perceber uma constância na utilização de determinados grupos em detrimento de outros, em
especial a utilização de estudantes, professores e a população em geral, assim como uma
expansão das áreas de estudo que incorporaram as representações sociais ao seu campo de
pesquisas. Entretanto, apesar desta alteração e expansão, o número de disciplinas que detem a
grande maioria das produções ainda é restrito, principalmente a Psicologia, Saúde e
Enfermagem, sendo estas responsáveis por mais de 50% da produção mundial em
Representações Sociais. Além disso, temos que, nas ultimas décadas, as publicações na área
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vem aumentando significativamente de número, tendo, entre as duas ultimas décadas, mais de
o dobro de publicações, seguidas de outro avanço significativo, sendo que nos tres primeiros
anos da década de 2010, o número de publicações já havia superado a metada das publicações
da década anterior, o que reafirma tal avanço numérico.
Palavras-chave: Representações Sociais, Grupo, Produção Mundial

Introdução
De acordo com a teoria das representações sociais o conhecimento do senso comum está
associado ao cotidiano dos grupos e categorias sociais influenciando na visão de mundo de
seus membros e contribuindo para sua identidade social (Abric, 1998; Jodelet, 1989).
Representação social é um construto voltado para o estudo do senso comum em conjunto com
ideologias, atitudes, imagens sociais, etc (Jodelet, 1989). Deste modo, todo fenômeno de
representação social envolve um grupo que compartilha ou distingue a respeito de
determinada opinião ou posicionamento em relação a um objeto, ou seja um assunto relevante
à comunidade. Objetiva-se por meio deste trabalho a realização de um levantamento dos
grupos investigados em pesquisas que enfocam o estudo de representações sociais, assim
como quantificá-los em meio a um levantamento que tratou de todas as publicações acerca do
tema, tanto nacionais como internacionais, desde que indexadas em bases de dados on-line.
As representações surgem da necessidade do indivíduo em identificar se com o mundo e lidar
com os elementos que esse lhe oferece, e também da tentativa de compreender o contexto que
está inserido, bem como a interação com o outro por meio do compartilhamento de idéias
(Jodelet, 1989). Pesquisas sobre representações contam com uma população que a partir da
identificação com determinada temática constitui uma amostra, ou seja, um grupo, tornandose o foco de interesse do pesquisador (Flament; Rouquette, 2003). O grupo é o mediador das
relações entre sujeito e objeto social formado por indivíduos que compartilham de uma
realidade, temática e assunto, divergindo e concordando sobre determinado aspecto.
Moscovici (1972) sugere a existência de um triângulo semiótico que traz entre os vértices o
sujeito individual, o grupo e o objeto da representação social, sendo cada vértice determinado
um pelo outro.
Segundo Alves-Mazzotti (2008) para distinguir, definir e caracterizar grupos é necessário
compreender as representações sociais como teorias coletivas da realidade que possuem
sistema lógico e linguagem única, construída por meio de valores e conceitos que orientam as
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comunicações. Assim, as representações constituem um universo de opinião por se organizam
de maneira distinta. Tal universo é composto de atitude, informação e campo de representação
e imagem que compõe o conteúdo e sentido da representação para cada grupo.
A análise das dimensões permite a caracterização dos grupos de acordo com sua
representação social, ou seja, diferencia os grupos entre si por meio do significado das
representações compartilhado por cada membro sobre um objeto social. Isto quer dizer que é
possível definir os contornos de um grupo, ou, ainda, distinguir um grupo de outro pelo
estudo das representações partilhadas por seus membros sobre um dado objeto social (AlvesMazzotti, 2008).

Metodologia
Os dados que visamos coletar partiram de uma busca sistemática em diversas bases de artigos,
sendo estas: PsycInfo, Sociological Abstracts, Scielo, e Medline. Por meio da busca avançada,
utilizando-se nos campos títulos, resumo ou palavra-chave a expressão ‘“social
representation’ or ‘social representations”’, compondo então uma planilha com 2259 artigos.
As categorias referentes aos grupos foram elaboradas segundo a abrangência daquilo que elas
objetivavam pesquisar, a partir da qual foram elaboradas 15 categorias as quais apresentavam
conteúdo relacional entre si, sendo que, todas as pesquisas documentais ou de levantamento
de dados não foram consideradas durante a análise dos dados. As categorias elaboradas
classificavam os grupos segundo Grupos: Clientes e consumidores; Comparações culturais;
Estudantes universitários e escolares; Familiares; Grupos associados a posições sociais;
Grupos com hábitos e preferências; Grupos etários; Grupos étnicos ou raciais; Moradores e
grupos ligados a território; Multicategorias; Outros; População geral homens e mulheres;
Portadores de doenças crônicas e pacientes; Profissionais de área de especialidade;
Trabalhadores e funcionários.
Os dados obtidos, então estruturados, foram submetidos a análise de conteúdo, de modo a
obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, categorias temáticas reunindo grupos com aspectos semelhantes entre si (Bardin,
2004), segundo algumas etapas: Categorização e quantificação das informações retiradas de
cada resumo, segundo os grupos encontrados, objetos e características metodológicas
pertinentes a pesquisa (Günther, 2011). Segundo tal proposição, estes artigos tiveram seu
conteúdo analisado e desmembrado, compondo uma planilha em Excel, contendo as seguintes
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categorias: Numeração do Artigo, Base de dados da qual foi retirado, Título do Artigo,
Autores, País da Universidade, Nome do Periódico, Abstract, Resumo em Portugues (Caso
Esse Fosse Disponibilizado), Palavras-chave de 1 a 6, Referência, Ano de Publicação,
Disciplina do Periódico, e o Grupo ao qual se referia.
Os dados obtidos foram então analisados segundo o software R, com o cruzamento dos dados
de diversos modos possiveis, analisando a coenrencia entre cada uma das variávis e os
resultados passiveis de obtenção. A partir destes dados, foram encontradas as frequências de
observação de cada um, as quais foram separadas em tabelas contendo o percentual de
frequência de cada uma das variáveis, assim como a totalidade de artigos análisados em cada
um dos eixos em questão.

Resultados
Segundo os resultados obtidos, ao longo das últimas cinco décadas, vem ocorrendo um
aumento crescente, passando de 13 publicações em duas décadas ao número de 1285 na
última década (2000), sendo que, considerando o número de publicações existente de 2010 até
o ano de 2013, já somavam mais da metade das publicações da década anterior (682). Além
disso, o estudo das representações sociais, era bastante restrito ao continente Europeu, em
especial França e Reino Unido, sendo que, após a década de 1990, houve um desvio deste
enfoque para as publicações Sulamericanas, em especial as publicações brasileiras,
responsáveis pela grande maioria das publicações no campo a partir de então. Estas pesquisas
tiveram, em sua maioria maior interesse em objetos relacionados a saúde e bem-estar
(24,12%), seguida de trabalhadores e funcionários (4,9%), educação (4,3%), violência e
criminalidade (4,1%), drogas (3%) e desenvolvimento humano (2,9%), dentre outros.
Como proposto a seguir, conforme a tabela 1, observamos que as publicações referentes ao
campo das representações sociais, em primeiro lugar, não estão restritas a uma disciplina
apenas, sendo que as diferentes areas, focam diferentes grupos, havendo uma prevalência nas
pesquisas que visam a obtenção de pontos de vista de estudantes, número este devido ao
interesse de áreas como a Psicologia, as Ciencias Sociais e a educação, que representam três
dos cinco maiores produtores de artigos com a utilização da teoria em questão.
A investigação de conteúdos com profissionais, realizada principalmente pelas areas da Saúde
e Enfermagem, soma um número considerável de pesquisas, o que comprova o interesse
acadêmico em determinados grupos em prevalência de outros. Além disso temos que a grande
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maioria das publicações ficam restritas a estes grupos citados anteriormente, responsáveis por
aproximadamente 60% de toda a produção mundial. Cruzados os dados, temos uma pequena
minoria com uma grande vastidão de pesquisas o que nos permite visualizar os interesses
existentes para cada disciplina.
É necessário situarmos a posição brasileira mediante a estes grupos, dada sua influência
numerica às produções, sendo que o grupo mais utilizado nas publicações nacionais, refere-se
a opinião de profissionais, estando em segundo lugar a opinião de estudantes e então
portadores de doenças crônicas e pacientes. Somado a isto, encontra-se o fato de que, no
Brasil, as três disciplinas com maior número de publicações são a Psicologia, responsável por
32% das publicações, Enfermágem com 23% e a área da saúde com 20% da produção
brasileira, enquanto há uma preferência mundial pela utilização teórica das representações
sociais assiciadas a psicologia. Estes dados somados aos dados apresentados na tabela 1,
demonstram a influência numérica exercida pela produção brasileira nos grupos mais
enfocados em pesquisas.
Os resultados mostram quais os países se destacaram no decorrer das seis décadas quais foram
os países que mais publicaram na área a partir de pesquisas empíricas, mostrando um
destaque para a produção do Brasil, que rapidamente alcançou um número significante de
publicações, vindo a se tornar o país com o maior número de publicações de toda a história
das representações sociais. Em segundo lugar a França se posiciona como o segundo país com
o maior número de publicações, com menos de um terço das publicações brasileiras neste
campo de pesquisas, o que ressalta ainda mais a posição numérica exercida pelo Brasil em
pesquisas deste ramo.
Outro destaque refere-se a posição da Psicologia como produtora de conhecimento em
pesquisas com Representações Sociais, tanto pelo número de publicações na área como pela
abrangência de grupos utilizados em suas pesquisas. Somente a psicologia é responsável por
39% da produção em representações sociais, denotando um caráter investigativo sobre o tema,
assim como conseguiu atingir a todos as grandes categorias no que se refere a abrangência de
grupos investigados, fator que se limita somente as 3 posições.
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Total
CLI

COC

EST

FAM

POS

HAB

ETA

ETN

TER

MUL

TRA

PRO

POP

DOE

OUT

N

%

PSI

0,1

5,7

24,9

2,2

2,7

2,7

13,7

1,6

3,5

7,2

3,5

11,5

15,7

3,5

1,1

811

100

SAU

2,5

1,2

10,2

4,9

3,3

5,7

9

1,2

5,3

7

5,3

18,4

9

16

0,1

244

100

ENF

1,1

1

10,4

10,4

1,1

1,1

4,9

0,5

0,5

4,4

2,7

38,5

4,4

18,1

1,1

177

100

CSO

1

8,2

15,6

-

4,9

7,4

11,5

0,1

4,9

4,9

4,9

12,3

15,6

6,5

1,6

122

100

EDU

-

2,5

37,5

3,8

-

-

5

1,3

3,8

13,8

1,3

30

1,3

-

-

80

100

SOC

3,2

4,7

6,3

3,1

6,3

3,1

9,4

4,7

9,4

4,7

1,5

15,6

20,3

4,7

3,1

76

100

INT

4,2

6,3

12,5

4,2

2,1

10,4

14,6

2,1

8,3

2,1

2,1

12,5

16,7

-

2,1

48

100

MED

2,4

-

9,5

4,8

-

2,4

7,1

-

4,8

4,8

4,8

21,4

14,3

23,8

-

42

100

ADM

11,8

-

35,3

-

-

-

-

-

-

-

29,4

11,8

11,8

-

-

17

100

ANT

-

-

-

8,3

16,7

25

-

-

16,7

16,7

16,7

-

-

-

-

12

100

Tabela 1- Distribuição de Disciplinas por Grupos
Nota: Disciplinas: PSI – Psicologia; SAU – Saúde; CSO – Ciências Sociais; ENF – Enfermagem; SOC –
Sociologia; EDU – Educação; INT – Interdisciplinar; MED – Medicina; ANT – Antropologia; ADM –
Administração. Grupos: CLI – Clientes e consumidores; COC – Comparações culturais ; EST – Estudantes
universitários e escolares; FAM – Familiares; POS - Grupos associados a posições sociais; HAB - Grupos com
hábitos e preferências; ETA - Grupos etários; ETN - Grupos étnicos ou raciais; TER – Moradores e grupos
ligados a território; MUL –Multicategorias; OUT – Outros; POP - População geral homens e mulheres; DOE Portadores de doenças crônicas e pacientes; PRO - Profissionais de área de especialidade; TRA – Trabalhadores
e funcionários.

Discussão
A utilização da teoria das representações sociais como forma de pesquisa vem crescendo com
o passar do tempo de forma bastante acelerada, tendo ampliado bastante o número de
publicações na área, sendo que, na última década, 2000, o número de pesquisas havia dobrado
com relação a década anterior. Considerando-se os dados obtidos até o momento da coleta de
dados, estima-se que tal evento venha a se repetir nesta década, dado que antes da primeira
metade o número de produções já havia excedido a metade da década anterior.
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É importante destacar também o papel que, dentro da teoria, o grupo utilizado é importante
para se definir o rumo que tomará a pesquisa, garantindo a um mesmo objeto, aspectos
diferentes se grupos diferentes forem utilizados. Apesar de reunidos em grupos, é necessário
recordar que estes são somente uma forma de classificação, não estando restritos a estes
grupos, e que pequenas nuances são capazes de alterar completamente uma pesquisa. A partir
disso, temos um parâmetro da amplitude que as pesquisas sobre Representações Sociais
tomam no campo do conhecimento científico.
Apesar de todas as constatações aqui observadas, é necessário levarmos em contra que a
pesquisa aqui relatada, se baseia na classificação de grupos em categorias maiores, segundo as
quais foram numeradas e quantificadas, segundo um sistema estatístico, o que significa que
não serão contemplados todos os dados, tendo por objetivo a exposição de um panorama. O
objetivo desta pesquisa não foi esgotar o tema em questão no que tange a exibição de todos os
seus aspectos, mas sim apresentar um recorte com as informações que mais se mostraram
relevantes no estudo dos grupos estudados segundo a teoria da representação social.
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Resumo
Inúmeros estudos e projeções bem estabelecidas assinalam o aumento da população idosa nos
próximos anos, o que demanda novos estudos, ações e mudanças de paradigmas, em especial
ao que concerne à representação social e às formas de tratamento deste segmento
populacional. A identificação das representações sociais revela-se de fundamental
importância para a Gerontologia, pois oportuniza a análise das concepções, crenças, mitos,
ideias e estereótipos compartilhados acerca da velhice, os quais se configuram um grande
desafio da contemporaneidade para a politização do tema do envelhecimento e para a
positivação da identidade do idoso. Ademais, analisar a produção científica em torno da
temática permite vislumbrar o estado da arte com seus os enfoques e vieses, e as revistas
científicas se constituem nas melhores ferramentas de comunicação do conhecimento em
virtude da rigorosa análise dos artigos publicados. Nessa direção, o presente trabalho tem
como objetivo analisar os artigos publicados na Revista Kairós no período de 1998 a 2013,
buscando analisar as contribuições teórico-metodológicas, o enfoque dado à compreensão das
representações sociais e as perspectivas de transformação de tais representações sobre a
velhice, o envelhecimento e o idoso. Quanto aos objetivos específicos, tem-se em vista
analisar e categorizar os artigos segundo os temas propostos, as palavras-chave utilizadas, os
tipos de estudos (teóricos ou empíricos) e os participantes das pesquisas empíricas. Foram
avaliados, no período de publicação correspondente ao ano de 1998 até o ano de 2013, o total
de 423 artigos, 26 relatos de experiência, 10 resenhas, 10 reflexões, oito oficinas de reflexão
temática, cinco ensaios, cinco pesquisas, um relato de tese, e duas entrevistas. Foram
encontrados 32 artigos que enfocam a temática das representações sociais em diferentes
concepções, desde a representação dos próprios idosos sobre a velhice até as imagens da
velhice na percepção de indivíduos de diferentes grupos etários, vinculados a diferentes
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instituições e de países diversos. Assinala-se que a categorização dos dados está em fase final
de elaboração – visto que a pesquisa encontra-se em andamento – antevendo-se a finalização
da pesquisa na primeira quinzena do mês de maio do ano vigente.
Palavras-chave: Representação Social; Velhice; Revista Kairós.

Introdução
O envelhecimento populacional evidencia-se como um fenômeno de repercussão global,
afetando as estruturas sociais, políticas e econômicas de diversos países frente ao aumento
considerável do contingente de idosos. Inúmeros estudos e projeções bem estabelecidas
assinalam o aumento da população idosa nos próximos anos, o que demanda novos estudos,
ações e mudanças de paradigmas, em especial ao que concerne à representação social e às
formas de tratamento deste segmento populacional.
A representação social da velhice e os valores intrínsecos a essa construção incutem nos
indivíduos de uma sociedade as atitudes e ações que possibilitarão, ou não, a proteção e a
inclusão social dos seus idosos e, consequentemente, nortearão a efetivação de políticas
públicas e programas voltados ao envelhecimento (BRUNO, 2003). Contudo, a representação
social sobre a pessoa idosa, em geral, é marcada por um viés negativo, mantendo e
reproduzindo o mito do idoso como um ser descartável (MINAYO, 2011). Além dos declínios
das habilidades físicas, cognitivas e orgânicas – processos naturais decorrente do
envelhecimento humano –, existem transformações de ordem social que afetam o sujeito
subjetivamente. Como explicita Duarte (2004), os idosos perdem valor perante a sociedade
por não atenderem mais às expectativas de produtividade e utilidade, por estarem aquém da
imagem perfeita de jovialidade e por perderem seu poder enquanto produtores de bens e
riquezas. O idoso vê-se à margem da sociedade capitalista pós-moderna, e a esta
estigmatização o autor se refere como “morte social”, que define o idoso como sem valor, sem
utilidade e sem perspectivas de contribuição social.
Nesse sentido, a identificação das representações sociais revela-se de fundamental
importância para a Gerontologia, pois oportuniza a análise das concepções, crenças, mitos,
ideias e estereótipos compartilhados acerca da velhice, os quais se configuram um grande
desafio da contemporaneidade para a politização do tema do envelhecimento e para a
“positivação da identidade do idoso” (MINAYO, 2011, p. 13). Ademais, analisar a produção
científica em torno da temática permite vislumbrar o estado da arte com seus os enfoques e
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vieses, e as revistas científicas se constituem nas melhores ferramentas de comunicação do
conhecimento, em virtude da rigorosa avaliação dos artigos publicados (POBLACIÓN et al,
2011).
Nessa direção, o presente trabalho tem como objetivo analisar os artigos publicados na
Revista Kairós no período de 1998 a 2013, buscando analisar as contribuições teóricometodológicas, o enfoque dado à compreensão das representações sociais e as perspectivas de
transformação de tais representações sobre a velhice, o envelhecimento e o idoso. Quanto aos
objetivos específicos, tem-se em vista analisar e categorizar os artigos segundo os temas
propostos, as palavras-chave utilizadas, os tipos de estudos (teóricos ou empíricos) e os
participantes das pesquisas empíricas.

As (represent)ações sociais da velhice na contemporaneidade
A teoria das representações sociais foi desenvolvida por Moscovici na década de 1960,
descrevendo um conjunto de conceitos e explicações originados nas comunicações do
cotidiano e que podem ser equiparados aos mitos e crenças das sociedades tradicionais
(MOSCOVICI,1981, apud VELOZ; NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 1999). Em
contraposição ao conceito de representação coletiva de Durkheim, de caráter mais estático, a
teoria da representação social trata da indissociação na relação sujeito-objeto, em que os
sujeitos criam explicações e representações, reconstruindo seu significado segundo seus
sistemas de valores partilhados coletivamente (MAZZOTTI, 2002).
Nessa direção, a representação social, em linhas gerais, corresponde a um estágio geral da
razão, uma visão de mundo, uma estrutura de pensamento elaborada e partilhada na relação
entre o social e o individual, possibilitando compreender e transformar uma dada realidade.
Morin (2001) chama a atenção para os erros e ilusões circunscritos a todo o tipo de
conhecimento, em especial às crenças, convicções e paradigmas, que geram os conformismos
cognitivos e intelectuais que resistem às críticas e às contestações. Segundo ele,
o poder imperativo e proibitivo conjunto dos paradigmas, das crenças
oficiais, das doutrinas reinantes e das verdades estabelecidas
determina os estereótipos cognitivos, as ideias recebidas sem exame,
as crenças estúpidas não-contestadas, os absurdos triunfantes, a
rejeição de evidências em nome da evidência, e faz reinar em toda
parte os conformismos cognitivos e intelectuais" (MORIN, 2001, p.
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27).

Quanto às crenças e mitos em torno da velhice, Minayo (2011) chama a atenção para os mitos
da contemporaneidade mais comuns sobre o envelhecimento, como a segregação estigmatória
dos idosos a um lugar social estereotipado, desconsiderando seu papel socioeconômico,
político e cultural; o mito da homogeneização/uniformização da velhice, como se todos os
idosos fossem iguais; o popular mito de equivalência entre ser idoso e ser doente; a ideologia
do descarte do velho, o qual está aquém das expectativas de produtividade e utilidade do
sistema capitalista, condenando-os à morte social; e, por fim, o mito da velhice como
problema para as esferas familiares, para o setor saúde e para o Estado. Dessa forma, a autora
assinala que a representação social sobre a pessoa idosa é, em geral, negativa.
Pesquisas realizadas no Brasil sobre representações sociais do envelhecimento (SANTOS,
1990; MEDRADO, 1994) apontam uma visão negativa do envelhecimento, reduzindo a
velhice às perdas, doenças e incapacidades, aspectos retratados, inclusive, na percepção dos
próprios

idosos.

Outros

autores

(DEBERT,

1996;

COSTA, 2006)

evidenciaram

representações positivas relacionadas à bagagem de experiência dos idosos e a relevância dos
aspectos sociopolíticos relacionados ao envelhecimento.
Nesse sentido, Moscovici (1978) afirma que as representações sociais são essenciais para
ações e para a elaboração das práticas sociais, uma vez que guiam comportamentos e os
reajustam no ambiente social. Por conseguinte, faz-se necessária a quebra dos mitos e
representações negativas que cingem a “senilidade”, definida como um envelhecimento
patológico que abarca “disfunções orgânicas, modificações somáticas limitantes, debilitação
psíquica e enfraquecimento cerebral” (VIEIRA, 1996, p. 290). Com perspectivas positivas de
desenvolvimento contínuo e valorização da subjetividade do idoso, novas condições de vida e
de participação social ampliar-se-ão para todas as faixas etárias.

Método
Trata-se de uma revisão sistemática das representações sociais da velhice em artigos
publicados na Revista Kairós no período de 1998 a 2013. Os artigos foram analisados e
categorizados segundo os temas propostos, os tipos de estudos (teóricos ou empíricos), os
participantes das pesquisas empíricas, e as palavras-chave utilizadas, buscando ressaltar as
contribuições teórico-metodológicas, o enfoque dado à compreensão das representações
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sociais e as perspectivas de transformação de tais representações sobre a velhice, o
envelhecimento e o idoso.
A revista Kairós consolida-se há 15 anos enquanto importante veículo de divulgação e
promoção de pesquisas interdisciplinares acerca do processo de envelhecimento, fomentando
o exercício da crítica intelectual e da construção de um pensamento complexo ante aos
desafios contemporâneos e às novas percepções acerca da velhice. A Revista Kairós foi
escolhida como o objeto deste estudo por ser uma publicação periódica trimestral na área de
Gerontologia, fundada na interdisciplinaridade e na ruptura com concepções estereotipadas e
fragmentadas acerca do envelhecimento, além de disponibilizar livre e imediato acesso ao seu
conteúdo através de seu endereço eletrônico.

Resultados e discussões parciais
Devido à identificação dos artigos nas bases de dados da Revista Kairós ser condicionada às
escolhas das palavras-chave pelos autores e às ferramentas de buscas, salienta-se que, embora
tenha sido empregado o adequado rigor no rastreamento dos artigos, algumas produções
podem não ter sido localizadas.
Foram avaliados, no período de publicação correspondente ao ano de 1998 até o ano de 2013,
o total de 423 artigos, 26 relatos de experiência, 10 resenhas, 10 reflexões, oito oficinas de
reflexão temática, cinco ensaios, cinco pesquisas, um relato de tese, e duas entrevistas. Foram
encontrados 32 artigos que enfocam a temática das representações sociais em diferentes
concepções, desde a representação dos próprios idosos sobre a velhice até as imagens da
velhice na percepção de indivíduos de diferentes grupos etários, vinculados a diferentes
instituições e de países diversos. Em linhas gerais, os estudos apontam perspectivas negativas
nas representações sociais, tais como a desconsideração da alteridade do idoso, a
vulnerabilidade, a dependência e as doenças atreladas à velhice. Em contrapartida, alguns
estudos apresentaram idosos que não se identificam com a representação social vigente,
relatando ter uma vida ativa e uma auto-imagem positiva, apesar das perdas inerentes ao
processo de envelhecimento (SILVA et al, 2012; DOMIZIO, 2012). Como demonstrado nos
estudos realizados por Debert (1996), as experiências de envelhecimento bem sucedidas estão,
geralmente, relacionadas à vinculação a uma Universidade Aberta à Maturidade e/ou a grupos
de convivência de idosos, da mesma forma como os artigos analisados revelaram.
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Assinala-se que a categorização dos dados está em fase final de elaboração – visto que a
pesquisa encontra-se em andamento – antevendo-se a finalização da pesquisa na primeira
quinzena do mês de maio do ano vigente.

Considerações finais
O crescente aumento do contingente de idosos é fato assinalado em diversas pesquisas da
atualidade. Uma sociedade maculada de estigmas e estereótipos em torno da velhice
impossibilita o reconhecimento das idiossincrasias, do espaço e do papel social do idoso,
condenando todos os grupos etários a um futuro com direitos e dignidade irresolutos. A
preparação da sociedade para a inclusão e a proteção desses idosos, por conseguinte, demanda
mais pesquisas e ações com enfoque educacional, psicológico e sócio-cultural.
O estudo das representações sociais acerca da velhice traz profícuas contribuições aos saberes
e novas concepções relativas ao processo de envelhecimento. As diretrizes da transformação
de atitudes, de consciência e percepção da sociedade – e dos próprios idosos – no que tange à
velhice, são grandes desafios da contemporaneidade que encontram suas bases primeiras no
levantamento e questionamento das representações sociais negativas.
Tais considerações sinalizam a necessidade de pesquisas e políticas públicas no que tange à
positivação da representação social da velhice, no sentido de suscitar propostas de intervenção
que auxiliem os idosos a terem uma postura mais desafiadora, criativa e transformadora frente
às representações da velhice. Ademais, com a articulação do coletivo e a aliança entre
diferentes gerações e segmentos da população nessa direção, garantir-se-á maior participação
social rumo a um envelhecimento de qualidade e uma sociedade justa para todos.
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Resumen
En el presente trabajo investigativo de revisión bibliográfica hace parte de un proyecto más
amplio materializado en la tesis doctoral en construcción “La investigación en las facultades
de educación en Bogotá: representaciones sociales de los profesores”. Está apoyado en las
técnicas de estructuración de estados del arte, sino que centrado en la construcción de un
cuadro de disección nocional que busca complejizar el concepto de la teoría moscoviciana de
representaciones sociales buscando su mejor visión y conocimiento. Para ello asume dicha
complejidad como una ventaja y se estructura como una herramienta útil para la ubicación
teórica y para el debate de temáticas relacionadas a referido concepto.
PALABRAS CLAVE: Representación Social, Noción, Concepto, Definición, Disección
nocional

Introducción
Para comprender muchas veces es necesario complejizar. El hecho de poseer una noción que
se presenta con una amplia posibilidad de lecturas, “algo borroso” (Carretero y Castorina,
2010, pg. 133), o inmersa en un alto nivel de complejidad, no significa que le falte rigor
científico a la teoría moscoviciana de representaciones sociales (TMRS). El rigor científico no
está relacionado directamente al simple y/o al “no complejo”. Un cuadro de lectura de los
varios esfuerzos conceptuales o un cuadro de disección nocional nos puede llevar a conocer
más de la complejidad de la TMRS y, con ello, comprender mejor sus tendencias discursivas,
sus argumentos, sus categorías, sus lecturas, sus temáticas. Para ello nos apoyaremos en la
noción de noción y a partir de ahí iremos hacia la idea de complejidad necesaria.
DESARROLLO
1.

NOCIÓN = CONCEPTO + DEFINICIÓN
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¿Por qué “concepto” entre comillas? Porque “concepto” llama más atención que “noción”.
Pero lo que más no interesa aquí es la noción y no solamente el concepto. Ello porque noción
– que viene de gnosis, conocimiento, (contrario de ignorar – no conocimiento) y de ahí la
teoría del conocimiento o gnoseología – para este trabajo es la suma o la consideración de dos
núcleos nocionales: un concepto y una definición. Esta tiene que ver con finalidad. Aquél, con
concepción. Concepto es “objeto mental”, imagen, cosa pensada. Definición es “el para qué”,
en fin. Concepto, imagen. Definición, lazo. Concepto, objetivación. Definición, anclaje.
La noción de representación social que aquí queremos proponer, nace de la complejidad de un
cuadro de disección nocional. Tomamos las varias nociones utilizadas por algunos de los
principales investigadores en RS, separamos las partes de estas nociones, identificamos
constancias y diferencias, y fuimos montando un cuadro con conceptos y definiciones, con
tendencias discursivas, argumentos y categorías principales.
Partamos de un ejemplo sencillo: la noción “diccionarezca” de mesa.
EJEMPLO DE NÚCLEOS NOCIONALES DE UNA IDEA POSIBLE DE “MESA”
Concepto

Definición

(imagen, concepción, objeto, “el qué”)

(finalidad, relación, objetivo, “el para qué”)

“Mueble, por lo común de madera, que se … y que sirve para comer, escribir, jugar u
compone de una o de varias tablas lisas otros usos.”
sostenidas por uno o varios pies,
En el trabajo matriz de Moscovici (1979, pg.27 ) el autor afirma que a la facilidad para captar
la realidad de las representaciones sociales corresponde la dificultad para captar su concepto;
que dicha dificultad se da por razones históricas y no históricas y que estas últimas ahí están
en razón de un carrefour de conceptos sociológicos y psicológicos. Lo que buscaremos en
esta parte de nuestro trabajo es, a partir de la reflexión de algunos autores expertos en el tema
de las representaciones sociales, intentar proponer un camino que nos lleve a una “noción” un
poco más completa-compleja de las representaciones sociales, utilizando para ello una lectura
que busque separar el concepto y la definición de cada argumento. Obviamente no se tiene la
pretensión de sacar el estudio de la noción de las representaciones sociales del cruce de
saberes (carrefour) en el cual se encuentra, puesto que su complejidad hace parte intrínseca de
su completitud. Lo que queremos es aportar algo de posibilidad de lectura interpretativa al
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trabajo de algunos autores con el fin de ayudar en el proceso de comprensión al cual todos nos
dedicamos cuando buscamos aclarar el conocimiento sobre la teoría moscoviciana.
O, entonces, relacionándolo directamente al objeto “representación social”, podemos construir
nuestro cuadro de lectura nocional así:

EJEMPLO NÚCLEOS NOCIONALES DE LA IDEA DE REPRESENTACIONES
SOCIALES

01.

Concepto

Definición

(imagen, concepción, objeto, “el qué”)

(finalidad, relación, objetivo, “el para qué”)

…proceso psíquico

…apto para volver familiar, situar y hacer
presente en nuestro universo interno lo que
se halla a cierta distancia de nosotros, lo que
de alguna manera está ausente. (Moscovici,
1979, pg. 42)

02.

…corpus organizado de conocimientos …hacen inteligible la realidad física y
y una de las actividades psíquicas social, se integran en un grupo o en una
gracias a las cuales los hombres

relación cotidiana de intercambios, liberan
los poderes de su imaginación . (Moscovici,
1979, pg. 18)

03.

…es, alternativamente el signo, el doble
de un objeto valorizado socialmente.
(Moscovici, 1979, pg. 17)

04.

…hacen que el mundo sea lo que pensamos
que es o que debe ser. Nos muestran que a
cada instante una cosa ausente se agrega y
una cosa presente se modifica. (Moscovici,
1979, pg. 39)

2.

TENDENCIAS DISCURSIVAS Y ARGUMENTOS
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Sin embargo, al momento de la elaboración de cada una de estas nociones participan no
solamente la percepción, sino también la concepción de ella, que a su vez viene cargada de
elementos culturales, históricos, psicológicos, experienciales, cuyas construcciones de
contenidos pasan preponderantemente por factores sociales. En este sentido, intervienen otros
elementos dinámicos que son las intenciones investigativas del autor, sus influencias
filosóficas e ideológicas, el contexto del debate de cada uno de ellos, la dinámica de los
conocimientos que se reconstruyen a cada nuevo aporte científico, fenómeno que produce
como resultado un mapa que se va tornando de amplia lectura y necesitado de herramientas
que ayuden a sus lectores, investigadores siguientes, estudiosos del tema, a un mejor
acercamiento al conocimiento de tal objeto. Algunos de los elementos que más colaboran en
esta dinámica y saludable confrontación son, sin duda, lo que cada autor quiere/puede decir,
sus objetivos y sus aportes que, al fin y al cabo revelan, podemos así decir, sus “tendencias
discursivas”.
Lo que hemos encontrado en los textos de autores que estudian la TMRS y a cada momento
se encuentran con la necesidad imperativa de aclarar a sus lectores su noción, concepto o
definición, fueron básicamente tres tendencias discursivas. La primera más ligada al proceso
de construcción o constitución de la representación social como tal. En ella aparecen
preocupaciones metodológicas, consideraciones de acceso a la información buscada,
posibilidad de conocimiento sobre determinado objeto, etc…

Otra tendencia es la que

desarrolla un discurso más relacionado al fenómeno representacional como tal, al dato de la
representación social, o al constructo resultante del proceso metodológico. Por último, pero,
según nuestro punto de vista, ontológicamente anterior a las otros dos discursos, encontramos
tendencias discursivas que se refiere al investigador mismo, al que afirma lo que afirma, al
que construye y avanza en el camino de búsqueda, a quien se encuentra con el constructo
representacional, lo analiza, lo conoce, lo divulga. Se trata de la tendencia que permite notar
la postura epistemológica adoptada por el mismo autor o por otros alrededor de la teoría
moscoviciana de representaciones sociales. Se trata del posicionamiento científico del
investigador frente al proceso y al fenómeno representacional. Dicha tendencia discursiva no
es indicada explícitamente por los autores, pero está presente en el mismo hecho de la
producción de sus discursos sobre las representaciones.
En este sentido nuestro cuadro se presenta de la siguiente forma:
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NÚCLEOS NOCIONALES
TENDENCIAS

Concepto

Definición

DISCURSIVA

(imagen, concepción, objeto,

(finalidad, relación, objetivo,

“el qué”)

“el para qué”)

Postura Epistemológica
Proceso de Búsqueda
Constructo Resultante

Así que, cuando cruzamos las tendencias discursivas y los núcleos nocionales en que están
apoyadas/divididas, encontramos la elaboración de argumentos que intentan aclarar (la
palabra argumento viene del verbo latino arguere que significa dejar en claro) la noción de
representaciones sociales. En este sentido y dando un paso más en nuestro cuadro, tenemos:

NÚCLEOS NOCIONALES
Concepto

Definición

TENDENCIAS

(imagen, concepción, objeto, (finalidad, relación, objetivo, “el

DISCURSIVA

“el qué”)

Postura Epistemológica

Argumentos epistemológico- Argumentos
conceptuales

Proceso de Búsqueda

Argumentos

para qué”)
epistemológico-

finalístico
proceso- Argumento proceso-finalístico

conceptuales
Constructo Resultante

Argumentos
conceptuales

3.

constructo- Argumento

constructo-

finalístico

CARACTERÍSTICAS ARGUMENTALES Y CATEGORÍAS

Además de los núcleos nocionales, las tendencias discursivas y los argumentos que de este
cruce resultan, es necesario decir que estos últimos poseen algunos rasgos que nos permiten
atribuir a cada grupo de ellos una determinada característica común o macrocategoría. Así que
los argumentos epistemológicos-conceptuales tiene una característica teórica muy fuerte en el
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sentido que aportan a nuestro cuadro de lectura un nivel de abstracción muy alto en
comparación con otros de corte más prácticos. Los argumentos epistemológico-finalísticos
tienen características significacionales en el sentido que están preocupados en afirmar el
carácter de atribución de significado que tienen las representaciones sociales. Los argumentos
proceso-conceptuales se caracterizan por su preocupación metodológica. Los argumentos
proceso-finalísticos están más concentrados en los aspectos del contexto en donde se
construye la representación social. Los argumentos costructo-conceptuales se caracterizan por
su carácter fenoménico. Y, por último, los argumentos constructo-finalísticos se caracterizan
por el corte actitudinal que nos trae.
Con este elemento más, tenemos:

NÚCLEOS NOCIONALES
Concepto

Definición

TENDENCIAS

(imagen, concepción, objeto, “el

(finalidad, relación, objetivo, “el

DISCURSIVA

qué”)

para qué”)

Postura

Argumentos epistemológico-

Argumentos epistemológico-

Epistemológica

conceptuales (AEC): de

finalísticos (AEF): de

características o categorías teórico-

características o categorías

abstractas.

atributiva-simbólicas

sustancia (simbólica),

atribución de significado,

epistemología,

organización significante,

gnoseología,

configuración de la identidad

postura investigativa,

social,

concepción de ciencia,

(substancia) simbólica…

de saberes,
hermenéutica,
saber del sentido común,
diálogo,

260

diálogo entre saberes …
Proceso

Argumentos proceso-conceptuales

Argumentos proceso-finalísticos

Metodológico

(APC): características o categorías

(APF): de características o

formal-midiática

categorías contexto-culturales

forma de conocimiento,

organización social,

medio de acceso,

desafíos sociales,

trabajo de llegar a los datos,

sociedad,

construcción de objetos mentales,

política,

posibilidad de conocimiento de

ideologías,

procesos cognitivos,

historia,

pre-codificación de la construcción

cultura…

de la realidad…

Constructo

Argumentos constructo-conceptuales

Fenomenológico

(ACC): de características o categorías finalístico (ACF): de
objeto-resultantes

Argumentos constructo-

características o categorías
concreto-prácticas.

corpus de conocimiento previo,
fenómeno representacional,

comportamientos,

objeto de estudio,

actitudes,

producción cultural, histórica,

relaciones,

cognitiva-memoria, afectiva,

prácticas,

religiosa…

tomas de posiciones,
resistencia …

CONCLUSIÓN
1.

La complejidad
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La complejidad nocional muchas veces es el único camino que nos puede llevar a una mejor o
mayor comprensión de los objetos o fenómenos sociales. En el trabajo matriz de Moscovici
(1979, pg.27) el autor afirma que a la facilidad para captar la realidad de las representaciones
sociales corresponde la dificultad para captar su concepto; que dicha dificultad se da por
razones históricas y no históricas y que estas últimas ahí están en razón de un carrefour de
conceptos sociológicos y psicológicos. La propuesta de un cuadro de disección nocional
busca tornar más clara dicha complejidad, y preconiza, incluso por su necesidad.
Intentar sacar la noción de las representaciones sociales de tal complejidad, significaría
intentar alejarla del cruce de saberes en el cual se encuentra y negar que su complejidad hace
parte intrínseca de su completitud.
Hay formas dinámicas de mirar un mismo objeto. Con la ayuda de una visión más compleja
queremos ver de manera más amplia lo complejo de la noción y las posibilidades que posee
de extenderse a otras interpretaciones y lecturas. En este sentido se espera que el cuadro de
disección nocional siga expandiéndose, reformulándose y crescendo.
2.

La utilidad del cuadro

La utilidad práctica de un cuadro como este va en dos líneas: interpretativa y temática.
Interpretativa porque nos ayuda a leer el posicionamiento de los argumentos de los
investigadores que más utilizamos en nuestras investigaciones y, con ello, deja cada vez más
clara nuestra propia postura epistemológica frente a la teoría y, por lo tanto, ante el objeto que
estamos estudiando.
Temática porque facilita la ubicación de debates en el interior de la teoría y en lo relacionado
a los campos en que está presente (salud, educación, derecho, …). Referido aspecto de
discusión y debate es la apertura que tiene el cuadro para seguir ampliándose, cambiándose y
profundizando la noción de RS. Es decir, para seguir en la necesaria complejización nocional
en vista de una mejor y mayor comprensión.
3.

Algunos ejemplos de noción de representaciones sociales según nuestro cuadro pueden

ser:
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a)

Jodelet (2001, pg. 22):

“Se reconoce que las RS – como sistemas de interpretación que rigen nuestra relación con el
AEC (objeto mental)

APF (fin en el contexto)

mundo y con los otros – orientan y organizan las conductas y las comunicaciones sociales.”
ACF (las acciones de los individuos)
b)

Abric (1994, p. 13):

“Sistema de pre-decodificación de la realidad puesto que determina un conjunto de
AEC

APC (proceso de acción contextual)

APF (…acción en el contexto)

anticipaciones y expectativas".
c)

Castorina (2007, p. 05):

“(Las RS) suministran un conjunto de significaciones que delimitan las posiciones que
AEF (atribución de significado)
adoptan los individuos, configurando su identidad social
ACF (acción del individuo)

APF (fin en el contexto)
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CONTRIBUTION EXPERIMENTALE A L’APPROCHE DES REPRESENTATIONS
SOCIALES EN FACETTES : LA DISSONANCE COGNITIVE ET LE
CHANGEMENT D’ATTITUDE
MILLAND, Laurent - Université de Poitiers, CeRCA UMR CNRS 6234

Resume.
On s’intéresse à l’approche en facettes des représentations sociales (Milland & Flament,
2010). Les facettes d’une représentation sociale ont deux dimensions, la pondération (degré
de représentativité de l’objet) et la valence (plus ou moins positive versus plus ou moins
négative). Il a été montré que l’affichage d’une facette de valence négative est lié à l’attitude
des individus. Selon Milland et Flament (2010), le masquage versus l’affichage de cette
facette dépend de l’adéquation entre les contraintes normatives de la situation et la valence de
la facette. Nous proposons une validation expérimentale de cette interprétation des résultats
de Milland et Flament (2010). Si l’affichage d’une facette négative dépend de l’attitude des
individus, la modification de l’attitude des individus devrait engager des variations dans
l’affichage d’une telle facette. Une importante série de travaux étudiant la dissonance
cognitive (Festinger, 1957) a montré que le fait d’avoir accepté en toute liberté de réaliser un
essai contre-attitudinel amenait l’individu à éprouver un conflit interne qui pouvait
notamment être réduit par une rationalisation cognitive, le changement d’attitude. On propose
ici donc de provoquer, chez des individus ayant une attitude positive à l’égard des chômeurs,
un changement d’attitude en faveur d’une pénalisation de ces derniers. Ce changement
d’attitude en faveur d’une opinion moins positive à l’égard des chômeurs devraient donc
entrainer l’affichage de la facette négative de la RS du chômeur. Dans une première phase, les
participants complétaient les questionnaires utilisés par Milland et Flament (2010, i.e.
questionnaires RS avec consignes de substitution, échelle de pondération et attitude). Trois
semaines plus tard, les participants étaient amenés à réaliser un essai contre-attitudinel en
faveur de la baisse des indemnités chômeurs. La moitié d’entre eux étaient placés en
condition de dissonance (Choix d’écrire ou non cet essai) les autres étant en condition de non
dissonance (Non Choix). Les résultats de la première phase confirment ceux avancés par
_______________________________________
Atuação como coautores: MARTINIE, Marie-Amélie - Université de Poitiers, CeRCA UMR CNRS 6234.
FLAMENT, Claude - Aix-Marseille Université, Laboratoire de Psychologie Sociale EA 849
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Milland et Flament (2010). Les résultats de la seconde phase montre un effet subtil du
changement d’attitude, uniquement en condition de dissonance. Les participants de cette
condition, après le changement d’attitude, modifient sensiblement les opinions qu’ils
expriment à propos du chômeur en mobilisant tout particulièrement la facette négative de la
représentation. Les résultats sont discutés pour l’apport qu’ils offrent à l’étude des effets de
masquage.
Effets de masquage, facettes d’une représentation, dissonance cognitive

Introduction.
Dans l’approche en facette des représentations sociales (RS), on considère qu’une RS peut
être composée de multiples facettes. Selon Milland et Flament (2010, p.218), on peut
« considérer que l’on a deux facettes d’une même représentation lorsqu’une même
population, placée astucieusement dans deux conditions différentes, donne deux ensembles
praxeo-discursifs relatifs à un même objet, chaque ensemble, en lui-même, composant ce
qu’on considère habituellement comme une RS bien constituée ». Etudiant la RS du chômeur,
les auteurs montrent qu’en proposant à des participants de remplir 4 versions d’un même
questionnaire de RS selon une consigne standard et différentes consignes de substitution (cf.
Flament & Milland, 2010), on peut mettre à jour un effet Guttman (Flament & Milland, 2003,
2005) qui dissocie deux facettes de la représentation du chômeur. L’une est relative au
chômeur comme victime de sa situation, l’autre comme profiteur de sa situation. Ces auteurs
montrent finalement que la facette du chômeur-victime est mobilisée de façon homogène chez
les étudiants. En revanche, la facette du chômeur-profiteur semble mobilisée avec beaucoup
d’hétérogénéité à l’intérieur de la population étudiante. Ils expliquent ce phénomène par le jeu
de deux composantes qu’ils identifient à propos des facettes. La première composante renvoie
à la valence de la facette, le fait qu’elle puisse être plus ou moins négative. Cette composante
s’identifie tout particulièrement à partir d’une échelle d’attitude. L’affichage d’une facette
négative est étroitement lié à l’attitude négative des individus. Lorsque la valence est neutre,
l’affichage de la facette est sans lien avec l’attitude. Par ailleurs, ils identifient une seconde
composante, la pondération qui s’interprète comme le degré de représentativité de la facette
dans la représentation. Ainsi, une facette négative peut avoir une faible ou une forte
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pondération. Cette facette participe donc, de façon plus ou moins importante, à l’opinion des
individus concernant l’objet de représentation. Ainsi, une facette neutre, dont l’expression est
sans lien avec l’attitude, peut avoir une pondération élevée. Fort de leurs résultats, Milland et
Flament (2010, p.235) tirent comme conclusion que les effets de masquage relèveraient
d’une « inadéquation, entre valence de la facette et normes perçues dans la situation » ce qui
les conduirait « à un certain contrôle dans l’expression de la facette ». Finalement, ils
considèrent comme « primordial de considérer l’adéquation entre valence de la facette et
affichage de cette dernière pour comprendre les effets de masquage observés habituellement »
(p.235). Cette interprétation des effets de masquage trouve assise dans leurs résultats, mais il
nous semble qu’une validation expérimentale permettrait de mieux asseoir cette analyse. Par
exemple, modifier l’attitude à l’égard des chômeurs dans le sens d’une prise de position plus
négative, ceci dans un contexte favorisant l’expression de cette opinion, devrait avoir pour
effet faciliter l’expression de la facette négative sans avoir recours à une technique de
substitution. Le paradigme de la soumission induite présente l’avantage de conduire à du
changement d’attitude chez des participants motivés à réduire leur dissonance cognitive
(Festinger, 1957). Dans ce paradigme, on amène des individus, en toute liberté, à développer
un argumentaire en faveur d’une position contre-attitudinelle. L’essentiel des travaux ayant eu
recours à un tel paradigme a montré que les individus en situation de dissonance changeaient
d’attitude, comparativement à des individus qui n’étaient pas en situation de dissonance. Si un
tel changement d’attitude à propos d’un objet de représentation pouvait être obtenu, on devrait
donc s’attendre à ce que les individus trouve une situation d’expression facilitatrice du fait de
la demande explicite d’exprimer une telle facette, mais qui plus est, du fait du changement
d’attitude, dans les réponses produites en leur nom propre, à la différence des individus
n’ayant pas changé d’attitude.

Procedure.
On s’intéresse ici au même objet de représentation que Milland et Flament (2010), à savoir :
le chômeur. Quarante étudiants de psychologie ont participé aux deux phases de la recherche.
Dans une première phase, les participants complétaient les questionnaires utilisés par Milland
et Flament (2010, i.e. questionnaires RS avec consignes de substitution, échelle de
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pondération et attitude). Trois semaines plus tard, les participants étaient amenés à réaliser un
essai contre-attitudinel en faveur de la baisse des indemnités chômage. La moitié d’entre eux
étaient placés en condition de dissonance (Choix d’écrire ou non cet essai) les autres étant en
condition de non dissonance (Non Choix). Suite à la rédaction de l’essai, les participants se
voyaient proposé l’échelle d’attitude et de nouveau les questionnaires utilisés en phase 1.

Resultats et discussion.
Traitées par ACP, les données relatives aux questionnaires de représentation sociale de la
phase 1 font apparaître un effet Guttman (Flament & Milland, 2003, 2005) qui permet
d’extraire deux facettes de la représentation, celle du chômeur-profiteur et celle du chômeurvictime. La première n’est affichée qu’en consigne de substitution aux Français en général, la
seconde étant affichée en consignes standard, de substitution aux autres jeunes et de
substitution aux autres étudiants. En outre, on constate que les participants ne se distinguent
pas quant à leur attitude à l’égard des chômeurs et en particulier ne sont pas du tout favorable
à une diminution des allocations pour les chômeurs. Les résultats de la phase 2 mettent en
évidence l’effet classique de dissonance cognitive, à savoir que les participants en condition
de choix deviennent plus favorables à une baisse des indemnités comparativement à ceux qui
n’ont pas expérimenté de dissonance et qui demeurent opposés à cette baisse. Lorsque l’on
s’intéresse aux participants ayant expérimenté de la dissonance, on constate que leur opinion
s’est modifiée. Plus précisément, l’ACP réalisée sur les questionnaires de représentation
montrent que les opinions en consigne standard, de substitution aux autres jeunes et de
substitution aux autres étudiants s’éloignent sensiblement de celles produites au cours de la
phase 1 pour s’approcher de celles exprimées en consigne de substitution aux Français en
général en phase 1 et en phase 2. Lorsque l’on s’intéresse à l’affichage des deux facettes, on
constate que les participants en situation de dissonance mobilisent simultanément ces deux
facettes contrairement aux autres participants.
Les résultats obtenus ici contribuent, de façon expérimentale, à montrer que les effets de
masquage sont effectivement le fait d’une inadéquation entre valence de la facette et
contraintes normatives dans le contexte d’expression. Mais ces résultats montrent également
qu’une facette de valence négative peut être affichée en consigne standard dès lors qu’elle
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participe à l’opinion des individus. Ce résultat sous-tend l’idée selon laquelle l’affichage
d’une facette négative chez des individus ayant une attitude positive pourrait plus relever d’un
phénomène de transparence de l’opinion (Flament & Rouquette, 2003). Les analyses plus
avancées concernant la pondération des facettes montrent cela. Deux facettes présentant 2
images contradictoires de l’objet peuvent être mobilisées sans que cela n’induise de conflit.
Une discussion plus approfondie des effets de masquage et de la coexistence de facettes
contradictoires sera présentée sur la base d’analyses complémentaires.
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A ANTROPOLOGIA DIALÉTICA DE HENRI LEFEBVRE: REFERENCIAL
TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA O ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES
DOCENTES SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DA WEB NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

NERY, Marcos de Abreu - USP

Resumo
A literatura das últimas duas décadas sobre o uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação da Web por docentes na Educação Superior permite constatar que: os estudos
sobre este tema não têm considerado a natureza dialética e histórico-social do que vem se
estabelecendo como realidade neste contexto. Este trabalho apresenta uma discussão em que
se analisa como a antropologia dialética de Henri Lefebvre poderia contribuir com essas
pesquisas ao ser adotada como referencial teórico-metodológico.
Palavras-chave: Representações docentes, Educação Superior, Tecnologias de Informação e
Comunicação
Introdução
Desde o final dos anos de 1990, governos e instituições de todo o mundo vêm buscando
implementar a integração do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação da Web
(TIC-Web) na Educação Superior pelos docentes, tendo como expectativa a transformação
paradigmática no modo de se ensinar e aprender em atendimento a novas demandas
educacionais que emergem na sociedade contemporânea (Coll, 2010; Kenski, 2007;
Bjarnason, 2003; Lévy, 1999).
A revisão na literatura sobre este tema revela que grande parte destas iniciativas não tem
obtido o sucesso esperado. Segundo os resultados de estudos realizados na última década, este
‘insucesso’ tem sido associado a uma série fatores problemáticos relacionados ao cotidiano de
ensino dos docentes (Cox, 2013; Goyal e Purohit, 2013; Baran, Correia e Thompson, 2011).
Contudo, as discussões enraizadas contextualmente neste cotidiano ainda são raras e pouco
tem se dedicado a aprofundar-se em uma maior compreensão sobre como o uso das TIC-Web
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é percebido e vivenciado, bem como concebido e vivido, pelos docentes (Brown, 2012; Coll,
2010).
Essa lacuna é problemática na medida que as análises e discussões dos resultados obtidos
nestas pesquisas desconsideram a natureza dialética do processo histórico-social pelo qual o
que é descrito como uma realidade social concreta estabeleceu-se como uma cotidianidade.
Entenda-se cotidianidade como um cotidiano que se torna programado e sujeito a uma
exploração racional que homogeneíza, fragmenta e hierarquiza os diferentes aspectos da vida
cotidiana (Penin, 2011).
Considerando esta discussão inicial, questiona-se: Qual seria a contribuição de se adotar uma
perspectiva histórico-social na análise dos resultados obtidos pelas pesquisas que investigam
o uso educacional das TIC-Web por docentes na Educação Superior? Este trabalho apresenta
o resultado de um estudo que buscou responder a esta questão a partir da perspectiva
antropológico-dialética Henri Lefebvre.
Desenvolvimento
Referencial teórico - A Antropologia dialética de Henri Lefebvre
Ao apresentar sua teoria das representações, Lefebvre (1983) propõe identificar e analisar as
categorias necessárias para se compreender as implicações práticas e teóricas do conceito de
representação na investigação de uma realidade social. Segundo este autor, as representações
interpretam as vivências e práticas desta realidade intervindo nela, mesmo sem conhecê-la ou
dominá-la.
Para Lefebvre (1983), as representações são movimentos do pensamento que realizam a
mediação dialética das tensões e contradições entre o concebido e o vivido no cotidiano,
assim como entre o representante e o representado. São destes movimentos que nascem e de
onde emergem capacidades de produção e criação, que na modernidade têm se submetido a
processos histórico-sociais de prescrição das capacidades de criação no sentido de conduzi-las
e reduzi-las a capacidades produtivas (Seabra, 1996).
Em outras palavras, pode-se afirmar que as capacidades criativas vem submetendo-se a
processos histórico-sociais de programação do cotidiano em que o que é produzido permanece
reproduzindo-se e reproduzindo aspectos da realidade social em meio às representações
manipuladas por formas, estruturas e funções definidoras desta realidade (Lefebvre 1983 e
1971). Portanto, qualquer tentativa de se investigar um fenômeno ou objeto de estudo da
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realidade social concreta não pode se limitar a uma análise que se restringe ao momento e
contexto em que esta realidade é descrita.
Pela perspectiva antropológico-dialética de Henri Lefebvre, para se aprofundar na
compreensão e conhecimento de uma realidade social concreta é necessário analisar
regressivamente a gênese das representações desta realidade e, histórico-geneticamente,
realizar uma genealogia da coexistência das contradições e tensões que estas representações
buscam superar na vida cotidiana ou dissimulam na cotidianidade.
Em síntese, Henri Lefebvre reconhece na realidade social concreta uma complexidade que
para ser investigada exige, efetivamente, um primeiro momento de análise descritiva desta
realidade. Contudo, este momento descritivo “... desdobra-se em procedimentos
metodológicos que identificam e recuperam temporalidades desencontradas e coexistentes.”
(Martins, 1996, p. 21). Ou seja, desdobra-se nos momentos analítico-regressivo e o históricogenético de um método originalmente apresentado por Lefebvre (1971) e que vem sendo
denominado no campo da sociologia como ‘Método Regressivo-Progressivo’ (Martins, 1996).
No que Lefebvre define como o momento de análise descritiva, busca-se uma a maior
aproximação possível do fenômeno e do objeto de estudo investigado, confrontando a
realidade concreta vivenciada e percebida com a forma como ela é representada (concebidavivida) pelos indivíduos ou grupos de indivíduos.
No momento analítico-regressivo, são realizadas análises que buscam identificar quando e
como estas representações descritas surgem e coexistem em outras épocas. A rigor busca-se
datar as origens das representações e dos diferentes aspectos da realidade investigada e usados
em sua descrição.
Por fim, o momento histórico-genético é quando se revela como as contradições encontradas
nas descrições da realidade social em termos do vivido e do concebido resultam de um
processo histórico-social, ou seja: “... são históricas e não se reduzem a confrontos de
interesses entre diferentes categorias sociais. Ao contrário, na concepção lefebvriana de
contradição, os desencontros são também desencontros de tempos e, portanto, de
possibilidades.” (Martins, 1996, p. 22)
Com sua teoria das representações e seu método regressivo-progressivo, Henri Lefebvre
desenvolve uma teoria do conhecimento que serve de base tanto para análises teóricas como
para o desenvolvimento metodológico de pesquisas que busquem investigar aspectos da
realidade social concreta.
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Metodologia
Neste estudo, os dados analisados foram obtidos de um levantamento nos resultados de
pesquisas realizadas nos últimos 10 anos sobre o uso educacional das TIC-Web por docentes
na Educação Superior. Após uma revisão de 67 artigos publicados em periódicos nacionais e
internacionais, foram selecionados 17 artigos em que os autores analisaram as descrições de
como o uso das TIC-Web foi concebido-vivido pelos docentes e de como foram suas
percepções e vivências sobre a implementação do uso educacional destas tecnologias em seu
cotidiano de ensino.
Este critério de escolha justifica-se pelo fato destes 17 artigos constituírem-se em casos de
pesquisas que permitem analisar seus resultados a partir da teoria das representações de
Lefebvre. Conforme esta teoria permite pressupor, a natureza dos dados e descrições obtidos
nestas pesquisas possibilitam uma análise que poderia revelar as representações docentes
sobre uso das TIC-Web.
Partindo deste pressuposto, identificou-se e descreveu-se a natureza das representações que
emergem dos dados obtidos destas pesquisas. O resultado deste estudo é apresentado a seguir
e sua discussão pauta-se pelos possíveis desdobramentos teórico-metodológicos para
investigação sobre o tema abordado, caso ela fosse orientada pela perspectiva antropológicodialética de Henri Lefebvre.
Resultados: análise e discussão
A análise dos resultados obtidos dos 17 artigos consultados, levou a identificação das
naturezas das representações que emergiram deste material conforme as seguintes categorias:
a) Natureza Sócio/Interacional (NSI) – interação e sociabilização entre docentes-alunos e
alunos-alunos, bem como da interação entre eles e os recursos, conteúdos e materiais
educacionais.
b) Natureza Técnico/Instrumental (NTI) – gestão e controle instrumental de diferentes
aspectos relacionados ao ensino e à aprendizagem
c)

Natureza Político/Institucional (NPI) – regulação e formalização das demandas e

condições de desenvolvimento dos processos educacionais. Trata-se de representações gerais
sobre à demandas e as condições oferecidas institucionalmente para a implementação do uso
das TIC pelos docentes.
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Ao adotar-se uma perspectiva antropológico-dialética, realizou-se uma análise do que a
realidade social descrita revela considerando estas três naturezas das representações docentes
sobre o uso das TIC-Web. Nesta análise foi possível constatar que as funções de gestão e
controle das representações NTI sobre o uso das TIC-Web estabelecem contradições e tensões
com as funções de interação e sociabilização das representações NSI sob alguns aspectos, os
quais são apresentados no quadro 1.
Um exemplo, que ilustra estas contradições e tensões, foram as descrições que relatavam o
uso das TIC-Web com a função de controlar as participações, interações e comunicações,
centradas no docente. Estas descrições foram encontradas nos mesmos contextos de pesquisa
em que aparecem descrições do uso das TIC-Web concebidos com a função de atender a uma
aprendizagem colaborativa e autônoma, centrada nos alunos (Fong et al., 2014; Carbonell et
al., 2013; Goyal e Purohit, 2013; Gabante e Garrido, 2012; Guasch et al., 2010; Ellis et al.,
2009; Fillion et al., 2009; Fies e Marshall, 2008; Garcia e Roblin, 2008)

Representações NSI

Artigos
A, C, B
A, D, B
E, F, G, H, C, I, J, K, L, M, N
E, H, C, I, K, L, M, N, B, O
G, C, K, B, O
D, F, G, C, I, O, K, L, B
Representações NTG

D, P, F, B
D, P
D, G, H
A, D
A, G, H, C, M, N, B
E, J, M, N
H, C, I, O, K, N

Síntese das descrições
1. Não substitui interação e sociabilização presencial
2. Não promove interação e sociabilização efetiva
3. Centrado no aluno – interesse, autonomia,
aprendizagem significativa, engajamento cognitivo
4. Promove interação, sociabilização, colaboração,
comunidades de aprendizagem
5. Integra e articula diferentes contextos, materiais,
recursos de ensino e aprendizagem
1. Divulgação, controle e gestão de informações
2. Recursos/materiais não interativos com ênfase em
atividades/tarefas de leitura
3. Ensino centrado no conteúdo
4. Controle da participação e atividades/tarefas
realizadas pelo aluno
5. Tendência em se replicar atividades/tarefas e
práticas existentes
6. Controle da eficiência do ensino
7. Ensino centrado no docente: decide como/o que
distribuir, ensinar, aprender e usar como TIC
8. Controle das interações e comunicações
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Quadro 1 – Síntese das descrições sobre como o uso das TIC – Web aparecem representadas
pelos docentes nos resultados obtidos dos artigos analisados. Na coluna “Artigos” eles são
identificados como letras do alfabeto

Do ponto de vista antropológico-dialético, essa é uma contradição, revelada em um momento
de análise descritiva, que para ser compreendida em toda sua complexidade requer uma
análise regressiva, no sentido de se datar quando esta contradição sobre o uso das TIC-Web
coexistiram em outras temporalidades. Requer ainda uma análise histórico-genética que
permita uma descrição da genealogia das transformações pelas quais estas contradições e
tensões passaram na medida que, ao longo do tempo, estas diferentes formas de representação
do uso das TIC-Web também evoluíram e se estabeleceram como formas de representação das
realidades sociais descritas.
Nos artigos em que estas contradições foram identificadas e até reconhecidas, esta abordagem
de análise regressivo-progressiva não foi realizada. A ênfase das análises foi em resultados e
conclusões que se remetem ao levantamento de fatores e aspectos problemáticos que
apresentam-se como origem para o insucesso da implementação do uso das TIC na Educação
Superior por docentes.
Nestes casos, uma discussão crítica orientada por uma abordagem antropológico-dialética
permitiria levantar algumas questões: Seriam estes fatores a causa da contradição descrita
entre uso sócio/interacional e técnico/gerencial das TIC-Web ou indicadores de sua
existência? O que as representações e vivências de docentes revelam sobre a busca deles em
superar este conflito? O que estas representações e vivências revelam com relação as
condições sob as quais estes docentes estão submetidos pela lógica de homogeneização,
fragmentação e hierarquização imposta por uma cotidianidade?
Do ponto de vista teórico-metodológico, estas questões sugerem um retorno ao campo de
investigação sobre este tema no sentido explorar o que não vem sendo discutido pelas
pesquisas: a natureza dialética e histórico-social do que se vivencia como realidade neste
contexto.

Conclusão e considerações finais
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Pode-se concluir que este estudo levanta aspectos e questões sobre o uso das TIC-Web por
docentes na Educação Superior, que as pesquisas sobre este tema não tem abordado nem
buscado responder.
Contudo, o que foi levantado somente emerge e torna-se compreendido em toda a sua
complexidade quando se reconhece a natureza dialética e histórico-social da realidade
concreta vivenciada no cotidiano das pessoas. Esta é uma das principais contribuições de
recorrer-se a uma abordagem teórico-metodológica orientada por uma perspectiva
antropológico-dialética, a qual tem desdobramentos fecundos.
Talvez seja oportuno refletir sobre uma análise crítica que Henri Lefebvre realiza ao expor em
profundidade o que poderia ser identificado como pano de fundo da discussão que foi
realizada neste trabalho: “...as imensas possibilidades tecnológicas e cientificas de nosso
tempo chegam a vida cotidiana das pessoas como chuvas residuais daquilo que foi
propriamente destinado à constituição e alimentação dos sistemas de poder, e não ao próprio
homem.” (Lefebvre, 1967, apud Martins, 1996, p.20)
No caso das pesquisas sobre o uso das TIC-Web por docentes, esta reflexão de Lefebvre
sugere a necessidade de se assumir posicionamento crítico sobre as ‘imensas possibilidades’
destas tecnologias em nosso tempo, que têm chegado a vida cotidiana dos docentes como “...
imposições sociopolíticas das invasões tecnológicas indiscriminadas às salas de aula”
(Kenski, 2007, p.70). Sendo que estas imposições, por sua vez, têm se revelado mais como
resíduos de possibilidades tecnológicas do que em transformação das condições concretas sob
as quais os docentes acabam sendo submetidos neste contexto.
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Resumo
Dadas as particularidades da adolescência, esse fenômeno se constitui num campo de estudo
específico. Com o objetivo de investigar as produções científicas produzidas sobre o tema
adolescência, tendo o referencial da Teoria das Representações Sociais (TRS) como
instrumento de análise, este estudo se constituiu em uma revisão integrativa. Foram
computados 10 artigos dos três volumes dos livros referentes aos “Estudos em Representações
Sociais” do ano de 2012, da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, que utilizaram a
Teoria de Representações Sociais para estudar e compreender o fenômeno “adolescência”.
Utilizaram-se como critérios para análises dos artigos: os aspectos teóricos e metodológicos
relacionados ao uso da TRS; os sujeitos das pesquisas; os objetos de estudo; os procedimentos
de coleta e análise de dados. Foi também elaborada uma síntese dos resultados dos artigos.
Identificou-se que os sujeitos mais pesquisados foram do gênero masculino e que, no geral, a
idade dos adolescentes estudados variou de 12 a 20 anos de idade. Em relação à revisão de
literatura, os autores mais citados nos artigos pesquisados foram Moscovici, seguido de Abric.
No que se refere aos instrumentos de coletas de dados, o uso de questionário, utilizando a
Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) foi o mais utilizado, e quanto ao
instrumento de análise de dados privilegiou-se a Análise de Conteúdo. Os artigos analisados
contribuíram para uma reflexão sobre as representações sociais de adolescentes com
diferentes temas. Os dez artigos mostraram que as questões que envolvem bullying e
alcoolismo foram as mais estudadas pelos pesquisadores envolvendo os adolescentes, o que
18
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Sociais.
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revela a complexidade das questões associadas à adolescência e favorece a construção de um
olhar mais amplo sobre a temática. Espera-se que o panorama descrito nessa revisão promova
uma reflexão em relação do cenário no qual o conhecimento sobre a adolescência está se
construindo, servindo como subsídio às pesquisas em diversos campos.
Palavras-chave: Adolescência; Representações Sociais; Revisão Integrativa

Introdução
A adolescência é vista como uma fase de muitas mudanças, que afeta diretamente os aspectos
físicos, sexuais, afetivos e emocionais. Os adolescentes estão inseridos em um contexto sóciocultural em seu pleno desenvolvimento. O desenvolvimento humano é compreendido como
sendo qualquer processo de mudança que ocorre de forma progressiva a partir interações
estabelecidas dentro de um contexto, que vão desde as mudanças biológicas até as mudanças
sócio-históricas no decorrer do tempo (ASPESI; DESSEN; CHAGAS, 2005).
Nesse sentido, com o objetivo de investigar as produções científicas produzidas sobre a
adolescência, este estudo se constituiu numa revisão integrativa na qual se analisou 10 artigos
dos três volumes dos livros referentes aos “Estudos em Representações Sociais” do ano de
2012, da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, que usam a Teoria de
Representações Sociais proposto por Serge Moscovici em 1961 (MOSCOVICI, 2012), para
estudar o fenômeno adolescência.
A partir da leitura dos artigos identificou-se um total de 95 sobre o tema “adolescência” e,
dentre esses, 10 artigos utilizaram a Teoria das Representações Sociais (TRS) como
referencial teórico. Esses artigos serão abordados ao longo deste trabalho.

Referencial teórico- metodológico
Este estudo se caracteriza como uma revisão integrativa da literatura. É um método
considerado relevante para o entendimento e análise de diversos estudos com metodologias
diferentes, com abordagem quantitativa e qualitativa, em um mesmo trabalho. Permite
também reunir trabalhos experimentais e teóricos, construindo uma concepção nova sobre
determinado fenômeno ou tema. “A revisão integrativa determina o conhecimento atual sobre
uma temática específica, já que é conduzida de modo a identificar, analisar e sintetizar
resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto [...]” (SOUZA et al., 2010).
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Os resultados obtidos neste estudo foram organizados de maneira descritiva e apresentados
em figura e tabelas a fim de permitir maior clareza na identificação quantitativa dos dados,
facilitando a discussão e entendimento sobre os artigos analisados, bem como sua avaliação
crítica pelo leitor.

Resultados e discussões
Os temas dos dez artigos pesquisados estão relacionados a seguir na Tabela 1.
Artigo

Tema

1

Representações
infracionais

Autoria

por

sociais

de

adolescentes

atos IKUMA;

SANCHES;

em KODATO.

conflito com a lei.
2

Representações sociais de adolescentes SCHLOSSER;
acerca da etiologia da loucura.

3

ROSA;

DELVAN.

Representações sociais de crianças e RONCHI;

AVELLAR;

adolescentes com transtorno mental MENANDRO;
grave.

TRINDADE;
NASCIMENTO.

4

Representações sociais de estudantes SARAIVA;
do ensino fundamental acerca do COUTINHO; ARAÚJO;
bullying.

5

OLIVEIRA; MIRANDA.

Representações sociais de jovens de NASCIMENTO.
escolas públicas sobre o bullying.

6

Representações sociais do bullying por MIRANDA;
estudantes do ensino médio.

COUTINHO; ARAÚJO;
OLIVEIRA.

7

Representações
alcoolismo:

sociais

história

sobre

de

vida

o SILVA; PADILHA.
de

adolescentes.
8

História de vida e o alcoolismo: SILVA; PADILHA.
Representações

sociais

de
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adolescentes.
9

Representações

sociais

de LEAL;

SILVA;

adolescência de meninos e meninas TRINDADE.
inseridos

em

um

programa

de

aprendizagem profissional.
10

Representações sociais de trabalho SILVA;
para adolescentes aprendizes.

TRINDADE;

LEAL.

Ao analisar os artigos, constataram-se os seguintes objetos de representação estudados com
adolescentes: “violência”, “etiologia da loucura”, “transtorno mental grave”, “bullying”,
“alcoolismo”, “adolescência” e “trabalho”.

Os sujeitos das investigações
Por meio dos artigos foi possível identificar algumas características principais dos sujeitos,
bem como: idade, gênero, escolarização. Verificou-se que a faixa etária da maioria dos
adolescentes pesquisados varia de 12 a 20 anos de idade. Identificou-se também que há uma
predominância do gênero masculino. Em relação à escolarização, a maioria dos sujeitos
pesquisados cursa o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. No que se refere à amostra, a
variação foi de 9 a 191 de sujeitos da pesquisa relatados nos artigos.

Revisão da literatura
Verificou-se que, na introdução dos artigos, há uma exposição da teoria das representações
socais como forma de fundamentar os trabalhos. Na maioria dos artigos a representação social
é definida como forma de interpretar a realidade; forma de conhecimento; forma de saber
prático. Além disso, são definidos conceitos da teoria: objetivação, ancoragem, abordagem
estrutural, núcleo central, sistemas periféricos. Os trabalhos de Moscovici, Jodelet,
Jovchelovitch, Vala, Almeida e Cunha, e Abric são citados nos artigos pesquisados conforme
indicado na Figura 1.
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Figura 1 – Quantidade de citações dos autores nos artigos pesquisados.

Procedimentos de coleta dos dados
O tipo e a freqüência de utilização de instrumentos de coleta de dados nas pesquisas com
adolescentes são destacados na figura 2. Têm-se entrevistas e observação participante,
questionário (utilizando associação livre com palavras indutoras em temas como
adolescência, trabalho, ser adolescente e trabalhar), grupo focal, estudo documental, história
de vida (vertente da história oral), questionário sócio-demográfico e Escala de Agressão e
Vitimização (EVAP).

2 1
4

2
2

1

1

Entrevista e Observação
Questionário Associação Livre
Grupo Focal
Estudo Documental
História de Vida
Questionário Sócio-demográfico
EVAP

Figura 2 – Utilização de instrumentos de coletas de dados nos artigos pesquisados.
Procedimentos de análise de dados
Por meio dos artigos foram identificados vários instrumentos de análise de resultados, como
mostra a figura 3: análise de conteúdo, análise estrutural, a utilização do programa
ALCESTE® (Analyse Lexicale par Contexte d’um Ensemble de Segments de Texte) e EVOC®
(Ensemble de Programmes Permettant L’analyse des Évocations).
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Análise de Conteúdo

1

Análise Estrutural

5

3
1

ALCESTE
EVOC

Figura 3 – Utilização de instrumentos de análise de dados nos artigos pesquisados.
Observa-se na Figura 3 que a análise de conteúdo foi a técnica de análise mais utilizada nos
artigos pesquisados. O programa ALCESTE® foi o mais utilizado na automação das análises.
Resultados destacados nos estudos analisados
Pode-se verificar nos artigos pesquisados a existência de 7 (sete) eixos temáticos a saber: Atos
infracionais; Etiologia da loucura; Transtorno mental grave; Bullying; Alcoolismo;
Adolescência; Trabalho. A seguir cada eixo temático será comentado.
Eixo Temático 1 - Atos infracionais por adolescentes
Neste eixo temático os participantes presenciam de maneira ativa ou passiva situações de
violência doméstica. Para alguns desses sujeitos, o sentido da prática infracional está pautado
numa tentativa de vingança ou reparação de episódios de violência advindos de seus
familiares. Posteriormente a evasão escolar coincide com a iniciação da prática infracional e o
uso de entorpecentes. Nos atos de envolvimentos em delito estendem a se destacarem,
garantindo a confiança e o reconhecimento de seus pares. O poder é representado pelo
dinheiro através da aquisição de bens de consumo, a conquista de mulheres e a possibilidade
de inserção social.
Eixo Temático 2 - Etiologia da loucura para adolescentes do ensino médio
As representações sociais do termo loucura a partir da óptica dos adolescentes de Ensino
Médio concebem-se o papel da mídia como importante influenciador de significados e
ideologias. As noções diversas sobre a loucura estão relacionadas à Psicopatologia, e ao
mesmo tempo, foca-se nas manifestações comportamentais contrariando as normais sociais.
Eixo Temático 3 - Transtorno mental grave em adolescentes
Crianças e adolescentes com transtorno mental no qual foram pesquisados a partir dos
prontuários constatou-se que a idéia do desvio dos padrões normais de desenvolvimento e
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comportamento aceitáveis socialmente, que vem em inúmeras vezes motivadas pela
inadequação de comportamentos no espaço escolar fomentando assim, a busca por um serviço
de ajuda. As representações sociais identificam-se com o lugar das crianças e dos
adolescentes na sociedade em que não há um futuro certo, pois lidar com o anormal desperta
dúvidas e incertezas.
Eixo Temático 4 – Bulling na adolescência
Este eixo temático é abordado em três artigos pesquisados. A análise possibilitou observar
como o bullying foi representado socialmente pelos diversos grupos de pertença: estudantes
identificados como agressores, vítimas, vítimas-agressoras e não envolvidos. As
Representações Sociais, entendidas como teorias implícitas, consensuais envolvem a
atividade cognitiva e orienta as condutas de grupos.
Nesse sentido, as representações sociais dos adolescentes encontram-se ancorados em
representações nocivas, podendo levá-los ao adoecimento e até mesmo ao suicídio, como fuga
do seu sofrimento.
Eixo Temático 5 – Alcoolismo na adolescência
Neste eixo temático abordam-se dois artigos. No artigo 7 encontra-se o consumo de bebida
alcoólica entre os adolescentes entrevistados. A atitude e comportamento dos adolescentes no
que se refere ao alcoolismo revelam que as bebidas são as responsáveis pelo processo de
socialização, propiciando momentos de prazer, que conseqüentemente acaba tornando
abusiva, tornando também uma dependência química.
Eixo Temático 6 – Representações da adolescência num programa aprendiz
Aqui o eixo temático está relacionado com a investigação das representações sociais de
adolescência. Constatou-se que representação social dos adolescentes está ancorada no termo
“curtição”, caracteriza por momentos de alegria, e ao mesmo tempo entendida como um
período naturalmente difícil e problemático.
Eixo Temático 7 – Trabalho na adolescência
Neste eixo temático a representação incorpora-se, elementos específicos resultantes das
experiências dos jovens no mercado de trabalho. As representações de trabalho estão destacas
pelo núcleo central “dinheiro e responsabilidade”, ancorados em crenças e valores difundidos
e consensuais nos grupos que constitui a sociedade.

O

trabalho é visto como uma

experiência positiva que possibilita um processo de crescimento pessoal. A independência e
autonomia são destacadas pelos participantes do gênero feminino. Para os adolescentes
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(masculinos) os ganhos financeiros (dinheiro) significam na figura do provedor e da pessoa
financeiramente bem sucedidos, historicamente construídos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos artigos mostrou que as questões que envolvem bullying e alcoolismo foram as
mais estudadas pelos pesquisadores envolvendo os adolescentes, conforme observado na
Figura 4.
Alcoolismo

Atos
Infracionais

Transtorno
Mental

RS de
Adolescência

Etiologia da
Loucura

Trabalho

Artigo 4

Artigo 7

Artigo 1

Artigo 3

Artigo 9

Artigo 2

Artigo
10

Artigo 5

Artigo 8

Bullying

Artigo 6

Figura 4 – Relação entre os eixos temáticos e os artigos pesquisados.
Diante dos inúmeros contextos sociais representados e vivenciados na adolescência, notou-se
que os adolescentes revelam uma profunda relação entre risco e vulnerabilidade. Nessa
perspectiva desenvolvimentista contemporânea, as adversidades não estão reclusas nem são
independentes, mas constituem o contexto social (SAPIENZA & PEDROMÔNICO, 2005),
sujeitas às influências do macrossistema (BRONFENBRENNER, 1996). Melhor dizendo, a
vulnerabilidade implica um processo interativo entre contextos sociais onde vive o
adolescente e um conjunto de fatores básicos que, quando presentes, colocam o indivíduo em
risco resultando em resultados negativos (BLUM et al., 2002).
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Resumo
Estudo do tipo bibliométrico que objetivou analisar a produção científica, nacional, de
enfermagem embasada na Teoria das Representações Sociais. Utilizaram-se as palavras-chave
“representações sociais” e “enfermagem” para a busca dos estudos publicados nas bases de
dados LILACS e BDENF. Foram incluídos os artigos completos em língua portuguesa,
disponíveis online e gratuitos, que utilizaram a Teoria das Representações Sociais. Houve
maior produção no ano de 2011; o predomínio de doenças como objeto representacional; de
profissionais da saúde como sujeitos e hospitais como local em que foram realizados os
estudos. Pesquisadores vinculados às universidades da região Sudeste, com destaque para a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, obtiveram maior número de publicações. Quanto aos
aspectos metodológicos destacou-se a entrevista e análise de conteúdo. Portanto, observa-se a
relevância da TRS no campo da enfermagem e, por conseguinte, a contribuição de
enfermeiros no desenvolvimento e consolidação da teoria.
Palavras-chaves: enfermagem, bibliometria, pesquisa em enfermagem, representações sociais.

Introdução
As pesquisas científicas, na área da saúde, têm sido instrumento de apoio tanto para o
aprimoramento saber científico quanto para a descoberta de novas estratégias de cuidado, de
promoção à saúde e de prevenção de doenças. Também tem servido de suporte para os
pesquisadores compreenderem comportamentos, atitudes, valores e significados acerca de
objetos bem como o modo como os indivíduos cuidam de sua saúde ou enxergam a doença.
Nesse sentido, cita-se a Teoria das Representações Sociais (TRS) que permite explicar
fenômenos a partir de uma perspectiva coletiva, sem perder de vista as construções
particulares da realidade. A Representação Social (RS) é uma forma de conhecimento,
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socialmente elaborada e partilhada pelos sujeitos (JODELET, 2001) principais atores sociais,
o qual se busca um foco simbólico do objeto estudado. Para tanto, o objeto deve ter relevância
cultural ou espessura social e fazer parte do cotidiano dos sujeitos (SÁ, 1998).
Iníciada na França, em 1961, pelo psicólogo social Serge Moscovici, difundiu-se no Brasil
nos anos 80 por meio dos primeiros estudos de mestrado e doutorado (SÁ, 1998). Na área da
saúde, os estudos de representações sociais “permitem acesso ao conhecimento social que
orienta as práticas de uma determinada população em relação a um determinado problema, ou
seja, o conhecimento que ela utiliza para interpretar tal problema e justificar suas práticas
sociais” (OLIVEIRA, 2001, p. 143). Deste modo, ao permitir conhecer o comportamento de
um grupo, as RS são capazes de orientar as práticas de cuidado.
Tem sido utilizada em grande escala nas publicações de enfermagem, demonstrando a sua
relevância na área da saúde. Um levantamento sobre a utilização da teoria em teses e
dissertações de enfermagem disponíveis no Banco de Dados no Centro de Estudo de
Pesquisas em Enfermagem entre 2001 e 2007, contatou que 167 pesquisas utilizaram a teoria
das representações sociais, sendo 129 dissertações e 38 teses. (SILVA, MARTINI, BECKER,
2011).
Nesse sentido, com o intuito de avaliar a produção científica encontra-se a pesquisa
bibliométrica. Trata-se de um recurso estatístico utilizado na análise de um corpo de literatura
para revelar o desenvolvimento histórico de campos de assuntos e mensurar padrões de
autoria, publicação e uso (PINHEIRO et al, 2012). Este método tem se destacado no campo
científico e sustentado por revelar o padrão de pesquisas e a identificação de tendências.
A pesquisa bibliométrica “apóia-se em estudos realizados em bases de dados bibliográficas,
indexadores e resumos, em diretórios e catálogos de títulos de periódicos e em referências e
citações” (RAVELLI et al, 2009, p.507). A enfermagem também está se apropriando deste
método, pois possibilita conhecer dados da produção científica, estagnação ou avanço de
temáticas.
Por fim, salienta-se que analisar a produção científica da enfermagem embasada na TRS
permite mapear a utilização desse recurso teórico-metodologico de forma a desvelar novas
descobertas, conhecer o que está sendo compartilhado entre a comunidade científica bem
como contribuir com a renovação da teoria. Assim objetiva-se analisar a produção científica,
nacional, de enfermagem embasada na Teoria das Representações Sociais.
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Metodologia
Trata-se de um estudo tipo bibliométrico e descritivo que buscou analisar a produção
científica da enfermagem com a utilização da TRS. Para a busca dos estudos, escolheram-se
as bases de dados LILACS e BDENF utilizando-se as palavras-chave “representações sociais”
e “enfermagem”.
A pesquisa compreendeu os artigos completos, em língua portuguesa, com embasamento na
TRS; disponíveis online e gratuitos. Foram excluídos os demais tipos de trabalhos como teses,
dissertações, capítulos de livros, artigos cujo texto completo não estava disponível. A busca
textual foi realizada no mês de fevereiro de 2014.
Utilizando-se as palavras-chave encontraram-se 113 estudos na BDENF e 160 na LILACS.
Ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão bem como eliminar aqueles que se repetiam em
ambas as bases, restaram 22 e 148 artigos respectivamente. Um quadro sinóptico foi
elaborado para o levantamento dos indicadores bibliométricos: identificação, ano, temática,
sujeitos, local do estudo, tipo de coleta e de análise, vinculação dos autores a organizações
públicas ou privadas.
Os dados foram organizados em planilhas do tipo Excel e para a apresentação dos resultados
utilizou-se a estatística descritiva com a finalidade de obter maior clareza dos dados.

Resultados e discussão
Foram submetidos à análise bibliométrica 170 estudos, através dos critérios de inclusão e
exclusão.
Nos 170 artigos analisados o período de publicação variou de 1997 a 2013. Observou-se um
aumento progressivo no número de publicações a partir do ano de 2004, sendo que em 2011
ocorreu o maior número de produções.
No ano de 2003 foi inaugurada a I Conferência Brasileira sobre Representações Sociais, no
âmbito da III Jornada Internacional de Representações Sociais (JIRS), marcando o início da
TRS, no Brasil (GUERRA et al, 2011). Com isso, acredita-se que houve difusão do
conhecimento acerca da teoria, considerando o aumento de publicações a partir do ano de
2004. Já o ano de 2011 foi marcado pela comemoração dos 50 anos da fundação da TRS,
durante a realização da VII JIRS e do V Congresso Brasileiro de Representações Sociais, que
ocorreram em Vitória-ES, reunindo pesquisadores, acadêmicos, pós-graduandos e
profissionais de diversas áreas que trabalham com a TRS (GUERRA et al, 2011).
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A partir da análise bibliométrica constatou-se que 17(10%) estudos abordaram doenças como
objetos representacionais. Entre elas cita-se o câncer, a aids, a tuberculose, a hipertensão
arterial, a doença mental, a hanseníase, demonstrando a relevância social e cultural desse
objeto. Segundo Sá (1998, p. 36) “o caráter estranho e ameaçador próprio da doença responde
pela sua extrema capacidade em gerar representações”.
Dentre as doenças abordadas como objeto representacional, destaca-se a doença mental e a
aids, confirmando o crescimento e o avanço dos estudos nessas áreas.

Denise Jodelet,

precursora de Moscovici, desenvolveu um trabalho pioneiro de pesquisa sobre a representação
da loucura. No Brasil, pesquisadores consagrados na TRS, como a enfermeira Denize
Oliveira, tem se aprofundado na temática da aids desvelando um processo de mudança na
representação dessa doença e das pessoas que vivem com a mesma, com menor inferência à
morte e possibilidade de aumento de expectativa de vida (COSTA et al, 2012).
Neste estudo, também houve prevalência de pesquisas que tinham como objeto aqueles
relacionados ao Processo de Trabalho (9,4%). Incluem-se nesse as tecnologias de cuidado, o
trabalho noturno, o trabalho em Unidade de Terapia Intensiva, a humanização, a autonomia
profissional, a liderança, a biossegurança e os modelos de saúde.
No que se refere à categoria Cuidado Reificado (7,1%), inclui-se como objeto
representacional o cuidado de enfermagem e saúde, o processo de cuidar e tratar, em diferente
situações; na concepção dos próprios profissionais bem como de familiares, pacientes e
cuidadores.

Tais fenômenos de representação dão sentido às práticas de atendimento,

(re)apresentando quem é o profissional,o

seu conhecimento, de que forma está sendo

prestada a assistência, enfim, de modo geral, possibilita a organização de condutas e
comunicações com relação às práticas sociais e assistenciais (MARTINEZ, SOUZA,
TOCANTINS, 2012).
Quanto aos sujeitos dos estudos houve predomínio de profissionais da saúde (35,3%) seguido
de mulheres, acadêmicos, pacientes e cuidadores/familiares com a mesma porcentagem
(7,6%). Essa diversidade de sujeitos, atores de representações, tem como base os universos de
pensamento definidos por Moscovici: os universos reificados e os universos consensuais. Os
primeiros ganham objetividade e rigor lógico e metodológico, são restritos e embasados por
cientificidade, retratam a realidade independente da consciência. Já os últimos são
caracterizados por práticas interativas dia-a-dia, são acessíveis a todos, variáveis, menos
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sensível a objetividade, denominado conhecimento do senso comum (ARRUDA, 2002).
Ambos não competem e sim tem propósitos diferentes.
Soma- se, ainda, nessa teia de relações simbólicas e comunicativas um saber prático do tipo
híbrido, no campo da saúde, em que os profissionais constroem suas representações e seu
saber apoiado tanto em representações comuns quanto no conhecimento reificado
(OLIVEIRA, 2011). A esse saber prático, construído pelos profissionais, a autora denomina
de conhecimento técnico-profissional.
Deste modo, observa-se que nas produções de enfermagem existe a preocupação em
compreender os significados, as aspirações, conceitos, entre diferentes atores sociais,
fortalecendo a enfermagem como ciência e como colaboradora no desenvolvimento e
consolidação da TRS na área.
As regiões Sudeste (38,1%) e Nordeste (17,2%) destacaram-se nas produções científicas. Ao
se individualizar as universidades houve o predomínio da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (14,1%), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (10,5%) e da Universidade de
São Paulo (8,8%). Resultado semelhante foi encontrado em pesquisa que analisou teses e
dissertações de enfermagem com utilização da TRS o qual obteve a concentração das
produções na região Sudeste (61,2%), representado por seis instituições, localizadas
principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e região Nordeste (26,8%),
compreendendo os Estados da Bahia, Paraíba, do Ceará e Rio Grande do Norte (SILVA
MARTINI E BECKER, 2011).
Esses autores enfatizam a similaridade dos dados com o mapa de localização dos Programas
de Pós-Graduação de mestrado e doutorado em enfermagem no Brasil, reconhecido pelo
Ministério da Educação, sendo a maioria localizada nessas regiões. De certa forma, tal
atributo reflete nesta pesquisa, considerando que os enfermeiros/docentes doutores são os
principais pesquisadores, juntamente com alunos de pós-graduação.
Dentre os locais em que os estudos foram realizados os Hospitais (gerais em trinta e dois
estudos e de ensino em vinte estudos) destacaram-se em 34,6% dos trabalhos. Em um estudo
bibliométrico sobre a enfermagem e o envelhecimento foi evidenciado, também, que as
instituições hospitalares têm relevância na produção científica corroborando com os achados
deste estudo (RAVELLI et al, 2009).
Sabe-se que historicamente os hospitais tem sua função clínica, destinado à intervenção sobre
a doença e seu objetivo principal é a cura. Ainda hoje, mantém a característica de instituição
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dedicada ao trabalho terapêutico, no entanto algumas mudanças podem ser visualizadas
voltadas para a humanização da saúde, com “ênfase na intervenção tecnológica para ações
sustentadas, nas relações humanas” (ANTUNES et al 2007, p.4030).

A Atenção Básica à

Saúde (ABS) como um todo foi citada em 18% dos artigos analisados (CAPs, UBS, ESF). De
acordo com Campos (2007) a ABS é uma das principais portas de entrada para o sistema de
saúde, mas não a única, nela deveria ser resolvida a maioria dos problemas de saúde
enfrentados pela população.
Dentre os métodos de coleta utilizados houve predomínio da técnica de entrevistas (45,3%).
Estudo realizado por meio de um levantamento de dados em bases científicas sobre a TRS nas
pesquisas da Enfermagem brasileira evidenciou que entre a técnica de coleta de dados a que
predominou foi a entrevista semiestruturada (SILVA; CAMARGO; PADILHA, 2011). Essa
tem sido um método muito utilizado nos estudos das representações sociais, inclusive na área
da pesquisa em enfermagem e constitui-se num processo de interação e comunicação verbal,
propiciando desvendar condições estruturais, preceitos de valores e crenças, normas e
imagens que, são essenciais no campo das representações sociais. (SÁ, 1998).
Outra técnica utilizada foi a de livre associação de palavras (15,8%), essa possui o intuito de
identificar elementos das representações sociais, já que essa técnica por ser configurada de
forma projetiva em relação à estrutura psicológica, possui como resultado um material
espontâneo que dificilmente surge durante as entrevistas formais (SÁ, 1998). Dessa forma,
evidencia-se a importância dessa técnica em relação à espontaneidade com conteúdos livres
de contaminação previa por parte do pesquisador (SÁ, 1998).
Cabe destacar que a observação foi associada à entrevista em dezoito estudos (10,5%),
permitindo um maior conhecimento do objeto estudado, pois pela observação é possível ter
acesso às práticas socioculturais como uma variável relevante nas pesquisas que envolvem as
representações sociais (SÁ, 1998), servindo como um complemento à entrevista.
Com relação às técnicas de análise a análise de conteúdo foi utilizada em 49,4% dos artigos
analisados. Essa técnica é considerada a prática mais comum de pesquisa em representações
sociais principalmente quando associada a entrevistas; permite descrever o conteúdo das
mensagens, materiais impressos e revisões (SÁ, 1998).
Outra ferramenta utilizada para analisar os dados foi o software ALCESTE (Anályse Lexicale
por Contexte d’ um Esemble de Segments de Texte), descrito em 11,8% dos artigos
analisados. Este software é utilizado para fazer análises textuais, visando obter informações
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básicas sobre um texto através de sua quantificação. Utiliza como método a Classificação
Hierárquica Descendente através de sucessivas divisões do texto, identifica as oposições mais
evidentes entre as palavras extraindo as classes de enunciados representativos para a formação
de futuras categorias (SOUZA et al, 2009).
O software EVOC (Ensemble de Programmes Permettant l’Analyse des Evocations) também
foi utilizado em grande escala (11,2%). Considerado uma ferramenta computacional destinada
a pesquisadores que utilizam a teoria das Representações Sociais (RS) o programa “visa
permitir a identificação, a partir de uma lista ordenada de evocações livres, dos elementos
centrais e periféricos da representação conforme define a teoria do núcleo central”
(SANT’ANNA, 2012, p.98). Chama-se a atenção para cinco publicações que não
especificaram o método de análise, descrevendo, apenas, o embasamento na TRS para a
realização da análise.

Considerações finais
Por meio deste estudo pode-se analisar a produção científica na enfermagem apoiada na TRS,
de forma estatística. Constatou-se que essa teoria é relevante e têm sido utilizada em grande
escala na enfermagem, pois a partir das RS é possível conhecer o comportamento e a
orientação das práticas de cuidado, essenciais na enfermagem.
Constatou-se aumento gradativo da utilização da teoria a partir do ano de 2004, evidenciando
a difusão do conhecimento acerca da TRS e sua importância. Além disso, verificaram-se entre
os indicadores bibliométricos o predomínio de doenças como objeto representacional;
profissionais da saúde como sujeitos e hospitais como local em que foi aplicada a pesquisa.
Houve concentração de artigos produzidos por pesquisadores vinculados às universidades da
região Sudeste seguida da região Nordeste. Quanto aos aspectos metodológicos destacou-se a
entrevista como forma de coleta de dados e a análise de conteúdo como forma de analisar os
dados.
Devido ao limite estipulado de páginas, optou-se por descrever aqueles que se sobressaíram.
No entanto, o objetivo proposto neste estudo foi alcançado uma vez que foi levantando as
características da produção de enfermagem com base nas representações sociais. Destaca-se
que para o aprimoramento da TRS é preciso que os pesquisadores se apoiem em uma
metodologia adequada que permita desvelar as representações sobre os objetos
representacionais, evitando, assim, uma simples descrição de um fenômeno. Cabe aos
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editores, responsáveis pelos periódicos, a garantia da qualidade das publicações com um olhar
crítico sobre os aspectos metodológicos e éticos, sobre a relevância e justificativa da pesquisa.
Por fim, reconhecendo que a enfermagem possui papel significativo nas questões de saúde,
através da TRS busca uma maneira de compreender os significados entre os diferentes atores
e contextos sociais permitindo, desta forma, a aplicação de intervenções direcionadas e
eficientes.
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Resumo
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre as possibilidades de estudo da temática que
envolve inteligência e criatividade. A partir de uma breve revisão das pesquisas desenvolvidas
na área, percebe-se que há pouca concordância até mesmo sobre os conceitos, se são
fenômenos distintos ou se a criatividade seria uma faceta da inteligência. Desta forma, com o
objetivo de lançar um novo olhar sobre o assunto, é inserida a proposta da psicologia social,
que possibilita de deixar de ver essas questões como apenas intrínsecas ao sujeito e procurar
entendê-las no ambiente sócio-histórico-cultural em que aparecem e pelo qual são
determinadas. Da teoria das representações sociais de Moscovici são debatidos conceitos
como o de pensamento natural, polifasia cognitiva, objetivação e ancoragem a fim de
compreender a formação de representações e o próprio pensar. O pensamento natural nos
remete à forma de pensar típica das trocas sociais em que o raciocínio lógico formal não tem
tanto destaque. Pela revisitação do conceito de polifasia cognitiva verificamos que tanto o
raciocínio lógico formal, usado no pensamento científico, quanto a lógica infantil coexistem
num mesmo indivíduo ou grupo. Isso permite entender o pensamento por uma perspectiva
ampliada e menos dogmática em que diversas formas de pensar entram em sua composição de
modo não hierárquico. Sendo assim, o pensamento criativo seria uma das possibilidades de
manifestação do pensar, podendo surgir dependendo de variáveis intrínsecas e extrínsecas ao
sujeito. Da mesma forma, destacamos os conceitos de objetivação, como modo de
instrumentalizar o saber nas trocas cotidianas, e de ancoragem que possibilita o acréscimo
facilitado de novas informações à rede de conhecimentos subjetiva. Ambos facilitam a
formação de representações sociais e possibilitam que conceitos como os de criatividade e
inteligência sejam representados pala maioria das pessoas leigas e, por exemplo, associados a
grandes áreas de classificação como artes e ciências, respectivamente. Embora as pesquisas da
área tenham desenvolvido conceitos como o de “inteligências múltiplas” e reflitam sobre a
influência do meio sociocultural no desenvolvimento da criatividade, acreditamos que essa
área seria muito beneficiada por estudos que levassem em consideração os paradigmas da
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psicologia social propostos, compreendendo que o pensamento é múltiplo e aprofundando a
reflexão a partir do estudo de pensamentos diversos como magia, religião, ideologia e ciência.
Palavras-chave: inteligência, criatividade, pensamento natural, representações sociais.

Introdução
Este estudo tem o objetivo de levantar questões relativas à inteligência e criatividade através
do olhar da psicologia social. Da teoria das representações sociais de Moscovici são extraídos
conceitos como de polifasia cognitiva, objetivação e ancoragem a fim de compreender a
formação de representações e o próprio pensar. A partir daí acreditamos ser possível propor
um enfoque diferenciado para fenômenos tão plurais como a inteligência e criatividade.
Esses fenômenos, de modo geral, não são estranhos à maioria da população. Se perguntarmos
às pessoas sobre o significado da palavra inteligência, certamente elas nos darão,
prontamente, respostas diretas sobre o assunto (Roazzi e Souza, 2002). Do mesmo modo
pensamos que a criatividade é assunto de certo modo dominado pelo senso comum. Já no
campo da ciência, uma das dificuldades relativas ao estudo da inteligência é a delimitação de
suas características, principiando pelo fato de que não há consenso sobre o próprio conceito.
Embora o estudo da inteligência faça parte da fundação da Psicologia como ciência (Roazzi e
Souza, 2002), sendo pesquisado desde o início do século passado, pouco se sabe sobre sua
natureza e funcionamento.
Há diversas linhas e teorias, amplamente conhecidas, que buscam entender o fenômeno da
inteligência. Algumas dão ênfase ao componente de “desempenho intelectual e fatores gerais
ou específicos que o compõem” (Roazzi e Souza, 2002, p.32), como a abordagem
psicométrica, enquanto outras enfatizam o que é adquirido através de aspectos psicogenéticos
e/ou socioculturais, como as abordagens de Piaget e Vygotsky, respectivamente. Nenhuma
delas representa um consenso mínimo ou mesmo responde a todas as questões ainda sem
resposta a respeito da inteligência (Roazzi e Souza, 2002). Gardner, que desenvolveu a Teoria
das Inteligências Múltiplas, uma proposta alternativa à visão da inteligência como capacidade
inata, geral e única (GAMA, 2006), propõe que inteligência é a “habilidade para resolver
problemas ou criar produtos que são significativos em um ou mais ambientes culturais”.
(GARDNER, apud GAMA, 2006, p.32). Notamos aqui a importância do ambiente para
avaliar a habilidade específica.
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Em relação à criatividade acontece algo semelhante:
Muitas são as definições propostas para o termo criatividade.
Analisando-as, pode-se constatar que não há acordo quanto ao
significado exato do termo, nem consenso se seria uma habilidade
distinta da inteligência, ou, pelo contrário, uma faceta da inteligência
que não tem sido avaliada tradicionalmente pelos testes de
inteligência. (ALENCAR, 1993, p. 15)
Os testes de inteligência são a ferramenta ainda usual para mensuração da inteligência embora
a partir da década de 1960 estejam sendo cada vez mais questionados (Roazzi, 2002), pois
não são apenas aspectos relacionados à criatividade que deixam de ser analisados, muitos
outros aspectos cognitivos escapam aos processos de testagem, que avaliam, de modo geral, o
raciocínio lógico, matemático, linguístico e espacial, áreas tradicionalmente valorizadas pela
nossa sociedade e importantes para o sucesso escolar (GAMA, 2006). Como bem salienta
VINCENT ao se referir à questão de alunos muito inteligentes (2010, p.131):
A inteligência definida pelos testes não é nada mais do que a
capacidade de resolver rápida e corretamente questões lógicas. O que
apresentar resultados superiores à média não será particularmente
sábio, culto, nem mesmo performativo para se adaptar à vida real.
Nada assegurará que ele será apto a fazer boas escolhas, a tomar boas
decisões, a se integrar a uma equipe. Se o aluno dotado e precoce já
encontrou dificuldades no curso de seus estudos, essas dificuldades
correm o risco de serem consideravelmente aumentadas no universo
competitivo do trabalho profissional.
Uma vez que a medição de um QI elevado não prediz muito sobre o indivíduo testado, isso
nos leva a pelo menos duas das perguntas ainda não respondidas em relação às pesquisas
sobre inteligência: o que os testes medem e para que servem essas medidas. Tendo em vista o
estado ainda nebuloso, embora muito estudado, da temática da inteligência e criatividade,
propomos voltarmos nosso olhar para uma abordagem psicossocial, pouco usual nesta área.
Nesta perspectiva, primeiramente, devemos situar a questão no contexto social, em que
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aparece e se desenvolve, conforme explicita MUGNY e CARUGATI, em seu estudo sobre
representação social da inteligência:
In this perspective the social is not merely epiphenomenal, brought in
as in additional factor which may alter the course of development
from time to time, but – in the form of the child’s specific social
experiences – is actually constitutive of his social and cognitive
ontogenesis. (1989, p. 4)
Para os autores devemos parar de ver a inteligência como uma característica intrínseca ao
sujeito e começar a aceitar que “inteligência” é um rótulo socialmente necessário, históricoculturalmente determinado.
No caso da criatividade, o produto criativo depende da aprovação do campo social que
determina o que é ou não criativo. Mais ainda do que a inteligência, a criatividade só pode ser
reconhecida pelo seu produto (GARDNER, apud BECKER et al., 2001), ou seja, através de
sua exteriorização e julgamento social, sendo amplamente influenciada por fatores extrínsecos
ao sujeito.

Desenvolvimento
Para melhor compreensão do fenômeno multifacetado da inteligência e criatividade propomos
a discussão mais detida sobre a teoria das Representações Sociais, mais especificamente sobre
o conceito de “polifasia cognitiva”, componente do pensamento natural, proposto por
Moscovici (1961/1978) em seu clássico estudo sobre a representação social da psicanálise.
Justifica-se o uso do modelo teórico das representações sociais devido a sua diversidade e
abrangência, uma vez que a “representação social é um corpus organizado de conhecimentos
e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física
e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de
sua imaginação” (Moscovici, 1961/1978, p. 28). Desta forma percebemos que no fenômeno
das representações há tanto um processo de repetição, no sentido em que há um resgate de
uma bagagem cultural compartilhada, num procedimento de troca, como há um processo de
criação, tanto individual quanto grupal, através do qual existe a possibilidade de renovação
constante de todo o sistema cultural e social.
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Moscovici propôs o que ele chamou de pensamento natural para a forma de raciocinar que
ocorre durante as trocas sociais. Muito diferente do raciocínio lógico formal presente no
pensamento científico e esperado na maior parte da expressão adulta, a forma de pensar típica
das trocas cotidianas, que compõem o senso comum, tem característica classificatória e pode
apresentar lógicas e composições diversas, todas válidas e usadas pelo mesmo indivíduo ou
grupo de acordo com a situação e nível de conhecimento. Sobre a lógica e as leis do
pensamento, Moscovici (1961/1978, p. 249) reitera:
À Psicologia Social ainda menos compete arvorar-se em guardiã de
normas, fossem elas a do pensamento. Cumpre-lhe debruçar-se sobre
os fenômenos observados e definir suas regularidades próprias. Nesta
perspectiva, temos forçosamente que abandonar a oposição lógicoilógico, racional-afetivo, social-não social, que suscitou tantas
controvérsias célebres e assedia os espíritos. Encontramo-nos então
perante uma pluralidade de sistemas cognitivos e de situações sociais
entre as quais existe uma relação de adequação.
Para explicar o “pensamento natural” Moscovici desenvolve alguns conceitos, entre eles o de
polifasia cognitiva, que se refere “a um estado em que registros lógicos diferenciados
inseridos em modalidades diferentes de saber coexistem em um mesmo indivíduo, grupo
social ou comunidade” (Jovchelovitch, 2004, p.20). Mesmo não afirmando diretamente, em
seu estudo sobre a representação social da psicanálise, Moscovici reuniu dados suficientes
para comprovar este tipo de funcionamento do pensamento (Jovchelovitch, 2004) uma vez
que as respostas dadas pelos indivíduos seguiam diferentes formas de pensar, tanto individual
quanto grupalmente, apresentando desde estágios de lógica mais infantil até a lógica adulta.
Isso levou o autor ao seguinte questionamento: “Se a evolução do homem pressupõe a
ultrapassagem de certos estágios (da lógica infantil, em particular), como explicar que se
reencontre essa mesma lógica em representações elaboradas pela sociedade dos adultos?”
(Moscovici, 1961/1978, p. 282).
No contexto da polifasia cognitiva, o uso de uma forma de pensar ou outra depende de fatores
como nível de conhecimento do ambiente e do assunto em pauta, objetivo das trocas na
comunicação, grau de diferenciação do indivíduo em relação ao meio social ou físico
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(Moscovici, 1961/1978, p. 287). Desta forma, podemos pensar que o raciocínio criativo, cujo
funcionamento se distancia da lógica formal e propõem uma lógica diferenciada, sincrética e
complexa, não causal, emerge no grupo ou indivíduo não como um raciocínio fora da
“norma”, e sim como uma forma natural e possível dependendo dos facilitadores intrínsecos e
extrínsecos ao indivíduo.
É difícil saber ao certo todas as variáveis intrínsecas e extrínsecas que influenciam o
pensamento criativo e como desenvolvê-lo, principalmente, como mensurá-lo. Em uma
abordagem cognitivista propõem-se a influência de variáveis cognitivas, como inteligência e
talentos especiais, variáveis ambientais, como cultura, educação e situação políticoeconômica, bem como influência de variáveis de personalidade, como confiança e não
conformismo (Eysenck, 1999). O autoconceito é um fator intrínseco destacado por Alencar
(1993) que pode influenciar a questão da criatividade individual e grupal, bem como posturas
familiares de encorajamento, autonomia e independência, ou, ao contrário, comportamento
crítico, restritivo e punitivo podem afetar o desenvolvimento da criatividade (Miller e Gerard,
1979, citado por Alencar, 1993, p.68).
Interessante observar que mesmo um indivíduo avaliado como criativo pode deixar de sê-lo
em outro momento de sua vida (Alencar, 1993), podendo também ser criativo em uma área e
em outra não. Esse tipo de fenômeno justifica um esforço para promover mais estudos em
psicologia social a fim de entender todas as variáveis intrínsecas e extrínsecas que
influenciam o advento de “fases criativas”. Lemaine (1974) nos fala de diferenciação social e
originalidade, que apesar de constituírem conceitos diferentes de criatividade, como o próprio
autor frisa, acreditamos ser um viés que possa elucidar algumas facetas desta questão do
aparecimento e manutenção da criatividade como uma forma de construção de identidade
diferenciada individual ou grupal:
Creativity and originality come under the heading of cognition (even
if the authors discover the presence of all sorts of 'components'), and
they are to be seen in terms of individual achievement in conditions
relating to set tasks. Differentiation may lead to creativity when it
reveals itself in the cognitive field, it may be compatible with
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originality, but it should not be confused with a capacity for invention.
(Lemaine, 1974, p. 29)

Procurando, ainda, explicitar a composição do pensamento que produz representação social,
outros dois processos, além da polifasia cognitiva, são fundamentais: a objetivação e a
ancoragem. O processo de objetivação torna concreto algo abstrato, possibilitando a
manipulação de um conceito distante pelo sujeito que representa, fortalecendo seu aspecto
icônico. É através da ancoragem que o que é estranho torna-se familiar e a imagem formada
de determinado conceito é encaixada em alguma das categorias já existentes e familiares.
Sendo assim, tudo aquilo que é percebido é forjado, “moldado”, para poder ser classificado e
compreendido. Esta forja é concebida a partir de características pregnantes de um modelo de
classe, um protótipo, que é comparado ao novo elemento (Moscovici, 2007, p. 64). Pelo uso
desses processos foi possível às pessoas pesquisadas por Moscovici (1961/1978) familiarizarse com seus diversos conceitos (recalque, libido etc.) e falar sobre a psicanálise. Da mesma
forma, conceitos abstratos e inicialmente pertencentes à esfera acadêmica, como
“inteligência” e “criatividade”, são atualmente passíveis de representação social pela grande
parte dos leigos, que provavelmente desenvolveram personagens-modelo para classificar o
que é uma pessoa inteligente ou criativa. Tradicionalmente criatividade e inteligência são
associadas a grandes áreas de classificação como artes e ciências, respectivamente.
Enfim, seria bom ampliar o estudo do pensamento natural, visando atividades de inteligência
e criatividade, a partir da reflexão e pesquisa de pensamentos similares, como magia, religião,
ideologia e ciência (Moscovici, 1992; Moscovici e Hewstone, 1984).

Considerações finais
Procuramos ao longo deste texto problematizar a temática da inteligência e criatividade
levando em consideração a teoria das representações sociais. Nesta interface pudemos
levantar alguns questionamentos e entendemos isso como oportunidade para futuras
investigações.

Salientamos a importância do conceito de polifasia cognitiva para

entendermos o fenômeno do pensar de forma mais ampla e menos dogmática, atingindo um
“conceito mais sábio de razão”, conforme salienta Jovchelovitch (2004, p. 29), em que há “o
reconhecimento da diversidade de lógicas implicadas no saber”. De acordo com Moscovici
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(1961/1978) é possível a um sujeito individual (ou coletivo) usar uma diversidade de modos
de reflexão, dependendo do domínio da situação externa e de seus objetivos. Da mesma
forma, sublinhamos os conceitos de objetivação, como modo de instrumentalizar o saber nas
trocas cotidianas, e de ancoragem que possibilita o acréscimo facilitado de novas informações
à rede de conhecimentos subjetiva.
Levantando alguns pontos da proposta teórica de Moscovici, procuramos mostrar sua busca
pela a construção de um saber de ordem ontológica em que a noção de “progresso” (tão
presente na proposta piagetiana), perde seu sentido. Essa noção de progresso, conforme
explica Jovchelovitch (2004, p. 29), promoveu:
A construção de um padrão contra o qual o sujeito do saber poderia
ser avaliado levou a um processo sócio-político de colocar saberes e
as pessoas que o produzem em uma escala hierárquica onde formas
inferiores e formas superiores de saber (e ser, já que todo saber possui
uma dimensão ontológica) são comparadas.
Nas teorias específicas da área de inteligência e criatividade encontramos conceitos como o de
“inteligências múltiplas” (Gardner, 1994) e a valorização das condições sociais e culturais na
emergência de comportamentos criativos (Csikszentmihalyi, 1988 apud Alencar, 1993, p.59).
Observamos que os estudos dessas áreas seriam muito beneficiados se olhados pelas lentes da
problematização teórica de representações sociais e a proposta da multiplicidade do pensar e
do agir.
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Resumo
As representações sociais, enquanto conhecimento construtivo e de caráter social que se
originam nas conversações cotidianas, são uma elaboração de um objeto social pela
comunidade com o objetivo de conduzir-se e comunicar-se em relação aos temas e problemas
vividos. Nesse sentido, são fundamentais os estudos sobre drogas e representações sociais,
pois eles podem elucidar práticas sociais sobre o uso e/ou sobre as pessoas que usam drogas.
Com o objetivo de mapear os estudos sobre drogas e representações sociais, realizamos uma
revisão sistemática de artigos publicados nos portais Scientific Electronic Library Online
(Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS – PePSIC) e PsycINFO. O descritor principal
utilizado foi Social Representations, conjugado com os descritores Drugs, Addiction,
Chemical Dependence, Drug Addiction e Substance Abuse. Foram selecionados 23 artigos
que apresentavam como foco do estudo a relação entre drogas e representações sociais.
Destes, 13 foram publicados em periódicos nacionais e 10 em internacionais. Em relação aos
métodos de “coleta de dados”, observamos uma multiplicidade de procedimentos. Os métodos
mais utilizados foram a entrevista semiestruturada, questionários, entrevistas – estruturadas e
em profundidade, grupos focais e de discussão, e observação – participante e não participante.
Já para a análise dos dados, a Análise de Conteúdo Temática é a mais citada. Em relação aos
participantes nas pesquisas e/ou objeto/foco de reflexão, os usuários de drogas participam em
sete pesquisas e os profissionais de saúde o são em seis. Estudantes de ensino superior e o
tema da prevenção aparecem em três pesquisas cada um. A análise desses estudos publicados
sobre drogas e representações sociais nos leva a formular algumas considerações de caráter
metodológico e teórico. Em relação aos aspectos metodológicos, destaca-se a necessidade de
um pluralismo metodológico nas pesquisas em representações sociais e a superação da “lei do
instrumento”. Nos aspectos teóricos, destacam-se as ações representacionais nos estudos
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analisados, enfatizando a atribuição de identidades fixas e estigmas aos usuários de drogas.
Enfatizamos, portanto, a função ideológica que as representações sociais podem desempenhar,
contribuindo no estabelecimento e/ou manutenção de relações de dominação.
Palavras-chave: Psicologia Social; Representações Sociais; Drogas; Ideologia.

Introdução
A Teoria das Representações Sociais pode ser de grande valia para tratamos do tema drogas,
visto que a representação social do uso de drogas recebe significados de acordo com os
grupos de pertença e o contexto social no qual estão inseridos. A representação social,
enquanto um conhecimento construtivo e de caráter social que se origina nas conversações
cotidianas, é uma elaboração de um objeto social (no caso, as drogas) pela comunidade com o
objetivo de conduzir-se e comunicar-se em relação aos temas e problemas vividos. Para a
Teoria das Representações Sociais, representar significa construir realidade sobre o que nos
cerca, para entender e agir no social, constituindo-se como um saber socialmente elaborado e
partilhado (Moscovici, 2000/2010; Jovchelovitch, 2007/2008).
Nesse sentido, são fundamentais os estudos sobre drogas e representações sociais, pois eles
podem elucidar práticas sociais sobre o uso e/ou sobre as pessoas que usam drogas.
Entendemos que tomar as representações sociais enquanto produção, expressão e instrumento
de um grupo na sua relação com a alteridade, permite-nos avançar nas reflexões sobre as
condições de emergência e funcionamento das representações, seu papel e seu lugar na
dinâmica das interações entre profissionais e usuários de drogas. Este trabalho é um recorte
do projeto de doutorado do primeiro autor e tem como objetivo apresentar uma revisão
sistemática de estudos sobre drogas e representações sociais, o que constituiu a justificativa
do referido projeto.

Método
Com o objetivo de mapear os estudos sobre drogas e representações sociais, realizamos uma
revisão sistemática de artigos publicados nos portais Scientific Electronic Library Online
(Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS – PePSIC) e PsycINFO. O descritor principal
utilizado foi Social Representations, conjugado com os descritores Drugs, Addiction,
Chemical Dependence, Drug Addiction e Substance Abuse. Foram considerados os artigos
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publicados entre os anos de 2002 e 2013, tomando como referência o Decreto nº 4.345, de 26
de agosto de 2002, que institui a Política Nacional Antidrogas (Brasil, 2002).

Resultados e discussão
Foram selecionados 23 artigos que apresentavam como foco do estudo a relação entre drogas
e representações sociais. Destes, 13 foram publicados em periódicos nacionais e 10 em
internacionais. Apenas um dos artigos selecionados foi publicado antes de 2002, e foi incluído
nessa análise por se tratar de um estudo espanhol e, portanto, entendemos que não sofreria
uma influência do decreto presidencial brasileiro.
Em relação aos métodos de coleta de dados, observamos uma multiplicidade de
procedimentos. Os métodos mais utilizados foram a entrevista semiestruturada (Campos &
Reis, 2010; Araújo, Gontiés & Nunes Júnior, 2007; Araújo, Castanha, Barros & Castanha,
2006; Oliveira, Paiva & Valente, 2006; Maciel, Oliveira & Melo, 2012; López, 2007; Henao,
2012; Dany & Apostolidis, 2002; Oliveira, McCallum & Costa, 2010), questionários (Sierra,
Pérez, Pérez & Núñes, 2005; Giacomozzi, 2011; Dany & Apostolidis, 2002; Rodríguez &
Megías, 2001; Ferreira & Sousa Filho, 2007; Nuño-Gutiérrez, Alvarez-Nemegyei &
Rodriguez-Cerda, 2008), entrevistas – estruturadas e em profundidade (Araldi, Njaine,
Oliveira & Ghizoni, 2012; Halpern & Leite, 2012; Vargas, Bittencourt, Rocha & Oliveira,
2013; Jeifetz & Tajer, 2010; Nuño-Gutiérrez, Alvarez-Nemegyei & Rodriguez-Cerda, 2008),
grupos focais e de discussão (Araldi, Njaine, Oliveira & Ghizoni, 2012; Henao, 2012; Sierra,
Pérez, Pérez & Núñes, 2005; Rodríguez & Megías, 2001; Bustos, 2005) e observação –
participante e não participante (Araldi, Njaine, Oliveira & Ghizoni, 2012; Halpern & Leite,
2012; Oliveira, Paiva & Valente, 2006; Jeifetz & Tajer, 2010; Oliveira, McCallum & Costa,
2010).
Já para a análise dos dados, a Análise de Conteúdo Temática é a mais citada (Araújo, Gontiés
& Nunes Júnior, 2007; Araújo, Castanha, Barros & Castanha, 2006; Oliveira, Paiva &
Valente, 2006; López, 2007; Bustos, 2005; Oliveira, McCallum & Costa, 2010; Ferreira &
Sousa Filho, 2007). A Análise Fatorial de Correspondência, utilizando o software Tri-DeuxMots (Araújo, Castanha, Barros & Castanha, 2006; Oliveira, McCallum & Costa, 2010) e a
Análise Estatística Descritiva e de associação entre variáveis, utilizando o software Statistical
Package for the Social Sciences – SPSS (Giacomozzi, 2011; Ferreira & Sousa Filho, 2007)
foram utilizadas em dois estudos.
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Em relação aos participantes das pesquisas e/ou foco de reflexão, as pessoas que usam drogas
são participantes de sete pesquisas e os profissionais de saúde o são em seis. Estudantes de
ensino superior são participantes em três pesquisas, bem como o tema da prevenção. Uma
comparação de representações entre pessoas usuárias e não usuárias de drogas é realizada em
dois estudos. Em dois artigos, também, o foco são as representações sociais de professores (de
ensino fundamental e médio) sobre o uso e/ou abuso de drogas, principalmente em relação
aos jovens.
A análise desses estudos publicados sobre drogas e representações sociais nos leva a formular
algumas considerações de caráter metodológico e teórico. Vamos começar por um breve
comentário metodológico. Dois aspectos chamam a nossa atenção. O primeiro, a quantidade
significativa de estudos que utilizam apenas um método de coleta de dados. E o segundo a
preponderância da análise de conteúdo temática, embora tenhamos destacado a diversidade de
métodos de análise empregados. Em relação ao primeiro, queremos destacar que nas ciências
humanas e sociais e, particularmente, na Teoria das Representações Sociais, o pluralismo
metodológico é considerado uma necessidade metodológica (Bauer & Gaskell, 1999; Bauer,
Gaskell & Allum, 2000/2008).
Em relação ao segundo aspecto, sobre a recorrência da análise de conteúdo temática,
lembramos a questão da superação da “Lei do Instrumento”: uma criança que só conhece o
martelo pensa que tudo deve ser tratado a marteladas (Bauer, Gaskell & Allum, 2000/2008).
Ou seja, se conhecemos apenas a análise de conteúdo temática, tudo deve ser tratado e
analisado desta maneira. Isso ainda nos remete aos poucos estudos que utilizam grupos focais,
diário de campo e análise de discurso, por um lado; e, por outro, a ausência de pesquisas que
utilizam as entrevistas narrativas e as análises retóricas e argumentativas na construção e
tratamento dos dados, métodos estes que foram indicados por Salazar (2003) por seu teor
crítico e com potencial para aprofundar a Teoria das Representações Sociais.
Agora, das considerações ou implicações teóricas dessa análise que nos propomos fazer,
vamos nos deter em apenas uma. Retomando um questionamento feito por Caroline Howarth
(2006), sobre o que as representações sociais fazem (What do social representations ‘do’?),
destacamos algumas das ações ou práticas que as representações sobre drogas fazem ou
produzem no cotidiano. Vamos destacar aqui quatro “ações representacionais”, dentre tantas
outras que surgiram na análise realizada. A primeira se refere às questões de gênero. Algumas
representações sociais sobre o uso ou usuário de drogas, quando “lidos” e entendidos a partir
310

da perspectiva de gênero, revelam que estas criam e/ou sustentam estereótipos de gênero
vivenciados na sociedade dentro dos serviços de saúde, produzindo por um lado a
invisibilidade das mulheres, e, por outro, um sistema de acusações – que as mulheres, ao
consumirem drogas, não cumprem com suas funções familiares, sociais e laborais (Campos &
Reis, 2010; Jeifetz & Tajer, 2010; Oliveira, Paiva & Valente, 2006).
A segunda, indiretamente relacionada à primeira, nos mostra que as representações podem
contribuir para a classificação de contextos familiares ou tipos de família. O estudo de
Ferreira e Sousa Filho (2007) apontou, dentre outras coisas, que os contextos familiares
marcados pela autoridade e pela ênfase nas emoções e nos papeis sociais são percebidos por
usuários de maconha. Em contrapartida, não usuários de maconha percebem que em seu
contexto familiar coexistem a autoridade com o companheirismo e com o cuidado. Tais
classificações podem ser apropriadas de forma equivocada. Em outro estudo, apontamos para
a necessidade urgente de revermos os discursos que associam o uso de drogas às famílias
desestruturadas (Romanini & Roso, 2013).
A terceira se refere à atribuição de uma identidade ou estigma ao usuário (Campos & Ferreira,
2007; Vargas et al, 2013; Jimenez, 2007; Bustos, 2005). São diversas as identidades ou
estigmas atribuídos aos usuários, como “doente”, “criminoso”, “drogado”, entre tantos outros
que dificultam a (re) inserção e reconhecimento social dos mesmos. A essas identidades ou
estigmas, somam-se algumas características da “personalidade” do usuário, como a
dificuldade de conviver com limites e o fato de serem manipuladores, como bem evidenciou a
pesquisa de Vargas e colaboradores (2013). A última, relacionada diretamente a anterior,
refere-se ao fato de que a representação social do usuário como doente reforça a categoria
diagnóstica da dependência química, como uma doença crônica e incurável (Araújo et al,
2006; Campos & Ferreira, 2007; Halpern & Leite, 2012; Vargas et al, 2013). Os sujeitos se
apropriam de tal maneira dessa representação que ela se cola à identidade – “sou dependente
químico, em recuperação”.

Considerações finais
As quatro “ações representacionais” destacadas acima são sentidas e experimentadas pelos
sujeitos cotidianamente. Parece-nos que o que as torna comuns, ou que as aproxima é a
representação social do individualismo, tão presente em nossa sociedade. Nas quatro ações
descritas, um problema multifacetado e complexo é reduzido ao nível individual – o indivíduo
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está pagando por suas escolhas (pelo uso da droga). E é por isso que pensamos nessas práticas
como práticas moralizantes, que atribuem uma identidade, um estigma, que sustenta
estereótipos de gênero e institui um sujeito doente. Entendemos que há um encolhimento do
sujeito, definido única e exclusivamente em função da droga que usa ou da relação que
estabeleceu com aquela substância. O problema, ora definido como social, de saúde, recai no
indivíduo. Uma das nossas hipóteses é que essas práticas se tornam possíveis mediante a
utilização da estratégia ideológica denominada “naturalização” (Thompson, 2007) – os
fenômenos, extraídos de seu contexto social, histórico e cultural, tornam-se naturais. Estamos
falando, sobretudo, da função ideológica que as representações sociais podem desempenhar,
criando e/ou estabelecendo relações de dominação, que excluem o outro – o problema da
alteridade –, justamente esse outro que precisa ser acolhido nos serviços de saúde.
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EL USO DE IMÁGENES EN EL ABORDAJE DE LAS REPRESENTACIONES
SOCIALES

SEIDMANN, Susana - Universidad de Buenos Aires.
DI IORIO, Jorgelina - Universidad de Buenos Aires.

Resumen
En el marco de una investigación exploratoria, de tipo cualitativa, con el objetivo de indagar
los procesos de construcción de realidades sociales e identidad en “jóvenes invisibles”20, se
incluyó una técnica gráfica para comprender el espacio social vivido, mapas imaginarios. Se
presenta el análisis de las producciones gráficas a partir de la construcción de categorías
emergentes. Los dibujos están provistos de significados agrupados en pares antitéticos:
múltiple/diverso, mucho/poco, heterogéneo/homogéneo. Bajo dichas tensiones subsisten los
themata los otros/nosotros que permiten definirse como parte de un grupo social,
diferenciándose de otros.
Palabras claves: representaciones sociales – mapas imaginarios – jóvenes

Abstract
As part of an exploratory, qualitative research, and in order to discover the processes of social
construction of reality and identity in "invisible youth", a graphical technique, imaginary
maps were included for the understanding of the lived social space. We present the analysis of
the drawings through the construction of emerging categories. The drawings provide
antithetical meanings: multiple / diverse, much / sparse, heterogeneous / homogeneous. Under
these tensions themata other / us are present and contribute for people defining themselves as
belonging to a social group, unlike others.
Key words: social representations – imaginary maps – young people
20

La categoría “juventud invisible” se retoma de Reutlinger (2001) para referirnos a ciertos jóvenes no insertos
en los sistemas formales de educación y trabajo. No obstante, frente a explicaciones que vinculan la
“invisibilidad” a las condiciones de pobreza y/o de vulnerabilidad psicosocial, desde esta línea de investigación
se abordan los modos de interacción que se desarrollan en escenarios no reconocidos socialmente para
jóvenes entre 18 y 20 años no incluidos en esos sistemas formales, pertenecientes a diferentes contextos socioeconómicos.
Atuação como coautora: AZZOLLINI, Susana - Universidad de Buenos Aires.
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Representaciones sociales y lenguaje pictórico
Las representaciones sociales (RS) formas de conocimiento del sentido común socialmente
elaborado y compartido, están organizadas como sistemas de interpretación que rigen la
relación con el mundo y con los otros, organizando las experiencias de la vida cotidiana. Es
decir, “se organizan bajo la forma de un saber que dice algo sobre el estado de la realidad, y
estudiarlas implica abordar una actividad de pensamiento, de apropiación de la actividad
exterior y de elaboración psicológica y social de esa realidad” (Di Iorio, 2008: 51) Representar lo que detectamos en medio de nuestras experiencias, o hacer presente lo ausente,
presupone el recurso de la facultas imaginandi (Moscovici, 2007): “La imagen no puede
imaginar lo real porque es lo real, y no puede más trascenderlo, transfigurarlo, ni soñarlo,
porque es la realidad. Es como si las cosas hubieran absorbido el espejo (…)” (p. 10) La
vinculación entre las producciones individuales y las dimensiones materiales y funcionales de
la vida grupal se hace accesible a partir de imágenes, convirtiéndose las técnicas gráficas en
una fuente legítima para acceder a las RS.
Hay una variedad múltiple de géneros a partir de los cuales las personas pueden hacer oír su
versión: lenguaje articulado, oral o escrito, imágenes fijas o móviles, gestos, así como por la
combinación de todos ellos. Esta coexistencia de diversas e incluso opuestas formas de pensar
y comunicar en la vida cotidiana, que lleva a inconsistencias en la unidad lógica o cognitiva
(propia del conocimiento científico, pero no del sentido común), impide hablar de las RS
como productos homogéneos (Moscovici, 2000).
En el caso de las imágenes visuales, definidas como un pictograma, constituyen un sistema
semiótico autónomo, que no puede ni debe ser reducido a otro sistema semiótico -el lenguaje
verbal. Configuran narraciones gráficas en las que se entrecruzan aspectos psicodinámicos
individuales y aspectos socio-culturales (Rodulfo, 1993). Se recurre al uso de producciones
gráficas en los estudios sobre RS, ya que permiten acceder a los contenidos y procesos
constitutivos de las mismas -objetivación y anclaje, permitiendo arribar al sujeto en su doble
condición de individuo singular y de sujeto colectivo. El foco de interés está en la imagen que
los actores sociales construyen sobre el espacio social vivido, permitiendo aprehender en una
gestalt, los valores, ideas y prácticas que circulan en relación con sus experiencias en la vida
cotidiana. El dibujo, como conjunto organizado de elementos, está provisto de significados
que, si bien cada sujeto provee, son compartidos en un contexto socio-histórico determinado.
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Constituye una de las técnicas más utilizadas en el estudio de las representaciones sociales (de
Alba, 2004).

Abordaje metodológico
La complejidad fenoménica de las RS requiere de un abordaje multimetodológico o
plurimetodológico (Pereira de Sá, 1998). La realización de dibujos sobre el espacio social
vivido se incluye como una técnica más de recolección de datos, junto con la realización de
entrevistas en profundidad y grupos focales. Específicamente, la realización de mapas
imaginarios (Guerrero Tapia, 2007), se incluyó dentro de la etapa cualitativa de una
investigación exploratoria que tiene como objetivo general indagar los procesos de
construcción de realidades sociales e identidad en “jóvenes invisibles”, de 18 a 30 años,
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense (Argentina), de distintos
sectores socioeconómicos. Se solicitó a los participantes que dibujaran en una hoja en blanco
cómo es un día en su vida cotidiana, pudiendo identificar los recorridos cotidianos. Se
registraron las verbalizaciones espontáneas y las que se solicitaron específicamente en
relación con el dibujo terminado. Se analizaron 20 dibujos con el soporte técnico del software
Atlas.ti 6 que facilitó la integración, organización y recuperación de la información.
Presentación de resultados y análisis de los datos21
El análisis de los dibujos se organizó en dos etapas. En la primera, se diferenciaron aspectos
de estructura (organización, emplazamiento, tamaño, detalles, sombreado, refuerzo o
borrado). Luego, se analizaron los aspectos verbales y gráficos, y aquellos aspectos que
tuvieran un tratamiento diferencial en tanto que contenidos de las RS, construyéndose
categorías emergentes de los datos (Di Iorio, 2013).
La lectura de lo figurativo incluyó también lo que se omite, es decir, el reverso de lo
figurativo, identificando lo que insiste, lo omitido, lo presente. Los relatos de las entrevistas, y
las verbalizaciones al momento de realizar los dibujos, se incluyeron como complemento
interpretativo de las imágenes, de manera de evitar que las interpretaciones se basaran en los
preconceptos de los investigadores.

21

Los gráficos no están incluidos debido a que no se permite ese formato en la convocatoria, los mismos serán
presentados durante la exposición oral.
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En los gráficos se identifican aspectos relevantes para describir la vida cotidiana de quienes
no están insertos en sistemas educativos y laborales formales, que aparecen como comunes y
consensuados entre los participantes de los distintos grupos, en lo que respecta a las
relaciones interpersonales, el uso del espacio y los sentimientos. Se podría estar hablando de
una RS hegemónica.
Relaciones interpersonales: La ausencia de personas en la mayoría de los dibujos, el contacto
obstaculizado con el medio representado por puertas y ventanas cerradas y el tratamiento
diferencial de figuras identificadas como la casa o lugares donde está inserto, expresa cómo lo
interpersonal, sea familiar o no, aparece como algo conflictivo. Esto concuerda con resultados
anteriores (Seidmann et. al 2012), en los que se mostró como las atribuciones que se hacen
sobre su no inserción formal –vago, colgado, irresponsables, perdido- dan lugar a
estigmatizaciones por parte de los otros, que se traducen en la vivencia de inadecuación para
los jóvenes que no están insertos formalmente en el sistema educativo y laboral (Seidmann et.
al. 2012).
Uso del espacio: Aparece como algo reducido y homogéneo, poco diverso. En los gráficos
hay pocos lugares por los que circulan diariamente –la casa, la plaza, algún trabajo informal-,
y cuando son muchos tienen que ver con el mismo tipo de actividad: la subsistencia o pasar el
tiempo. Ese uso, tal como refieren los participantes verbalmente y en las imágenes realizadas,
se organiza por secuencias preestablecidas: “empiezo y termino siempre en el mismo lugar”;
“arranco y termino en Montserrat, para lo que sea”, “De mi casa al chino y del chino a mi
casa”. El espacio se inscribe simbólicamente de manera circular, a partir de la reiteración de
experiencias y lugares.
Sentimientos: En todos los casos, la realización del dibujo fue acompañada de verbalizaciones
espontáneas en las que se hacía alusión a lo básico o reducido de su vida cotidiana. En un
segundo tiempo, la explicación solicitada sobre el dibujo permitió que los participantes
pudieran enunciar algún tipo de interrogante o cuestionamiento. Al reflexionar sobre las
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imágenes finales, aparecía cierto extrañamiento en relación con lo que al ser dibujado se
presentaba como naturalizado. Esto podría dar lugar a investigaciones posteriores en relación
con la potencialidad transformadora de las técnicas gráficas en relación con ciertos contenidos
naturalizados de la vida cotidiana.
La red anterior muestra la organización que tienen los gráficos o mapas imaginarios, en tanto
que permiten mostrar una trama de relaciones y sentidos. Esta traducción figurativa sobre el
espacio social vivido, al igual que la que se hace presente en los dibujos, se relaciona con el
proceso de objetivación de la representación social sobre la vida cotidiana de quienes no están
insertos formalmente en lo educativo o lo laboral. Esta dimensión figurativa apunta al núcleo
de la representación social, a partir de realizar “una traducción de un concepto en imagen”
(Moscovici, 2007:9), que se extiende como un mensaje fácilmente comunicado y
comprendido. Los sentidos que se desprenden del análisis de los dibujos se pueden agrupar
en pares antitéticos: lo de siempre/lo distinto, poco/mucho, estar adentro/estar afuera. Bajo
dichas tensiones insisten los themata los otros/nosotros que les permite definirse como parte
de determinado grupo social, y los diferencia de otros: nosotros los vagos, los inadecuados,
los que hacemos siempre lo mismo/ los otros, los que trabajan, los que hacen cosas distintas.

Consideraciones finales
Históricamente, el hombre ha recurrido a los dibujos para registrar sus sentimientos y
acciones, es decir, desde el hombre de las cavernas en adelante, el ser humano –tanto el
primitivo como el civilizado- expresó sus emociones, sentimientos, ideas religiosas y
necesidades mediante el trabajo artístico (Hammer, 1995). Es decir, la utilización de los
medios pictóricos, ha sido y aún continúa siendo, una modalidad de comunicación.
Los mapas imaginarios constituyen la “expresión de los procesos de objetivación y anclaje
que caracterizan la génesis y configuración de la representación social a la vez que producto
histórico-cultural” (Guerrero Tapia, 2007: 235). Lenguaje verbal y lenguaje pictórico se
entrelazan para constituir las representaciones sociales como elemento integrador.
El núcleo figurativo de las representaciones sociales, sean imágenes visuales -dibujos,
fotografías, pinturas- o formas de habla -metáforas, símbolos, narraciones- (Wunenburg, 2003
citado por Banchs et. al 2007) alude a la función simbólica de las representaciones sociales, y
permite definirlas como imágenes del mundo social. Asimismo, esas imágenes tienden un
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puente hacia la imaginería arcaica de los pueblos a través de la presencia de themata
(Moscovici & Viganux, 2000).
Las imágenes dan cuenta del espacio social vivido, y a la vez, de un mapa de relaciones que
se traduce en la configuración de determinada identidad social. El peso e importancia de los
anclajes históricos y culturales que son parte de las RS, se proyectan en imágenes gráficas.
La utilización del dibujo, entre otras herramientas metodológicas 22 , como una técnica
cualitativa en este estudio sobre las representaciones sociales de vida cotidiana en jóvenes no
insertos en el sistema educativo y laboral formal, está al servicio de a la proyección y la
capacidad de simbolización, más que a fines psicodiagnósticos (Di Iorio, 2012), permitiendo
aprehender en una gestalt, los valores, ideas y prácticas que circulan en relación a las
experiencias y vivencias de la vida cotidiana. Asimismo, el trabajo con imágenes tiene un
potencial evocativo significativo, y de ahí su importancia para la indagación sobre
representaciones sociales con la intención de generar transformaciones de ciertos aspectos de
las prácticas cotidianas.
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Resumo
O presente trabalho busca investigar o pensamento social que jovens universitários têm sobre
as reservas de vagas nas universidades públicas e a possível relação com as respectivas
concepções de justiça, individualizante ou coletivista. A concepção de Justiça compartilhada
pelos jovens seria, possivelmente, uma explicação da rejeição das cotas, como demonstra a
pesquisa de Neves e Lima (2007). Segundo eles os posicionamentos estão inexoravelmente
ligados à Justiça. Assim, as diferentes concepções de Justiça direcionariam as representações
e consequentemente os posicionamentos acerca da reserva de vagas. O referencial teórico
envolve a Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici (1961), que seriam
equivalentes, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades
tradicionais, e podem ser vistas também como uma versão contemporânea do senso comum
(MOSCOVICI, 1961 apud SÁ, 2002, p.31). Como instrumento ou método de coleta de dados
foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. Foram entrevistados 7 estudantes (2 favoráveis,
2 contrários e 3 neutros às cotas raciais; destes 3 do sexo masculino e 4 do feminino; idade
média de 23 anos) a fim de explicarem seus posicionamentos acerca das cotas e verbalizarem
suas concepções de Justiça. A técnica utilizada na análise dos dados é a análise de conteúdo
temático-categorial. Com relação aos resultados verificou-se um total de 136 Unidades de
Registro inseridos em 37 temas distribuídos em 4 categorias: Elogios e vantagens das cotas,
Críticas e desvantagens das cotas, Concepções de Justiça e Dificuldade de avaliação das cotas.
Os resultados mostram que os entrevistados favoráveis às cotas raciais apresentaram maior
número frequência total das unidades de registro na categoria “Elogios e vantagens das cotas”
do que os demais entrevistados. Na categoria “Concepções de Justiça” tanto os entrevistados
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neutros, quanto contrários e favoráveis apresentaram o que seria uma concepção de Justiça
individualizante, o que não condiz com a literatura acerca do tema.
Palavras-chave: reserva de vagas, discriminação, justiça, representações sociais.

Introdução
A busca pelo ingresso nas Universidades Públicas envolve alta competitividade pelas vagas, e
assim nem todos conseguem a inserção. Por motivos variados, como antecedentes escolares
precários, baixas condições de renda dentre outros fatores, parte da sociedade não pode se
beneficiar com o ensino superior público. Tratam-se de negros, pardos, alunos oriundos de
escolas públicas, pessoas com algum tipo de deficiência, etc.
A partir desse fato foram formuladas, através das políticas públicas, ações afirmativas, como
por exemplo, as reservas de vagas nas Universidades Públicas. O objetivo é diminuir as
diferenças entre determinados eixos sociais.
Por ser um tema recente e também polêmico, que faz parte do cotidiano de muitos estudantes
e que passa por constantes mudanças, faz-se necessário um estudo acerca das reservas de
vagas, uma vez que se tornou um assunto comentado no meio social em geral.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro aderiu às cotas em 2003, ou seja há uma década,
e as mantem até a atualidade. Já nas Universidades Federais, as cotas passaram a valer no ano
de 2013.
Assim, dentre os objetivos gerais desta pesquisa está a busca pela compreensão da rejeição
das cotas raciais por universitários, como observado em estudos (NEVES E LIMA, 2007).
Além disto, visa uma melhor compreensão, a nível teórico, das relações entre representações,
posicionamentos e racionalizações.

Sobre as ações afirmativas
Segundo Barbara Bergmann (1996, pág. 7, apud MOEHLECKE, 2002):
Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representação de certos tipos de
pessoas, aquelas pertencentes a grupos que têm sido subordinados ou excluídos em
determinados empregos ou escolas. É uma companhia de seguros tomando decisões para
romper com sua tradição de promover a posições executivas unicamente homens brancos.
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Dentro da ação afirmativa está inserido o sistema de cotas, definido por Moehlecke (2002)
como o estabelecimento de um “determinado número ou percentual a ser ocupado em área
específica por grupo(s) definido(s), o que pode ocorrer de maneira proporcional ou não, e de
forma mais ou menos flexível”.
A função do sistema de reserva de vagas, ou cotas, é a redução das desvantagens que são
encontradas em determinados grupos discriminados. Tal discriminação pode ocorrer por
razões étnicas, socioeconômicas ou raciais.
O sistema tem por objetivo cumprir o que seriam políticas compensatórias para minorias
prejudicadas, ou seja, são políticas implementadas ou patrocinadas pelo Estado com a
finalidade de minimizar distorções e injustiças sociais, e até mesmo de resgatar essas minorias
condenadas a baixos salários e escassas oportunidades. Funcionam como um meio de
compensar séculos de discriminação e preconceitos, proporcionando oportunidades para os
integrantes dessas minorias (JUNIOR, 2013).

Referencial teórico
O referencial utilizado como base para este trabalho envolve a teoria das Representações
Sociais, elaborada pelo romeno Serge Moscovici. Segundo o autor as representações sociais
são equivalentes, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades
tradicionais, e podem ser vistas também como uma versão contemporânea do senso comum
(MOSCOVICI, 1961 apud SÁ, 2002, p.31).
A Teoria das Representações Sociais possui diferentes abordagens, sendo a utilizada neste
trabalho a abordagem estrutural. A principal teoria da abordagem estrutural é a teoria do
núcleo central. Esta descreve as representações sociais como um duplo sistema constituído
por um núcleo central e o sistema periférico (SÁ, 2002). Ela pode ser descrita como uma
subteoria das RS (ABRIC, 1994).
O criador dessa teoria foi Jean-Claude Abric. Para ele a RS tem um organização interna, isto
é, uma periferia e um núcleo onde toda a representação é organizada em torno deste. A RS
seria hierarquizada e constituída por um ou mais elementos que lhe atribuiriam, assim, seu
significado (SÁ, 2002).

Concepção de Justiça e Cotas

325

A concepção de Justiça compartilhada pelos jovens é possivelmente a explicação da rejeição
das cotas, como demonstra a pesquisa de Neves e Lima (2007). Segundo eles os
posicionamentos estão inexoravelmente ligados a Justiça. Assim, as diferentes concepções de
Justiça direcionariam as representações e consequentemente os posicionamentos acerca da
reserva de vagas.
Existiriam duas concepções de Justiça, onde a primeira, concepção de Justiça
Individualizante, pode ser chamada clássica, sendo herdada do iluminismo, onde todos os
indivíduos devem ser tratados em total igualdade e somente suas aptidões e desempenhos
devem ser avaliados. Na segunda concepção, Justiça Social, os indivíduos são aceitos como
vivendo em condições diferentes e, caso o coletivo acredite que uma diferenciação possa ser
benéfica para todos, a discriminação pode ser aceita.

Método
Os sujeitos da pesquisa são estudantes universitários de ambos os sexos selecionados por
estarem em cursos da UERJ e apresentarem algum posicionamento com relação às cotas.
Participaram sete sujeitos, sendo dentre 3 do sexo masculino e 4 do feminino com idade
média de 23 anos. Estes foram entrevistados de forma semiestruturada padronizada onde: 2
estudantes são desfavoráveis às cotas raciais, 2 a favor das cotas raciais e 3 são neutros.
Destes 7 sujeitos 2 são cotistas e 5 não cotistas.
Ainda na divisão dos sujeitos, dos dois estudantes contra as cotas raciais um é do curso de
psicologia e outro do curso de engenharia civil; dos dois estudantes a favor das cotas raciais
um é do curso de psicologia e o outro do curso de física; e dos estudantes neutros um é do
curso de psicologia, um do curso de direito e um do curso de enfermagem.

Instrumentos
Como instrumento ou método de coleta de dados foram utilizadas entrevistas
semiestruturadas. Pela possibilidade de delimitar o volume das informações e também obter
maior direcionamento para o tema, no caso, as cotas, este foi o tipo de entrevista escolhido.
Fatores como os benefícios das entrevistas semiestruturadas também foram levados em
consideração, já que estas possibilitam aos entrevistados emitir respostas mais abrangentes e
maior aceitação das pessoas a participarem da entrevista, uma vez que é mais comum as
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pessoas aceitarem falar sobre determinados assuntos do que escreverem, como é o caso dos
questionários (SELLTIZ et all, 1987 apud BONI, QUARESMA, 2005).
As entrevistas semiestruturadas realizadas estão calcadas nos seguintes pilares:
- Perguntas relacionadas ao vestibular, ao curso que o estudante universitário escolheu;
- Perguntas que visam obter informações referentes às ou a concepção de justiça do estudante;
- Perguntas relacionadas às cotas em geral, relativas a seus posicionamentos e justificativas
destes;
- São então apresentados argumentos contrários aos posicionamentos dos estudantes afim de
que este racionalize suas respostas.

Análise de dados
A técnica utilizada na análise dos dados é análise de conteúdo. Trata-se de uma técnica
objetiva, sistemática e passível de quantificação dos conteúdos presentes nas comunicações
(BERELSON apud OLIVEIRA, 2008). Segundo Bardin (apud OLIVEIRA, 2008), esta
técnica visa obter o conteúdo inserido nas mensagens de forma objetiva.
A análise de conteúdo temático-categorial, que é a utilizada no presente trabalho, é um
recurso metodológico que está intrinsicamente relacionada à objetividade, sistematização,
quantificação e abordagem somente do conteúdo que é manifesto (OLIVEIRA, 2008).

Resultados
A análise de conteúdo temático-categorial das sete entrevistas obteve um total de 136
Unidades de Registro. O conteúdo das entrevistas possibilitou a criação de 37 temas
distribuídos em 4 grandes categorias: Elogios e vantagens das cotas, Críticas e desvantagens
das cotas, Concepções de Justiça e Dificuldade de avaliação das cotas. Os resultados foram
divididos por posicionamento dos entrevistados e por categoria.
Somente os resultados relativos aos posicionamentos dos entrevistados favoráveis presentes
nas categorias “Elogios e vantagens das cotas” e “Concepções de Justiça” são contemplados
neste trabalho.

Tabela 1: Categoria 1 - Elogios e vantagens das cotas / Posicionamentos: FAVORÁVEIS
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TEMA/ UNIDADE DE SIGNIFICAÇÃO

f (Nº DE SUJEITOS)

%

f (Nº DE URs)

%

1

10,0%

4

19,0%

1

10,0%

1

4,8%

COTAS DESCONSTROEM A DISCRIMINAÇÃO

1

10,0%

1

4,8%

COTAS PARA NEGROS SÃO NECESSÁRIAS

2

20,0%

2

9,5%

1

10,0%

1

4,8%

COTAS SÃO NECESSÁRIAS

2

20,0%

7

33,3%

FATORES SOCIAIS CONSTITUEM AS PESSOAS

1

10,0%

1

4,8%

1

10,0%

4

19,0%

10

100,0%

21

100,0%

A CONDIÇÃO DO NEGRO NA SOCIEDADE EM
COMPARAÇÃO COM OS DEMAIS É DESIGUAL
AS

COTAS

REVELAM

A

NECESSIDADE

DE

DETERMINADAS MINORIAS

COTAS SÃO MEDIDAS VÁLIDAS PARA PROMOÇÃO
DA IGUALDADE

MUDANÇA DE PENSAMENTO EM RELAÇÃO ÀS
COTAS
TOTAL

Conforme é possível observar na tabela, oito temas são citados pelos participantes favoráveis
às cotas raciais quando abordam as vantagens das cotas. No total há 21 Unidades de Registro
destacando-se três das demais: “Cotas são necessárias” com 33% das URs; “A condição do
negro na sociedade em comparação com os demais é desigual” com 19% das URs; e
“Mudança no pensamento em relação às cotas” também com 19% das URs.
A unidade de registro mais citada, com 33% da URs, traduz o posicionamento das pessoas,
pois estas salientam a necessidade das cotas. Se relacionarmos com a segunda UR podemos
formular a hipótese de que as pessoas veem a necessidade das cotas para reduzir a
desigualdade entre negros e os demais habitantes do nosso país.

Tabela 2: Categoria 3 - Concepções de Justiça / posicionamento: FAVORÁVEIS
TEMA/ UNIDADE DE SIGNIFICAÇÃO
ASPECTOS INDIVIDUAIS SÃO IMPORTANTES, MAS
EXISTE O FATOR SOCIAL
É INJUSTO AVALIAR UMA PESSOA LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO SEU CONJUNTO SOCIAL

f (Nº DE SUJEITOS)

%

f (Nº DE URs)

%

1

20,0%

3

33,3%

2

40,0%

4

44,4%
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É INJUSTO AVALIAR UMA PESSOA LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO SOMENTE FATORES INDIVIDUAIS
É JUSTO AVALIAR UMA PESSOA LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO SOMENTE FATORES INDIVIDUAIS
TOTAL’

1

20,0%

1

11,1%

1

20,0%

1

11,1%

5

100,0%

9

100,0%

A tabela mostra as concepções de Justiça dos entrevistados favoráveis, onde a maior
frequência dos sujeitos foi no tema: “É injusto avaliar uma pessoa levando em consideração
seu conjunto social” com 44% das URs. Seguido de: “Aspectos individuais são importantes,
mas existe o fator social” com 33%.
Os resultados apontam para uma possível concepção de Justiça individualizante, onde os
sujeitos, apesar de reconhecerem a existência do fator social, ainda sim, consideram injusta
uma avaliação a partir deste.

Discussão
Os resultados mostram que, de fato, os entrevistados favoráveis às cotas raciais apresentaram
a maior quantidade (com frequência total de 21) das unidades de registro na categoria
“Elogios e vantagens das cotas” do que os neutros (11) seguidos dos contrários (7). Esse
resultado era esperado, já que desde o contato para realização das entrevistas os participantes
se posicionaram como favoráveis.
Os resultados relativos à categoria “Concepções de Justiça” os entrevistados neutros e
também os favoráveis tiveram maior frequência no tema “É injusto avaliar uma pessoa
levando em consideração seu conjunto social”, revelando, possivelmente, uma concepção de
Justiça individualizante. O mesmo resultado se seguiu aos entrevistados contrários somandose ao tema “avaliar uma pessoa a partir de aspectos individuais é importante”.
A literatura aponta que a concepção de Justiça seria uma possível explicação da rejeição das
cotas, já que ligada a concepção de Justiça estariam os posicionamentos das pessoas (NEVES
e LIMA, 2007). Segundo os autores a concepção de Justiça de uma pessoa direcionaria sua
representação e, por conseguinte os posicionamentos acerca das cotas. Os resultados deste
estudo não mostraram isto, ao contrário, tanto entrevistados neutros quanto favoráveis e
contrários às cotas raciais apresentaram o que seria uma concepção de Justiça
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individualizante, o que não corresponderia à concepção de Justiça de uma pessoa favorável às
cotas, que seria uma concepção de Justiça coletivista.
Se realizarmos uma comparação entre as categorias “Concepções de Justiça” e “Elogios e
vantagens das cotas” dos entrevistados favoráveis veremos que apesar de acharam injusto
avaliar uma pessoa levando em conta seu conjunto social, todavia os mesmos afirmam que as
cotas são necessárias.
Postula-se que o que ocorreu é a chamada polifasia cognitiva, apresentada por Moscovici
(1961) como uma característica do pensamento natural onde, numa mesma pessoa coexistem
diferentes modos de pensar. Isto porque ao mesmo tempo em que os entrevistados favoráveis
afirmam ser injusta a avaliação considerando o conjunto social de alguém ao mesmo tempo se
definem a favor das cotas pela necessidade destas.

Conclusão
Esse é apenas o início da pesquisa, são apenas sete sujeitos e muitas outras etapas deverão
surgir a partir dos resultados e discussões. Por agora o que se buscou foi levantar as
concepções de Justiça dos estudantes das Universidades públicas; tanto estudantes cotistas
quanto não cotistas e observar as relações entre as concepções de Justiça e os
posicionamentos em relação às cotas.
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Resumo
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma alternativa teórico-metodológica para o estudo
das representações sociais a partir da escuta musical. A metodologia foi desenvolvida em
pesquisa realizada para apreender as representações sociais sobre música e música na escola
de estudantes de licenciatura em pedagogia e licenciatura em música, partindo da escuta de
três gêneros musicais diferentes: pop, jazz e word music. No presente trabalho, será abordado
principalmente o aspecto teórico-metodológico dessa pesquisa, no que diz respeito às
representações sobre música desses estudantes, buscando mostrar como foi realizada a
verificação da centralidade das respostas dos participantes a partir dos elementos constituintes
das representações sobre música. Como é a informação, a atitude e o campo de representação
ou imagem que definem os processos de compreensão e interpretação da música, procurou-se
identificar esses elementos nas representações sobre música dos grupos de estudantes de
pedagogia e de música. As representações sociais dos estudantes de pedagogia e de música
sobre música foram descritas a partir dos cinco Eixos Temáticos: Movimento, Afetividade,
Comunicação, Contexto e Formação e se apresentaram de forma mais ou menos estruturada,
segundo as informações que cada grupo possuía com relação ao objeto musical.
Palavras-chave: Escuta musical; Representações sociais; Percepção de gêneros musicais.

Introdução
Moscovici (1978) afirma que as representações sociais são sempre de alguém e de alguma
coisa, e sendo assim, uma representação social de “música” só pode ser apreendida a partir do
contexto em que essa música ocorre e de quem “fala” sobre essa música. Para um estudo
sobre representação social de música a partir da escuta musical, torna-se necessário apreender
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como as representações se constituem em grupos específicos (no caso, estudantes de
pedagogia e música) a partir dessa escuta, foco do presente trabalho.
Estudar as representações sociais a partir de sons requer a compreensão de como ocorre esse
processo. Partindo das dimensões constitutivas das representações sociais propostas por
Moscovici (1978), informação, campo de representação ou imagem e atitude, pode-se dizer
que o nível de informação sobre determinada música depende da disponibilidade dessa
música no meio social e cultural em que a pessoa se insere, e do grau de aproximação e
identificação dessa pessoa com a música ou com o gênero musical, o que liga a dimensão
informacional à dimensão atitudinal. A dimensão da atitude é que determina a proximidade ou
afastamento da pessoa com relação a uma determinada música ou a um gênero musical, que
por sua vez, pode determinar o nível de informação que essa pessoa tem a respeito dessa
música ou desse gênero musical. No campo de representação ou imagem, a questão é como
sons podem gerar imagens.
Duarte e Mazzotti (2006) descrevem o processo de representação a partir de sons, como um
processo metafórico pela qual uma informação sonora é selecionada parcialmente, de acordo
com os condicionantes culturais (acesso diferenciado às informações) e critérios normativos
(sistema de valores do grupo), para gerar uma imagem sonora coerente e reconhecível do
objeto

perceptivo,

dando

valor

e

significado

aos

elementos

selecionados

na

recontextualização. Esse produto estruturado e organizado de forma hierárquica, resultado do
processo de percepção ou criação desenvolvido pelo sujeito, constitui-se como uma metáfora,
que “por suas características, é uma condensação de significados produzida a partir da
analogia, sendo, por isso, considerada uma analogia condensada” (p. 1287) e, por
conseguinte, ao ser naturalizada, torna-se reflexo do real.
Sem desconsiderar esse aspecto metafórico da construção de uma representação de música,
torna-se necessário acrescentar no processo de significação da música, além do processo de
seleção, classificação e recontextualização da informação sonora, de acordo com o seu
arcabouço cultural e critérios normativos ou grau de identificação com a música, a ativação
dos mecanismos de emoção, memória, imaginação e atenção, presentes nesse processo.
A emoção é o primeiro nível perceptivo de uma informação sonora, pois é pela emoção, pelo
modo como o sujeito é afetado pelo som que é desencadeado o processo de significação dessa
informação sonora. Ao nomear e classificar a emoção provocada pelo som, uma reação física
passa a ser representada, tendo em vista o processo cognitivo envolvido no ato de classificar e
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nomear essa emoção. Mas nem toda música é passível de representação, porque a reação à
escuta de uma música pode se apresentar apenas em um nível físico, além disso, uma mesma
emoção ou reação física a uma escuta musical pode ser interpretada de diferentes formas
pelos sujeitos, dependendo do arcabouço cultural que possuem, dos critérios normativos do
grupo a que pertencem, das suas experiências musicais anteriores, das suas condições no
momento da escuta e do contexto em que ocorre essa escuta. Essa emoção pode ser
considerada no âmbito social, quando é concebida como uma emoção compartilhada
socialmente, a exemplo das músicas rituais. (Wallon, 2005; Rimé, 2005).
A memória é social na medida em que, é a partir da lembrança das sensações e situações
vividas que se elabora uma representação, e esta experiência subjetiva é social, pois não
ocorre num vácuo, está sempre inserida dentro de um contexto social e cultural. A música já
carrega uma série de significações pessoais, históricas e sociais, que serão ressignificadas pelo
sujeito no momento da escuta, dependendo do conhecimento que possui sobre a música, do
contexto vivido e trazido à lembrança pela música, das relações que estabelece com a
lembrança que essa música produz. Por exemplo, as músicas de protesto podem ser
representativas como música de contestação para um grupo, que viveu a época da ditadura no
Brasil, e ser apenas uma música de entretenimento para um grupo de jovens dos dias atuais.
Ou ainda, um determinado gênero musical pode trazer à lembrança uma situação específica,
como um relacionamento romântico e ser representado pelo sujeito como uma música
romântica, por associação e generalização, imagem essa, que por sua vez, pode ser
representativa de um determinado grupo social.
Para explicar o papel da imaginação no processo de constituição de uma representação social,
será necessário recorrer ao processo de objetivação descrito por Jodelet (1990), pelo qual
ocorrem as seguintes interferências nos conteúdos da representação, que a autora chama de
decalagem: distorção, suplementação e desfalque. Na distorção, os atributos da música são
acentuados ou minimizados dependendo da ênfase que se dá aos elementos que compõem
uma determinada música, como a letra ou os aspectos mais sonoros propriamente ditos:
timbre, altura, intensidade, duração dos sons e a forma como se organizam dentro da música.
A imaginação a partir de uma escuta musical interfere na maneira como uma pessoa acentua
ou minimiza esses atributos na música. Na suplementação, são atribuídas características que
não pertencem ao objeto e, novamente, é pela imaginação que uma pessoa pode atribuir
características não pertencentes ao objeto. No desfalque, a imaginação não tem qualquer papel
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no processo, já que os atributos do objeto são suprimidos, e está relacionado ao foco de
atenção. Um exemplo relacionado ao objeto musical, de desfalque, seria quando uma pessoa
focaliza só a letra da música ou só a música, durante uma escuta musical.
A atenção é responsável pela formação da imagem a partir da escuta de uma música,
dependendo do aspecto que esta pessoa focaliza na música. O foco de atenção pode se
concentrar mais no som ou mais na letra. Uma pessoa pode focalizar mais a música como
conjunto de sons musicais, organizados melodicamente, em seus atributos e na forma como se
estruturam, ou focalizar mais o conteúdo da letra da música.
No entanto, essas interferências, que ocorrem nos conteúdos das representações no processo
de objetivação, não são exclusividade do processo imaginativo ou da atenção e dependem
também do grau de conhecimento, de experiência ou de identificação que o ouvinte tem com
a música (memória afetiva). Esses processos garantem que uma informação sonora se
constitua como imagem, como campo de representação, quando uma emoção é expressa por
seu componente representacional, como sentimento; e a memória social, a imaginação e a
atenção, possibilitam a categorização e classificação da informação sonora de maneira que
possam ser nomeadas e significadas.

Desenvolvimento
Para a pesquisa foram escolhidos três gêneros musicais que possuíssem elementos da cultura
ocidental, sendo que a música pop é globalmente conhecida, o jazz é menos veiculado pelos
meios de comunicação de massa e o world music é um gênero musical híbrido, que embora
menos conhecido, também é produto da indústria cultural. Para que o foco se mantivesse nos
aspectos mais musicais propriamente ditos durante a escuta musical, e não na letra da canção,
não foram escolhidas músicas com letra em português.
De acordo com Abric (1994), o caráter espontâneo da técnica de associação livre por meio da
evocação de palavras a partir de um estímulo, permite o levantamento dos elementos
constitutivos do conteúdo de uma representação, mostrando-se adequada ao estudo das
representações sociais. Essa técnica foi adaptada para contemplar os objetivos da presente
pesquisa, utilizando-se um estímulo musical ao invés de uma palavra indutora. Sendo assim,
foi solicitado ao participante que escrevesse três palavras que viessem à sua mente ao escutar
uma música e, nesse momento, a música foi tocada na íntegra num aparelho de som. Esse
mesmo procedimento foi repetido três vezes, uma para cada música: pop, jazz e world music.
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Foram analisados os resultados das evocações a partir da escuta das três músicas e as
justificativas para a escolha da palavra que foi considerada como sendo a mais importante
dentre as três palavras evocadas a partir de cada música, visando apreender a centralidade das
representações sobre música dos estudantes de pedagogia e de música. As palavras evocadas
pelos grupos de estudantes de licenciatura em pedagogia e de licenciatura em música, a partir
de cada uma das três músicas, foram transcritas e processadas no software EVOC - Ensemble
de Programmes Permettant L’Analyse des Evocations. O processamento dos dados pelo
software resultou nos seis conjuntos de relatórios analisados. Neste trabalho, buscou-se
compreender a dinâmica das relações que podem ser estabelecidas entre as palavras evocadas
pelos participantes, de acordo com o nível e a frequência de ocorrência dessas palavras a
partir de cada escuta musical. Para a análise das justificativas foi utilizada a técnica de análise
de conteúdo proposta por Bardin (2009) e Franco (2005). Todas as justificativas dadas pelos
participantes desta pesquisa para as palavras de maior centralidade foram transcritas em uma
Planilha Excel, e a seguir, foi realizada uma leitura de cada uma dessas justificativas,
buscando apreender as suas significações. As significações dizem respeito ao modo como as
músicas foram descritas nas justificativas. Essas significações foram categorizadas segundo
seus usos e funções. Portanto, a categorização foi feita a posteriori e organizadas em um
quadro. A análise das significações atribuídas a cada uma das justificativas possibilitou a
definição de 13 categorias iniciais, que depois foram agrupadas em 5 Eixos Temáticos. As
categorias iniciais são:
1.

Função de expressão emocional – a música é descrita como veículo de expressão das

emoções e como sendo capaz de trazer à lembrança coisas, pessoas ou situações (função
mnemônica);
2.

Função catártica – a música é descrita como capaz de provocar uma catarse;

3.

Valorativa – a música é descrita como um valor ou como uma atitude;

4.

Reação física – a música é descrita como provocadora de reações físicas;

5.

Função de comunicação – a música é descrita como tendo a função de comunicar algo

(fala sobre);
6.

Descritiva contextual – esta categoria reúne as justificativas que apresentam uma

descrição das condições pela qual a música emerge de acordo com o gosto ou desgosto, ou
pela influência dos meios de comunicação de massa;
7.

Descritiva reflexiva – a música é descrita como capaz de suscitar questionamentos;
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8.

Função socializadora - a música é descrita como tendo uma função de agregar as

pessoas.
9.

Função de entretenimento – a música tem a função de entreter as pessoas, funcionando

como “pano de fundo” para outras atividades ou como música ambiente;
10.

Cultura do outro – a música é descrita como pertencente à outra cultura que não a sua;

11.

Função pedagógica – a música é descrita como tendo uma função pedagógica;

12.

Saberes específicos – ao descrever a música, mobiliza saberes específicos da área de

música;
13.

Nível de escuta diferenciado – respostas que descrevem a música com vocabulário

específico musical e também sentimentos e valor estético.
As categorias descritas anteriormente foram agrupadas em 5 (cinco) Eixos Temáticos que
nortearam a análise: Afetividade (função de expressão emocional; função catártica e
valorativa); Movimento (reação física); Comunicação (função de comunicação); Contexto
(descritiva contextual; descritiva reflexiva; função socializadora; função de entretenimento;
cultura do outro); Formação (função pedagógica; nível de escuta diferenciado; saberes
específicos).
A Afetividade mostrou-se constitutiva da representação social sobre música dos dois grupos,
nos três gêneros: pop, jazz e world music. O grupo de estudantes de pedagogia apresentou
uma tendência a respostas mais afetivas ao pop do que o grupo de estudantes de música. O
jazz foi descrito pelas estudantes de pedagogia como expressão de tranquilidade e paz. A
ausência de letra, no jazz apresentado nesta pesquisa, leva à focalização da atenção nos
elementos sonoros musicais, que se revelam em respostas de predominância afetiva. O grupo
de estudantes de música também descreveu o jazz como tranquilidade, no entanto, como
esses estudantes possuem informações e experiências específicas da área musical, outros
elementos das representações passam a “interferir” na constituição dessa representação, como
por exemplo: “sax, pois como saxofonista admiro o som produzido por este instrumento, o
que me traz sentimentos bons”. Neste eixo da afetividade, a centralidade das respostas do
grupo de estudantes de pedagogia à escuta do world music se apresentou apenas como um
adjetivo: chata. Essas estudantes justificaram a resposta, dizendo que não conseguiram “sentir
a música” ou que “a música não alegrava o ambiente”. O aspecto afetivo para a escuta do
world music, na representação do grupo de música se apresentou como alegria, por provocar
a vontade de dançar, revelando como este aspecto afetivo se liga ao do movimento.
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O Movimento é uma característica presente na representação social sobre música, tanto das
estudantes de pedagogia quanto dos estudantes de música. Os dois grupos indicaram o aspecto
rítmico como fator de movimento, na descrição tanto do pop quanto do world music. Apesar
dos dois gêneros terem sido descritos como música para dançar, o grupo de estudantes de
música ressaltou também o aspecto timbrístico, percebido no modo de cantar da intérprete da
música pop.
A Comunicação é constituinte da representação social sobre música dos dois grupos, e está
presente na escuta de dois gêneros: pop e world music. As respostas onomatopaicas das
estudantes de pedagogia indicaram como a falta de informação impede a objetivação da
música. A centralidade das respostas dos estudantes de música indicou que o conhecimento
específico, que possuem sobre música (informação), possibilita a objetivação a partir de
outros elementos além da letra da canção. Sendo assim, mesmo que uma letra não seja
compreensível, existe a possibilidade de acesso a uma mensagem musical.
O Eixo Temático Contexto revela que as estudantes de pedagogia entendem que o gosto por
determinada música é formado a partir do que é veiculado pela mídia, mas não sabem como
isso ocorre. Já os estudantes de música demonstraram possuir uma visão mais crítica da
música, bem como a consciência do papel da indústria cultural na produção e disseminação da
música. A música pop padrão foi vista pelas estudantes de pedagogia como uma música para
ser dançada e o jazz como uma música para relaxar e ser ouvida, aos quais foi atribuída uma
função socializadora, como amálgama das relações sociais ou como fator de interação social.
O world music foi visto pelas estudantes de pedagogia como cultura do “outro”, reconhecível
a partir de referências midiáticas, tais como: filmes e novelas televisivas; pelas quais a dança
e a religião foram as imagens mais descritas. Os estudantes de música descreveram as escutas
musicais a partir de termos específicos da área de música, como: improvisação e ritmo
sincopado para a escuta do jazz; e som contínuo e percussivo para o world music, apontando
para uma das características da música do mundo modal. Também demonstraram reconhecer
o world music como um gênero híbrido, criado pela indústria cultural a partir das músicas da
cultura popular. Para os estudantes de música, a sonoridade da música é o principal elemento
que permite o reconhecimento dessa música como advinda de uma cultura diferente da sua.
A Formação é constitutiva da representação social sobre música de estudantes de pedagogia e
de música, mas se apresentaram de forma diferenciada nos dois grupos. Na representação
social sobre música das estudantes de pedagogia, o Eixo da formação só se apresenta no
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gênero world music; e dos estudantes de música, nos três gêneros: pop, jazz e world music. As
estudantes de pedagogia indicaram a possibilidade de se utilizar a música como um meio para
o desenvolvimento de atividades que envolvam o movimento e para ensinar outros conteúdos
disciplinares. Os saberes específicos da área musical, que os estudantes de música possuem,
permitiram a identificação dos elementos que compõem uma música e as suas características,
o que por sua vez, permitiu que esses estudantes pudessem nomear e classificar uma música
por seu estilo ou gênero, além de apresentarem um nível de escuta diferenciado. A escuta da
música de gênero world music poderia possibilitar uma abertura para reflexões sobre: a
escolha do repertório; a cultura de massa; e a pluralidade cultural.

Considerações finais
Este estudo permitiu observar que as representações sociais de música estão presentes em
todos os grupos, para todos os gêneros de música apresentados na pesquisa. O que varia é o
nível de informação que cada grupo possui sobre música. As informações ou o conhecimento
que se tem sobre música, podem determinar as escolhas quanto ao que se quer ou gosta de
ouvir, cantar ou tocar. Esse conhecimento não é adquirido apenas quando se estuda música
formalmente. A escuta musical é um processo que não ocorre igualmente para todas as
pessoas. Para alguns, a música é apenas “pano de fundo” para outras atividades. Nesse nível
de escuta, o corpo reage às vibrações produzidas pela música, induzindo ao movimento ou
relaxamento. Em um nível de escuta mais atenta, é possível destacar os elementos que
compõem a música, como por exemplo, a melodia ou a forma, permitindo sua reprodução
através do canto. Um nível de escuta mais profundo requer o desenvolvimento da capacidade
de escuta atenta, que leve a uma apreciação consciente, a partir de uma prática reflexiva,
permitindo que se façam livremente as escolhas do que se quer escutar. Tanto estudantes de
pedagogia quanto os de música, indicaram que a música oferece a possibilidade do
desenvolvimento da dimensão afetiva, tendo em vista que essa dimensão se mostrou presente
nas representações desses dois grupos de estudantes, nos três gêneros musicais apresentados
nesta pesquisa.
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BREBIS GALEUSE

ZOUHRI, Bouchra - Université de Nîmes. Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS, EA
849), Aix Marseille
RATEAU, Patrick - Université de Nîmes. Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS, EA 849),
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Resume
La présente étude montre en quoi la théorie du noyau central peut être pertinente afin de
révéler les processus relatifs au paradigme de l’effet brebis galeuse. A cette fin, notre étude
porte sur la défense d’opinion concernant la représentation sociale des études chez les
étudiants. Notre hypothèse est que la nature (central vs périphérique) de l’opinion défendue
par un des deux groupes (jeunes vs personnes âgées) révèlerait des processus d’effet brebis
galeuse. Plus précisément nous avons considéré qu’un membre de l’endogroupe qui défend
une opinion contre-normative serait perçu plus négativement que s’il s’agissait d’un membre
de l’exogroupe qui défendait la même opinion. Les résultats ont confirmés nos hypothèses et
nous permettent de considérer que la théorie du noyau central à le potentiel de révéler le
paradigme de l’effet brebis galeuse.
Mots clé : Théorie du noyau central, Effet brebis galeuse, Théorie de l’identité sociale.

Introduction theorique
L’objectif principal de cette étude était d’observer la valeur sociale, et a fortiori identitaire,
des éléments constitutifs du noyau central d’une représentation sociale. Nombreux sont les
auteurs qui ont contribués à l’élaboration du pont théorique reliant la théorie des
représentations sociales et de l’identité sociale (Breakwell, 2001, Vala, 1998). Nombreux sont
également les travaux mettant en perspectives la fonction identitaire des représentations
sociales (Bellelli, 1987 ; Mugny et Carugati, 1985, 1989). Notons par exemple des travaux
effectués autour de la notion de représentation professionnelle (Bataille, 2000, p.181) qui
envisagent les représentations sociales comme essentielles dans la définition des identités
professionnelles correspondant à des groupes du champ professionnel considéré. Citons
également les travaux plus récents de Tafani et Haguel (2009), à propos des représentations
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sociales des villes de Marseille et Aix-en-Provence, qui pointent le rôle essentiel des
représentations sociales dans l’élaboration d’une identité sociale positive. Cela étant, comme
le souligne Abric en 1994, la fonction identitaire qu’endossent les représentations sociales,
« si elle est généralement énoncée, est rarement démontrée » (1994, p. 31). Dés la
formalisation de la théorie du noyau central, Abric (1987) envisage les représentations
sociales comme un ensemble constitué d’un noyau central autour duquel s’organise
informations, croyances et normes ainsi qu’un « système de catégorisation » (Abric, 1987, p.
68). Ce noyau central est quand à lui moteur de deux fonctions essentielles (Abric, 1994)
permettant ainsi l’organisation et la gestion du sens de la représentation. Autrement dit, la
fonction génératrice de sens permet la création ainsi que la transformation, et la signification
des éléments entre eux, tandis que la fonction organisatrice détermine la nature des liens
unissant ces mêmes éléments. Notons également, qu’outre les fonctions organisatrices et
génératrice de sens le noyau d’une représentation sociale se caractérise également par trois
autres fonctions. Dans un premier temps, la construction de la base commune proprement
sociale et collective qui définit l’homogénéité d’un groupe. Dans un deuxième temps la
définition des principaux fondamentaux autour desquels se constitue les représentations.
Enfin, il joue également un rôle essentiel dans la stabilité et la cohérence de la représentation.
Dés lors, le noyau peut être considéré comme singulier au sein de l’intragroupe : quelque
chose que les membres d’un groupe partagent quant à la signification qu’il convient
d’attribuer à un objet social donné. C’est cette homogénéité au sein d’un même groupe qui
confère au noyau une stabilité et une évolution lente. Les changements soudains pourraient
quand à eux déséquilibrer le consensus groupal au regard de l’objet de représentation ainsi
que la stabilité de l’identité du groupe.
Autour de ce noyau, se trouve le système périphérique constitué d’éléments aux caractères
prescriptif et conditionnel (Flament, 1994). Ils sont prescripteurs des pratiques à l’égard de
l’objet mais ces prescriptions peuvent varier selon le contexte et les membres de
l’intragroupe. Ils assurent donc l’inscription de la représentation dans la réalité concrète et
autorisent diverses individualisations de cette représentation. C’est pourquoi on pourra
observer que des individus qui partagent une même représentation (organisée autour d’un
même noyau central) auront parfois des pratiques sensiblement différentes. Autrement dit, si
le système périphérique permet des modulations d’opinions et de pratiques inter-individuelles
au sein du groupe, le noyau central se pose en garant de l’homogénéité et du consensus
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intragroupe. Toute mise en cause du noyau central (Moliner, 1989) sera alors perçue comme
une menace sur l’identité du groupe et il y a tout lieu de penser que des processus de
protection identitaire seront alors mis en œuvre par les membres de l’endogroupe. Notamment
dans le cas ou la menace proviendra d’un membre de l’endogroupe, autrement dit d’une
« brebis galeuse ».
Plusieurs auteurs se sont emparés de ce processus afin de faire la lumière sur le phénomène
d’exclusion endogroupale. Leurs travaux sont consacrés à l’explicitation de la manière dont
les individus perçoivent et évaluent un membre du groupe qui se conduit soit de façon
conforme (normative), soit de façon déviante aux attentes du groupe (contre-normative),
(Marques, Yzerbyt, & Leyens, 1988 ; Marques & Yzerbyt, 1988 ; Abrams, Marques, Bown &
Henson, 2000 ). Ces travaux considèrent que la déviance relative aux normes du groupe est
davantage sanctionnée lorsque celle-ci émane d’un membre de l’endogroupe plutôt que d’un
membre de l’exogroupe. Dans ce cadre, il est postulé que l’attitude d’un membre reflète
l’identité du groupe dans sa globalité. Par conséquent, un sujet déviant (un mouton
noir) représente une potentielle menace pour la stabilité et la cohésion du groupe dans son
ensemble (Biernat, 2003 ; Eidelman & Biernat, 2003). Dés lors, les fonctions attribués au
noyau central des représentations sociales dans le cadre de l’approche structurale laissent à
penser que les processus impliqués dans l’effet brebis galeuse seront surtout pris en charge
par les éléments constitutifs du noyau central des représentations sociales que partagent les
membres d’un groupe donné.

Objectifs et hypothèses :
Considérant le rôle prépondérant du noyau central dans l’homogénéité et le consensus
intragroupe et son rôle de garant de l’identité sociale de celui-ci, nous faisons l’hypothèse
qu’un membre du groupe qui adoptera un comportement contre-central (vs contrepériphérique) sera perçu comme un membre déviant. Il sera par conséquent jugé plus
négativement qu’un membre d’un exogroupe défendant une opinion contre-centrale.
Parallèlement, un membre se montrant pro-central (vs pro-périphérique) se verra évalué plus
positivement qu’un membre pro-central d’un exogroupe. Dés lors, l’appariation d’un effet
brebis galeuse fournirait des preuves expérimentales validant ainsi l’hypothèse de la nature
identitaire des éléments du noyau d’une représentation sociale.
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Procédure empirique :
Le matériel utilisé dans cette étude est largement inspiré de la méthode appliquée par Marques,
Yzerbyt et Leyens (1988) dans leurs études princeps relatifs à l’effet brebis galeuse. Les
participants étaient ici invités à prendre part à une pseudo-enquête nationale consacrée à
l’image des études. Le questionnaire était composé de trois feuillets, 1) une échelle permettant
de mesurer le sentiment d’appartenance des participants à l’endogroupe des « jeunes », 2) un
feuillet avec un scénario qui présentait un personnage cible défendant une opinion relative à la
représentation sociale des études et enfin 3) un feuillet où les participants étaient invités à
faire part de leur impression à l’égard du personnage cible à l’aide d’un questionnaire
composé de 28 adjectifs (14 positifs et 14 négatifs) à propos desquels ils devaient se
positionner sur une échelle en 6 points (allant de 1/ pas du tout d’accord à 6/ tout à fait
d’accord).
De façon plus précise, le personnage cible décrit dans chacun des scénario défendait, selon les
cas :
soit une opinion centrale (i.e. Le principal objectif des études est de procurer de la
connaissance. Elle/Il estime que les étudiants doivent avoir conscience que l’apport et la
construction des connaissances sont les éléments essentiels qui caractérisent les études.
soit une opinion contre-centrale (i.e. Les étudiants doivent avoir conscience que l’apport et
la construction des connaissances ne sont pas du tout les éléments essentiels qui caractérisent
les études.
soit une opinion périphérique (i.e. Le principal objectif des études est d’accéder à une
position sociale élevée. Elle/Il estime que les étudiants doivent avoir conscience que c’est en
faisant des études qu’ils accéderont à une position sociale élevée, et qu’il s’agit d’un élément
essentiel qui caractérise les études.
soit une opinion contre-périphérique (i.e. Les étudiants doivent avoir conscience que ce
n’est pas en faisant des études qu’ils accéderont à une position sociale, est qu’il ne s’agit pas
du tout d’un élément essentiel qui caractérise les études.
Un troisième facteur de variation intersujet était introduit et concernait le groupe
d’appartenance du personnage cible manipulé par l’indication de son âge (20 ans =
endogroupe vs 70 ans = exogroupe) dans la consigne fournie aux participants :
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Cible Exogroupe : « Marie/Paul, âgé(e) de 70 ans dont l’entretien s’est déroulé dans le cadre
d’une réunion d’un club du troisième âge. Nous avons donc posé à Marie/Paul quelques
questions concernant les études ».
Cible Endogroupe : « Marie/Paul, âgé(e) de 20 ans et inscrite, comme vous, à l’Université
Lyon 2. L’entretien s’est déroulé dans le cadre d’une réunion où Marie/Paul représentait
l’ensemble des étudiants de psychologie de l’Université Lumière Lyon 2. Nous avons donc
posé à Marie/Paul quelques questions concernant les études ».
Les participants étaient ensuite invités à évaluer la cible à l’aide d’une échelle de formation
d’impression composée de 28 items. La consigne proposée était la suivante « Maintenant que
vous avez pris connaissance de ces informations à propos de Marie/Paul, et notamment de
l’opinion qu’elle/il exprime à propos des études, nous vous demandons de nous faire part de
l’impression générale que vous avez d’elle/de lui. Pour cela, vous devez caractériser
Marie/Paul sur chacun des traits de la liste suivante en cochant la case qui correspond le
mieux à votre impression ». Pour chaque adjectif, les participants devaient se positionner sur
une échelle en 6 points (de 1 : Pas du tout d’accord à 6 : Tout à fait d’accord). Lors du
traitement des données, les échelles relatives aux adjectifs négatifs ont été inversées de sorte
qu’un score moyen élevé atteste d’une impression positive et une moyenne basse d’une
impression négative.

Resultats et conclusion
Les principaux résultats de cette recherche sont en adéquation avec les attendus de nos
hypothèses. En effet, quelle que soit la nature de l’élément (i.e. central vs périphérique), les
sujets rejettent majoritairement une cible (F(1,258) = 971.84, P < .001, ² = .79, MPRO = 4.33,
SD = 0.30, MCONTRE = 3.37, SD = 0,41) qui se positionne à l’encontre des opinions qui
structurent l’objet de représentation, et ce quel que soit son groupe d’appartenance (endo vs
exo). Tout se passe donc comme si, le plus important était de maintenir dans la même
direction les cognitions structurantes de la représentation sociale, par-delà les appartenances
groupales. Par ailleurs, nos résultats attestent aussi que l’affichage d’une opinion contrecentrale n’entraine pas les mêmes évaluations de la part des participants selon que la cible
appartient ou non à l’endogroupe. D’un côté, une cible de l’exogroupe qui adopte un opinion
contre-centrale (MEXOCONTRECENTRAL = 3.42, SD = 0.43) est évaluée plus positivement qu’une
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((MENDOCONTRECENTRAL = 2.88, SD = 0.25) : F(1,258) = 71.25, P < .001) ; et, de l’autre,
l’évaluation est plus positive au sujet d’une cible qui défend une opinion centrale lorsqu’elle
est membre de l’endogroupe (MENDOPROCENTRAL = 4.59, SD = 0.20) que lorsqu’elle appartient
à l’exogroupe (MEXOPROCENTRAL = 4.05, SD = 0.30) : F(1,258) = 91.51, P < .001).
Ces résultats sont en totale adéquation avec le paradigme de l’effet brebis galeuse. On
rappelle en effet que selon Marques, Yzerbyt et Leyens (1988) un effet brebis galeuse n’est
attesté qu’à deux conditions :
1/ que les individus jugent un membre de l’endogroupe « normatif » plus positivement qu’un
membre « normatif » de l’exogroupe ;
2/ qu’ils jugent simultanément plus négativement un membre déviant de l’endogroupe qu’un
membre déviant de l’exogroupe.
Par delà cette hypothèse qui reste à confirmer à propos d’autres objets de représentation, nos
résultats permettent de conforter un postulat important de la théorie du noyau central et qui
n’avait jusque là fait l’objet que de peu de démonstrations expérimentales : les éléments
centraux des représentations sociales semblent se situer au cœur des processus de protection
et de maintien de l’identité sociale des groupes.
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Resumo
Neste trabalho buscamos refletir, a partir da perspectiva interacionista da Teoria das
Representações Sociais, sobre a relevância da categoria dialogicidade na construção de
práticas de pesquisas no campo das ciências sociais, mais especificamente nos estudos de
gênero. Nossa reflexão é construída em dois momentos. Primeiro, discorremos acerca de
diferentes elementos epistemológicos e ontológicos que fundamentam e, inclusive, nos
alertam no sentido de criar práticas de pesquisa crítica, com vistas à produção de espaços
emancipatórios. Segundo, apresentamos uma proposta metodológica intitulada espirais
hermenêuticos. Nela se pretende elaborar diferentes níveis interpretativos através da produção
compartilhada dos dados de pesquisa. Deste modo se diluem fronteiras entre pesquisadoras e
pesquisandas. Em linhas gerais, a primeira etapa do processo de pesquisa caracteriza-se pela
realização de entrevistas narrativas, depois a sistematização e criação, por parte das
pesquisadoras, de uma história resumida (que pode ser comparada a um conto) que reflita a
vida da entrevistada e, posteriormente, a apresentação do material à pesquisanda, para, então,
rediscutir as múltiplas nuances que a levaram a ocupar certos lugares sociais ao longo de sua
vida. De posse de um conjunto de histórias e de discussões com as entrevistadas, passaremos
para a construção da segunda etapa do método. Neste momento, as mesmas histórias (tendo a
privacidade reservada) serão apresentadas e rediscutidas com outras mulheres através da
realização de círculos epistemológicos, para mais uma vez se estabelecer processos
interpretativos sobre os lugares materiais e simbólicos sobre o mundo feminino. Esta prática
metodológica tem sido desenvolvida a partir de dois estudos: primeiro sobre os diferentes
papéis sociais que as mulheres em situação de pobreza socioeconômica têm ocupado nos dias
atuais no Brasil e, outro, sobre vivências de mulheres vítimas de violência doméstica,

350

enfatizando os limites e possibilidades de rompimento com tal situação. A proposta inspira-se
nas contribuições do que atualmente tem sido chamado de Paradigma do Oprimido ou
Civilização do Oprimido e, até mesmo, o que Boaventura de Sousa Santos tem sugerido em
relação à perspectiva pós-colonial. Ao concordarmos com tais autores que indicam que é a
partir das margens, das periferias, do lugar que os oprimidos ocupam na sociedade, que as
estruturas de poder e de saber são mais visíveis, nosso processo de pesquisa procura romper
com antigos e tradicionais modelos do fazer científico. Em nosso ponto de vista, tal
metodologia traz elementos desafiadores e inovadores em termos de produção de
conhecimento para o campo acadêmico.
Palavras chave: dialogicidade, Teoria das Representações Sociais, metodologia de pesquisa,
estudos de gênero
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Abstract
The statement of identity bonds through musicality exposes the desirable of the groups who
share their value. The construct of social identity linked to nationality is a belief reinforced by
social practices, which relies on the metaphor that defines Music as the PEOPLE’S SOUL. A
rhetorical analysis of Brazilian popular music’s poetic texts allows exposure of hegemonic
social representations of what is said "to be Brazilian".
Keywords: Social Representations. Social Identity. Rhetoric. Popular Music. Nationalism.

Introduction
What is your musical repertoire? This question is eventually posed by those who judge to be
possible to trace someone's profile by one’s set of favorite songs. Not coincidentally, on
social networks like Facebook, there is a demand to list them, and to say which song is being
played on the user's computer. Indeed, the choice of music expresses and it is an expression
of people’s affective and cognitive experience as well as of shared values (BLACKING,
1973). In this perspective music is defined in the rhetorical relation, in which this is the logos;
that its producer (ethos, which expresses the pathos character) seeks to reach the listener
(pathos, that suffers and evaluates what is given for appreciation). Regarding gender,
musicality belongs to epideictic, whose purpose is to affirm and reaffirm social identity,
group cohesion (KENNEDY, 1998; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
Therefore, it is not feasible to analyze musical structures dissociated from their contexts and
from social functions performed by them (BLACKING, 1973).
Musical repertoires are not merely personal. There are groups’ repertoires, which can be
verified when conflicts arise about which soundtracks would be appropriate to ceremonies,
celebrations and other situations of identity reaffirmation in face of threats. In such
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circumstances the symbolic and relatively stable cores of the group repertoire are resumed to
express what is considered preferable to be, to have or to do.
This is a characteristic movement of social representations formation processes. After all, the
contents of everyday thinking are the ones to support the beliefs whose bonds of coexistence
between elements are established in social conversations, i.e., in the rhetorical relations that
trigger the reasoning that compare and categorize objects and people, justify actions, and manifest
values shared by groups, a cognitive operation that makes possible to systematize social
environment (MOSCOVICI, 1988, 2012; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).

Social Hegemonic Representations of Music
The representation of music as a symbolic core of the group is sustained in the metaphor that
defines music as PEOPLE’S SOUL. This metaphor condenses and coordinates the meanings of
music that became evident in the debate that has taken place in Brazil between 2005 and
2008, when the Ministry of Culture convened musicians and related professionals to prepare a
proposal for a cultural policy for Brazilian music. One of the consequences was the approval
of the Law, which made music education a mandatory content in schools across the country
(ALVARENGA, 2013).
A metaphor is an argumentative and rhetorical figure with an expressive and cognitive nature.
The expressive quality is in established analog relationships, which expose the preferable of
the groups, besides guiding actions and performing the core function of social representations
(MAZZOTTI, 2003, 2007). Equally, the metaphor has a cognitive quality, because the
similarities between approximated terms produce a condensed analogy, whose familiar and
well known meanings (phoros) are transferred to clarify or reframe what is the object of
controversy (theme) (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
The hegemonic aspect of social representations is revealed by the fact of not being forged in a
particular group and still being shared by all its members, producing an effect of
homogenization and stabilization of representations (MOSCOVICI, 1988). This author (1988,
p. 221) further states: “These hegemonic representations prevail implicitly in all symbolic or
affective practices” and music is one of the social practices full of affective and symbolic links.
These links are coordinated and condensed in the metaphor MUSIC, THE PEOPLE’S SOUL, which
is a result of analog comparison: music is for the people as the soul is to the body. Music
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(theme) is defined in relation with people for what is known (phoros) of the soul in relation to
the body. The soul keeps the perennial core that confers the identity, the essence. The body is
the visible manifestation of this essence, which moves to signify the notion of people. Likewise,
music as an expression of the soul is a concept with roots on the common sense, because
musicality mobilizes affections. In this way, the metaphor links music to the idea of essence, to
what is said to be the nature of things and beings, a core which establishes long-term
predications, and that makes it possible to categorize the events that best embody an identity;
that is the figurative model or the schema which provides meanings, the predicates of the
sentence’s subject - the people or the group - constituting a collection of categories that
organizes the values and norms of the group (MOSCOVICI, 2012; RATEAU et al., 2012).
Since musicality integrates the repertoire of elements that institute identities, it is necessary to
recall them more frequently. That is why the corpus of cultural traditions exists, because it is
systematically recalled. This explains the fact that musicality schematizes the known contents
(audio and discursive) and the ones naturalized in culture. In this perspective, the repertoire of
songs is a musical channel of expression, by combining sounds (rhythm, melody, timbre,
harmony) and textual language; and by exposing beliefs, influences and conflicts around
which the groups meet and mobilize. Musical productions concentrate group cultural
expression, in which artists synthesize the ethos of the group. Going even further, they act as
mediators in the function of strengthening the communion, when they bring together the links
between symbols and what is symbolized, characteristics of the epideictic gender.
Throughout the twentieth century, the Brazilian popular music repertoire problematizes the
connection of musicality to what is typical of social identity, through the approach of
national. Next, we present three moments of Brazilian popular music with the songs that
allows us to examine the ethos of different phases and faces of Brazilian nationalism.

Brazilian Popular Music
After a season in the United States in the 1940s, Carmen Miranda records some sambas
whose contents seek to affirm her “Brazilianness”.

(...) Returning to the birthplace of samba sung by me in other lands
through the light that illuminates me I swear that without our melody

356

and rhythm of tambourines many times I cried, I cried (...)
(“I Returned to the Hill”, Vicente Paiva and Luiz Peixoto)

They said I returned Americanized (...)
That I can not stand the brake of a tambourine
And I get goose bumps when listening to a cuíca (...)
That I no longer have sauce, rhythm or anything (...)
I can stay there Americanized
I, who was born with samba and live under the sky
Listening all night to the old batucada (...)
(“They said that I returned Americanized”, Vicente Paiva and Luiz
Peixoto)

The songs are the singer’s response to Brazilian nation (auditorium), stating that her essence
was not corrupted by the charms of foreign lands (ALBIN, 2001). "I, who was born with
samba" announces the musicality that represents her, because it runs in her veins. In “I
returned to the Hill”, the samba essence is affirmed, marked by its origin, linked to its
homeland, the hill.1 Through the song’s narrative, you can map the shared manifestations that
define Brazilian identity, in opposition to the foreign one: (1) cadence and tambourine brake,
(2) cuíca and tamborim,2 (3) "sauce" and rhythm, (4) batucada (samba style beat).
The arguments expose a national identity personification with a romantic nature, based on
exaltation of people’s qualities and on the feeling of complicity for inhabiting the same
territory, speaking the same language and having a common history. In conjunction with the
songs’ narratives, it is essential to know the sounds of singing, of instrumental and rhythmic
beats to apprehend how such a broad and diverse repertoire, as the samba, can be registered
and shared in this category by a whole nation. So, would samba have remained the same over

1

Hill is the place where the previous free slaves lived, the favela. It refers to the slums at the urban areas where
poor people live.
2
Typical percussion instruments of the samba school drumming section.
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the decades? And would it be the same everywhere in Brazil? What does it mean to recognize
it, despite the diversity in which it is presented?
At another moment, in 1959, Jackson do Pandeiro asserts the Brazilian identity by adopting a
posture of confrontation with the samba “Chewing gum with Banana”:

I just put bebop in my samba / When Uncle Sam plays a tamborim
When he touches a tambourine and a zabumba (Brazilian bass drum)
When he learns that samba is not rumba.
Then I'll mix Miami with Copacabana.
I mix banana with chewing gum, and my samba will look like this
(…)
Look there, samba-rock, my brother / Yes, but on the other hand,
I want to see a tambourine and a guitar boogie-woogie.
I want to see Uncle Sam with a skillet doing a Brazilian batucada

When the artist feels threatened by North-America’s influence, he provokes Uncle Sam, he
accepts contamination between cultures, but without submission and, thereby, exposes
another side in which the Brazilian character recognizes and identifies itself: the ability to
swallow and transform the culture through miscegenation, in an attitude closer to
anthropophagic movements.
The artist enumerates elements associated to feelings of “Brazilianness" (tambourine,
tamborim, zabumba, banana, guitar and Copacabana) 3 and those opposed to them (gum,
bebop, rock, boogie-woogie and Miami). "Chewing gum with Banana" disqualifies the U.S.
ability to mix samba and bebop without changing their inner characteristics, with the implicit
speech from which there is no better waddle than the Brazilian one (“I want to see a
tambourine and a guitar boogie-woogie”).

3

Indeed banana has an Asian origin, in addition to the fact that it is grown in various regions of the planet. As for
the neighborhood of Copacabana, it has been named by reference to the eponymous town on the shores of Lake
Titicaca in Bolivia. See on SALAZAR, J. I. H. Copacabana, Ayurá y Cauca, tres topónimos indígenas en busca de
explicación. Available at: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=255020409009>. Access: 09 feb. 2014.
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At various times, Brazilian intellectuals attempted to describe the psychological
characteristics of the Brazilian people. Leite (2007) locates four distinct positions: (1) the first
occurs during the colonial period, still not nationalistic. It shows prevalence of admiration for
nature’s exuberance and appreciation of indigenous people; (2) the period after Brazil’s
independence seeks a positive image of the country by the great exaltation of nature and by
romanticizing indigenous people, establishing the national ethos; (3) the pessimistic phase is
inaugurated at the turn of the nineteenth to the twentieth century, with basis on the
evolutionary theories of Herbert Spencer in vogue in European thinking. The Brazilian
people, a result of the miscegenation of three sad races (portuguese, indigenous and black
people), would have a degraded constitution; would be an inferior race. Miscegenation
becomes a theme and is transposed from body to soul by saying that the Brazilian person is
mestizo (crossbreed) of blood and feelings as it appears in Carmen Miranda songs presented
above; (4) the reaction to such representation arises with the modernists, who seek to accept
Brazilian nature as it is, mocking those who despise the Brazilian mestizo nature, and
celebrating the anthropophagic character of Brazilian culture, which is clear from the analysis
of “Chewing gum with Banana” song.
When comparing groups it is common for members of a group to assign the best qualities to
the group they belong to (ingroup) as well as the worst ones to opposition groups (outgroup).
This is a psychosocial process of social categorization. The identity brings together a
collection of characteristics believed to be possessed, mediated by representations that
include, a priori and simultaneously, two meanings: (1) to make present the missing object,
(2) to replace the missing object. To make it present and to replace it make it possible to
realize many cognitive operations, including categorization (DESCHAMPS; MOLINER,
2009; MOSCOVICI, 2012; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
The categorization processes, whether of objects or people, compare the elements to organize
them and systematize the surroundings. Therefore, representations and beliefs formed with
basis on these representations have influence on the chosen categories. In order to categorize,
it is necessary to reduce the amount of information about the object, a complex action when it
comes to social categorization, because the groups are in a web of categories woven by
themselves. However, this cognitive work permits constituting a consensus about the object
through simplification, which leads to stereotyping. Besides cognitive function, the stereotype
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plays an evaluative role through the tendency to assert the superiority of the ingroup over the
outgroup (DESCHAMPS; MOLINER, 2009).
In summary, these psychosocial processes explain Jackson do Pandeiro’s discredit regarding
Uncle Sam’s abilities, which is enough to challenge him musically when conferring the best
attributes to Brazilian people. The adhesion of the Brazilian nation (auditorium) through the
communion of beliefs on the superiority of Brazilian musicality over the others has
strengthened the song’s success.
Over the same period, in the late 1950s, under the dominance of Jazz in Brazilian music,
Carlos Lyra (COISA MAIS LINDA, 2005) composes “Influence of Jazz” as an act of protest.

My poor samba / it gradually got mixed and modernized and became
lost
And the wiggle, where is it? There is no more. Where is that waddle
that stirs us up?
Pity my samba that has suddenly changed, it was influence of the Jazz
(...)

My poor samba / Go back to the hill and ask for help where you were
born
So as not to be a samba with too many notes
Not to be a lopsided samba swaying backwards and forwards,
It will have to do its best to get away from the influence of jazz

The song structure relies on elements from Jazz, blending the sonorous vocabulary of this
gender to samba. The song sounds like an irony, since it states that the samba is no longer
recognizable. Therefore, the Brazilian identity, in trouble, searches for its romanticized
essence exposed in the song’s verses: (1) “go back to the hill and ask for help where you were
born": it is the rescue of authenticity whose strength is in the homeland; (2) in "where is that
waddle that stirs us up?", Carlos Lyra evokes the collective memory anchored on an idiomatic
waddle, the samba waddle that Brazilians know. Therefore, one can acknowledge that the
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same identification that makes the new style or genre of music (bossa nova) in the early
1960s, is not yet categorized as truly Brazilian.
“Influence of Jazz” is initially seen as a modern way of playing samba, therefore, it was not
identified as a Brazilian product, because it broke with the traditional samba (TINHORÃO,
1986). In the early 1960s, it was an unfamiliar musicality. It caused reactions of curiosity and
rejection, being understood by its hybrid quality. This ambiguous definition was not sufficient to
establish the better defined outlines regarding the identity links that encompassed this musicality.
Like any social phenomenon that presents an unusual fact, as well as a threat to group
identity, it is necessary to revise the agreement when the controversies are raised. The
intragroup tension becomes transparent and, to effect adjustments and negotiations, it is
common for opinions to oscillate, causing reconstitution of the object or even rupture among
group members. To make familiar the unfamiliar phenomena, allowing for revision of
symbolic relations is one of the functions of social representations (MOSCOVICI, 2012). The
phenomenon approach, which was unusual before, is touted by analogies, a cognitive
operation that makes known what is strange, particular to the metaphorical process.
In this perspective, it is not possible to remain indifferent to the unknown, the Jazz, which
makes the invention of bossa nova the expression of the desirable: the reaffirmed identity
connections. What is relevant is the recognition of the Jazz influence on the samba and its
reorganization to reaffirm the national identity. Because of that, currently, the bossa nova
movement is recognized as a reference in Brazilian popular music, even as a national
musicality brand for other countries.

Final considerations
Besides describing the differences among people, great part of cultural experts sought to find
the causes of diversity. According to the period, what prevailed were the trends that
sometimes relied on agents of physical and physiological character (nature, race, psychology
and culture relationship etc.) and sometimes agents of social nature (history, education etc.).
These relationships, set forth as foundations for interpreting the descriptions of people,
exposed the hegemonic or ideological representations. The attribution of causes and of
specific origin to the phenomena that are forged out of the group and which constitute a
network of stable schemes establish the hegemonic representations. In the case of cultural
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identities, these justifications "seem to reveal explicit or disguised forms of prejudice against
foreigners and exaltation of their own culture" (LEITE, 2007, p. 173).
In short, the exposure of speeches conveyed by the songs states the epideictic character of the
music, which supports the ethos of the group. By rhetorical analysis of Brazilian samba poetic
texts, which explain what samba is, it becomes feasible to expose the psychosocial processes of
identity constitution that embody the Brazilian people, making it clear that musicality constitutes
artifacts affirmation of social identity. Therefore, the reference for musicality and its identity
bindings is constituted within the rhetoric relation, which establishes its value to the social group.
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SOM EM MOVIMENTO NA CULTURA DO CARNAVAL: ANÁLISE DOS SAMBAS
DO TÁ PIRANDO, PIRADO, PIROU!

FERRARI, Pollyanna de Azevedo - UFRJ

Agência Financiadora: CAPES

Resumo
A presente pesquisa pretende investigar a dinâmica das representações sociais da loucura a
partir do Coletivo Carnavalesco “Tá Pirando, Pirando, Pirou!”, bloco de carnaval formado por
usuários, familiares e profissionais da rede pública de saúde mental do Rio de Janeiro. Nesse
trabalho, as atividades lúdicas e culturais são tomadas como caminhos possíveis para o
exercício da inclusão e do protagonismo dos usuários, o que vai ao encontro da cultura do
carnaval, tão marcada pela tolerância às diferenças. Utiliza-se uma metodologia qualitativa e
quantitativa à luz da teoria das representações sociais proposta por Moscovici. O material
analisado faz parte do acervo de sambas compostos para o concurso que visa escolher o
samba oficial de carnaval do bloco “Tá Pirando”. Os sambas concorrentes foram
confeccionados por usuários, familiares e profissionais dos serviços de saúde mental, bem
como por membros da comunidade com alguma ligação com o bloco. Por meio do método de
análise de conteúdo proposto por Bardin, podemos inferir uma tendência representacional nos
50 sambas analisados. Foram encontradas 13 categorias temáticas recorrentes, das quais
pudemos dividir em subcategorias. Os temas que aparecem com mais frequência são
“Mobilização/ Busca de reconhecimento da sociedade”, seguido por “Afirmação do projeto”,
“Crítica social” e em quarto lugar “Loucura/Aspectos positivos/ defesa da loucura”, “Meta
reivindicação”, “Mobilização / resistência do próprio grupo” e, por fim, “Sentimentos/
sensações favoráveis”. A hipótese central desse estudo é que a inserção em atividades lúdicas
e culturais possibilita a ressignificação das relações sociais e afetivas acerca da loucura, em
consonância com a proposta do bloco de desconstruir o estigma acerca da loucura. Esse
trabalho faz parte da dissertação em andamento no Programa de Pós Graduação em Psicologia
Social da UFRJ. Pode-se observar que a construção de representações sociais do fenômeno
loucura ocorre de forma dinâmica, sendo os significados constantemente partilhados e
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reelaborados. Tal construção se dá na interface dos conteúdos individuais relativos às
vivências subjetivas de cada sujeito e os conteúdos culturais do meio social. A cultura do
carnaval bem como a ludicidade parecem influenciar ativamente a circulação de
representações positivas acerca da loucura.
Palavras-chave: Carnaval; Saúde Mental; Representações Sociais; Loucura

Introdução
A assistência ao portador de transtornos mentais teve sua trajetória histórica marcada pelo
processo de exclusão, isolamento e anulação do indivíduo enquanto sujeito social e cidadão.
Nas últimas décadas tem-se pensado em valorização dos direitos humanos, em humanização e
promoção em saúde. Por sua vez, a concepção de saúde foi ampliada para um conceito
ecológico de vida com qualidade. Nesta transição paradigmática, a Reforma Psiquiátrica vem
como expoente da luta antimanicomial.
A desinstitucionalização e inclusão são bandeiras da Reforma Psiquiátrica, com o objetivo de
integrar as pessoas com sofrimento psíquico nos diferentes espaços da sociedade. Dessa
forma, esse movimento manifesta-se como a tentativa de dar outra resposta social à loucura,
tendo como objetivo resgatar a cidadania das pessoas em sofrimento psíquico. Após anos de
movimentos reformistas no Brasil, nasce o Coletivo Carnavalesco “Tá Pirando, Pirado,
Pirou!”, em 2004, com o propósito de integrar as artes carnavalescas e a saúde mental.
Em seus desfiles, que já fazem parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, o “Tá
Pirando” costuma reunir cerca de 1300 pessoas, dentre as quais estão usuários, familiares e
profissionais da rede de saúde mental, bem como a comunidade em geral, incluindo gênero e
faixa etária diversificados. Para tanto, durante todo o ano, realizamos diversas atividades
semanais: oficinas de criação artística, reuniões da comissão organizadora, oficinas de
percussão e as oficinas de música, local privilegiado para composição dos sambas do bloco.
Essa pesquisa pretende investigar as relações sociais e afetivas acerca da loucura à luz da
abordagem das representações sociais de Serge Moscovici. A inserção em atividades lúdicas e
culturais no “Tá Pirando” é analisada tomando indivíduo e grupos como produtores de
conhecimentos e práticas de senso comum. Segundo Moscovici (2007, p.48), “existe uma
necessidade contínua de reconstituir o “senso comum” ou a forma de compreensão que cria o
substrato das imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar”. Ressalta a
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“natureza da mudança, através da qual as representações sociais se tornam capazes de
influenciar o comportamento do individuo participante de uma coletividade” (2007, p.40).
Moscovici propõe uma dimensão psicossocial em sua teoria das Representações sociais.
Convém enfatizar que a teoria das representações sociais valoriza a questão principal do afeto
que as permeia, no qual a relação indivíduo-sociedade é situada em um processo histórico e
aberta as forças criativas da subjetividade (SPINK, 1993); não separa o sujeito social e o seu
saber concreto do seu contexto, assim como a construção desse saber não pode se desvincular
da subjetividade, das dimensões afetiva e cultural (ARRUDA, 2002). Tal teoria critica o
binarismo razão e emoção, objetivo e subjetivo, pensamento e ação, ciência e senso comum,
natureza e cultura.
O carnaval, tomado como uma expressão cultural, estabelece uma estreita relação com o
processo histórico sendo uma evidência da Identidade Sonora Cultural que entrelaça a cultura
e cada indivíduo que a compõe (MILLECCO, 1997). Segundo DaMatta, o carnaval é a
possibilidade utópica de mudar de lugar, de trocar de posição na estrutura social. Afirma,
ainda, que é a possibilidade de realmente “inverter o mundo em direção à alegria, à
abundância, à liberdade e, sobretudo, à igualdade de todos perante a sociedade. Pena que isso
só sirva para revelar o seu justo e exato oposto” (1984, p.78).
A representação social deve ser estudada articulando elementos afetivos, mentais e sociais, e
integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, as relações sociais que
afetam as representações e a realidade (JODELET, 2002). As relações estão impregnadas
delas em um princípio básico: tornar familiar o que parece distante, em um campo dinâmico,
sempre em transformação, pois são elaboradas socialmente e partilhadas com um objetivo
prático e que contribui para realidade comum a um conjunto social (ibid).
Jovchelovitch (2008) ressalta uma narrativa social, comunicativa e intersubjetiva no
referencial da psicologia social das representações. Para a autora, os processos
representacionais são tanto simbólicos como sociais, expressando mundos subjetivos,
intersubjetivos e objetivos. Os saberes são heterogêneos e as representações não têm a
pretensão de buscar uma verdade ou uma descrição da realidade. Toda representação está
necessariamente entrelaçada em inter-relações, não se trata de uma cópia, mas de “um esforço
simbólico que produz sentido e permite significação” (ibid, p.292).
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Convém trazer os questionamentos levantados por Moscovici: qual será o objetivo da
pesquisa dentro de uma perspectiva das representações sociais? Será de apoiar, criticar,
consolidar ou transformar a ordem social? A análise das identidades, os saberes locais e o
poder são dimensões centrais para a compreensão do que move indivíduos e comunidades à
participação (Jovchelovitch, 2008) e à transformação social, ainda mais no que tange o campo
da saúde mental.
O “Tá Pirando” busca atuar como ferramenta de transformação social através do
desenvolvimento de atividades de artes, tendo o carnaval como uma via de expressão, de
inclusão social e de cidadania. Evidenciam-se nas várias linguagens de arte caminhos
possíveis para o exercício da inclusão e do protagonismo dos usuários com o intuito de
promover a construção ativa de espaços de convivência, troca de ideias e experimentações
estéticas que fazem uso de uma linguagem lúdica na missão de desconstruir o estigma acerca
da loucura.
A presente pesquisa pretende verificar a dinâmica das relações sociais e afetivas com a
loucura a partir dos sambas compostos no “Tá Pirando, Pirado, Pirou!”. A metodologia
proposta é qualitativa e quantitativa. Envolve revisão de literatura em eixos principais:
carnaval, saúde mental e representações sociais. O material analisado faz parte do acervo de
sambas compostos de 2010 a 2014 no Coletivo Carnavalesco “Tá Pirando, Pirado, Pirou!”.
Esses sambas concorrentes foram confeccionados por usuários, familiares e profissionais dos
serviços de saúde mental, bem como por membros da comunidade com alguma ligação com o
bloco.
Foi utilizada a Análise de conteúdo proposta por Bardin por meio de uma análise de temas.
Para Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.
Na análise de conteúdo, o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca
categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão
que as representem (CAREGNATO & MUTTI, 2006, p.682). A interpretação da análise de
conteúdo pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa. A partir da análise das condições de
produção e circulação das representações da loucura, busca-se verificar a potência de
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construção de um novo lugar social para as pessoas em sofrimento psíquico através de
atividades lúdicas e culturais como a composição de sambas e a criação artística na cultura do
carnaval. A confirmação de tal hipótese pode incentivar novas iniciativas e estratégias afins
na missão de desconstrução do estigma acerca da loucura.
Para analisar os cinquenta sambas inscritos no Concurso de samba do Coletivo Carnavalesco
Tá Pirando, Pirado, Pirou nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 selecionamos uma lista
de temas que aparecem com frequência. Foram encontradas 13 categorias temáticas
recorrentes, das quais pudemos dividir em subcategorias. Listamos todas as categorias de
análise e contabilizamos cada vez que aparecia nas canções, tendo os resultados descritos a
seguir: Mobilização/ Busca de reconhecimento da sociedade (13,6%), seguido por Afirmação
do projeto – identificação do grupo, valorização do projeto (9,3%); Crítica social/ Denúncia
(9,2%); Loucura: Aspectos positivos/ defesa da loucura (8,6%); Meta/ Reivindicação (7,8%);
Mobilização/ resistência do próprio grupo (7,5%); Sentimentos/ sensações: Favoráveis
(7,4%); Afirmação do eu na relação consigo mesmo (4%); Carnaval regular (4%); Loucura:
Humor/ Duplo Sentido (3,8%); Afirmação da vida e amor (3%); Afirmação do presente –
valorização do aqui e agora (2,8%); Imagem poética (2,7%); Ambiente da Saúde Mental:
Favorável (2,5%); Carnaval e Loucura (2,1%); Afirmação do eu na relação interpessoal (2%);
Ambiente da Saúde Mental: Desfavorável (1,4%); Relação com a sociedade: Favorável
(1,4%), Loucura: Aspectos desfavoráveis (1,3%); Sentimentos/ sensações desfavoráveis
(1,1%); Ambiente físico/ natural (2%) Ambivalência ou oposição (0,8%) e Afirmação do eu relação do eu com a sociedade (0,1%).
Em muitas canções são utilizadas diversas formas de convocar a sociedade em geral a
compartilhar a causa e o carnaval do “Tá Pirando”. O tema que aparece com maior frequência
é “Mobilização/ Busca de reconhecimento da sociedade”, exemplificado em “Sensibilize que
isso tudo vai mudar /Me dê sua mão, vamos brincar”. A segunda categoria de análise
recorrente foi “Afirmação do projeto do bloco” que pode ser ilustrada pela frase “O Tá
pirando é o grande campeão...”. Em crítica social/ denúncia os versos: “A sociedade tá em
crise / O problema é social” e “Tem geleira que derrete/ Tem ganância, tem a fome...”
marcam um interesse do grupo em problematizar e denunciar as mazelas da sociedade, além
de mostrar que estão atentos às informações atuais. Os “Aspectos positivos e a defesa da
loucura” podem ser apontados em versos como “Ser maluco é ser irreverente”, “Aqui
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tratamos nossa loucura com amor”, “Sem uma gota de loucura / Triste da
humanidade...tinham fim arte e cultura!”, “Se você é normal, eu sou especial/ vem com Tá
Pirando pra brincar o Carnaval”.
Algumas pesquisas (BRITO; CATRIB, 2004; COLVERO; IDE; ROLIM, 2004) sugerem que
a representação social de traumas e sofrimentos, bem como de doença associada à loucura
parecem estar ancoradas no conhecimento do senso comum inerente ao nosso contexto social
e inserida na área da diversidade sobre a loucura, pois refletem o aspecto subjetivo dessas
vivências. As pesquisadoras Brito e Catrib (2004) observaram que aqueles entrevistados que
construíram significados negativos sobre a loucura tendiam a perceber a própria doença
também dentro de uma lógica pessimista e obscura, comprometendo a aderência ao
tratamento e percebendo a cura como algo distante.
Na presente pesquisa, merece destaque a ênfase do grupo na defesa da loucura e em colocar
em suas composições a loucura principalmente em seus aspectos positivos. A forma de ver a
loucura traz consequências referentes ao modo como cada indivíduo percebe a si mesmo, de
modo que a autoestima do sujeito e a aderência ao tratamento estaria também relacionada aos
significados atribuídos à loucura (ibid).
As atividades lúdicas e culturais são tomadas como caminhos possíveis para a melhoria na
qualidade vida e para o exercício da inclusão e do protagonismo dos usuários, o que vai ao
encontro da cultura do carnaval, tão marcada pela tolerância às diferenças. No Coletivo
Carnavalesco “Tá Pirando, Pirado, Pirou!”, a cultura do carnaval e as ideologias da luta
antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica se casam com objetivo de realizar um desfile onde
se levantam bandeiras importantes com humor, beleza e dignidade.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A
IMAGEM DA ENFERMEIRA DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO INTERIOR DA
BAHIA

SERVO, Maria Lúcia Silva - Universidade Estadual de Feira de Santana
PEREIRA, Maria Lúcia Duarte - Universidade Estadual do Ceará

Resumo
A enfermeira em sua prática cotidiana no contexto hospitalar estabelece relações
intersubjetivas com usuários, familiares e demais membros da equipe de Enfermagem e de
Saúde permeadas pela existência de conflitos que perpassam pelas imagens socialmente
construídas pela sociedade e pelos profissionais de saúde, nos diversos campos onde atuam,
sendo apropriadas, reelaboradas e expressas de variadas maneiras. Este estudo tem como
objetivo compreender as representações sociais de profissionais de saúde sobre a imagem da
Enfermeira de um hospital público e analisar as relações existentes entre a imagem que os
profissionais de saúde têm da enfermeira e o trabalho que estas realizam. Trata-se de um
estudo qualitativo e exploratório. Os sujeitos desse estudo foram os profissionais de saúde
(fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem) que atuam em
um hospital público do interior da Bahia.Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a
entrevista semi-estruturada. Após leitura criteriosa dos dados, chegou-se aos núcleos de
sentido: cuidado, gerência, liderança, planejamento, supervisão e controle de material. As
categorias apreendidas foram: a imagem da enfermeira associada ao cuidado e a imagem da
enfermeira associada à gerência. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin para a
análise dos dados. O estudo sinaliza que as representações sociais dos profissionais de saúde
sobre a imagem da enfermeira estão associadas ao cuidado, reafirmando o seu principal objeto
do trabalho bem como percebem a imagem da enfermeira vinculada à organização da
unidade, à liderança, aos aprazamentos, aos recursos materiais, à articulação com equipe, à
coordenação, à autonomia e ao planejamento.
Palavras-chave: Enfermeira. Imagem. Profissionais de saúde.
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MESA: UM PANORAMA DAS QUESTÕES EMERGENCIAIS DO ENSINO DAS
CIÊNCIAS NA ESCOLA BÁSICA: A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

UM PANORAMA DAS QUESTÕES EMERGENCIAIS DO ENSINO DAS CIÊNCIAS
NA ESCOLA BÁSICA: A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

TESTA BRAZ DA SILVA, Alcina Maria
Resumo
Esta Mesa Temática apresenta como proposta discutir quatro trabalhos que vem sendo
desenvolvidos por pesquisadores das áreas de Educação, Ensino de Ciências e Psicologia
Social, os quais têm como preocupação em comum analisar questões emergenciais do ensino
das Ciências na Escola Básica, tendo como eixo norteador a Teoria das Representações
Sociais, segundo a perspectiva teórico-metodológica de Moscovici (1976). Um dos pontos de
convergência, portanto, das questões encaminhadas para esta mesa corresponde à interface de
pesquisa na qual se inserem, que é constituída na confluência de três campos do saber. O
segundo ponto consiste no aporte teórico, que tem por substrato a teoria das Representações
Sociais e o terceiro ponto de convergência diz respeito à temática, focalizando os diversos
aspectos envolvidos no âmbito das discussões sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, nos
vários níveis e espaços do campo educacional e dos processos de avaliação do ensino do
conhecimento científico.
O primeiro trabalho, “Avaliação escolar como corpus para identificar representações sociais
das ciências”, consiste em uma análise dos procedimentos de avaliação do conhecimento
científico, a partir da identificação do quadro conceitual que embasa a representação da
avaliação, discutindo as justificativas que a legitima e a dos oponentes, apreendendo o modelo
figurativo que coordena e condensa os significados de ambos os grupos.
O segundo trabalho, “Sobre as relações entre ciência e senso comum”, analisa a existência de
uma continuidade entre o laboratório e a rua, procurando mostrar que os esquemas de
conhecimento do senso comum continuam a trabalhar o espírito do pesquisador durante a
atividade de pesquisa. Os resultados apontam para a presença de representações sociais da
ciência construídas pelos pesquisadores que são comuns a grupos sociais mais amplos, no que
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diz respeito a questões éticas em ciência e à separação entre ciência fundamental e ciência
aplicada.
No terceiro trabalho, “A relação ciência e tecnologia na escola básica: o que podem dizer as
representações sociais?”, é analisada a produção discursiva dos professores, que atuam em
sala de aula com as disciplinas científicas (Física, Química e Biologia), referente ao papel da
ciência e da tecnologia na escola, na sociedade e no mundo contemporâneo. Os resultados
possibilitam inferir que as Representações Sociais que envolvem a relação entre ciência e
tecnologia deixam de lado questões de caráter epistemológico e psicossocial, além de discutir
a contribuição para um olhar crítico acerca da formação científica e tecnológica no campo
Ensino das Ciências, levando-se a pensar com mais profundidade sobre as representações
equivocadas de qualidade, conformadas pelos rankings supostamente científicos das
avaliações oficiais.
Finalizando, o quarto trabalho, “Representações de ciência, clima escolar e a formação inicial
do professor”, descreve os resultados de uma pesquisa realizada com professores do ensino
fundamental. Os professores foram entrevistados em relação a sua experiência na prática de
ensino e responderam a um instrumento (Técnica Q, Stephenson, 1952) com

questões

relativas à importância da ciência e tecnologia associadas à realidade do ensino de ciências.
Os resultados apontaram para um reconhecimento da importância da Ciência e Tecnologia
para a sociedade, assim como para as condições materiais desfavoráveis relativas ao ensino e
falta de incentivos ao profissional docente.
Palavras-chave: Representações Sociais, Ciência, Tecnologia, Escola Básica, Avaliação.
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SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA E SENSO COMUM

CHAMON, Edna Maria Querido de Oliveira - UNITAU

Agêcia Financiadora: CNPq

Resumo
As sociedades modernas têm a ciência em alta conta. Competindo com outras formas de
conhecimento – como a religião, o mito ou o senso comum – a ciência terminou por se impor
como o modelo explicativo do mundo. Mais especificamente, a ciência se constrói contra o
senso comum, não apenas em suas conclusões – o objeto mais pesado não cai mais depressa,
a Lua está em constante queda em direção à Terra –, mas também em seus processos – segue
uma metodologia, regras lógicas e estritas de dedução e é aberta à comprovação empírica.
Serge Moscovici traz essa distinção para dentro da psicologia social, traduzindo-a na
distinção entre o universo reificado e o universo consensual. Assim, o saber científico, com
seus métodos rigorosos e critérios estritos de validação, pertenceria ao universo reificado,
enquanto que o senso comum, próprio ao universo consensual, seria um corpo de
conhecimentos evidentes por si só, irrefutável, característico daquilo que “todos sabem”, e
que formaria a base das representações sociais. Nesse sentido, poderíamos retomar a ideia de
ruptura epistemológica de Bachelard, que deixa para trás o universo de opiniões e
preconceitos para construir um novo espírito científico. Este texto se propõe a trilhar o
caminho oposto. Nele se afirma a existência de uma continuidade entre a vida de laboratório e
cotidiano da rua, no sentido de que os esquemas de conhecimento do senso comum continuam
a trabalhar o espírito do pesquisador durante a atividade de pesquisa. Essas afirmações
baseiam-se em um conjunto de pesquisas realizadas com cientistas (pesquisadores formados)
e estudantes de doutorado (pesquisadores em formação) na área de ciências exatas. Os
resultados apontam para a presença de representações sociais da ciência construídas pelos
pesquisadores que são comuns a grupos sociais mais amplos (o público em geral), no que diz
respeito a questões éticas em ciência, e à separação entre ciência fundamental e ciência
aplicada.
Palavras-chave: Representação social da ciência, Senso comum, Saber científico.
Introdução
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Il fallait être Newton pour apercevoir que la
lune tombe, quand tout le monde voit bien
qu'elle ne tombe pas.
Paul Valéry
Era preciso ser Newton para ver que a lua cai, quando tudo mundo vê perfeitamente que ela
não cai”. A frase de Paul Valéry sintetiza a forma como a ciência é tradicionalmente vista na
sociedade: primeiro, como construção que se opõe ao senso comum (todo mundo vê que a lua
não cai); e, em seguida, como esforço individual e realização de um sábio solitário (era
preciso ser Newton).
De fato, o conhecimento científico tornou-se sinônimo de conhecimento, dispensado o
adjetivo. Para muitos, aí incluídos políticos e tomadores de decisão, a forma científica é a
única forma válida e admissível de conhecimento. O conhecimento científico, se muitas vezes
tem como princípio o senso comum, se constrói por oposição a ele. E essa oposição se dá não
apenas em seu conteúdo - o objeto mais pesado não cai mais depressa -, mas também em
relação ao próprio processo de construção desse conteúdo – a ciência segue metodologia,
regras lógicas e estritas de dedução, e é aberta à comprovação empírica.
Em seu trabalho seminal sobre as representações sociais (RS), Moscovici (1976) desvenda o
processo de penetração da psicanálise na sociedade, mostrando como uma ciência é
apropriada por um grupo e transformada por ele. Aqui, ciência se torna senso comum. Mais
tarde, Moscovici e Hewstone (1984) vão propor a distinção entre universo reificado e
universo consensual. O saber científico, com seus métodos e critérios de validação,
pertenceria ao universo reificado, enquanto que o senso comum, próprio ao universo
consensual, seria um corpo de conhecimentos evidentes por si só, “conhecido de todos”, e que
formaria a base das representações sociais.
No entanto, embora essa distinção tenha seja útil para dar corpo e densidade ao conceito de
representação social, ela deve ser relativizada. E isso porque, se existe um vetor apontando
claramente (a influência) da ciência em direção ao senso comum, e os trabalhos de Moscovici
mostraram isso, existe também o vetor no sentido oposto, transitando do senso comum para a
ciência. Em outras palavras, existe uma continuidade entre a atividade do pesquisador em seu
laboratório e as ideias de senso comum que esse pesquisador partilha com grupos mais
amplos, ou seja, os esquemas de conhecimento do senso comum continuam a trabalhar o
espírito do pesquisador durante a atividade de pesquisa. Esse fluxo de mão dupla (da ciência
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para o senso comum e vice-versa) foi já explorado, em termos teóricos, por Bangerter (1995).
As próximas seções têm por objetivo dar suporte empírico a essa proposta teórica.

Dois estudos sobre a representação da ciência
RS de doutorandos sobre a ciência e a pesquisa científica (Chamon, 2007)
O primeiro estudo analisa os processos e conteúdos representacionais de doutorandos na área
de ciências exatas com relação à ciência, buscando apreender como esses doutorandos veem a
distinção entre pesquisa fundamental e pesquisa aplicada e como eles percebem as relações
entre a ciência e a sociedade. Para isso, entrevistamos um grupo de 26 doutorandos na área de
ciências exatas e procedemos a uma análise de conteúdo informatizada dessas entrevistas,
utilizando o software de análise ALCESTE®. Os doutorandos, de diversas nacionalidades,
estavam em diferentes estágios da formação (do 1º ano ao pós-doutorado). Todos
desenvolviam trabalhos na área de ciências exatas, em laboratórios da região de Toulouse,
França. Eles foram selecionados de maneira a garantir a maior diversidade possível em termos
de ano de doutorado, experiência profissional e percurso acadêmico.
Os resultados obtidos mostraram a existência de uma classe de discurso que foi denominada
“ciência e pesquisa científica”. Os aspectos mais salientes do discurso dos doutorandos estão
ligados às relações entre a pesquisa fundamental e a pesquisa aplicada, e à maneira como se
dá, nessas duas formas de pesquisa, a produção e utilização dos conhecimentos.
A análise mostra que o discurso dos doutorandos é ligado à representação do pesquisador
como um sábio e da “verdadeira” pesquisa (associada à pesquisa fundamental) como
descoberta dos grandes mistérios do universo. Em outras palavras, trata-se de representações
da ciência que são partilhadas por um grupo muito mais amplo do que o dos doutorandos, isto
é, o público em geral.
Outro aspecto significativo do discurso dos doutorandos refere-se aos componentes éticos da
pesquisa. Julgamentos de valor aparecem sob a forma da “boa” e da “má” ciência. O exemplo
típico da boa ciência é a pesquisa médica. O protótipo da má ciência é a bomba atômica e as
pesquisas em projetos militares. Essas representações coincidem com aquelas recolhidas por
Lage (1993, p.125) junto a estudantes do ensino médio na França: “trata-se de um discurso
humanitário e individualista, colocando a medicina como definição de progresso científico e
condenando o progresso destruidor simbolizado pela energia atômica e pela pesquisa militar”.
Essa é também a conclusão a que chegam Bauer e colaboradores (1994) estudando as
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representações da ciência na população europeia em geral. Essa correspondência mostra mais
uma vez que os doutorandos partilham representações sociais de outros grupos, não
diretamente ligados à pesquisa.
Vemos, então, que as RS dos doutorandos (pesquisadores em formação) se orientam para
representações de caráter mais amplo, dispersas na sociedade, e que eles trazem para dentro
da atividade de pesquisa científica. No próximo estudo, veremos que fenômeno semelhante
ocorre com pesquisadores já formados.

RS de pesquisadores sobre a ciência e a pesquisa científica (OLIVEIRA, 2013)
O segundo estudo investiga as representações sociais sobre a atividade de pesquisa
desenvolvida por profissionais da área de ciência e tecnologia. Para isso entrevistas
semiestruturadas foram realizadas com 23 sujeitos da área de pesquisa e desenvolvimento de
uma instituição pública de pesquisas localizada no estado de São Paulo. Os sujeitos tinham
formação nas áreas de ciências exatas (engenharia, física, matemática, ciências da
computação), possuíam título de doutorado nessas áreas e tinham idade acima de 40 anos.
Aplicou-se às entrevistas uma análise de conteúdo informatizada, utilizando o software de
análise ALCESTE®.
O discurso geral dos pesquisadores se orienta a características específicas da atividade,
enfatizando a longa formação, a necessidade de atualização, o papel do pesquisador na
geração do conhecimento e na formação de pessoal. Algumas dessas ideias têm caráter mais
amplo e também aparecem na opinião pública sobre a ciência – como a longa formação e a
geração de conhecimento -, mas de um modo geral esse discurso é específico dos
pesquisadores e de sua atividade cotidiana.
No entanto, a análise também mostra que o discurso dos pesquisadores enfatiza a atividade de
pesquisa em um nível pessoal, reafirmando a representação do indivíduo compenetrado na
busca de uma resposta para um determinado problema, resultado que coincide com aquele
encontrado no estudo com doutorandos e que também reflete representações da ciência
partilhadas pelo público em geral.
Além disso, os sujeitos relacionam diretamente a ciência com a promoção do
desenvolvimento e do conhecimento científico, o que é um ponto de vista largamente
difundido na sociedade. Ligado a esse aspecto, mas de forma mais específica, está a questão
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dos benefícios ou retornos imediatos e de longo prazo que a ciência e a pesquisa científica
trazem para a sociedade.
Vemos, então, que as RS dos pesquisadores contêm componentes de caráter mais amplo,
difundidos na opinião pública em geral, ainda que apresentem aspectos mais específicos da
atividade científica.

Algumas considerações finais
A integração da ciência e da pesquisa científica a categorias estabelecidas e o recurso ao uso
de estereótipos indicam a ancoragem da ideia de ciência em realidades preexistentes, na rede
de representações que o indivíduo já construiu. As considerações éticas sobre os produtos da
pesquisa, como a “boa” e a “má” ciência, é um exemplo desse processo de ancoragem.
A pesquisa leva, efetivamente, à descoberta de coisas novas e produz conhecimento. Mas este
fato é imediatamente analisado em termos éticos, em termos da utilidade dessas descobertas
para a sociedade, o que mobiliza o sistema de valores do indivíduo. Essa categorização feita a
partir de considerações éticas (a medicina como boa ciência; a bomba atômica como má
ciência) está baseada em representações já existentes, e que circulam na sociedade, como
mostram as pesquisas anteriormente mencionadas.
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AVALIAÇÃO ESCOLAR COMO CORPUS PARA IDENTIFICAR
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS CIÊNCIAS

MAZZOTTI, Tarso Bonilha- Universidade Estácio de Sá - UNESA

Resumo
Considerando que a representação social é o duplo de uma ciência, de uma ideologia
(representação social hegemônica) ou de alguma arte ou técnica (MOSCOVICI, 2004, p. 75),
então os procedimentos de avaliação sejam escolares ou institucionais expressam o que se
considera desejável na situação social. Estes procedimentos são justificados em um quadro
conceitual que se sustenta no que se diz ser uma atividade, como as de cientistas que seria
mensurável por meio da contagem de artigos em periódicos indexados. Para identificar para
que serve a representação da avaliação é preciso analisar as justificativas que a legitima e a
dos oponentes, apreendendo o modelo figurativo que coordena e condensa os significados de
ambos os grupos. Os instrumentos analíticos são os mesmos utilizados pelos atores sociais
para afirmarem o valor de um procedimento de avaliação, o que é contraditado pelos
oponentes. Como se trata de um debate social em que as partes procuraram persuadir, então
elas utilizam as técnicas retóricas usuais, as quais foram organizadas pelos especialistas da
arte de influenciar pessoas e que têm sido validadas pela Psicologia Social. Os principais
esquemas utilizados para dizer o que é o real são os que têm por operador a comparação. Esta
põe em relação o tema, o que se quer significar ou ressignificar, e o foro, a noção da qual são
selecionados os significados a serem transportados para o tema. Neste caso, obtém-se ou
metáforas ou metonímias. Outro procedimentos usual toma uma noção tradicionalmente
unificada, divide-a em dois termos para os comparar, em que o segundo termo é apresentado
como melhor ou superior ao primeiro. Esta última técnica, a de dissociação de noções,
introduz explicitamente uma hierarquia entre as noções, o que é comum nos processos de
avaliação. Assim considerado, proponho a análise das justificativas a favor e contra algum
processo de avaliação para apreender representações sociais acerca de temas relevantes, como
são as ciências.
Palavras-chave: Representação social das ciências, Avaliação escolar, Saber científico.
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O fenômeno representação social caracteriza-se por duplicar uma ciência, uma ideologia
(representação social hegemônica) ou alguma arte ou técnica (MOSCOVICI, 2004, p. 75), o
que se pode verificar pelo exame das disciplinas escolares. Para identificar as representações
sociais de conceitos científicos, bem como de argumentos ideológicos e técnicos, proponho a
análise das avaliações ou exames escolares. Estes são corpora de representações sociais das
disciplinas conceituais duplicadas para servirem aos ditames das instituições ou sistemas
escolares, que sustentam ser factível medir qualquer. A qualidade de um cientista, por
mensurável pela quantidade de artigos em periódicos cuja qualidade é medida por índices de
audiência, de “impacto”, ou seja, por sua influência no âmbito de uma ciência. A polêmica em
torno da pertinência e validade desse procedimento de avaliação permite mostrar que há
representações sociais acerca de “cientista”, as quais expressam o que se considera desejável
ou preferível fazer. Assim, para os que administradores a contagem de publicações em
periódicos de alto impacto é uma medida correta e desejável tanto para recrutar quanto para
hierarquizar cientistas, uma vez que é uma evidência objetiva, pois numérico, e insofismável
da qualidade dos cientistas assim como o termómetro o é para a temperatura corporal, por
exemplo. Seus oponentes replicam afirmando a inadequação daquele instrumento de medida,
uma vez que a boa qualidade dos trabalhos não tem relação com os periódicos de alto
impacto, especialmente quando considera que são produzidos comercialmente e marcados
pelo etnocentrismo anglo-saxão. Mas, mesmo entre os cientistas de língua inglesa há um
movimento contrário ao procedimento usual de avaliação, isto porque os periódicos de alto
impacto utilizam regras que impedem a correta divulgação científica, especialmente por não
publicarem experimentos de replicações e resultados negativos. Outros julgam que a
hierarquização dos cientistas, ainda que meritória, não pode ser reduzida à contagem de
artigos em periódicos de alto impacto, pois tal prática tem induzido à publicação apelidada de
“pesquisa salame”, ou seja, uma pesquisa é fatiada para render muitos artigos (Cf. BROAD;
WADE, 1987; PRACONTAL, 2004). Há, ainda, os que censuram o “publique ou pereça” por
serem contrários ao “produtivismo”, neste registro consideram que a política da meritocracia
destrói o “pensamento crítico”. Nessa disputa os oponentes lançam mão de recursos
persuasivos para influenciar os cientistas e não cientistas. Estes recursos foram estabelecidos
pelos retoristas e depois corroborados por pesquisas em Psicologia Social a respeito da
influência social, a qual pode ser melhor explicada quando se a examina no âmbito do
fenômeno representação social. Este institui e justifica uma tomada de posição acerca de um

384

tema valioso para um grupo, ou seja, o que se considera desejável fazer ou ter, os ditos
valores do grupo.
A palavra “valor” é polissêmica, o que dificulta verificação dos valores dos grupos. Para
resolver esse problema propus (MAZZOTTI, 2005) recorrer à tópica dos preferíveis, a qual
foi estabelecida pelos estudiosos da retórica. Por exemplo, considera-se melhor, desejável ou
preferível mais publicações em periódicos de alto impacto do que menos, uma vez que
aqueles são os de maior influência. Os adversários retrucam afirmando que poucos artigos são
mais valiosos quanto efetivamente apresentam pesquisas relevantes. Outros afirmam que
medida é imprópria por si mesma, uma vez que um cientista vale pelo que faz, não pela
quantidade de publicações. Cada uma dessas orientações expressa uma representação da
atividade dos cientistas e essas são inconciliáveis. Para nós, que pesquisamos representações
sociais, interessa apreender os argumentos em pauta, não resolver o embate.
Como expor e eventualmente explicar os argumentos constituintes de representações sociais
sem tomar partido? Os instrumentos para a análise bem são conhecidos, uma vez que foram
estabelecidos ao longo dos séculos pelo retoristas e logicistas. O ponto de partida analítico
coincide com a identificação dos meios utilizados para se dizer o que é o real. O procedimento
para dizer o que é o real sustenta-se no operador comparação ou analogia. Este operador põe
em relação o tema, o que se quer significar ou ressignificar, e o foro, a noção da qual são
selecionados os significados a serem transportados ao tema. Neste caso, obtém-se ou
metáforas ou metonímias. Outro procedimentos usual toma uma noção tradicionalmente
unificada e a divide em dois termos para os comparar, em que o segundo termo é apresentado
como melhor ou superior ao primeiro. Esta última técnica, a de dissociação de noções,
introduz explicitamente uma hierarquia entre as noções, o que é comum nos processos de
avaliação das atividades humanas em geral. Assim a análise das justificativas a favor e contra
algum processo de avaliação permite apreender representações sociais acerca de temas
relevantes, como são as ciências.
No âmbito da educação escolar, que é o tema dessa mesa temática, a análise dos
procedimentos de avaliação, especialmente os de âmbito nacional e internacional, permite
expor e verificar as representações sociais dos assuntos apresentados como próprios de uma
disciplina. Por exemplo, no âmbito da disciplina escolar Biologia, a teoria da sucessão das
espécies em um habitat é apresentada como teoria da evolução de Charles Darwin. Esta é
considerada “teoria tradicional da evolução” e reduzida ao operador argumentativo “seleção
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natural”. Essa apresentação da teoria de Darwin exclui outro operador: a seleção sexual, a
qual é fundamental para aquele autor, uma vez que explicaria o que a seleção natural não
logra realizar. A seleção sexual, em Darwin, explica a emergência do que ele denominou
“instinto social”, que, na espécie humana, opera contra a seleção natural ao preservar a vida
dos mais fracos. Há, pois, uma direção ética na teoria de Darwin que desaparece quando
reduzida à seleção natural. Essa direção ética, ou o que ele considerava desejável, sustenta que
a civilização implica a supressão de qualquer forma de escravismo, de brutalidade contra as
pessoas e os outros animais. No entanto, a representação social daquela teoria opera em outro
registro, o que exalta os mais fortes, bem como o escravismo e a indiferença para com outros
animais. De fato, esta representação é a expressão da metafísica estabelecida por Herbert
Spencer. A assimilação da teoria de Darwin à metafísica de Spencer é um fato histórico bem
documentado e uma não pode ser tomada pela outra. No entanto, essa distorção permanece
presente nas avaliações escolares e nos livros didáticos, mesmo quando estes apresentam a
seleção sexual como um dos mecanismos de especiação. Neste caso, a sucessão das espécies
ou evolução aparece como resultado de diversos mecanismos, mas não se reporta a Charles
Darwin cuja teoria é rotulada de tradicional. Aqui se opõe uma teoria moderna contra uma
tradicional, a qual só tem valor histórico, o que se faz por meio de um esquema que busca
isolar ou desconsiderar algum autor e sua teoria. Se a teoria é antiga, então é ultrapassada.
Opera-se por meio do esquema do preferível em que o atual, o moderno, é superior e melhor
do que o antigo, o passado. Não se pergunta porque é assim, afirma-se e com isto conduz os
outros a julgarem que nas ciências só o recentemente produzido tem valor, logo, é desejável.
O anterior é descartado por ser tradicional, conservador, ultrapassado, fora de moda. Ao
considerar que apenas o recente é melhor, chega-se ao imperativo do publicar novidades,
desprezando as revisões conceituais, uma vez que são uma maneira de recuperar o produzido,
o fora de moda. De outro lado, as pesquisas publicáveis são apenas e tão somente as que
deram certo, instituindo uma representação de as ciências serem compostas apenas por bons
resultados e contemporâneos a nós, novos, modernos. Caso alguém, em um campo de
conhecimento, apresente um trabalho em que recupere conhecimentos antigos para rever o
que atualmente se faz, ele ser considerado não cientista e, com certa condescendência, será
rotulado de historiador da ciência em questão. Essa circunstância pode ser verificada na
Psicologia Social, pois suas pesquisas acerca da influência conduzem ao que os retoristas
sabiam, os quais deveriam ser reconhecidos como tendo produzido conhecimentos confiáveis.

386

Mas, se os retoristas sabiam o que as pesquisas atuais mostram, então estas são inúteis. De
fato, não são inúteis, pois essa reafirmação tem um grande valor conceitual, bem como
permite reorganizar as pesquisas considerando aqueles conhecimentos dos especialistas em
retórica, assim como é pertinente utilizar os esquemas persuasivos para analisar o que se faz
nos mais variados auditórios. Dentre estes o escolar, que é uma instituição sustentada em
discursos orientados por valores relativamente estáveis que constituem as representações
sociais das ciências, por exemplo.
Em suma, ao estudar os procedimentos de avaliação escolar, particularmente os de âmbito
nacional e internacional, utilizando os instrumentos de persuasão como crivam de análise, é
factível identificar e descrever representações sociais das ciências, das ideologias e das artes
ou técnicas. A valorização da memorização e a quase ausência da metodologia científica nos
exames, indica que as ciências são reduzidas a um catálogo e os estudantes não aprendem a
analisar seus discursos, que são expostos como dogmas, longe do ceticismo necessário para
agir como cientistas.
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REPRESENTAÇÕES DE CIÊNCIA, CLIMA ESCOLAR E A FORMAÇÃO INICIAL
DO PROFESSOR

NASCIMENTO-SCHULZE, Clélia Maria - Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo
As representações sociais de ciência e tecnologia guiam nossas práticas sociais e ações que
envolvem artefatos tecnológicos e também as visões de mundo e resoluções de problemas
mais amplos de âmbito econômico, social e político. As políticas públicas em nível global,
nacional e regional levam em conta a capacitação de futuras gerações para a produção de
novas descobertas assim como de absorção do conhecimento científico existente. A educação
de cidadãos relativa aos conteúdos científicos e à sua utilidade nas sociedades
contemporâneas e feita de maneira formal, na escola e instituições de ensino e informal,
através da mídia, museus de ciência. O professor é o veículo do conhecimento cientifico
formal e também responsável por inspirar e capacitar os futuros cidadãos. Portanto, é
responsável por tornar os jovens cientificamente e tecnologicamente alfabetizados. O clima
escolar assim como a formação inicial dos professores são fatores fundamentais na educação
científica. Uma pesquisa realizada com 25 professores do ensino fundamental serve de
exemplo para a discussão acima delineada. Os professores foram entrevistados em relação a
sua experiência na prática de ensino e responderam a um instrumento (Técnica Q,
Stephenson, 1952) com 75 questões relativas à importância da ciência e tecnologia associadas
à realidade do ensino de ciências. Resultados apontam para um reconhecimento da
importância da Ciência e Tecnologia para a sociedade assim como para as condições materiais
desfavoráveis relativas ao ensino e falta de incentivos ao profissional docente.
Palavras-chave: Representações de ciência, clima escolar, formação inicial do professor.

A relação entre ciência, tecnologia e sociedade tem ocupado as agendas governamentais e
sido foco da atenção de cientistas preocupados com as questões epistemológicas e
sociológicas relativas ao impacto da ciência na sociedade em geral. Pesquisas que tiveram por
objetivo principal a mensuração da alfabetização científica Importante ressaltar que o ensino
formal, nas escolas, está supostamente associado ao nível de alfabetização da população em
geral, embora existam gaps geracionais com historias bastante diferenciadas no que tange o
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aprendizado de conteúdos científicos. em vários países indicam que uma pequena proporção
dos sujeitos estudados possui uma capacitação mínima para entender os termos e processos da
ciência. Miller (2000a; 2000b) verificou que apenas 11% dos norte americanos adultos
poderiam ser considerados alfabetizados cientificamente. Na África do Sul, Laugksch e
Spargo (1999) encontraram uma proporção básica de alfabetização científica em 36% de uma
amostra representativa de alunos que haviam concluído o ensino secundário. Nascimento
Schulze (2006) encontrou uma proporção semelhante, 36,5%, entre estudantes do estado de
Santa Catarina; e, ao mensurar a alfabetização científica de 63 professores de ciências de
colégios públicos e particulares de Santa Catarina, deparou-se com a realidade de que cerca de
um quinto da amostra poderia ser considerado como não alfabetizado cientificamente.
Serge Moscovici (1978), afirma que a ciência e a tecnologia “inventam e propõem a maior
parte dos objetos, conceitos, analogias e formas lógicas a que recorremos para fazer face às
nossas tarefas econômicas, políticas ou intelectuais” (pp. 20-21). Segundo o autor, o que
entendemos, percebemos e representamos como dado imediato de nossos sentidos é um
produto re-elaborado das pesquisas científicas.

Moscovici (op.cit.) atribui uma grande

importância à divulgação científica para a formação das representações sociais. De fato,
pesquisadores na área das representações sociais de conteúdos científicos se interessam sobre
como um novo conhecimento científico se difunde e é apropriado por diferentes grupos
sociais.
Jodelet (2001) define as representações sociais como “uma forma de conhecimento,
socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a
construção de uma realidade comum a um conjunto social” (p. 22). Reconhece que
representações sociais nos ajudam a dominar o nosso ambiente, compreender e explicar os
fatos e idéias que preenchem o nosso universo, situar-nos a seu respeito, assim como nos
auxiliam a responder às questões que o mundo nos coloca e saber o que as descobertas da
ciência e o devir histórico significam.
A identificação dos níveis de alfabetização científica de setores da população como os
estudantes de segundo grau, por exemplo, é importante, na medida em que se considera o
conhecimento básico das descobertas científicas e tecnológicas como instrumental para a vida
cotidiana e também para a compreensão e participação no desenvolvimento de políticas
públicas. Admite-se que os cidadãos de sociedades industriais modernas vivem numa era da
ciência e tecnologia, estando cercados de instrumentos tecnológicos que manipulam
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cotidianamente. Para tanto, assume-se que devam ter um conhecimento mínimo sobre tais
artefatos.
O conceito de alfabetização científica pode ser considerado como um objetivo educacional
contemporâneo importante para as sociedades modernas, pois está associado com o que o
público deve saber sobre ciência. Segundo Jenkins (1994), o conceito tem implicações sobre a
apreciação da natureza e dos objetivos e limitações gerais da ciência seguidos de algumas
ideias científicas importantes. Jon Miller (1983) trouxe uma marcante contribuição para a
definição e mensuração da alfabetização científica. Postulou um caráter multidimensional ao
conceito, propondo 3 dimensões ao mesmo: (i) o conhecimento de termos e conceitos
científicos chave; (ii) uma compreensão das normas e métodos da ciência; e (iii) o
entendimento e clareza sobre o impacto da tecnologia e da ciência sobre a sociedade. A partir
de seu trabalho, foi criado um modelo de mensuração da alfabetização científica recomendado
e assumido pelo grupo Science for All Americans (AAAS, 1989).

Clima Escolar
Além do conceito de alfabetização cientifica (autores) consideramos o conceito de clima
escolar como útil para a discussão aqui detalhada. Laugksch, Aldridge and Fraser (2008),
reconheceram a importância de se ter acesso às percepções e representações dos professores
em relação ao seu ambiente escolar assim como de se identificar os fatores do ambiente
escolar que contribuem para com o sucesso escolar dos alunos. Essa tendência, que é de
âmbito internacional, se afasta da ênfase exclusiva dada aos conteúdos de currículos e exames
e se dedica a uma facilitação em direção a um aprendizado mais permanente.O ambiente ou
clima escolar é amplamente reconhecido como um aspecto vital da organização da escola
(Fraser, 1998). De acordo com Freiberg (1999), é a qualidade do ambiente de trabalho que
reflete a forma pela qual as pessoas interagem e reagem. Pode também ser visto como uma
forma de mensurar as características da escola que os professores , administradores , pais , e
responsáveis pelas políticas públicas , consideram importantes.
O conceito de clima escolar, como foi descrito acima, a nosso ver se aproxima do conceito de
representações sociais e pode ser inspirador no sentido de identificar aspectos do ambiente
escolar que contribuem para se chegar a representações mais amplas.

Formação inicial do professor
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Resultados de pesquisas realizadas na FCC apontam para o fato de que uma das dimensões
importantes no reconhecimento dos sucessos e fracassos na atuação de professores no
contexto escolar é a percepção que professores tem de aspectos da sua formação inicial na
atuação presente na escola.
Em um projeto amplo que visa identificar várias dimensões das representações dos
professores relativas à participação docente na escola e seus sucessos e fracassos, observamos
particularmente a questão dos fatores facilitadores e impeditivos na atuação do ensino de
ciências. Para tanto um grupo de juízes, pesquisadores experts na área do estudo

das

representações sociais de ciência e tecnologia, criaram um instrumento de 75 itens, relativos à
formação inicial do professor e seu impacto sobre o ensino de ciências na escola.Acredita-se
que os fatores que antecedem a percepção do clima escolar num contexto escolar especifico,
devam estar diretamente ligados a tal percepção . Assim, especificar a contribuição de tais
fatores antecedentes foi um dos objetivos do estudo que relataremos neste trabalho.
Construção dos itens
Os dados de pesquisa a serem aqui discutidos fazem parte de uma produção que relaciona
vários grupos de trabalho vinculados à Cátedra UNESCO sobre profissionalização docente,
com sede na Fundação Carlos Chagas em São Paulo. Num livro que se tornou referencia para
as políticas educacionais do país, Gatti, Barreto e Andre (2011), discutem e analisam, entre
outros aspectos, a questão da formação inicial de professores propondo iniciativas para uma
formação continua. Como resultado das produções e reuniões dos grupos de trabalho
associados à cátedra UNESCO, uma das dimensões detalhadas era a da formação inicial, que
passou a ser um dos focos de estudo do grupo de trabalho interessado nas questões de
representações sociais de Ciência e Tecnologia no contexto da escola.
A partir de (1) relatos de pesquisa, (2) obras relevantes relacionadas e entrevistas com
docentes foi criado um “pool” de 110 itens que foram julgados por experts na área e reduzidos
a 75 itens finais, representativos das idéias centrais relacionadas ao ensino de ciência e
tecnologia e relacionadas com a formação do docente. A partir dos 75 itens

foram

identificadas oito subcategorias, a saber : (1) suficiência/insuficiência da formação; (2)
docentes dos cursos de formação; (3) ensino pelo exemplo;(4) coerência entre teoria e
pratica;(5) atitudes frente à ciência;(6) ciência e gênero;(7) clima escolar e condições
materiais e (8) TIC e divulgação da ciência para o público.Estes itens foram submetidos a 25
professores do ensino fundamental em escolas de Manaus

que foram entrevistados em
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relação à sua prática de trabalho e que classificaram as 72 afirmações de acordo com a técnica
Q , evidenciando os itens que tem maior ou menor impacto , segundo o respondente, sobre a
questão do ensino de ciências e que se relacionam a formação inicial do mesmo.
As respostas de entrevistas foram transcritas e analisadas de acordo com o programa
ALCESTE. A organização classificatória dos 75 itens, realizada individualmente por cada um
dos respondentes, seguiu os princípios metodológicos de aplicação do teste Q(Stephenson,
1952, 1964).
Resultados das entrevistas com os professores apontam para uma representação do trabalho
docente associada a uma falta de reconhecimento em relação ao trabalho realizado em sala de
aula, seguida de uma queixa em relação aos salários que são considerados baixos e uma
constatação de que o aprendizado dos alunos é deficiente. Os professores declaram sentir-se
pouco valorizados e respeitados pelo trabalho realizado e mencionam a necessidade de
melhores condições na escola, na sala de aula e materiais de apoio para o ensino de
ciências.70% dos entrevistados pretendem continuar na carreira docente e sentem-se felizes
ao perceber o crescimento de alguns alunos. Muitos professores acumulam outras funções
para garantir sua sobrevivência. A análise das escolhas dos professores, relativa às 75
afirmações, permitiu que se chegasse uma ordenação das frases mais escolhidas e
conseqüentemente às mais representativas da forma de pensar do grupo de respondentes.
Há um reconhecimento por parte dos professores de que a ciência traz benefícios para a
sociedade e que a pesquisa deva ser ensinada desde a educação básica. Os professores deram
grande ênfase à questão da importância da tecnologia e em especial às novas tecnologias
utilizadas em situações de aprendizado, admitindo que os alunos agem com maior
desenvoltura que os próprios professores frente às novas tecnologias de informação. Admitem
que a ciência deva muito do seu avanço ao desenvolvimento tecnológico. No que tange a
dimensão do clima escolar, as entrevistas deram maior margem para que os respondentes se
manifestassem quanto às condições materiais desfavoráveis para o ensino e à precariedade
material, que caracteriza um clima escolar pobre em estímulos que favoreçam o aprendizado
de ciência. Os vinte e cinco professores que responderam ao material estímulo estavam
comprometidos com o ensino de crianças do ciclo básico. Sugerimos que a mesma técnica
seja também aplicada, usando o mesmo instrumento com professores do ensino médio, já que
o ensino de ciências assume um caráter de maior importância. Podemos concluir que a técnica
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utilizada deva ser adotada como uma forma de acesso às representações sociais e suas
dimensões num contexto de ensino de ciências.
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A RELAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ESCOLA BÁSICA: O QUE AS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PODEM DIZER?
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Agência Financiadora: CAPES e FAPERJ

Resumo
O ensino de Ciências vem sendo motivo de novas discussões e reflexões na comunidade
científica e no contexto do sistema educacional. É uma preocupação que em parte relaciona-se
ao acompanhamento da análise dos resultados advindos das diversas instâncias de avaliação
da educação, abrangendo diferentes níveis e sistemas de ensino. Na esteira dessa discussão,
torna-se importante considerar o próprio cenário educacional contemporâneo ao se analisar a
qualidade do ensino das ciências nas escolas, o que envolve incluir os aspectos que
constituem a relação ciência, tecnologia e sociedade na perspectiva dos protagonistas sociais
que neste cenário se inserem e atuam, de modo que seja possível ultrapassar a
responsabilização unilateral de indivíduos pelos obstáculos tanto ao ensino como à
aprendizagem do conhecimento, compreendendo esse conhecimento como um processo
construído coletivamente em um contexto que envolve condicionantes sociais, políticos,
econômicos e culturais. Um dos temas polêmicos quando se discute a qualidade do ensino de
ciências nas escolas é o quanto se precisa procurar uma “ciência da escola” - o saber escolar.
O olhar psicossocial, proposto por Moscovici (1976) na Teoria das Representações Sociais,
possibilita essa análise para além das abordagens Cognitivistas. Este trabalho se propõe,
portanto, a discutir, à luz da Teoria das Representações Sociais, os resultados da aplicação de
um questionário semiestruturado junto aos professores que atuam em sala de aula com as
disciplinas científicas (Física, Química e Biologia) em escolas da rede pública de ensino
médio do Estado do Rio de Janeiro acerca dos temas ciência e tecnologia. A análise do
“corpus” discursivo foi realizada com o software ATLAS.ti, a partir da geração de uma
unidade hermenêutica, da qual foi possível extrair um conjunto de relações conceituais e de
significação que serviram de norteadores inferenciais para sinalizar as representações sociais
que definiam a relação ciência e tecnologia para esse grupo de professores. Esses resultados
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permitiram tecer reflexões sobre a qualidade do ensino das ciências nas escolas brasileiras no
cenário educacional contemporâneo.
Palavras-chave: Ciência, Tecnologia, Representação social; Qualidade do ensino.

Introduzindo o cenario
Um levantamento realizado por Alves e Franco (2008) aponta para várias instâncias nacionais
de avaliação do saber escolar. No recorte para este trabalho, me deterei em uma breve
discussão referente aos resultados das avaliações do PISA no decênio 2001-2010, no que
concerne à área de Ciências. Segundo os relatórios, divulgados pela OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e disponibilizados no Brasil pelo Instituto
Nacional

de

Estudos

e

Pesquisas

Educacionais

Anísio

Teixeira

(INEP)

(http://www.inep.gov.br), os resultados desses estudos são tomados como referência para
verificar o desenvolvimento obtido nas competências–chave definidas na Estratégia 2020, da
União Europeia, e nas Metas Educativas 2021, da Organização de Estados Ibero-americanos
(OIE). Tais resultados mostraram que a média brasileira em 2000 era de 368 pontos, passando
para 401 pontos em 2009, sendo que em ciências, a pontuação cresceu de 375 para 405.
Segundo divulgação dos órgãos governamentais, com esses resultados, considerados
positivos, o país ultrapassou a meta estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) no referido decênio, que era alcançar uma média de 395 pontos nas três disciplinas
avaliadas – Leitura, Matemática e Ciências. Apesar disso, segundo divulgado, mesmo ficando
entre os três países que mais evoluíram na educação básica, o Brasil ainda estaria longe de ser
uma potência na educação. Entre os 65 países avaliados pelo PISA2009, o Brasil, com uma
média de 401 pontos, ficou na 53ª posição. (http://www.ocde.org).
Entretanto, seria preciso se perguntar até que ponto esses resultados refletem realmente acerca
da necessária formação científica e tecnológica tão almejada pelos professores, tendo em vista
que tal finalidade pode ser considerada como uma das dimensões para potencializar
alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida com questões da cidadania
(CHASSOT, 2000). Segundo argumenta o autor, é recomendável enfatizar que essa deve ser
uma preocupação significativa na Educação Básica. Ser formado cientificamente é poder
fazer uma leitura do universo no âmbito do contexto histórico e sociocultural, que
construímos e do qual fazemos parte. Deste modo, no contexto da contemporaneidade, a
discussão sobre a qualidade do ensino de ciências deveria estar relacionada muito mais na
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compreensão do que significa alcançar uma formação científica e tecnológica nas escolas do
que apenas em como alcançar um nível satisfatório de alfabetização científica e tecnológica
dos alunos.

Tecendo reflexões
Polêmicas a parte, em particular no que concerne aos “rankings supostamente científicos”
(LOPES e LOPEZ, 2010, p. 106) atribuídos as escolas, um olhar de forma mais aguda para o
desempenho dos alunos nestas avalições, no caso da área das Ciências, vai conduzir a
retomada de antigas e ainda muito atuais discussões referentes à/ao: falta de experimentação
nas aulas; papel do laboratório na aprendizagem do conhecimento científico; ensino livresco;
ausência do estabelecimento de relações entre o saber ensinado e o saber trazido pelo aluno da
sua realidade; grade curricular hermética, consistindo muitas vezes em uma camisa de força
para o desenvolvimento do trabalho criativo do professor. Outros pontos se destacam na
literatura da área, que somados a todo um contexto estrutural, recorrentemente desfavorável,
envolvendo as escolas e o próprio sistema educacional, só tendem a ampliar o quadro de
discussão: modelo de transmissão dos conhecimentos científicos como verdades neutras e
absolutas; desinteresse dos alunos pelas aulas de Ciências; dificuldade em lidar com as
concepções prévias/ alternativas trazidas pelos alunos; abordagens pedagógicas que
desconsideram a contextualização histórica e filosófica da construção científica; falta de
clareza sobre a função social da denominada “alfabetização científico-tecnológica”; lacunas
na formação inicial do professor, desconsiderando suas concepções e representações;
necessidade de se repensar os modelos de formação continuada; falta de articulação entre a
formação e a pesquisa; dificuldades de superação dos desafios para o desenvolvimento de um
trabalho interdisciplinar (NETO E FRACALANZA, 2003; CACHAPUZ et al, 2005;
FRANCO & SZTAJN, 2008).
Recortando esse panorama de análise, para este trabalho, é importante destacar que
atualmente o debate sobre “alfabetização científico-tecnológica” está colocado como uma
linha emergente na Didática das ciências, que comporta um conhecimento dos fazeres
cotidianos da ciência, da linguagem científica e do entendimento das crenças e representações
aderidas a ela.
Considerando, com base na perspectiva da teoria das Representações Sociais, proposta por
Moscovici (1976), que as inovações científicas e tecnológicas surgem no horizonte social
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como algo novo ou com roupagens novas, de modo que geram conflitos, consensos, disputas,
conversações, ou seja, mobilizam em torno de si uma atmosfera de interação dos envolvidos
no processo de tornar familiar o que é novo, essa apropriação do não familiar faz emergir
representações sociais que circulam e reverberam no horizonte educacional. A transformação
do conhecimento científico em conhecimento escolarizado pode ser compreendida a partir dos
processos de assimilação e acomodação produzidos por meio de desfalque, suplementação e
distorção (JODELET, 2001), com vistas a não perturbar demasiadamente as representações
que sustentam o grupo social. Esse processo envolve a produção das representações acerca
dos vários temas, artefatos e teorias que estão presentes na relação de ensino e aprendizagem.
A ciência e a tecnologia fazem parte desse universo como saberes legitimados pelos
professores, alunos e gestores – protagonistas sociais desse cenário contemporâneo.
Feita essa contextualização, o objetivo neste trabalho é trazer o olhar psicossocial, proposto
por Moscovici (1976) na Teoria das Representações Sociais, para analisar a relação entre
ciência e tecnologia na perspectiva dos professores das disciplinas científicas que atuam na
Escola Básica.

A Pesquisa de campo
A pesquisa realizada foi de caráter qualitativo, sendo que o instrumento de coleta dos dados
consistiu em um questionário semiestruturado, composto por uma etapa de perguntas abertas,
com o objetivo de acessar a produção discursiva dos professores referente ao papel da ciência
e da tecnologia na escola, na sociedade e no mundo contemporâneo. A aplicação do
instrumento foi realizada junto a 96 professores que atuam em sala de aula com as disciplinas
científicas (Física, Química e Biologia) em 20 escolas da rede pública do segmento formativo
de ensino médio do Estado do Rio de Janeiro.
A análise do “corpus” discursivo foi feita utilizando o suporte do software ATLAS.ti
(MUHR, 2001), o que permitiu, a partir da geração de uma unidade hermenêutica, extrair um
conjunto de relações conceituais e de significação que serviram de norteadores inferenciais
para sinalizar as representações sociais que definiam a relação ciência e tecnologia para esse
grupo de professores.

As Redes semânticas
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Na Figura 1, segue a apresentação das Redes Semânticas representativas dos elementos e dos
encadeamentos que emergiram dos discursos dos professores participantes da pesquisa sobre
sua prática profissional ao ensinar ciências no contexto de inserção das tecnologias.

Figura 1 Redes Semânticas – Legenda: A- associação, I- inserção, C- contradição.

As considerações da análise
Destaca-se das redes semânticas representativas da análise realizada dois núcleos de sentido,
um se referindo aos avanços tecnológicos associados a dificuldades de ordem operacional e de
ordem pedagógica e o outro ao uso das tecnologias associado ao aprendizado, com base no
potencial da pesquisa na Internet, na organização do trabalho do professor, na familiaridade
com os recursos e na motivação dos alunos. O primeiro núcleo de sentido pode ser dividido
em duas categorias, denominadas “obstáculos de ordem operacional” e “obstáculos de ordem
didática”, sendo que a primeira categoria engloba fatores estruturais das escolas, limitação de
recursos, inexistência de materiais, laboratórios e espaços adequados, enquanto que a segunda
envolve aspectos didáticos, como necessidade de reestruturação curricular e de se criar base
teórica da disciplina. Apesar destes obstáculos, se observa, por parte da maioria dos
professores participantes da pesquisa, um olhar para o uso das tecnologias como algo positivo
em sua prática profissional ao ensinar ciências. O segundo núcleo, denominado “tecnologias e
aprendizado”, aponta para o mesmo caminho, ou seja, assume o enaltecimento do uso das
tecnologias para promover a aprendizagem.
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Entretanto, o que não se observa em nenhum dos núcleos é a problematização da inserção
dessas tecnologias no ensino das ciências. É possível inferir que as Representações Sociais
que envolvem a relação entre ciência e tecnologia se encontram limitadas em uma esfera de
discussão que se orienta aos modos de utilização, às formas de acesso ou às variedades dos
recursos tecnológicos. São, portanto, deixadas de lado questões de caráter epistemológico e
psicossocial, que poderiam contribuir para um olhar crítico acerca da formação científica e
tecnológica no campo Ensino das Ciências, o que nos levaria a pensar com mais profundidade
sobre as representações equivocadas de qualidade que também circulam e se difundem no
campo midiático e no cotidiano educacional, conformadas pelos rankings supostamente
científicos das avaliações oficiais.
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Resumo
A concepção do primeiro “bebê de proveta” marcou o início da medicina reprodutiva e o
aparecimento de um novo objeto: o embrião in vitro. Em pouco mais de 30 anos, o embrião in
vitro passa a traduzir uma promessa de inovação terapêutica jamais imaginada, ascendendo o
debate em torno da legitimidade de sua manipulação. O presente trabalho objetiva analisar, à
luz da teoria das representações sociais, os discursos produzidos pela mídia impressa
brasileira sobre o embrião in vitro até 1978, isto é, nos anos iniciais do uso da fertilização in
vitro (FIV) em humanos. Foi realizada uma busca no banco de dados do jornal Folha de São
Paulo, a partir dos descritores: embrião in vitro, embrião humano e bebê de proveta. Foram
analisados 45 artigos publicados durante os anos de 1961 a 1978, com auxílio do Software
ALCESTE. O corpus foi distribuído em cinco classes, organizadas a partir de dois eixos
discursivos. O primeiro, Os desdobramentos morais da FIV e seu marco, é formado pelas
classes 2 (a vida em concepção: natural x artificial), 4 (herança pelo sangue : adoção X FIV)
e 1 (o marco Louise Brown). O segundo eixo, Desenvolvimento e alcances da FIV, é
composto pelas classes 3 (FIV: do animal ao humano) e 5 (perspectivas de ação da genética).
A ascensão da questão do embrião in vitro na cena pública brasileira no período estudado
suscita questões de ordem axiológica ligadas principalmente à filiação, à noção de vida e à
noção de “humano”. Antes mesmo do nascimento do “primeiro bebê de proveta”, o embrião
in vitro remete não apenas ao campo da saúde reprodutiva, mas também às derivações em
termos de melhoramento da “raça” e futuro da espécie. São elementos a explorar que remetem
à questão da construção de um objeto via comunicação social no contexto de ascensão de
novas práticas sociais.
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Introdução
O presente trabalho visa analisar à luz da teoria da representações sociais, os discursos
produzidos pela mídia impressa brasileira sobre o embrião in vitro até 1978 - ano de
nascimento da primeira criança concebida pela técnica da fertilização in vitro (FIV). A
concepção do primeiro “bebê de proveta” no fim dos anos 70 marcou o início de uma nova
medicina derivada da veterinária (medicina reprodutiva) e o aparecimento de um novo objeto:
o embrião in vitro. Em pouco menos de 30 anos, o embrião in vitro passa a traduzir uma
promessa de inovação terapêutica jamais imaginada, ascendendo o debate em torno da
legitimidade de sua manipulação. Neste sentido, emergem questões que pertencem a variados
universos sociais, pois de acordo com o contexto, diferentes sentidos são atribuídos ao
embrião humano - “o que depende da formação e das convicções daquele que se exprime. O
embrião é assim um conceito multiforme” (MISSA, 2000, p. 15). Podem-se identificar três
tendências de discurso sobre o embrião: o embrião como um ser moral, o embrião como uma
“pessoa humana potencial” e, o embrião como “entidade biológica” (SALEM, 1997; MISSA,
2000). A polissemia do termo embrião humano parece ressaltada na controvérsia da sua
obtenção através da FIV. As tecnologias oriundas da medicina reprodutiva engendram
mudanças profundas na dinâmica da sociedade, notadamente em relação à filiação e à
manipulação de embriões que são congelados e excedentes, instaurando uma temporalidade
diferenciada entre a fecundação e a gravidez. Neste contexto, as sociedades questionam o que
constitui ou não um avanço científico. Observamos um confronto entre diversas opiniões, que
engaja pesquisadores, parlamentares, religiosos, leigos, pacientes e sociedade civil
organizada. A manipulação de embriões humanos com finalidade reprodutiva (fabricação,
congelamento, armazenamento e implantação) é um objeto revelador de um estado de
polêmica e de controvérsia de uma sociedade num momento histórico e constitui do nosso
ponto de vista, um elemento pertinente de questionamento à luz da teoria das representações
sociais. Especialmente em relação a sua construção via comunicação social enquanto novo
objeto a ser incorporado coletivamente.
Uma representação social é uma apropriação psicológica e simbólica de uma realidade, um
tipo de saber simbólico intrínseco à vida pública (Jovchelovitch, 2001). Segundo Bauer
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(1994, p. 241), “na origem mesma de ideia de representação social está a difusão do
conhecimento e um projeto de comunicação da ciência”. As relações entre a ciência e o
público passam por uma mudança histórica, pois os pesquisadores se dirigem continuamente à
opinião pública (PARDO; CALVO, 2004). Entre a racionalidade dos especialistas e a
racionalidade da vida cotidiana, os saberes são transformados, o que “engloba então novas
fontes de conflitos e de consensos” (BECK, 2001, p. 87). Assim, os debates científicos
difundidos na esfera pública alimentam e definem disputas sociais que estão em jogo
(CLÉMENCE, 2002). Efetivamente, estas “evoluções científicas”, dentre as quais
localizamos o advento do embrião in vitro - geram questões que não concernem apenas
pesquisadores e médicos, mas interrogam as sociedades sobre seus valores, suas crenças e
suas normas (BATEMAN-NOVAES, 1997; LE COZ, 2009). Neste sentido, investigar como
um objeto (o embrião in vitro) é paulatinamente investido via comunicação social por
sentidos, através da ascensão de uma nova prática (a fertilização in vitro) pode nos informar
sobre o trabalho das representações sociais em seus aspectos “constituinte – os processos – e
constituído – os produtos ou conteúdos” (JODELET, 2003, p. 37). Como se fala do embrião
in vitro antes do primeiro “bebê-de-proveta”? Que conhecimentos são mobilizados, que
tomadas de posição podem ser observadas?

Desenvolvimento
Método
Durante os meses de março a agosto de 2013, foi realizada uma busca no banco de dados do
jornal Folha de São Paulo, a partir dos descritores: embrião in vitro, embrião humano e bebê
de proveta. Foram encontrados 65 artigos jornalísticos publicados durante os anos de 1961 a
1978. Entretanto, pela disponibilidade de acesso direto, deste total, 45 artigos foram
analisados no presente estudo. Os dados foram analisados com auxílio do Software
ALCESTE, um software destinado à análise de dados textuais que tem como objetivo
identificar as informações essenciais encontradas em textos. A partir de uma classificação do
texto em função da distribuição de palavras em um enunciado, ele identifica as palavras mais
características para, em seguida, agrupá-las em classes de palavras hierarquizadas,
produzindo, assim, uma Classificação Hierárquica Descendente. Esta análise de dados
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permite, ainda, reconstituir o sentido das classes na medida em que o software possibilita ao
pesquisador retornar aos contextos de enunciados de onde as palavras foram extraídas.

Resultados e discussão
No dendrograma abaixo observamos a distribuição do corpus em cinco classes, organizadas a
partir de dois eixos discursivos (dois conjuntos de classes temáticas). O primeiro eixo,
nomeado Os desdobramentos morais da FIV e seu marco, concentra discursos normativos
sobre perspectivas e avanços na área e faz referência ao grande marco no campo das
tecnologias reprodutivas, o nascimento de Louise Brown. Este eixo é formado pela classe 2
(a vida em concepção: natural x artificial), pela classe 4 (herança pelo sangue : adoção X FIV)
e pela classe 1 (o marco Louise Brown). O segundo eixo, Desenvolvimento e alcances da FIV,
diz respeito à reflexões histórico-societais sobre as potencialidades das pesquisas
biotecnológicas, enquanto campo promissor. Este eixo é composto pela classe 3 (FIV: do
animal ao humano) e pela classe 5 (perspectivas de ação da genética). Apresentamos os
resultados a partir da sequência de classes de cada eixo discursivo, uma vez que as
proximidades das classes temáticas no dendrograma apontam também os distanciamentos nos
conteúdos dos eixos.
A classe 2 – A vida em concepção: natural x artificial – é a classe mais representativa com
23% do corpus, reunindo conteúdos sobre a concepção, no contraste entre processos naturais
e artificiais. Esta classe é marcada por posicionamentos religiosos a favor da “vida” segundo
a qual a concepção deve acontecer “na intima união indissolúvel do matrimônio”: ‘quanto ao
próprio bebê, é claro, a igreja1 só pode ser a favor’, mas no terreno da moral, ‘Sustenta que
toda pessoa humana deve ser oriunda de um ato de amor e de união conjugal entre o marido
e a mulher’. Após o nascimento do primeiro bebê de proveta, muitas críticas surgiram
principalmente de assistentes sociais, opinando que a fertilização in vitro era um método
desnecessário, uma vez que existiam muitas crianças abandonadas e que estariam prontas para
serem adotadas. Estas críticas aparecem na classe 4 que versa sobre a questão da “herança”
pelo sangue : adoção x FIV: “É uma forma menos artificial do que adotar uma criança,
procedimentos geralmente usados mas que traz vários problemas. O que eu não sei é se será
licito lançar mão desta forma num país como o nosso, onde tantas crianças adotáveis estão
1

As palavras em negrito em cada extrato ilustram as palavras significativas da classe
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por ai, pelas ruas, sendo socialmente deformadas por falta de um lar”. A classe 1 – O marco
Louise Brown – consiste nas expectativas e relatos sobre o momento do nascimento da
primeira criança gerada pela técnica de fertilização in vitro no mundo, circunscrevendo a
técnica ao tratamento da infertilidade feminina: “O bebê foi o primeiro no mundo a nascer
depois de ter sido ‘concebido’ fora do útero, numa técnica pioneira destinada às mulheres
incapazes de conceber normalmente”.

Figura 1 Dendrograma do corpus « embrião in vitro »

No segundo eixo – “Desenvolvimento e alcances da FIV” – estão presentes os discursos mais
otimistas e esperançosos sobre o tema. Na classe 3 – “FIV: do animal ao humano” –
caracterizada por relatar como se sucedeu a técnica da fertilização “in vitro”, explica por
termos biológicos e científicos, o passo a passo da experiência. Procura-se esclarecer como
uma técnica reprodutiva, que antes era usada em animais, por exemplo, em coelhos, e foi
adaptada para ser aplicada na espécie humana: “na fertilização artificial retira-se o ovulo do
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corpo da mulher ou da femea, faz-se dentro de um vidro com meio nutritivo adequado sua
reunião com o semem.”
A Classe 5 – “Perspectivas de aplicação da genética” – é composta principalmente pela
ambivalência entre as expectativas de desenvolvimento da FIV e as exigências de controle
normativo sobre os limites desse desenvolvimento, quando aplicados à engenharia genética.
Estas questões são abordadas sob prisma da eugenia: “embora a operação já tenha sido
inteiramente realizada com rãs e haja boas probabilidades com coelhos. as possibilidades de
manipulação de genes para produzir uma raça de homens inteligentes superior parecem
infinitamente mais remotas”. Observamos assim que entre a década de 60 e final da década de
70, a questão do embrião in vitro aparece atrelada a duas temáticas globais: a oposição
natural x artificial e a questão do “humano”. A oposição natural x artificial estrutura a
discussão sobre a legitimidade do processo de “fabricação” de uma criança, revelada nos
conteúdos sobre as noções de “vida” e de filiação. Esta oposição parece ancorada de uma
parte, no universo de valores da igreja católica e de outra, na prática da adoção de crianças
como referente “já existente” no mundo social para se pensar como responder à infertilidade
de um casal heterossexual em face da insólita “fertilização artificial”. No que se refere à
noção de “vida” esta dicotomia se expressa no confronto entre a fecundação extracorpórea do
embrião em detrimento da sua concepção via relação sexual. Segundo Luna (2002), o
magistério católico é um dos grandes interlocutores na arena pública que se posicionam
contra a produção de embriões in vitro. Segundo a perspectiva de variadas encíclicas papais a
ordem da « natureza » representa uma vontade « divina » que é corrompida pela ação humana
no tocante às tecnologias de reprodução. No caso da adoção, esta oposição atualiza-se na ideia
da (não) transmissão de uma herança sanguínea. Para alguns, é “mais natural” uma
transmissão de herança sanguínea via FIV enquanto que para outros, é “mais natural” adotar
as crianças que já foram “fabricadas naturalmente” e depois abandonadas. A questão do
“humano” aparece atrelada ao desenvolvimento da FIV que tem em seu início a aplicação
animal. Parte-se dos primórdios da técnica e vislumbram-se as perspectivas futuras que se
abrem para a humanidade e para raça humana em termos de clonagem, eugenia e tratamento
de doenças. Acreditamos se tratar de uma dimensão simbólica que liga o embrião in vitro à
humanidade como um todo. Se as representações sociais têm uma função simbólica, podemos
supor conforme Moscovici e Vignaux (1994) que se trata de uma capacidade de estabelecer
uma ligação entre o objeto e sua representação. O embrião in vitro aparece conectado à
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coletividade

porque

ele

simboliza

uma

substância

reprodutiva,

ele

representa

metonimicamente uma parte de nossa humanidade (FRANKLIN, 1999).

Considerações finais
A ascensão da questão do embrião in vitro na cena pública brasileira do final dos anos 70
suscita questões de ordem axiológica ligadas principalmente à filiação, à noção de vida e à
noção de “humano”. O universo da ciência e o universo dos valores (especialmente da igreja
católica) são mobilizados para se pensar a legitimidade de sua obtenção. Neste contexto, a
infertilidade sai do âmbito privado para ser progressivamente investida pela dimensão
pública. Não havia ainda uma discussão sobre os fatores masculinos que concorrem à
infertilidade do casal, é a infertilidade feminina que ocupa os discursos midiáticos da época.
Antes mesmo do nascimento do “primeiro bebê de proveta”, a questão do embrião in vitro
remete não apenas ao campo da saúde reprodutiva, mas também às derivações em termos de
melhoramento da “raça” e futuro da espécie. Em outras palavras, nos primórdios do seu
aparecimento na comunicação social, se é de um embrião humano que falamos, passamos do
que falamos para “através de que falamos” (MOSCOVICI, 1976). Estes aspectos merecem ser
explorados em profundidade, é o que esperamos fazer após a análise completa do conjunto de
artigos encontrados. Notadamente no tocante à relação entre o objeto e uma prática em vias de
consolidação, como era a fertilização in vitro há quase 40 anos atrás. São elementos a explorar
que remetem à questão da construção de um objeto via comunicação social no contexto de
ascensão de novas práticas sociais.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE CONSUMIDORES EM CIDADES MÉDIAS: A
ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS A PARTIR DOS
RESULTADOS DE MARÍLIA (SP)
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Resumo
Nas sociedades contemporâneas o consumo exerce um papel cada vez mais central em relação
ao modo de vida dos diversos segmentos populacionais. Este estudo faz parte de um projeto
que busca analisar as relações entre práticas espaciais e representações sociais de
consumidores de seis cidades médias do Brasil. Nesta primeira exposição apresentamos os
resultados dos procedimentos metodológicos, que envolvem a adequação às técnicas de
evocação livre a partir dos trabalhos em Marília (SP).
Palavras-chave: representações sociais, consumo, cidades médias, Marília (SP).

Introdução
O consumo, em sentido amplo, possui uma gama de significados e pode ser associado a
diversos processos socioespaciais, desde aqueles em escala micro até aos que compõem as
escalas dos macros processos. As formas de estudar âmbitos que mostrem as permanências e
alterações socioespaciais, a partir do consumo, podem ser por recorte de áreas, segmentos de
consumo e enfoque de análise, entre outras. Neste estudo, em andamento, optamos por
pesquisar seis cidades médias brasileiras enquanto âmbito espacial: Londrina (PR), Presidente
Prudente (SP), Marília (SP), São José do Rio Preto (SP), São Carlos (SP) e Ribeirão Preto
(SP).
Os segmentos sociais de consumo selecionados para entrevistas são compostos por
funcionários dos setores de comércio e serviços e estudantes do ensino superior, além destes
foram realizadas entrevistas com citadinos em geral - com o objetivo de uma caracterização
de consumidor em geral para cada cidade. Os enfoques de análise partem das abordagens
sobre o urbano, as cidades, as representações sociais e as abordagens sobre sociedade e
consumo. Estas perspectivas adotadas estão vinculadas ao projeto temático: Lógicas
Econômicas e Contemporâneas: Cidades Médias e Consumo, em desenvolvimento, com apoio
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da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), entre os anos 2013 e
2017, por pesquisadores brasileiros de Geografia Urbana.
A vinculação entre os temas cidades médias, consumo e representações sociais pode ser
inicialmente evidenciada por três níveis de articulação: a) a dinâmica dos espaços em
transição, própria das abordagens sobre cidades médias e que pode possibilitar a
compreensão das diferentes fases do consumo, ou a transformação das representações sociais
e seus novos sentidos; b) os diferentes significados do consumo, que podem variar entre
necessidade, status e poder, ou entre ser direcionado para sobrevivência ou para o conforto. O
que permite vislumbrar características subjetivas das dinâmicas dos espaços de consumo ou
do consumo dos espaços em cidades médias; c) o caráter social das representações sociais,
permitindo observar se as relações sociais e os espaços de encontro das cidades médias são
diferenciados e se as tomadas de posição, para o consumo, possuem particular influência das
representações formadas nestas cidades. Estes temas são, assim, interdependentes para o
objetivo proposto de se pesquisar as representações sociais do consumo.
As cidades selecionadas apresentam importante dinâmica na rede urbana que participam.
Alguns indicadores podem auxiliar na compreensão do tipo e intensidade desta participação.
O estudo IPC Maps 2012, divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), apresenta um banco de dados secundários sobre potencial de
consumo,esse banco de dados é atualizado anualmente por pesquisas da empresa IPC
Marketing Editora Ltda. Os estudos estão baseados em dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e de outras instituições oficiais (SEBRAE, 2014).
Tabela 1 - População/ potencial de consumo das cidades pesquisadas- consumo per capita urbano
Cidade

População 2010

População estimada 2013

População urbana
2010

Categoria de Consumo:
Consumo Per Capita Urbano (em
reais) 2012

Ribeirão Preto

604.682

649.556

603.401

23.737

Londrina

506.701

537.566

493.457

20.848

São José do Rio Preto

408.258

434.039

383.558

20.520

Presidente Prudente

207.610

218.960

203.370

20.198

São Carlos

221.950

236.457

213.070

19.501

216.745

228.618

207.737

18.351

Estado de São Paulo

41.262.199

43.663.669

39.585.251

18.487

Brasil

190 755 799

201.032.714

160.925.804

15.555

Marília

Fonte: SEBRAE (2014) / IBGE (2010/14) / Org: Luciano Antonio Furini

Os estudos sobre potencial de consumo fornecem alguns aspectos que podem contribuir para
o estudo geral sobre representações sociais do consumo em cidades médias, entre eles: a) a
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possibilidade de classificação da cidade frente a esse indicador e posterior caracterização das
intensidades e dinâmicas de consumo, além do possível simbolismo presente nesta
classificação; b) um parâmetro de classificação por classe econômica, permitindo comparar os
dados levantados segundo essa classificação, no caso de entrevistas estruturadas e semiestruturadas; c) estabelecer graus de comparação entre as cidades selecionadas, observando as
variações do indicador; entre outros.
É central neste trabalho contribuir para análise das novas lógicas econômicas encontradas,
esta tarefa confere aos estudos sobre representações o difícil trabalho de reconhecer tais
lógicas, aproximando-se das demais pesquisas do projeto temático, além de buscar identificar
as formas de relações com as representações. Com base no projeto temático, entre os tipos de
novas lógicas econômicas encontradas podem ser classificados os seguintes aspectos
contemporâneos: 1) novas lógicas de localização das empresas; 2) novas formas de consumo;
3) novas centralidades; 4) novas práticas espaciais; e) novas representações da necessidade de
consumo; F) novas temporalidades de consumo.
Nas pesquisas sobre representações sociais as similaridades e diferenças socioespaciais,
contextualizadas e reconhecidamente organizadas em padrões, podem oferecer as informações
necessárias para ajudar a resolver um dos principais problemas no estabelecimento dos
procedimentos metodológicos: a abrangência dos grupos e segmentos pesquisados, como
veremos adiante.
Nesta etapa do presente estudo, sobre representações sociais em cidades médias, contamos
com dois tipos de resultados: o primeiro a partir do que denominamos entrevistas com
citadinos, um modelo de entrevista semi-estruturada que inclui uma questão específica sobre
a estrutura interna da representação social, a partir do termo indutor consumo2. Desse modelo
de entrevista contamos com os resultados das cidades de Presidente Prudente, São Carlos e
Marília; o segundo, voltado exclusivamente para técnicas de pesquisa em representações
sociais, foi obtido somente nos trabalhos de campo na cidade de Marília. Estes resultados
2

Sá (1996) mostra que, para a teoria do núcleo central, a representação social é regida por um sistema
interno duplo e complementar. O sistema central, no qual o núcleo central é composto por termos marcados pela
memória coletiva do grupo e pelo sistema de normas ao qual se refere. O núcleo central define a homogeneidade
do grupo social e é, de certa maneira, independente do contexto social material imediato, do qual a representação
é posta em evidência. Esse sistema central tem a função de continuidade e permanência da representação. Já o
sistema periférico regula e adapta o sistema central ao cotidiano, ele tem a função de concretizar o sistema
central em termos de tomadas de posição e condutas. Os elementos periféricos permitem que a representação
ancore na realidade do momento provendo a interface entre realidade concreta e o sistema central, além disso,
pode proteger a significação central da representação. Assim, se o sistema periférico é evolutivo, o sistema
central é resistente à mudança.
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preliminares permitem analisar três questões principais para a continuidade dos trabalhos: 1) a
delimitação geral dos entrevistados, por segmentos, grupos e números, pode fornecer padrões
válidos para a análise da estrutura interna das representações sociais? 2) os termos indutores
selecionados foram, em número e em significado, suficientes para o estabelecimento da
estrutura interna das representações? 3) a técnica de evocação livre utilizada para o estudo da
estrutura interna das representações se mostrou adequada aos objetivos?. Essas indagações
encontram respostas nos resultados apresentados a seguir.
As próximas etapas da pesquisa sobre representações sociais incluem a aplicação das
entrevistas nas demais cidades, apoiadas nos resultados obtidos nas entrevistas realizadas na
cidade de Marília, com as devidas adequações.

As representações sociais de consumidores: a abrangência do pensamento social
Para demonstrar o potencial que as representações sociais possuem na análise do tema
pesquisado e os progressos nos estudos, a seguir serão apresentados tanto os aspectos da
teoria das representações sociais, que permitem observar a relação entre representações e
práticas sociais, quanto os resultados obtidos no primeiro conjunto de entrevistas realizadas
em Marília (SP), que possibilitaram a realização das adequações necessárias em virtude de
possíveis limites encontrados.
Na teoria das representações sociais, inaugurada por Serge Moscovici, a mesma operação que
constrói um objeto é constitutiva do sujeito (MOSCOVICI, 2003, p. 20). Esse ciclo, que
mostra como a teoria apreende aspectos da reprodução do social, oferece uma forma de
entendimento da relação representações e práticas que passa pelo criterioso processo de
investigação das interações sociais.
A abrangência das representações sociais enquanto conceito empregado em diversos campos
do saber científico, por meio da teoria das representações sociais, pode ser entendida a partir
de exemplos simples, que evidenciam seu potencial quanto a apreensão do papel do universo
simbólico, que caracterizam os grupos sociais e os impulsionam a formas de manutenção,
permanência e transformação de posições, as quais podem influenciar as práticas sociais.
Como o dinheiro, elas (as representações sociais) têm uma existência
na medida em que são úteis, que circulam, ao tomar diferentes formas
na memória, na percepção, nas obras de arte e assim por diante,
embora sendo, contudo, sempre reconhecidas como idênticas, do
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mesmo modo que 100 francos podem ser representados por uma nota,
um cheque de viagem, ou um número no extrato da conta bancária
(MOSCOVICI, 2003, p. 210, grifo nosso).

São apontadas três macro-tendências nas pesquisas relacionadas à teoria das representações
sociais: a primeira busca dar conta da gênese histórica de uma representação, o que pode ser
conseguido por meio das perspectivas de Serge Moscovici ou Denise Jodelet; a segunda busca
comparar as representações de grupos diferentes ou do mesmo grupo e refere-se à perspectiva
estrutural do Grupo MIDI, com Jean Claude Abric; a terceira busca saber como as inserções
sociais concretas dos sujeitos condicionam suas representações, o que pode ser conseguido
por meio da perspectiva de Willen Doise (SÁ, 1998).
Podemos evidenciar um aspecto processual presente na teoria das representações sociais, que
mostra a contribuição que esta oferece aos estudos sobre nossas sociedades contemporâneas,
repletas de transformações e reproduzindo realidades ao mesmo tempo fragmentadas e
articuladas. Este aspecto está relacionado ao modo como justificamos, ou melhor, como
buscamos oferecer boas razões3 para determinados procedimentos, acontecimentos ou
costumes sociais.
Nas pesquisas sobre representações sociais além dos processos envolvidos nas formas de
conhecimento grande importância é dada às estruturas de conhecimento. "Na teoria da
representação social o próprio conceito de representação possui um sentido mais dinâmico,
referindo-se tanto ao processo pelo qual as representações são elaboradas, como às estruturas
de conhecimento que são estabelecidas" (MOSCOVICI, 2003, p. 20).
A organização estrutural das representações sociais pode ser apreendida por meio das técnicas
de evocação e de associação de palavras. As palavras participam, nesse caso, como elementos
de uma representação social. As diversas técnicas são apresentadas por Sá (1996)4, entre elas
a de evocação livre, que permite estudar os resultados obtidos com um dos critérios para
identificação dos possíveis elementos centrais de uma representação social: a saliência dos
elementos. Associada a outros procedimentos, como as entrevistas semi-estruturadas, essa
técnica contribui para a análise da representação social.
3

Em Sá (1996), as boas razões constituem potencialidades de mudança de posição, que superam as
representações sociais formadas, inclusive a mudança de grupos, pois segundo esta abordagem das
representações sociais após adquirir boas razões a inserção em grupos afins pode ser sequencial.
4
Neste trabalho, Celso Pereira de Sá apresenta a teoria do núcleo central, que possibilita o estudo da
organização interna das representações sociais, sugerindo diversas técnicas de pesquisa.
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Considerando os procedimentos metodológicos deste estudo, a seleção dos perfis de
entrevistados para pesquisa incluiu segmentos populacionais de diferentes inserções sociais.
Optou-se por três grupos: universitários, comerciários e citadinos em geral. As variantes
internas de cada grupo foram: idade, sexo, renda e nível de formação educacional, com
maiores especificações nos casos dos citadinos, os quais também contribuíram com
entrevistas semi-estruturadas. A opção por caracterizar os segmentos populacionais a partir da
inserção profissional está relacionada ao fato de que o reconhecimento do grupo passa pelo
convívio e encontros sociais. Assim, com exceção dos citadinos5, os grupos apresentam
significativo potencial de encontros e convívio, condição para a formação, manutenção e
transformação de representações sociais. A Tabela 2 apresenta um resumo dos segmentos
populacionais pesquisados e o número de termos evocados por entrevistados frente aos
números possíveis dos questionários. A exceção é o segmento dos citadinos que, devido ao
diferenciado modo de coleta, apresenta os seguintes números para a cidade de Marília (SP):
11 questionários aplicados, 43 termos evocados, dentre os 55 possíveis.
Tabela 2 - Marília (SP) - questionários / termos evocados segundo o segmento
populacional pesquisado
Termos indutores
Consumo
Hipermercados
Cartões de Crédito
Consumo na Internet
Questionários aplicados

Universitários*
182/372
182/372
180/372
178/372
47

Comerciários*
175/372
167/372
150/372
151/372
46

Consumidores em
geral**
357/744
349/744
330/744
329/744
93

Organização: Marcel Ferreira Domingos.
* Número de termos evocados / número de termos solicitados.
** Contempla a soma de todos os segmentos pesquisados com exceção dos
resultados dos citadinos.

Para verificar a primeira questão - a delimitação geral dos entrevistados, por segmentos,
grupos e números, pode fornecer padrões válidos para a análise da estrutura interna das
representações sociais? - analisamos os vários quadros resultantes da pesquisa, os mesmos
não constam nesse texto em virtude do pouco espaço para apresentação. Ficou evidente que,
embora existam algumas diferenciações relativas aos perfis dos grupos de entrevistados e

5

A opção por aplicar o questionário de evocação livre aos citadinos deve-se a dois fatores, por um
lado maximizamos as entrevistas, incluindo o questionário de evocação livre no roteiro das entrevistas, o que
permite, por outro lado, testar se os citadinos em geral - consumidores da cidade - apresentam elementos de um
grande grupo de consumidores, em que os encontros e as mídias fomentam representações em comum a este
possível grande grupo. Neste caso a possibilidade de considerar um grupo mais amplo deve-se ao fato de que a
abrangência do tema consumo permite tal contexto quando se remete às escalas geográficas que possuem certa
coerência interna, como a cidade e a região. Se para muitas especificidades não existe coerência interna quanto
às representações sociais nestas escalas, para outras, ao contrário, pode existir.
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algumas dificuldades quanto ao sentido das respostas nos questionários, o padrão geral das
respostas permitem estudar a organização interna das representações sociais.
Segundo Sá (1996, p. 112), ao destacar as etapas da técnica de evocação livre, Moliner
apresenta quatro propriedades das cognições6: valor simbólico, poder associativo, saliência e
(forte) conexidade na estrutura. Nos dois quadros apresentados anteriormente podemos
observar a potencialidade de existência dessas propriedades. A função cognitiva das
representações sociais remete ao modo como os grupos sociais assimilam, mantém ou
transformam as representações, o que, no caso dos consumidores, permite analisar as
mudanças nas representações, que as novas práticas podem ter influenciado.
A segunda questão levantada - os termos indutores selecionados foram, em número e em
significado, suficientes para o estabelecimento da estrutura interna das representações? também pode ser respondida. Os números e recortes utilizados permitiram a observação dos
padrões necessáriops para a análise. No entanto, para verificar com maior rigor os termos
indutores utilizados, optamos por alterar alguns deles para os testes posteriores em outras
cidades da pesquisa. Assim, buscando verificar a abrangência dos termos indutores faremos
testes com novos termos: compras, compras no hipermercado, compras com cartões de
crédito, compras na internet e consumo. Os testes serão introduzidos para observar as
possíveis diferenças nas características semânticas existentes entre termos como compras e
consumo e como essas diferenças podem remeter ao modo de organização das representações
sociais e, por fim, se essas diferenças são significativas para a identificação das
representações sociais.
Após obter os primeiros resultados foram selecionadas algumas categorias de classificação
dos termos evocados. Elas permitem um parâmetro de análise para os quadrantes e a
organização interna das representações sociais do consumo, são elas: a) bens de consumoduráveis, não duráveis ou serviços; b) meios ou locais de consumo - shopping, área central,
internet, entre outros; c) significado ou sentimento em relação ao consumo; d) formas de
pagamento do consumo- dinheiro, cartão de crédito, financiamentos, entre outros.
Ao apresentar argumentações para responder as duas primeiras questões é possível notar que a
terceira questão - a técnica de evocação livre utilizada para o estudo da estrutura interna das
6

"Nos diversos textos que lidam com as representações sociais enquanto formas de conhecimento
prático, são destacadas diversas funções,entre elas: orientação das condutas e das comunicações (função social);
proteção e legitimação de identidades sociais (função afetiva) e familiarização com a novidade (função
cognitiva)" (SPINK, 1993, p. 306).
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representações se mostrou adequada aos objetivos? - também parece contemplada, a partir do
momento que os resultados mostram padrões que, embora possam sofrer alterações frente aos
novos termos em teste, apresentam potenciais elementos reveladores das funções da
representações sociais. No entanto os próximos testes permitirão verificar se as características
da organização interna das representações sociais encontradas revelam diferenciações nas
características semânticas que revelem a necessidade de alteração e inclusão de novos termos
indutores para apreender outros aspectos sobre a relação representações sociais e consumo em
cidades médias.
Completando a análise dos primeiros resultados, enquanto um exemplo de resultado,
destacamos que o possível núcleo central da representação social de consumo na internet obtido com o programa Evoc - envolve significados que remetem aos meios de consumo, aos
sentimentos e significados do consumo na referida modalidade. O quadro mostra, também,
que existe saliência de alguns elementos e que os elementos também estão em relação uns
com os outros, com poder associativo significativo e existindo potencial de conexidade na
estrutura, além do forte poder simbólico contido em alguns termos. Mostrando que a
organização interna da representação social de consumo na internet apresenta as principais
características consideradas na técnica de evocação livre.

Considerações finais
A teoria das representações sociais pode contribuir para estas análises ao permitir, por um
lado, analisar a influencia das novas práticas de consumo na construção das representações
sociais e, por outro, analisar as possíveis influências das representações sociais nas tomadas
de posição social, as quais levam muitos grupos a decisões quanto ao tipo de prática frente a
construção, seleção, uso e transformação dos espaços de consumo e consumo dos espaços.
De modo geral, pesquisar as representações sociais do consumo em cidades médias vai ao
encontro do conhecimento contemporâneo das diferentes formas de organização das
sociedades frente aos processos de produção e reprodução social.
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MESA: ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

NOVIKOFF, Cristina

Resumo
A proposta desta mesa circunscreve-se nas discussões acerca de pesquisas empíricas com foco
na Teoria das Representações Sociais (TRS) voltadas para a Educação, instituição e processos
educativos. Os pesquisadores que constituem esse grupo desenvolvem seus estudos em quatro
instituições distintas e em programas de pós-graduação no Rio de Janeiro, a saber:
Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisas em Representações Sociais na/para Formação
de Professores – Lageres, do Programa de Pós-Graduação em Letras e Ciências Humanas da
Unigranrio; Linha de Pesquisa em Representações Sociais e Práticas Educativas do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Unesa e; Grupo de Estudos do Laboratório de Pesquisas
em História da UCB. Nosso objetivo mostrar e discutir estudos orientados pela TRS no
campo educacional, em especial aqueles sobre Formação, Trabalho e Profissionalização
Docente. Assim, apresentamos quatro estudos sobre esta temática, evidenciando tanto as
bases teórico-epistemológicas que os sustentam, a revisão de literatura efetuada pelos autores,
assim como a metodologia empregada e os resultados encontrados. O primeiro está voltado à
proposição epistemológica que articula os conhecimentos e valores que delineiam as
representações sociais na/para a formação de professores; o segundo se refere à articulação
entre representações sociais e subjetividade em pesquisas empreendidas no campo da
Educação e sua relação com a revisão de literatura, a metodologia empregada e os resultados
encontrados; o terceiro apresenta a TRS em uma abordagem societal, para a compreensão da
formação da identidade profissional docente e suas práticas com camadas empobrecidas e; o
quarto discute os resultados de pesquisa sobre formação e trabalho docente. Os quatro
trabalhos evidenciam a identificação e a organização de possíveis representações sociais de
formação, trabalho e profissionalização docente, além de envidar esforços para compreender a
função de orientação de condutas e práticas sociais dessas representações, uma vez que
definem o que é aceito, válido ou lícito no contexto das instituições de ensino.
Palavras-chave:

Representações

Sociais.

Formação

Docente.

Trabalho

Docente.

Profissionalização Docente.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUBJETIVIDADE: A TRS COMO NORTEADORA
DE PESQUISAS SOBRE A TEMÁTICA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO
MAIA, Helenice – UNESA

Resumo
Inserida em outra pesquisa mais ampla realizada no âmbito do CIERS-ed, este estudo
apresenta uma análise de trabalhos nacionais sobre representações sociais e subjetividade
produzidos no campo educacional entre 2000 e 2010 relativa à utilização da TRS como
norteadora de pesquisas empíricas sobre a temática e sua relação com a revisão de literatura, a
metodologia empregada e os resultados encontrados. Para tanto foi empreendido mapeamento
de teses e dissertações disponíveis no Banco de Dados da CAPES, artigos publicados em 15
periódicos qualificados e comunicações apresentadas nos GT de Psicologia da Educação e de
Sociologia da Educação da ANPEd, a partir da ocorrência das palavras chave subjetividade(s)
e representação(ões) social(is), sendo identificados 1037 trabalhos dos quais 40 pertenciam ao
campo da Educação. Estes foram analisados em seu conteúdo, quando se verificou que 22 são
estudos empíricos; os temas mais abordados são formação e trabalho docente e práticas
pedagógicas; nem sempre o objeto é de representação, consequentemente, não tem significado
para o grupo focalizado; a abordagem psicossocial não foi expressamente tomada como
norteadora do estudo empreendido; a revisão de literatura não é retomada nas discussões de
resultados; os contextos socioculturais e históricos onde os sujeitos estão inseridos não são
levados totalmente em conta; os procedimentos de coleta de dados mais utilizados foram
observação, análise documental, questionário, entrevista, grupos focais, teste de associação
livre de palavras, mas não houve preocupação em explicar as opções metodológicas feitas em
função do referencial teórico-metodológico adotado; a análise de conteúdo com base na
proposta bardiniana foi a tipologia mais utilizada, mas calcada em interpretação livre de texto,
o que evidencia falta de rigor metodológico; os resultados nem sempre respondiam as
questões e/ou objetivos propostos e muitas vezes os estudos focalizavam as opiniões dos
sujeitos sobre o tema enfocado, o que leva a questionar a pertinência de utilizar a teoria
moscoviciana para a compreensão do suposto objeto. Cabe ressaltar que a bibliografia referida
ainda é baseada na produção dos anos 70-80, sendo recorrente os textos clássicos de Serge
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Moscovici, Denise Jodelet e Jean-Claude Abric traduzidos para a língua portuguesa. Quanto à
articulação entre representações sociais e subjetividade, é possível que a falta de
intencionalidade para desenvolver tal articulação explique a pouca expressividade da
produção, talvez por esta ainda não constituir um problema a ser investigado no campo da
Educação no período estudado. Embora os trabalhos analisados trouxessem contribuições
significativas para a compreensão dos sujeitos, de suas práticas e do contexto onde se
situavam, a análise mostrou que ainda são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos
pesquisadores do campo da Educação na utilização da Teoria das Representações Sociais.
Palavras Chave: Representações sociais. Subjetividade. Trabalho docente.

Texto
A subjetividade dos professores é uma dimensão fundamental para a compreensão das
relações existentes entre configurações subjetivas e organização dos processos de trabalho
docente. O professor é um sujeito pertencente a um grupo social de referência que constrói
significados e teoriza a realidade social, constituindo-se individual e socialmente de forma
dinâmica e conjunta, assim como constitui o contexto em que vive. É na interação entre
professores e entre grupos de professores que conhecimentos relativos à educação são
reelaborados gerando representações sociais dos mais diversos objetos que constituem este
campo e que orientam as ações dos docentes na unidade psicossocial que é a instituição
escolar.
As representações sociais são um conhecimento sobre um objeto construído e legitimado
socialmente, sendo influenciado pelas práticas cotidianas e pela história. São um sistema de
valores, ideias e práticas que possuem duas funções: a primeira, possibilitar que os sujeitos se
movimentem no mundo, dominando-o; a segunda, permitir que os sujeitos de um grupo se
comuniquem entre si, compondo um código que nomeia e classifica variados aspectos de seu
mundo e de sua história individual e grupal. Ao apresentar a teoria, Moscovici (2012) propõe
um modelo que rompe com a separação radical entre sujeito-objeto e que abarque os
mecanismos psicológicos e sociais que influenciam na elaboração de representações. e
acordo com ele, as representações sociais são uma apropriação subjetiva do mundo, mas
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sentida como uma presença objetiva da realidade. Portanto, a subjetividade esteve sempre
presente na Teoria das Representações Sociais, mas Moscovici (2003) não aprofundou muito
essa questão em seus trabalhos, considera que apenas a introduziu em suas reflexões sobre o
signo e o outro generalizado, e propôs que o foco da discussão sobre subjetividade individual
e subjetividade social fosse colocado na relação com o outro, pois a existência do outro coloca
em jogo a singularidade.
Para Jodelet (2009), cada sujeito individual têm suas experiências particulares, o que gera
percepções e apreensões diferenciadas de um objeto em relação aos demais sujeitos que
constituem seu grupo de pertença. Jodelet (idem) considera que é possível analisar tanto os
processos cognitivos e emocionais que dependem das experiências vividas pelos sujeitos, quer
sejam individuais ou sociais, quanto examinar como os significados que eles associam a um
determinado objeto que está localizado no seu meio social e material se articulam à sua
sensibilidade,

interesses,

valores,

crenças,

desejos,

emoções,

comportamentos

e

funcionamento cognitivo. Por isso sugere que as pesquisas realizadas no campo das
representações sociais devem focalizar os sujeitos individuais e os sujeitos sociais, apontando
que é importante compreender como os estudos teóricos e práticos sobre representações
sociais podem contribuir para as pesquisas sobre subjetividade.
Em nosso estudo, buscamos identificar como vêm sendo empreendidas articulações entre
subjetividade e representações sociais em pesquisas realizadas no campo da educação entre
2000 e 2010. Entendemos que, a partir do estado da arte realizado será possível compreender
os sentidos e os significados subjetivos que os professores, sujeitos que se encontram em um
tempo e espaço determinado, produzem sobre o contexto educacional e seu trabalho,
orientando suas práticas.
Foi empreendido mapeamento de teses e dissertações disponíveis no Banco de Dados da
CAPES, artigos publicados em 15 periódicos qualificados e comunicações apresentadas nos
GT de Psicologia da Educação e de Sociologia da Educação da ANPEd, a partir da ocorrência
das palavras chave subjetividade(s) e representação(ões) social(is), sendo identificados 1037
trabalhos dos quais 40 pertenciam ao campo da Educação. Estes foram lidos integralmente e
analisados em seu conteúdo conforme proposto por Bardin (2002).
Da análise realizada, verificou-se que 22 são estudos empíricos, o que pode evidenciar a
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pouca relevância dada à discussão teórica. Os temas mais abordados são formação e trabalho
docente e práticas pedagógicas, o que parece ser decorrente das discussões que vem sendo
feitas a reboque das reformas e das políticas educacionais das duas últimas décadas que
geraram mudanças na organização e divisão do trabalho docente, nos vários níveis de ensino e
modalidades de ensino, na formação inicial e continuada de professores com vistas a
melhorias na qualidade da educação.
Nem sempre o objeto estudado é de representação, consequentemente, não tem significado
para o grupo focalizado. Em 28 trabalhos, a abordagem psicossocial não foi expressamente
tomada como norteadora do estudo empreendido, sendo a teoria apresentada em forma de
narrativa. A revisão de literatura não é entrelaçada com a teoria e nem retomada nas
discussões de resultados, na maioria dos trabalhos. Os contextos socioculturais e históricos
onde os sujeitos estão inseridos não são levados totalmente em conta. No entanto, as
representações sociais são uma modalidade de conhecimento que se manifesta como teorias
do senso comum e orienta a compreensão do contexto social, material e ideativo onde estão
inseridos sujeitos e grupos. De acordo com Moscovici (2012), o contexto é importante na
constituição do sujeito e de suas visões de mundo, pois ao elaborar a representação social de
um objeto, o sujeito o reconstrói, adequando-o a seus sistemas de valores o qual depende do
contexto onde ele está inserido.
Os sujeitos focalizados eram atores sociais de instituições de ensino: alunos, professores,
gestores, funcionários de apoio técnico e comunidade escolar (pais de alunos e moradores do
entorno), sendo os alunos sujeitos em 16 dos trabalhos analisados. Na maioria das pesquisas,
o perfil dos participantes foi levantado, mas faltaram dados que melhor caracterizassem os
sujeitos e que contribuiriam para o entendimento das representações que eles elaboram sobre
o objeto estudado. As razões pelas quais os sujeitos foram selecionados muitas vezes não
foram esclarecidas, prevalecendo o pressuposto de que em pesquisas sobre instituições
escolares essa escolha é por si autoexplicativa. Quanto à quantidade de sujeitos, esta é
bastante variável, tendo participado de quatro a 865 sujeitos, mas não foram apresentadas
explicações consistentes que justificassem um estudo sobre representações sociais com cada
um dos quantitativos indicados.
Quanto ao local, 17 pesquisas foram realizadas em instituições públicas e oito em particulares
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e dentre estas, uma em um seminário católico. Apenas um trabalho teve como lócus uma
indústria metal-mecânica. Este estudo focalizava a importância da escolarização formal e dos
treinamentos em serviço para a qualificação profissional e à identificação de padrões da
relação empresa-trabalhador e trabalhador-trabalhador que forjassem perfis de qualificação.
Quatro trabalhos foram realizados em instituições publicas e particulares, simultaneamente,
onde os pesquisadores se propuseram a comparar as representações sociais elaboradas pelos
sujeitos inseridos nestes espaços diferenciados.
Os procedimentos de coleta de dados mais utilizados foram observação, análise documental,
questionário, entrevista, grupos focais, teste de associação livre de palavras. Em algumas
pesquisas foi utilizada a combinação de um ou mais destes procedimentos, parecendo ser
orientadas pelo posicionamento de Abric (1994b) que defende a plurimetodologia e considera
ser importante recorrer a métodos próximos à enquete e a estudos qualitativos, como os
interrogativos e os associativos, que possibilitam recolher o conteúdo e a natureza das
representações elaboradas em e sobre uma situação. No entanto, não houve preocupação em
explicar as opções metodológicas feitas em função do referencial teórico-metodológico
adotado. Na organização dos dados coletados foram usados programas de computador tais
como EVOC, ALCESTE, QSR NUD* IST®, Tri-deux mots e CHIC 2.3, o que mostra o
crescimento da utilização de softwares para contribuir na análise de dados.
A análise de conteúdo com base na proposta bardiniana foi a tipologia mais utilizada, mas
calcada em interpretação livre de texto, o que evidencia falta de rigor metodológico. Foram
identificadas pesquisas que também utilizaram análise de discurso e análise descritiva. No
entanto, os pesquisadores nem sempre trazem à discussão dos resultados o que desenvolveram
no capítulo destinado à revisão de literatura ou à teoria das representações sociais.
Os resultados nem sempre respondiam as questões e/ou objetivos propostos e muitas vezes os
estudos focalizavam as opiniões dos sujeitos sobre o tema enfocado, o que leva a questionar a
pertinência de utilizar a teoria moscoviciana para a compreensão do suposto objeto.
Cabe ressaltar que a bibliografia referida ainda é baseada na produção dos anos 70-80, sendo
recorrente os textos clássicos de Serge Moscovici, Denise Jodelet e Jean-Claude Abric
traduzidos para a língua portuguesa. A utilização de literatura recente gerada pelas três
correntes teóricas (a de Denise Jodelet, em Paris, que dá continuidade ao trabalho de
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Moscovici; a de Willem Doise, em Genebra, cuja abordagem volta-se a uma perspectiva mais
sociológica das representações; e a de Jean-Claude Abric, em Aix-en–Provence, que enfatiza
a dimensão cognitivo–estrutural das representações sociais) raramente é utilizada.
Com relação à subjetividade, Erving Goffman, Michel Foucault, Pierre Bourdieu e Peter
Berger e Thomas Luckman são os autores mais citados. Curiosamente, o livro de Foucault
mais referenciado é “Vigiar e Punir” e não “Hermenêutica do sujeito”, estudo sobre as
tecnologias de si que poderia contribuir para as reflexões sobre o sujeito, como propõe Jodelet
(2009). O trabalho de Jean Claude Deschamps e Pascal Moliner, publicado em 2008, em
Paris, e em 2009 no Brasil, dedicado a identidade, que apresenta um aporte sobre as
representações sociais ao problema da identidades, não foi citado em nenhum dos trabalhos
analisados. Esses autores discutem a identidade pessoal e a identidade social são marcadas
pela semelhança e diferença entre si mesmo e os outros e enfatizam que as representações
sociais são essenciais para descrever os processos identitários, o que Moscovici (2005) chama
a atenção ao abordar subjetividade social.
Quanto à articulação entre representações sociais e subjetividade, a interação sujeitosociedade que é o que interessa aos estudos sobre representações sociais e subjetividade, nem
sempre foi posta em questão nos trabalhos analisados, permitindo depreender que a polêmica
em torno da tensão individual-social parece ainda permanecer. É possível que a falta de
intencionalidade para desenvolver tal articulação explique a pouca expressividade da
produção, talvez por esta ainda não constituir um problema a ser investigado no campo da
Educação no período estudado. Embora os trabalhos analisados trouxessem contribuições
significativas para a compreensão dos sujeitos, de suas práticas e do contexto onde se
situavam, a análise mostrou que ainda são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos
pesquisadores do campo da Educação na utilização da Teoria das Representações Sociais.
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Resumo
Esta pesquisa buscou indícios das representações sociais de docentes de curso de Pedagogia
sobre formação para o magistério e trabalho docente, baseada na abordagem estrutural
proposta por Abric (1994). Para identificar o conteúdo dessas representações, na primeira fase
foi aplicado um teste de livre evocação de palavras com justificativas (TURA, 1998), sendo as
palavras evocadas submetidas ao software EVOC (VÉRGES, 1994) que identifica a possível
estrutura de uma representação social. Com relação à formação, o núcleo central indicou para
o elemento “formação”; atualização e pesquisa ((1ª periferia); competência, qualidade e
compromisso (2ª periferia) e; amor, crítica, aluno e desvalorização (na zona de contraste).
Quanto a “trabalho docente”, no núcleo central se encontra compromisso; dedicação (1ª
periferia), atualização (2ª periferia) e interação (zona de contraste). Para compreender os
sentidos atribuídos a esses elementos, as justificativas dadas às palavras evocadas foram
analisadas conforme proposto por Bardin (1977). As hipóteses inicialmente levantadas são de
que a formação para esses professores demanda pesquisa e atualização constante, pois estão
compromissados com a formação de seus alunos, o que exige competência para ensinar e um
ensino de qualidade. Os professores revelam que são muito criticados e desvalorizados,
embora tenham em suas mãos a responsabilidade da formação do ser humano. O trabalho
docente, entendido como o trabalho realizado em sala de aula, está calcado na interação entre
professores e alunos, exigindo muita dedicação, pois as dificuldades são inúmeras. Para testar
as hipóteses preliminares, foram realizados dois grupos focais e entrevistas individuais com
outros professores que foram gravadas em áudio e transcritas literalmente. A análise de
conteúdo das respostas ratificou aquelas hipóteses e mostrou que a formação para o
magistério nesse nível de ensino implica em compromisso com a formação de futuros
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professores, pois estes são responsáveis pela formação de cidadãos críticos e participativos.
Suas queixas se referem ao distanciamento entre teoria e prática, à pouca carga horária das
disciplinas que focalizam a realidade escolar e às deficiências do curso. Quanto ao trabalho
realizado em sala de aula, este é percebido muitas vezes como cansativo e desanimador. De
acordo com Abric (2001), uma das funções de uma representação social é orientar
comportamentos e práticas. Portanto, os professores de curso de Pedagogia que participaram
dessa pesquisa parecem se responsabilizar pelas falhas da formação inicial e tentam
compensá-las por meio da assiduidade, do cuidadoso planejamento de atividades pedagógicas
e da atualização constante.
Palavras-Chave: Formação para o Magistério, Pedagogia, Trabalho Docente, Representações
Sociais.

Introdução
A formação e o trabalho docente têm sido discutidos por alguns autores nos últimos anos nos
países latino-americanos e em especial no Brasil, que vêm se dedicando seus estudos
colocando em pauta a questão da qualidade da educação (OLIVEIRA, 2006) .
Os professores são, em geral, considerados os principais responsáveis pelo desempenho dos
alunos, da escola e do sistema no contexto de reformas educacionais. Nessa perspectiva, é
necessário fortalecer o papel do professor considerando sua formação, as reflexões sobre a
identidade docente nos dias de hoje e as condições de trabalho, ressaltando a implementação
das políticas educacionais que visam a melhorar a educação.
Sarti e Bueno (1997) observam que os futuros professores esperam que a formação lhes
ofereça os métodos e técnicas que compõem os saberes profissionais do professor, o que,
entretanto, não mais ocorre. O que eles encontram é um corpo docente marcado por uma
concepção de educação que dominou as últimas décadas e que se propõe a formar, sobretudo,
profissionais críticos, o que parece supor o repúdio a qualquer ideia relacionada a métodos de
ensino. As autoras acrescentam que a frustração por não encontrarem um corpo sólido de
saberes profissionais resultam em desmotivação com relação ao curso e à própria profissão,
focalizam o desprestígio social sofrido pelos professores ao longo do tempo
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Nesta perspectiva Gatti (2009, p. 1375) afirma ”no que concerne à formação de professores,
uma verdadeira revolução nas estruturas institucionais e formativas e nos currículos dos
cursos é necessária”. É preciso integrar a formação dos professores, tanto na formação básica
quanto na continuada. A autora ainda ressalta que esta formação é de todos os que estão
envolvidos na escola, sendo diretores, os coordenadores pedagógicos, os supervisores,
questionando assim todos que vêm dessa formação, seja da Pedagogia, dos cursos de
licenciaturas e do Curso Normal.
Segundo as observações de Oliveira (2004, p. 1139) “os trabalhadores docentes se sentem
obrigados a responder às novas exigências pedagógicas e administrativas, contudo expressam
sensação de insegurança e desamparo tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de
vista subjetivo”. Este fato acentua a crescente desvalorização do profissional da educação e a
constante precarização das condições de seu trabalho se tornam desafio a ser vencido.
Nesse sentido, ser professor exige modalidade adequada de trabalho, de tecnologia e de
conhecimentos diferenciados. A concepção de transformação que caracteriza o mundo do
trabalho docente constitui um momento propício para refletir melhor e de maneira crítica
sobre modelos teóricos do trabalho tendo como referência análise da docência (TARDIF;
LESSARD, 2007).
Assim sendo, conforme apontado por Candau (1997) é fundamental identificar o contexto em
que se situa a problemática da formação de professores, por conta da descaracterização e
desvalorização social da educação, de forma a contribuir para promover mudanças na prática
docente.
Portanto, há necessidade de se repensar programas de educação inicial e continuada,
considerando com atenção e em bases inovadoras, a formação permanente de quem está na
escola (GATTI, 2009).
Neste estudo apresentamos alguns indícios das representações sociais de formação para o
magistério e trabalho docente de professores de curso de Pedagogia, perspectivando
mudanças no contexto dos cursos.

Teoria das Representações Sociais
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Esta pesquisa buscou indícios das representações sociais de docentes de curso de Pedagogia
sobre formação para o magistério e trabalho docente, baseada na abordagem estrutural
proposta por Abric (1994).
Abric propôs que as representações sociais são “o conjunto organizado de informações,
atitudes, crenças que um indivíduo ou um grupo elabora a propósito de um objeto, de uma
situação, de um conceito, de outros indivíduos ou grupos, apresentando-se, portanto, como
uma visão subjetiva e social da realidade” (ABRIC, 2001, p. 156). Para ele, em toda
representação social há um organismo sistêmico, estruturado a partir de um núcleo central e
um sistema periférico. Sua teoria se articula em torno de uma hipótese geral: “toda
representação se organiza em torno de um núcleo central” (idem, p. 162).
Abric (1998) retoma a ideia de modelo figurativo proposta por Moscovici “naquilo que ela
ultrapassa o quadro puramente genético e trata da estrutura de uma representação constituída”
(MOLINER, 1996 apud CAMPOS, 2003, p. 22) e propõe que a representação social seja
regida por um sistema interno denominado sistema central e como complemento um sistema
periférico.
Nesta perspectiva, a representação social de um objeto é organizada em torno de um núcleo
central, constituído por um ou mais elementos que determinam, ao mesmo tempo, sua
significação e sua organização interna, que “não muda facilmente, e um sistema periférico que
serve de pára-choque entre uma realidade que o questiona”. (FLAMENT, 2001, p. 178).
Ao tratar a abordagem estrutural proposta por Abric, Campos (2003, p. 21) esclarece as
características desse duplo sistema: o sistema central e o sistema periférico enquanto
subconjunto da representação. Assim, pontua que o primeiro “é estável, coerente, consensual
e historicamente determinado, sendo também ligado às normas e aos valores sociais,
constituído pelo núcleo central e define a organização e o significado da representação”.
O núcleo central dá à representação social o seu significado (ABRIC, 1994). A descrição de
uma representação em termos estruturais é equivalente a identificar os elementos que
compõem o seu núcleo central e buscar os valores e sentidos a eles atribuídos.
Assim sendo, o núcleo central é o que caracteriza uma representação em si, ou seja, é o que
lhe confere estabilidade e identidade. Consequentemente, é o elemento da representação mais
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estável e resistente à mudança. A identificação dos elementos centrais de uma representação
obedece a procedimentos refinados de análise de dados e a provas de teste de centralidade1.
Quanto ao segundo sistema, Flament (1987 apud CAMPOS, 2003, p. 26) considera os
elementos periféricos responsáveis pela estruturação e estabilidade de uma representação
social, “gerando o significado que atravessa a representação inteira”.
O sistema periférico é “flexível, adaptativo, heterogêneo quanto ao seu conteúdo, ligado ao
contexto imediato, à história pessoal do indivíduo e que permite a adaptação da representação
às mudanças conjunturais, constituído pelos elementos periféricos” (CAMPOS, 2003, p. 22).
Está situado ao redor do núcleo central, faz conexão entre o núcleo central e a realidade
concreta e, diferentemente do sistema central, aceita dentro de si a multiplicidade do grupo e
também de suas contradições.
A abordagem estrutural privilegia estudos experimentais (ABRIC, 1989; MOLINER, 1994) e
enfoca os processos que regulam formação e transformação de representações sociais. Vários
são os estudos voltados a esta abordagem e dentre eles se destaca a pesquisa de Moliner
realizada em 1988, considerada a primeira pesquisa experimental. Seu objetivo era investigar
o papel do núcleo central na transformação de uma representação, tendo como objeto dessa
representação o grupo ideal (FLAMENT, 2001).
Nesse sentido, a pesquisa de Moliner visa a analisar e explicar a dinâmica da evolução e da
transformação de uma representação. Assim sendo, é relevante conhecer a utilização do
tratamento de dados e a variedade de técnicas de coleta que identifiquem os elementos a
centralidade de uma representação social.

Metodologia e Análise dos Resultados
1

Para Moliner (1994, apud Sá, 2002), a frequência alta e a prontidão de evocação de determinados elementos
não assegura que eles realmente pertençam ao núcleo central da representação, dado que aquelas seriam simples
decorrência quantitativa de uma ‘propriedade fundamental das cognições centrais, que reside no laço simbólico
que as liga ao objeto de representação’ (p.154). A partir da consideração de que a ausência de tais elementos,
verdadeiramente centrais, implicaria na desestruturação da representação e na própria perda do conhecimento
que ela constitui sobre o objeto, Moliner (op. cit.) propõe uma forma de se colocar em evidência o valor
simbólico e, portanto, a centralidade de um elemento: perguntar aos sujeitos se, na ausência de tal cognição, o
objeto de representação ainda manteria sua identidade” (BECK, BARROSO-KRAUSE, SÁ, 2007, p. 4), que
constitui o teste de centralidade conhecido como “mise en cause”.
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Para identificar o conteúdo dessas representações, na primeira fase foi aplicado um teste de
livre evocação de palavras com justificativas (TURA, 1998), sendo as palavras evocadas
submetidas ao software EVOC (VÉRGES, 1994) que identifica a possível estrutura de uma
representação social. Com relação à formação, o núcleo central é constituído pelo elemento,
formação; na 1ª periferia se encontram atualização e pesquisa; na 2ª periferia, competência,
qualidade e compromisso; na zona de contraste, amor, crítica, aluno e desvalorização.
Quanto a trabalho docente, no núcleo central se encontra compromisso; na 1ª periferia
dedicação; na 2ª periferia, atualização e na zona de contraste, interação.
Para compreender os sentidos atribuídos a esses elementos, as justificativas dadas às palavras
evocadas foram analisadas conforme proposto por Bardin (1977). As hipóteses inicialmente
levantadas são de que a formação para esses professores demanda pesquisa e atualização
constante, pois estão compromissados com a formação de seus alunos, o que exige
competência para ensinar e um ensino de qualidade. Conforme é ressaltado por Gatti e
Barreto (2009) ao questionarem os currículos que não se voltam para os indicadores
relacionados ao campo da prática profissional, seus fundamentos metodológicos e formas de
trabalhar em sala de aula.
Os professores revelam que são muito criticados e desvalorizados, embora tenham em suas
mãos a responsabilidade da formação do ser humano. O trabalho docente, entendido como o
trabalho realizado em sala de aula, está calcado na interação entre professores e alunos,
exigindo muita dedicação, pois as dificuldades são inúmeras, tais como afirma Oliveira
(2006,p.7) “as reuniões pedagógicas, a participação na gestão da escola, o planejamento
pedagógico, entre outras atividades, sem que essas mudanças impliquem também em
alterações nos seus ganhos salariais ou mesmo ampliação remunerada de jornada de trabalho”,
considerando um processo de precarização de suas condições de trabalho.
Para testar as hipóteses preliminares, foram realizados dois grupos focais e entrevistas
individuais com outros professores que foram gravadas em áudio e transcritas literalmente. A
análise de conteúdo das respostas ratificou aquelas hipóteses e mostrou que a formação para o
magistério nesse nível de ensino implica em compromisso com a formação de futuros
professores, pois estes são responsáveis pela formação de cidadãos críticos e participativos.
Suas queixas se referem ao distanciamento entre teoria e prática, à pouca carga horária das
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disciplinas que focalizam a realidade escolar e às deficiências do curso. Quanto ao trabalho
realizado em sala de aula, este é percebido muitas vezes como cansativo e desanimador.

Considerações Finais
De acordo com Abric (2001), uma das funções de uma representação social é orientar
comportamentos e práticas. Considerando os resultados encontrados percebemos que no
núcleo central das representações sociais de docentes de curso de Pedagogia sobre formação
para o magistério e trabalho docente com relação à formação, o núcleo central é constituído
pelo elemento, formação e quanto a trabalho docente, no núcleo central se encontra
compromisso.
Portanto, percebemos que os professores de curso de Pedagogia que participaram dessa
pesquisa parecem se responsabilizar pelas falhas da formação inicial e tentam compensá-las
por meio da assiduidade, do cuidadoso planejamento de atividades pedagógicas e da
atualização constante, tendo como referência a prática social de forma que o professor e o
aluno sejam partes integrantes no processo de ensino e estudo ativo.
No que concerne à formação de professores, percebe-se uma necessidade de uma verdadeira
revolução nas estruturas institucionais e formativas e nos currículos dos cursos, sendo
primordial o olhar para o trabalho docente considerado como deficitário.
Concluímos assim, que a educação é vista como fator de desenvolvimento e transformação
humana.
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OS VALORES E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: CONHECIMENTO (RE)
ELEITO?
NOVIKOFF, Cristina – Unigranrio

Agência Financeira: CNPq/Lageres

Resumo
Propõe-se neste texto, discutir os pressupostos teóricos de uma investigação em
desenvolvimento no Laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisas em Representações Sociais
na/para Formação de Professores – Lageres, do Programa de Pós-Graduação em Letras e
Ciências Humanas da Unigranrio. Trata-se de apontar as bases teóricas articuladas à matriz
teórica na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1979), no que ela elucida acerca
dos fenômenos educativos, em especial, sobre os “valores” (HESSEN, 1980) que sustentam a
Formação de Professores. Deste modo, texto tece a discussão entre as ciências da Educação,
Psicologia Social e a Filosofia (axiologia). O primeiro pressuposto acentua que distante de
acasos, a teoria moscoviciana vem provando seu fôlego para a necessidade do duplo papel da
pesquisa na contemporaneidade – compreender e intervir na realidade, como num novo modo
de produção do conhecimento situado num contexto de aplicabilidade. (GIBBONS, 1994;
MORIN, 2004; SANTOS, 2004). Segue na assertiva da necessidade da produção do
conhecimento interdisciplinar para provocar um movimento relacional entre disciplinas para
se complementar teorias, métodos e estratégias na busca de soluções pragmáticas. Encerra
com a conjectura de que se adotarmos a ideia de autoformação por Galvani (2012) será
possível compreender os três polos interdependentes e carregados de valores do processo de
formação humana. O “si” (autoformação), os outros (heteroformação) e as coisas
(ecoformação). Vale assinalar que é este o propósito deste trabalho junto aos professoresparticipantes do estudo, ao visar apreender os valores que sustentam as representações sociais
do eu-professor de professores da Educação Básica. A pergunta inicial a servir de abertura
para nossas inquietações no texto em apreço se refere a quais estudos e teorias podem
corroborar com a autoformação docente? Como estudar os valores nas representações sociais?
A proposta em questão se justifica pelo caráter germinativo da perspectiva psicossocial
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dialogar com outras áreas do conhecimento em prol da colaboração assistida aos professores
da referida escola terem solicitado esta pesquisa participante. Vale destacar que o lócus do
estudo é o CIEP 098 situado no Município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro
onde há uma carência de estudos e já foi firmada a parceria com o LAGERES. Acreditamos,
precisamente, neste processo de solicitação advinda da educação básica para a universidade
promover uma intervenção de modo colaborativo, em especial para as voltadas ao
empoderamento (FREIRE; SHOR, 1986) do professor. Noutras palavras, é chegada a era das
pesquisas em que as estratégias dialéticas favoreçam ao próprio professor se articular
socialmente para se fortalecer e superar os esvaziamentos teóricos, epistemológicos e
metodológicos sentidos/percebidos pela/na “autoformação”. O desenho do estudo pauta-se na
estratégia de natureza mista (CRESWELL, 2007) a partir de um estudo de caso (ANDRÉ,
2005), resultante de uma pesquisa-ação integral (MORIN, 2004), seguindo pela história-oral
(MEHEY, 2010). Aqui apresentamos o estado do conhecimento, como parte do comentado
projeto via coleta de dados bibliográficos, além das elucubrações iniciais- uma retórica em
construção.
Palavras-chave: Autoformação; Representações Sociais; Valores.

Introdução
A proposição epistemológica eleita neste texto articula os conhecimentos e valores que
delineiam as representações sociais na/para a formação de professores. Portanto apresenta três
pressupostos desenvolvidos ao longo do trabalho com indagações acerca da “autoformação
docente” como nova proposição na cultura profissional.
Inicialmente acentua-se o valor das representações sociais para estudos na área educacional
em diálogo com outras para se propor que Moscovici ao criar sua teoria corrobora com uma
ação emergente no cenário educacional brasileiro - compreender e intervir na realidade, como
num novo modo de produção do conhecimento situado num contexto de aplicabilidade.
(GIBBONS, 1994; MORIN, 2004; SANTOS, 2004).
Outro pressuposto trabalhado assenta-se na ideia da produção do conhecimento
interdisciplinar para provocar um movimento relacional entre disciplinas para se
complementar teorias, métodos e estratégias na busca de soluções pragmáticas.
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Sem encerrar as inquietações traz-se para a discussão a conjectura de que se adotarmos a ideia
de autoformação por Galvani (2012) será possível compreender os três polos interdependentes
e carregados de valores do processo de formação humana. O “si” (autoformação), os outros
(heteroformação) e as coisas (ecoformação).
Vale assinalar que é este o propósito deste trabalho junto aos professores-participantes do
estudo, ao visar apreender os valores que sustentam as representações sociais do eu-professor
de professores da Educação Básica.

A teoria das representações sociais enquanto método
Partimos do pressuposto de que a teoria de Moscovici (1979) tem dupla face em relação ao
seu propósito investigativo – sustentar uma discussão teórica e democratizar a estratégia
metodológica. Tal assertiva advém de experimentações no Lageres de estudos comprobatórios
desta possibilidade criadora da Teoria.
Para tentar resumir nossos argumentos iniciamos apontando que a formação de professores
atualmente exige focar seus objetivos para a autonomia do docente, coadunando esta aos
fatores políticos do trabalho do professor e ao da subjetividade. Aqui é notória a dedução de
que a formação é um campo a ser explorado nos estudos educacionais delineados para se
distinguir sem separar o sujeito – professor (a) e o objeto – autoformação, com a finalidade de
se compreender as complexas relações estabelecidas no cotidiano de uma sala de aula.
Acreditamos, somente, assim será possível colaborar com o desenvolvimento da criticidade,
criatividade e eticidade que sustentam a autonomia (CASTORIADIS, 1999) do professor em
busca de caminhos que favoreçam a melhoria do ensino, em especial, na educação básica.
Vale lembrar que o sujeito-observador de Morin, segundo Almeida (2013, p. 2) “compreende
o mundo a partir do lugar que ele ocupa, da maneira como ele percebe, das informações que
ele julga pertinentes. Por isso, mesmo que todos tenhamos acesso às mesmas informações,
cada um de nós as organiza conforme alguns modelos de pensar e viver”.
Deste modo, compreender o módusoperandis do pensar, a linguagem adotada para se
comunicar, os sentimentos, valores e conhecimentos do professor, como nos permite a TRS,
favorece ao diálogo formador entre o professor e sua própria imagem e o pesquisador.
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Destarte, afirmamos que as representações sociais se ajustam perfeitamente, na pesquisa sobre
o tema “autoformação” para uma proposição de alteração da “cultura profissional”, pois
revelam muito deste magma que é o pensamento constituído nas relações sociais do sujeito.
As representações sociais como “(...) uma modalidade de conhecimento particular, que tem
por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”
(MOSCOVICI, 1978, p.26) forjam e sustentam pensamentos e comportamentos que
deslocam, substituem e consolidam um valor, uma ideia, imagens que são transferidas nas
relações sociais e profissionais. Assim, as representações elaboradas nas relações sociais são
delineadas no indivíduo e retornam ao social. Esta dinâmica difere de muitos outros que se
debruçaram sobre o conceito de representações ora enfatizando o social como Durkheim ora
no indivíduo como Piaget (MOSCOVICI, 2003; VALA, 2004; THA, 2004; PINHEIRO
FILHO, 2004).
Neste ententimento de uma teoria superar a narrativa discursiva e implicar numa ação que
defendemos a ideia de sê-la um instrumento metodológico para se pesquisar. A teoria
moscoviciana abre portas para se coletar dados discursivos e imagéticos a gosto do
pesquisador, sem perder sua exigência de rigor como já marcou Sá (1998).

Interdisciplinaridade para soluções pragmáticas
A perspectiva interdisciplinar é um caminho a muito indicado para se pensar a relação homem
como natureza para provocar um movimento relacional entre disciplinas para se
complementar teorias, métodos e estratégias na busca de soluções pragmáticas.
A interdisciplinaridade, enquanto termo que carrega o prefixo "inter", guarda relações não
apenas com a pluralidade ou justaposição de disciplinas, mas “evoca também um espaço
comum, um fator de coesão entre diferentes saberes. A interdisciplinaridade supõe abertura de
pensamento, curiosidade que se busca além de si mesmo” (GUSDORF,1990). Neste sentido,
os especialistas necessitam empenhar esforços na busca por sentidos nas diferentes
linguagens, técnicas e métodos de compreensão da realidade.
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Com Moita (1995), apontamos os percursos da formação e de transformação docente "não só
como uma atividade de aprendizagem situada em tempos e espaços limitados e precisos, mas
também como a ação vital de construção de si próprio" (MOITA, 1995, p. 114).
Neste sentido, a descontinuidade de Larossa (2001) se faz presente, na nossa compreensão de
que este projeto é algo novo, que provoca deslocamentos epistemológicos, teóricos e
metodológicos, necessários para enfrentar os desafios de pensar, discutir e rediscutir com o
autor da cena, da vida, o protagonista, a sua condição de professor singular e plural. Isto
significa aderir ao pensamento da educação que perturbe o esquema de totalização, de
comunicação linear e de controle do tempo e espaço, com se a vida não fosse turbulenta para
um pensamento delineado num labirinto (CASTORIADIS, 1979) com a função de construir
seu próprio fio de Ariadne para soluções sempre momentâneas.
O pragmatismo a que somos adepto não é o esvaziado de critica, de ser meramente mecânico
e tecnicista, mas sim, o associado a proposta de Rorty (2000) em que o presente se vê por
meio de seus eventos atuais, na redescrição.

O Pragmatismo é uma filosofia que, mesmo momentaneamente
derrotada por absolutismos de qualquer espécie, por atos de força ou
por adversários intelectuais, resiste, pois sua contribuição consiste em
dar vida a polêmicas que buscam transformar o mundo por intermédio
da inteligência, sem o que a humanidade torne-se menos humana
(ROCHA, 2012, p.76).

A busca por criação de palavras e histórias para dar conta da realidade leva a formação de
metáforas (outro texto) para “explicar” o seu mundo. Cabe aos pesquisadores aprender a
redescrição para o estudo da “cultura profissional”.
Entendemos com Caria (2008) que o pensar na Cultura Profissional nos permite “dar conta de
dois tipos de fenômenos sociais, relativos ao modo como as pessoas vivem as organizações e
as instituições sociais nas sociedades capitalistas pós-industriais (…) e como se desenvolve a
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reflexividade nas sociedades modernas.”

Esta última nos interessa para colaborar com a

“autoformação docente”
Autoformação
Importa esclarecer que a Autoformação, segundo Galvani (2013, p.1) deve ser concebida
numa perspectiva transdisciplinar que supere a “egoformação propalada por uma visão
individualista.” Ela refere-se a “um componente da formação considerada como um processo
tripolar, pilotado por três polos principais: si (Autoformação), os outros (heteroformação), as
coisas (ecoformação)” (IBDEM, IDEM).
Deste

modo,

a

Autoformação

como

estratégia

de

enfrentamento

dos

conflitos

socioprofissionais da “vida cotidiana que se dão em ambiente natural” (KASTRUP, 2011, p.
14 in DIAS, 2011), que entendemos ser a sala de aula, deve ser incentivada na busca da
autonomia docente para se pensar, se reinventar e deste modo reinventar a própria “cultura
profissional”, com a esperança de evidenciar que o poder político com autonomia sobre o
processo e a organização do próprio trabalho, o professor

(1) tem possibilidade de mobilizar recursos, numa intensidade e ritmo
próprios, e de improvisar ações em contexto, para intervir de modo
diferenciado sobre problemas conhecidos, sem que a sua ação seja
confundida com a estandardização de procedimentos de trabalho; (2) o
profissional

tem

a

possibilidade

de

diagnosticar

problemas

institucionais, e de avaliar os resultados do seu trabalho, usando
conhecimentos, critérios e dispositivos próprios, que não se
confundem com as prescrições dadas pelo comando organizacional
hierárquico (CARIA, 2008, p.6).

Cabe destacar que o projeto originário deste texto guarda correlação com outros projetos que
visam pensar o novo em termos de ensino e de tecnologias vinculados ao
LAGERES_Unigranrio. Portanto, envolve estudantes do ensino médio, superior e mestrandos.

445

A vivência do aluno nessa relação da pesquisa interdisciplinar é um desafio para os
envolvidos neste projeto que deverá encontrar caminhos para superar o distanciamento entre
pesquisador, participantes-professores e do jovem da pesquisa científica.
É nesta jornada de educação científica que nos lançamos em um processo de “auto-formação”
enquanto pesquisadores, sem nos prendermos as regras positivistas nem ignoramos o rigor da
observação, da recolha dos dados e de sua análise.
Breve encerramento
Brevemente vale destacar que a autoformação enquanto processo psicossocial cabe o outro
para dialogar. Este na condição de pesquisador deve se dispir de preconceitos, ouvir, acolher
as angustias e ideias do professor para juntos planejarem ações de melhoria do processo
educacional, sem pretensões de soluções mágicas. O que propomos é a entrega do
pesquisador no projeto de modo a efetivar a relação rigorosa, sem pressa para compreender o
ethos no discurso docente e no próprio discurso “científico”.
Enfim, a perspectiva interdisciplinar, vai ao encontro da ideia deCerteau (1994) sobre as
“artes do fazer cotidianas”, favorável àAutoformação .
E, como encerrar um texto é sempre um ato de por ponto final, meramente formal, seremos
honestos deixando uma interrogação: a autoformação é um bom caminho para transformação
da relação professor-cultura profissional?
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A CATEGORIA FIGURATIVA ‘POBRE’ NA CONSTITUIÇÃO DE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PRESENTES NA FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DE
EDUCADORES SOCIAIS DE ONGS SÓCIOEDUCATIVAS.

FERREIRA, Arthur Vianna - UCB

Agência Financiadora: CAPES

Resumo
Trata-se de parte constituinte de estudo de doutorado sobre representações sociais e
identidade profissional de educadores sociais em ONGs caritativas. O objetivo é apresentar a
categoria figurativa ‘educando-pobre’ presente na constituição de representações sociais
partilhadas entre os educadores sociais de uma rede de ONGs socio-educacionais e as suas
possíveis consequências em relação as suas práticas institucionais. A pesquisa foi realizada
em duas instituições sócio-educativas nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, os
sujeitos pesquisados eram professores e coordenadores institucionais e o recolhimento do
material para análise foi através de entrevistas semi-dirigidas e grupos focais. A
fundamentação se deu dentro da teoria das representações sociais (MOSCOVICI) na
abordagem societal de Willem Doise. A análise das categorias figurativas expressas pelos
discursos epidícticos dos educadores foram utilizados a análise retórica de Olivier Reboul,
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, seguido de uma análise das metáforas como
campos figurativos de representações sociais desenvolvida por Tarso Bonilla Mazzotti. Desta
forma, podemos inferir que as figuras apresentadas nos discursos dos educadores sociais a
respeito dos seus educandos-pobres compõem, juntamente com outras categorias figurativas,
uma representação social que possui como modelo central um resgate social, deste indivíduo
em seu estado de pobreza, direcionando não somente práticas específicas, mas também
criando categorias de atendimento de alunos-pobres de acordo com as representações que são
partilhadas por seus pares no ambiente institucional. Desta forma, as representações sociais de
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‘educando-pobres’ que transitam o trabalho destes profissionais da educação podem dificultar
o atendimento das reais demandas de seus educandos. Em contrapartida estas representações,
em especial a categoria figurativa ‘pobre’ passe a se constituir uma das principais categorias
do discurso dos educadores para uma constituição de uma profissionalidade específica dos
profissionais da educação que atuam diretamente com as camadas empobrecidas,
transformando assim, as representações sociais como ‘marcas identitárias’ de sua
profissionalidade nos campos da educação formal e não-formal.
Palavras-Chaves: Representações sociais – Educando-pobre – Identidade profissional

Introdução
Este trabalho é parte da tese de doutorado “Diz-me quem educas e eu identificarei que
educador és”, defendida pela PUC-SP em 2011 e teve como objetivo identificar as relações
entre as representações sociais de ‘educando-pobre’ partilhada entre educadores sociais de
duas instituições de uma rede de ONGs filantrópicas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte,
e a sua formação identitária de educadores sociais, destes sujeitos graduados em pedagogia
e/ou licenciaturas neste campo de educação não-formal.
Para este trabalho foi utilizado o referencial teórico das representações sociais, em uma
abordagem societal de Willem Doise (2001a; 2001b; 2002) para buscar compreender as
representações estabelecidas pelos sujeitos neste campo de trabalho. O material para análise
foi produzido entre os educadores sociais destas duas instituições a partir de entrevistas
semidirigidas e grupos focais. Estes discursos produzidos pelos profissionais da educação não
formal foram categorizados através de figuras retóricas em uma análise segundo Olivier
Reboul (2004), Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (2002; 2004). A análise retórica do
discurso a partir da utilização da metáforas como condensadoras de campos figurativos de
representações sociais dos grupos de educadores sociais seguiram os critérios Tarso Bonilla
Mazzoti (2003; 2006; 2008).
Nesta apresentação, deter-se-à na composição discursiva da categorias figurativa ‘pobre’
surgida na pesquisa como parte fundamental da composição das representações sociais de
‘educando-pobre’, juntamente com outra categoria ‘ONG caritativa’. Estas duas categorias
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organizam o campo figurativo central das representações sociais de educando-pobre que é o
‘resgate social’ desta população do seu estado de pobreza. Porém, a categoria ‘pobre’ ela se
apresenta como um elemento importante para o direcionamento das práticas educativas dos
educadores, ao mesmo tempo que, constitui parte importante da sua formação identitário
como educadores sociais no campo da educação.

“Eles são fragmentados...”: Os pobres educandos.

A ‘kinésis’2 desenvolvida na temática sobre o ‘educando-pobre’, nos discursos dos
educadores sociais, é sempre de um sujeito que ‘é’ pobre e não que ‘está’ pobre. Ou seja, a
sua condição de ‘ser’ pobre aparece dissociada do seu ‘estado’ de pobreza. Isto é expresso no
discurso persuasivo dos educadores que caracterizam este sujeito da prática educativa sem
condições básicas de um relacionamento social saudável. Veja uma das fala do grupo focal de
educadores do Rio de Janeiro sobre a sua experiência com esta população empobrecida.

“Entre as classes pobres, falta muita coisa. É uma coisa horrorizante. Falta
afeto, faltam as condições financeiras, falta alimentação. Isto gera um
comportamento muito mais complicado. (Educadores_RJ_1)

O discurso de caráter hiperbólico3 acentua o tom do discurso a respeito do educando-pobre do
seu campo educacional, ultrapassando uma questão meramente material. A sua condição de
2

‘Kinesis’ é parte de uma proposta de análise figurativa organizada em três partes: ‘Katechesis, Kinesis e areté’.
Dentro desta proposta de análise retórica das figuras do discurso epidíctico dos educadores, “a ‘kinesis’ levaria a
entender de que forma o orador utilizou-se das figuras buscando a adesão do auditório sobre determinado
assunto, trazendo ao grupo o que foi escolhido como digno de ser elogiado e vivido pelos sujeitos nos grupos
sociais”. (In: FERREIRA, Arthur Vianna. Representações Sociais e identidade profissional. Rio de Janeiro:
letra capital, 2013. pag.213)
3
Hipérbole é uma figura de sentido que aumenta (auxese) ou diminui (tapinose) as coisas em excesso,
apresentando-as bem acima ou bem abaixo do que realmente aparentam.
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pobreza expressa na metalepse4 do discurso (falta afeto, dinheiro e alimentação) mostra que o
educador entende este sujeito como marcado pela pobreza a tal ponto que ele se impregna,
ontologicamente, da mesma. Com certeza, a metáfora ‘comportamento muito mais
complicado’ parece expressar que o ser pobre passa por questões muito mais profundas do
que a questão da falta material, mas que se enraíza no grupo social de pobres atendido pela
instituição. Por isto, a auxese5 “É uma coisa horrorizante” não destoa do discurso que ele faz
sobre o seu educando, uma vez que o problema não seria apenas de caráter material, porém de
caráter moral ou, até mesmo, genético.
A característica deste discurso é validada pela organização retórica dos Educadores de BH
que consegue também expressar esta relação dialética – ser e estar pobre – que se configura
como um importante ponto de convergência do olhar do educador a respeito do pobre. Veja
uma das falas dos grupos de educadores de BH relatando sua experiência com os pobres do
campo educacional.

“O aluno vem de uma realidade sofrida pelo empobrecimento, e ficam
empobrecidos. Eles são os explorados. (...) Empobrecidos no sentido material,
no sentido dos conflitos psicológicos, da desestrutura da família, do entorno,
né? A pobreza que falo não é só material, embora eu saiba que ela pese muito,
né? Mas o fundamental não é só o material. Ele tem muita dificuldade de
encontrar uma saída para outros problemas, né? (Educadores_MG_1)

Em uma relação com o que foi escrito pelos educadores, o grupo reconhece uma constante
ligação entre a falta material e as ‘outras faltas’ existentes na vida dos educandos. Porém, o
discurso dos educadores de BH continua a mesma linha discursiva dos do RJ, mesmo sendo
de instituições sócio-educativas distintas. A metáfora “eles vêm de uma realidade sofrida de
empobrecimento e ficam empobrecidos” deixa clara uma crença que parece ser partilhada
4
5

Metalepse é uma figura de sentido composta de uma sequência de metonímias.
Auxese é uma figura de sentido hiperbólica de aumento das coisas.
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pelos educadores: que o estado de pobreza faz com que os educandos mudem para uma
essência basicamente ‘pobre’. Esta essência e existência, impressas no discurso sobre a
pobreza, trariam duas consequências para o educando do campo social: a primeira, a de que
eles são “explorados” nas relações sociais; e a segunda, que estariam desabilitados para a
resolução de seus conflitos e de outros problemas, sejam de ordem material ou não.
Esta relação entre as ‘faltas’ dos educandos-pobres e o trabalho institucional do educador
social é constante nos discursos sobre o outro da relação nas ONGs caritativas. Veja como os
educadores do Rio de Janeiro enxergam o educando-pobre e sua relação profissional.

“Trabalhar com pobre, com excluído, não é tarefa fácil não, né? É o que nós
fazemos aqui. Eles são fragmentados, vêm de uma fragmentação familiar, hoje
existe ausência de pai, as mães chefiando os lares. Eles vêm do conflito, eles vêm
deste conflito. E outra questão é o da violência urbana. Eles conhecem tudo. A
cooptação pelas drogas, os problemas da prostituição infantil, o tráfico, eles
conhecem. Eles vivem tudo isto. Entra nas suas famílias. Eles ficam assim,
desprotegidos. É complicado. (Educadores_RJ_1)

A complicação em trabalhar com estes educandos, pelo seu estado de pobreza, faz esta tarefa
ser, ao mesmo tempo, penosa e necessária. O ambiente de pobreza em que se encontra este
educando é incorporado em sua vida pessoal, familiar e comunitária. A metonímia “Eles são
fragmentados” expressa, em seu signo retórico, a consequência de uma vivência da pobreza
por parte dos educandos. A fragmentação, presente no discurso, atinge tanto o material
“violência urbana” quanto o relacional “fragmentação familiar”. Desta forma, a
característica principal deste grupo social vem da cláusula “Eles vêm do conflito, eles vêm
deste conflito.”
Quando os educadores proferem a metáfora “Eles ficam assim, desprotegidos”, tenta
demonstrar a força desta pobreza e como estes educandos são ‘feridos’, ‘marcados’ pela
pobreza. Desta forma, faz parte do trabalho do educador social a realidade do pobre que se
transforma em vetor complicador do seu processo de ensino aprendizagem. Por isto, tem força
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a aposiopese6 do início do seu discurso “Trabalhar com pobre, com excluído, não é tarefa
fácil não, né?” Desta forma, seu discurso busca a aderência do ouvinte a respeito de algo que
ela proclama em todo o sua retórica sobre o outro da relação educativa: trabalhar com os
pobres é algo difícil e penoso.

A categoria figurativa ‘pobre’, as representações sociais e a identidade profissional:
existe possibilidade de considerações finais?

À guisa de considerações finais da relação entre a categoria discursiva de ‘pobre’ e a sua
relação na constituição das representações sociais de ‘educando-pobres’ dos educadores
sociais recorremos a uma das falas de um educador do Rio de Janeiro sobre este educandopobre que é sujeito de sua prática educativa.

É um ser carente de atenção, de oportunidade, de aprendizado. Ele precisa ser
educado, (...) é um menino que é discriminado pela sociedade, à margem da
sociedade (...) é um ser no sentido da palavra carente mesmo. (educador_rj_4)

As faltas expressas na constituição deste sujeito pobre que é educado pelas ONGs e seus
educadores nos ajudam a entender um discurso comum sobre o ‘educando-pobre’, a partir de
uma estrutura cognitiva partilhada pelos educadores, no contexto da educação sócio-educativa
das instituições caritativas. A tapinose “É um ser no sentido da palavra carente mesmo”
exemplifica como os educadores, no decorrer da constituição do discurso sobre o ‘educandopobre’, partilham sentidos, crenças e significados de que a pobreza produz no sujeito uma
carência ‘ontológica’ intrínseca à carência ‘existencial’.

6

Aposiopese é uma figura de construção caracterizada pela interrupção da frase para passar ao auditório a tarefa
de completá-la. Sua força argumentativa advém do fato de retirar o argumento do debate para incitar o outro a
retomá-lo por sua conta.
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Desta forma, o ‘estar pobre’ e o ‘ser pobre’ estão organizados um em função do outro. O
educando é e está pobre. Esta representação, partilhada pelos educadores, reafirma que a
vivência da pobreza ‘fragmenta’ o educando, tornando-o um ser carente em todos os aspectos
de sua vida (material, afetivo, relacional, entre outros). Isto nós podemos verificar, ao longo
do discurso dos educadores sobre os educandos, ao se utilizarem de adjetivos como ‘sujos’,
‘confusos’, ‘diferentes’, ‘desprotegidos’, ‘incapazes’. Estes adjetivos, na ‘diégesis’ (narração)
do discurso dos educadores, justificam e legitimam o lugar do pobre na relação social como
expresso na metonímia de Zacarias “é um menino que é discriminado pela sociedade, à
margem da sociedade”.
A enálage7 “Ele precisa ser educado” se transforma no ponto principal de atuação da
instituição educativa – e consequentemente da prática educativa dos educadores sociais –
sobre este grupo representado como ‘carente’, de forma abrangente, ampla e genérica, como
nos é colocado ao longo dos discursos dos educadores. Os educadores atribuem para si a
responsabilidade de atender às demandas destes sujeitos, não importando qual seja a natureza
das mesmas. De fato, a ‘carência’ que caracteriza o grupo dos educandos-pobres é a que, no
grupo dos educadores sociais, apresenta-se como ‘marca identitária’ do seu trabalho
profissional nas ONGs caritativas e de sua profissionalidade distintiva do ser ‘educador
social’ nas categorias de profissionais da educação.
A pergunta que nos resta fazer é: como é possível educar um sujeito representado,
metonimicamente, como “carente no sentido mesmo da palavra?” Fica em aberto, a nossa
resposta, que expressa o atendimento de uma demanda real e a constituição fundamental da
profissão deste educador frente a realidade de seus ‘pobres’ educandos.
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MESA: VALORES SOCIOMORAIS COMO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
NORMATIVAS
MENIN, Maria Suzana – UNESP/Presidente Prudente

Resumo
A presente Mesa Redonda tem como objetivo apresentar quatro trabalhos derivados de uma
pesquisa maior nomeada “Avaliando valores em escolares e seus professores: proposta de
construção de uma escala” que desenvolvemos na Fundação Carlos Chagas, sob a
coordenação de Marialva Rossi Tavares e Maria Suzana S. Menin, desde 2011, e que conta
com uma equipe de pesquisadores de diferentes universidades . Nela, procuramos construir
uma escala que busca investigar a presença e o modo de adesão aos valores de justiça,
respeito, solidariedade e convivência democrática em alunos do Ensino Fundamental (a partir
do 5º ano), do Ensino Médio e professores da Educação Básica. Para esse instrumento,
elaboramos itens, na forma de pequenas histórias com situações problema que representam o
cotidiano de crianças e jovens em situações escolares, ambientes sociais, familiares e na
internet. As histórias se centram em um valor e terminam com uma questão sobre o que se
deve fazer. Usamos dois tipos de questionários: um fechado, em que o respondente deve
escolher a alternativa que, segundo ele, indica a conduta mais correta (num sentido moral)
para a situação descrita, e outro aberto, em que a história termina apenas com a questão sobre
o que se deve fazer e o respondente escreve sua opinião com suas próprias palavras. Nesta
Mesa Redonda, trabalhamos com os dados provindos somente do questionário aberto em três
estudos que discutem os valores de Respeito, Justiça e Convivência Democrática e, numa
discussão mais teórica, apresentamos um trabalho que busca contrapor as concepções teóricas
psicogenéticas do desenvolvimento moral de Piaget e Kohlberg com a Teoria das
Representações Sociais criada por Moscovici para o estudo de valores sociomorais. Este
estudo teórico será o primeiro a ser apresentado, como introdução ao tema da mesa e intitulase “Valores sociomorais em investigação: níveis evolutivos ou representações sociais?” de
autoria de Maria Suzana S. Menin (UNESP/Presidente Prudente). Nele, a autora procura
mostrar que valores, como representações normativas, podem ser investigados pela
perspectiva psicogenética com a identificação de níveis de desenvolvimento moral, pela
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perspectiva da Teoria das representações sociais, em busca da identificação de tipos de
representações sociais, sua história de formação e de ancoragens. São estudos independentes e
separados, mas ambos enriquecedores. Os três estudos empíricos que compõem a Mesa
apresentam respostas de alunos de escolas públicas e particulares de sexto e nono ano do
Ensino Fundamental e, em todos eles, os autores procuraram verificar quais tendências de
respostas se repetem ou mostram-se como representações homogêneas nos grupos, quais
variam, e em função de que variáveis essas diferenciações ocorrem. Assim, procurou-se
identificar se os valores sociomorais propostos nas histórias podem aparecer nas respostas
espontâneas como representações sociais normativas, mais ou menos hegemônicas, culturais,
evidenciando um discurso naturalizado ou divulgado como o “politicamente correto” (nível
ideológico), ou se surgem como representações mais específicas de um dos grupos analisados,
como os alunos de escolas públicas em contraposição aos de escola particular, com suas
diferenças de classes sociais e várias implicações psicossociológicas daí decorrentes (nível
intergrupal).
O texto de Adriano Moro (UNICAMP) “A justiça como valor moral: representações sociais
de alunos do ensino fundamental” apresenta uma síntese das tendências mais marcantes de
respostas dos alunos a quatro questões sobre justiça em que prevaleceu o valor sobre justiça
igualitária. As questões mostram situações diversas em que trata-se de decidir se pessoas
diferentes por classe social, aparência, rendimento acadêmico, devem ou não ser tratadas da
mesma forma. O autor analisa quais variáveis relativas a ano escolar dos respondentes ou tipo
de escola, pública ou privada, mais influem nas respostas que mostram representações de
justiça mais igualitária ou presa à autoridade. O texto de Marialva Rossi Tavares (FCC)
“Representações de alunos em histórias de Convivência Democrática: estratégias pró e
antidemocráticas como soluções oferecidas em respostas abertas” apresenta seis histórias
sobre o valor de convivência democrática; nelas respostas representando soluções dialógicas
compareceram simultaneamente a outras bastante submissas e outras, ainda autoritárias.
Marialva busca evidenciar que representações de soluções mais submissas parecem ser mais
frequentes em alunos de escolas públicas. O trabalho de Raul Aragão Martins, Maria Cecilia
B. Braga e Luciana Nogueira da Cruz (UNESP/ São José do Rio Preto) “O valor moral do
respeito: representações sociais de alunos do ensino fundamental de escolas públicas e
particulares” apresenta uma análise de seis questões sobre o valor de Respeito e mostra como
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o mesmo foi geralmente aceito por todos os respondentes embora as formas de representa-lo
sejam diversas e expressas através de outros valores como a solidariedade e a justiça.
Finalmente, os textos apresentados nesta Mesa têm implicações educacionais uma vez que
mostram representações mais ou menos hegemônicas sobre os valores de Justiça, Respeito,
Convivência Democrática nas respostas espontâneas das crianças e jovens do sexto e nono
ano do Ensino Fundamental. Nessas representações, podemos ver como as dos valores são
marcadas socialmente por pertenças de classe social, quando há certas tendências de respostas
mais submissas ou heterônimas em alunos de escolas públicas que de escolas particulares.
Vemos, também, como a expressão de valores é influenciada pela presença de autoridades,
como por exemplo, quando uma regra pode ser mudada para aplicar-se às necessidades do
professor. Mas também vemos, que, no discurso, ao menos verbal, muitas expressões de
valor, como as que envolvem o respeito, são bem sabidas pelas crianças e jovens, mesmo que
sejam tão comuns as queixas que se fazem sobre a falta de valores dessas gerações.
Palavras-Chave: Valores, representação social, representação normativa.
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O VALOR MORAL DO RESPEITO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES

MARTINS, Raul Aragão8 - UNESP - Campus São José do Rio Preto.

Resumo
A sociedade humana para manter-se, precisa de vínculos que unam seus participantes.
Estudiosos da área consideram que um importante elo das relações se refere aos valores
morais, estes entendidos como os princípios e crenças que permeiam as formas de interação
entre os seres humanos. Nesta perspectiva, um grupo de pesquisadores vem construindo uma
escala para avaliar quatro valores morais (justiça, respeito, solidariedade e convivência
democrática) entre crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio e, também, entre
seus professores. Estes valores foram escolhidos por serem os elencados nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), que fundamentam a proposta governamental de ensino e
trabalho do tema “Ética” nas escolas brasileiras. A construção da escala está baseada na teoria
de desenvolvimento moral de Jean Piaget e de Lawrence Kohlberg. Nesta pesquisa entende-se
que a construção da moralidade na infância não ocorre em um vácuo social e, desta forma,
para melhor compreendê-la, recorre-se, também, à teoria de representações sociais de Serge
Moscovici e seguidores, como Denise Jodelet. A construção da escala foi planejada para ser
realizada em quatro fases. A primeira, a construção da matriz teórica, a segunda, a elaboração
dos itens para a constituição da escala, a terceira, um teste piloto para avaliação inicial dos
itens e, a quarta e última, a testagem em situação real de pesquisa da escala resultante do teste
piloto. Neste trabalho apresenta-se parte dos resultados do teste piloto, especificamente as
respostas abertas de 116 crianças de duas escolas (uma pública e outra privada) da cidade de
São Paulo, SP, que responderam a seis pequenas histórias que procuram avaliar o valor
respeito. Resultados mostram que os participantes compreenderam as histórias apresentadas e
responderam com consistência, o que permitiu uma análise de conteúdo que mostrou
categorias relacionadas aos direitos, justiça e respeito nas relações sociais. Conclui-se que os
8
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procedimentos que foram adotados para a construção da escala têm se mostrado adequados,
pois os resultados encontrados demonstram coerência com a fundamentação teórica que
embasa o trabalho.
Palavras-chave: desenvolvimento moral; educação, representação social; valores.

Introdução
A questão de como as crianças e adolescentes constroem a suas formas de relacionamento
com as outras pessoas na sociedade vem sendo discutida desde os pensadores gregos e,
praticamente, todos os filósofos refletiram sobre o que modernamente intitula-se conduta
moral ou ética. A partir do final do século XIX, a Psicologia começou pesquisas tentando
compreender como as crianças tornam-se seres sociais.
Procurando colaborar com a compreensão do desenvolvimento social da criança e do
adolescente, especialmente qual a relação deles com as outras pessoas, um grupo de
pesquisadores brasileiros se reuniu com a finalidade de elaborar um instrumento para avaliar
os valores morais nesta população. A escala foi construída sob o formato de pequenas
histórias que retratam cenas do cotidiano familiar, escolar, redes sociais e a sociedade de uma
forma geral. Foram elencados os quatro valores morais descritos nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1997): a justiça, o respeito, a convivência democrática e a solidariedade.
Este trabalho pretende apresentar e discutir resultados parciais de um teste piloto, em relação
ao valor moral respeito, tendo como base as teorias de desenvolvimento moral (PIAGET,
1994; KOHLBERG, 1992) e de representação social (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2001).

Fundamentação teórica
A busca pela identificação de valores morais em jovens escolares e em seus professores nos
remete à discussão de outros conceitos correlatos, como ética, moral, virtude, educação moral,
dentre tantos. Este trabalho funda-se na crença da instituição escolar como lugar e ferramenta
fundamentais (porém não exclusivas) para a perpetuação dos valores e princípios universais
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inspirados pelo iluminismo: justiça, respeito e igualdade. Tais valores tornaram-se
institucionalizados pela Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948), a partir da
qual inúmeros outros dispositivos legais foram criados em todo o mundo ocidental.
Ocorre neste momento uma tendência ao questionamento quanto à universalidade e
atemporalidade desses valores, assim como há ausência de um consenso quanto à melhor
maneira de realizar a educação moral nas escolas. O problema se torna ainda mais complexo
quando retomamos a definição de valor, para Piaget: “caráter afetivo do objeto, isto é, um
conjunto de sentimentos projetados sobre o objeto; ele constitui uma relação entre o objeto e o
sujeito, mas uma relação afetiva” (PIAGET, 1954, p. xi.). A complexidade reside justamente
no caráter subjetivo deste conceito, que se manifesta na diversidade dos valores
preferencialmente adotados pelos alunos, professores, famílias e instituição.
As escolas podem adotar posturas metodologicamente múltiplas sobre como educar em
valores. Segundo Menin (2002), algumas delas assumem posturas doutrinárias, tais como as
religiosas, que enquadram valores como fé, piedade, fraternidade, respeito, generosidade em
disciplinas vinculadas ao ensino religioso dogmático; outras, no entanto, preferem posturas
mais relativistas, assistemáticas, não-planejadas.
A teoria piagetiana sobre desenvolvimento moral reconhece os estágios da heteronomia e da
autonomia como sucessivos. Na moral heterônoma, a criança segue normas fixadas por
autoridades, por temor à perda do afeto ou ao castigo (coação). As formas de educação
doutrinária (dogmática) reforçariam esse posicionamento, retardando ou impedindo o alcance
do nível desejável da moral autônoma (PIAGET, 1994).
Cabe neste momento um breve detalhamento dos valores a serem investigados por esta
pesquisa: justiça, solidariedade, respeito e convivência democrática. O critério de seleção
destes valores guarda relação com a proposta contida nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1997), no volume que trata da ética como um dos Temas Transversais em
Educação. Apesar de abordados, justificados e avaliados individualmente, eles guardam entre
si uma estreita interdependência teórico-prática que ficará evidente ao leitor a seguir.
O respeito mútuo é, para Piaget (1994), uma condição alcançada pela criança somente após a
vivência de um longo período do que ele chamou de respeito unilateral, este último marcado
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por relações assimétricas entre aquele que ordena e aquele que obedece e, portanto, baseadas
no temor e culto à autoridade. Respeitar o outro e exigir respeito simultaneamente pressupõe a
saída do egocentrismo (condição afetiva) e o alcance da reversibilidade de pensamento
(condição cognitiva, operatória), algo a ser conquistado ao longo dos anos e das atividades
escolares.
A construção da moralidade até então mostrada, da perspectiva da teoria de desenvolvimento
moral (PIAGET, 1994; KOHLBERG, 1992) não pode ser compreendida como ocorrendo em
um vácuo social e consideramos, como Menin (2005), que este processo é marcado por
contextos sociais. Tendo em vista esta perspectiva consideramos que a Teoria de
Representações Sociais pode contribuir para o entendimento de como as crianças e
adolescentes se apropriam e reconstroem os valores morais da sociedade em que estão
inseridas.

Metodologia
A construção da escala envolveu a elaboração de 125 itens (em média 30 por valor
investigado). Eles retratam cenas do cotidiano situadas em escolas, residências ou no mundo
virtual (Internet). Foram pensadas duas formas de respostas. A primeira apresenta cinco
possibilidades de respostas, sendo três para valores e duas para contravalores. A segunda
forma de resposta foi aberta, isto é, as histórias foram apresentadas e perguntava-se o que o
personagem deveria fazer. Apresenta-se neste trabalho a análise das respostas abertas de
crianças e adolescentes aos itens sobre respeito.
a) Itens investigados: Foram elaborados seis itens, sobre os seguintes temas: 1) Bullying entre
alunos, utilizando o espaço cibernético; 2) O incômodo de vizinhos causados pelos latidos de
um cachorro deixado sozinho durante o dia por um morador; 3) Reações de colegas à inclusão
de uma criança autista na escola regular; 4) A validade ou não do trabalho infantil; 5) Invasão
da privacidade de senha de e-mail; 6) O direito de uma mãe doar os brinquedos do filho sem a
sua anuência.
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b) Participantes: responderam à escala 116 alunos, distribuídos da seguinte forma: a) escola
pública: 30 alunos do 6º ano e 31 alunos do 9º ano; b) escola privada: 32 alunos do 6º ano e
23 alunos do 9º ano.
c) Procedimento: a escala foi aplicada de forma coletiva em sala de aula.
d) Análise das respostas: inicialmente todas as respostas foram digitadas em uma planilha
eletrônica e após várias leituras deram origem a categorias de resposta (BARDIN, 1994).

Resultados e discussão.
As frequências das categorias foram comparadas em relação ao tipo de escola e ano escolar.
Resultados das análises mostram que somente os itens sobre Bullying e doação de brinquedos
não apresentaram diferenças significantes, tanto para escola quanto para ano. No primeiro,
sobre o Bullying, 54,3% dos alunos apresentaram respostas que envolvem a busca de solução
pacífica, conversando tanto com a vítima quanto com o agressor. Em relação à mãe ter doado
os brinquedos, somente 10,3% dos alunos apoiaram esta atitude, com 80,1% considerando
que a mãe não podia ter doado sem esperar que ele fizesse a escolha dos brinquedos.
Dois itens foram significantes para escola e ano. Foram analisados os resíduos para descobrir
a relação responsável pela significância (PEREIRA, 1999). O primeiro, sobre o cachorro, a
categoria “Outras respostas”, respondeu pelo nível de significância alcançado (2 = 14,376, p
= 0,001). Esta categoria envolve respostas que não respondem ao que foi perguntado ou não
foram respondidas. Ela foi utilizada por 23% dos alunos da escola pública contra nenhuma
dos alunos da escola privada. Em relação ao ano, 94,4 % dos alunos mais velhos (9º ano)
utilizaram a categoria “Cuidados com o cachorro” (2 = 75,780, p = 0,001).
O segundo item, sobre a criança autista, os alunos da escola pública e os do 9º ano utilizaram
mais a categoria “Resolução externa”, que envolve passar a criança para uma escola
especializada (Escola: 2 = 19,480, p = 0,001; Ano: 2 = 16,987, p = 0,001). Ainda em relação
a este item, 45,7% dos alunos foram classificados na categoria “Interação positiva”, que
envolve respostas de respeito às crianças que precisam de algum cuidado diferenciado.
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Os dois últimos itens, trabalho infantil e doação de brinquedos, apresentaram diferenças
significantes em somente uma variável. O primeiro, trabalho infantil, apresentou diferença
significante para escola (2 = 13,237, p = 0,010), com 14.8% alunos da escola pública, contra
5,5% da escola privada, considerarem correto as crianças trabalharem para ajudar os pais.
Somando as categorias “Exploração do trabalho infantil”, “Errado” e “Criança não trabalha”
elas representam 77,6% das respostas.
A última diferença significante foi sobre a senha, com 16,7% dos alunos do 9º ano falarem
que utilizariam a senha de outrem, contra 3,2% dos alunos do 6º ano (2 = 10,780, p = 0,013).
Duas outras categorias, que representam 69,9% das respostas, são relacionadas a avisar o
irmão e não usar a senha, por esta ser considerada algo pessoal.

Considerações Finais
Os resultados apontam que a representação de mais da metade dos alunos no item sobre o
Bullying são relacionadas com a busca de solução pacífica para o incidente relatado. Em
relação à doação dos brinquedos pela mãe as crianças defendem que ela não tem este direito.
O cuidar do cachorro foi a opção de praticamente todos os alunos mais velhos, mas em
relação ao uso da senha do irmão são eles, embora em minoria, que a utilizariam sem
autorização. Os cuidados e respeito com as crianças ficaram claros ao darem respostas
relacionadas à atenção especial que as autistas precisam ter e que crianças não devem
trabalhar para ajudar na renda da família, pois esta tarefa deve ser dos adultos.
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Resumo
Neste texto discutimos as possibilidades e dificuldades da utilização de duas perspectivas
teóricas: a psicogenética de Jean Piaget, Laurence Kohlberg e seguidores, e a perspectiva da
Teoria das Representações Sociais criada por Serge Moscovici, para investigar e mensurar
valores sociomorais. A discussão focaliza-se na pesquisa “Avaliando valores em escolares e
seus professores: proposta de construção de uma escala” na qual se utilizam dois tipos de
questionários, com questões abertas e fechadas, e que apresentam histórias sobre os valores de
respeito, justiça, solidariedade e convivência democrática. Do ponto de vista teórico,
tomamos os termos de nível de evolução e de tipo de representação social para centrar nossa
discussão sobre as duas perspectivas teóricas. Mostramos dois pontos de vista sobre valores
morais, um mais antropológico e outro, axiológico, que são trabalhados diferentemente pelas
perspectivas teóricas. No primeiro, não há hierarquia de valores, mas diferenças; no segundo,
além das diferenças nos valores ou em seus modos de adesão, há níveis hierárquicos de
alguma qualidade; mostramos que na perspectiva psicogenética piagetiana, essa qualidade é a
crescente autonomia através da qual um indivíduo pode escolher os valores que decide seguir
como bons para si e para os outros. Alguns conceitos em representação social, como seus os
níveis de ancoragem em função dos modos de posicionamento do conhecimento nos grupos, e
seus aspectos normativos; assim como outros conceitos em Psicologia genética, como o papel
das relações sociais e das perspectivas sociais nos enquadramentos dos sujeitos em níveis de
respostas, e a presença forte e comum do chamado nível convencional em pesquisas
interculturais, são considerados. Mostramos que certos autores em representação social têm
evidenciado que o que se considera como diferenças de estágios em pensamentos ou
conhecimentos sobre valores diversos podem ser localizadas como determinados
posicionamentos sociais que se explicam por diferentes modos como os objetos sociais
referentes às representações podem ser lidos pelos grupos sociais. Dados como esses nos
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permitem dizer que pode ser interessante utilizar as duas perspectivas na analise sobre adesão
de valores sociomorais pelos sujeitos, mantendo, no entanto, as separações e especificidades
de cada teoria.
Palavras-chaves: valores sociomorais; representações sociais; nível de evolução; aspecto
normativo em representações sociais; avaliação de valores.

Introdução
Neste texto discutimos algumas possibilidades dos entrecruzamentos de duas perspectivas
teóricas quando utilizadas no trabalho de investigação e mensuração de valores sociomorais
em crianças e adolescentes: a perspectiva psicogenética inspirada em Jean Piaget (1932/1977)
e Laurence Kohlberg (1992), assim como de autores que os seguiram, em suas teorias do
desenvolvimento moral, e a perspectiva da Teoria das Representações Sociais criada por
Serge Moscovici (1978) e desenvolvida por diversos pesquisadores até a atualidade. O
contexto desta discussão refere-se à pesquisa “Avaliando valores em escolares e seus
professores: proposta de construção de uma escala” que desenvolvemos na Fundação Carlos
Chagas, sob a coordenação de Marialva Rossi Tavares e Maria Suzana S. Menin, desde 2011,
e que conta com uma equipe de pesquisadores de diferentes universidadesi. Nela, procuramos
construir uma escala que investigue a presença e o modo de adesão aos valores de justiça,
respeito, solidariedade e convivência democrática em alunos do Ensino Fundamental (a partir
do 5º ano), do Ensino Médio e professores da Educação Básica.
Nesta pesquisa, apresentamos pequenas histórias na forma de situações problema, com cenas
que representam o cotidiano de crianças e jovens. As histórias se centram em um valor e
terminam com uma frase a completar ou uma questão sobre o que se deve fazer. Usamos dois
tipos de questionários: um fechado, em que o respondente deve escolher a alternativa que,
segundo ele, indica a conduta mais correta (moralmente falando) para a situação descrita, e
outro aberto, em que a história termina apenas com a questão sobre o que se deve fazer e o
respondente escreve sua opinião com suas próprias palavras. No questionário fechado, após a
questão sobre o que se deve fazer, oferecemos cinco alternativas de respostas, três pró-valor e
duas contra valor e em perspectivas sociais em níveis crescentes de descentração:
egocêntrica, ou “individual concreta” na qual o indivíduo considera seu próprio interesse e o
de outros indivíduos isolados que lhes afete; perspectiva de “membro da sociedade” em que
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predomina o ponto de vista compartilhado com o grupo, com uma autoridade reconhecida, ou
com o que é ordenado em lei escrita e perspectiva para “além da sociedade” em que a pessoa
leva em conta, sobretudo, o ponto de vista possível de qualquer indivíduo moral racional, ou
seja, o indivíduo não se compromete com nenhum grupo ou sociedade, mas, sobretudo, com
um ponto de vista moral (KOHLBERG, 1992).
Na Mesa Redonda em que se insere este trabalho, apresentamos resultados dos questionários
com questões abertas sobre histórias centradas nos valores de Respeito, Justiça e Convivência
Democrática. Na análise dessas questões abertas não utilizamos nenhuma classificação em
níveis, mas categorias de respostas inspiradas nas próprias afirmações dos respondentes
através de procedimentos de análise de conteúdo (BARDIM, 1994). Buscamos investigar,
através dessa análise, como os valores de justiça, respeito e convivência democrática,
presentes nas histórias, são representados pelos estudantes e se há diferenças nas
representações em função de pertencerem ao 6º e 9º ano e às escolas privada e pública. Nesta
análise, buscamos verificar como as respostas dos alunos podem expressar representações
sociais normativas.

Valores como tipos de representações sociais ou níveis de desenvolvimento.
De acordo com Vazquez (1993), valores são atribuições realizadas por sujeitos sociais sobre
propriedades de objetos. Nesse sentido, não são realidades concretas residentes nos próprios
objetos ou na natureza (objetivismo), nem são resultados de avaliações pessoais de um sujeito
individual (subjetivismo). Ao valorizar algo, o sujeito o faz a partir de elementos de sua
cultura, de saberes coletivos a que está imerso, e que podem se relacionar, mais ou menos
fortemente, a seu grupo de pertença. Por isso, toda a ação de avaliar ou de valorizar algo,
reproduz, modifica ou reconstrói valores anteriores aos próprios sujeitos sociais. Os valores
morais, por sua vez, existem somente em relação aos atos ou produtos humanos, e incluem
atos realizados consciente e livremente, ou seja, aos quais se pode atribuir uma
responsabilidade moral. Nesta visão, e de um ponto de vista antropológico, não se pode dizer
que há uma hierarquia entre valores, nem que há culturas com valores melhores que outras.
Há diferenças.
Considerar valores como representações sociais normativas (DOISE, 2002) aproxima-se
dessa visão e pode nos levar a investigações sobre como elas se constituem e expressam

468

posicionamentos de um grupo. As perguntas que Jodelet (2001, p. 33) aponta como relevantes
para toda investigação sobre representações sociais, continuam válidas se o conteúdo delas se
refere a valores: Quem sabe e de onde? O que sabe e como sabe? Sobre o que sabe e com
qual efeito? Numa linha mais sociológica, tal como as pesquisas de Doise (2002) sobre
representações sociais em Direitos Humanos, podemos investigar se as representações sociais
sobre um mesmo valor são homogêneas, ou não, a diferentes grupos sociais, e ainda, se
modificam-se em função de diferentes níveis de ancoragem relativos a posicionamentos
intersociais, culturais e ideológicos ou psicossociológicos, como as mudanças de posição de
um mesmo grupo social que o levam a diferentes leituras sobre o mesmo objeto de
representação social (DOISE, 1992).
As próprias representações sociais podem ter um caráter normativo no sentido de que muitas
vezes representam o que é comum, aceitável, e até obrigatório para uma coletividade
(FLAMENT, 1999, 2001). Elas explicitam normas, costumes, e assim, organizam práticas, e
mesmo, ditam deveres sociais ou morais de conduta, transformando-se em fortes veículos de
divulgação de valores, de estereótipos e preconceitos e mesmo de razões para a inclusão ou
exclusão social (JODELET, 2005; MOSCOVICI, 2003). Nas pesquisas em representações
sociais, embora se possa caracterizar diferentes tipos de representações sobre um mesmo
objeto ou valor, não há como classificar ou hierarquizar representações melhores ou mais
certas que outras; elas simplesmente são como são e expressam modos de pensar de uma
coletividade (JODELET, 2001)
Do ponto de vista do desenvolvimento moral, dentro da Psicologia Genética, tal como
construída por Jean Piaget (PIAGET, 1932/1977) e, posteriormente por Kohlberg (1992), as
pessoas constroem valores sociomorais em paralelo às demais construções de suas
capacidades intelectuais, sociais e afetivas e, assim como nestas há desenvolvimento da
criança ao adulto, também no âmbito moral isso acontece. Entendendo a moral como o
respeito às regras que vem inicialmente das relações afetivas da criança aos adultos (BOVET,
1927 apud PIAGET, 1932/1977), aquilo que será considerado valoroso, ou seja, bom ou mal,
certo ou errado, justo ou injusto, dependerá primeiramente dessas relações heterônomas, até
ser, posteriormente, reconstruído pelo próprio indivíduo e incorporado em si mesmo numa
hierarquia de valores assumidos autonomamente. Assim, embora os valores existam na
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cultura, exteriores aos indivíduos, cada pessoa poderá, ou não, reconstruí-los em si mesmo
tornando-os partes de sua personalidade moral.
A assunção autônoma de valores é considerada como o ápice do desenvolvimento moral na
perspectiva genética piagetiana. Esse modo de adesão a valores é, axiologicamente falando,
melhor que outros, heterônomos, pois nele um indivíduo escolhe, de modo livre e consciente,
valores, normas, ou princípios de ação que considera bons para si e para qualquer outra
pessoa. Para que o longo caminho de reconstrução de valores aconteça, muito fatores devem
intervir e a pesquisa neste campo pode investigá-los: a existência de vínculo com adultos, a
transmissão de valores, as experiências em vivências de valores que o meio propiciar (família,
escola), os tipos de relações sociais de respeito mútuo ou unilateral vividos, as trocas entre
iguais que desafiam as crianças a usarem os diferentes valores (como as situações de conflito,
de cooperação, de trocas de papéis, de discussões de dilemas), e os processos internos ao
organismo de equilibração que organizam as mudanças de suas estruturas mentais provocadas
pelas necessidades de adaptação aos desafios colocados pelo meio externo.
Tanto Piaget (1932/1977), como Kohlberg (1992) inspirados em outros autores na Psicologia
genética (descritos, por exemplo, em BIAGGIO, 1999) utilizaram-se da noção de estágios, ou
níveis, para a descrição da moralidade, mesmo que o fizessem de diferentes formas e com
ênfases em fatores diversos de desenvolvimento. Todos falaram dentro de uma perspectiva
construtivista e descreveram níveis crescentes de construção das capacidades morais.

Considerações finais: níveis ou representações?
Pesquisas interculturais realizadas desde a década de 1980 (BIAGGIO, 1999) têm mostrado,
em geral, que o nível convencional (estágios do “bom menino” ou da lei e da ordem), paralelo
a uma perspectiva social de membro da sociedade é o mais comum entre todas as culturas,
como se fosse uma representação hegemônica. Minorias julgam em perspectivas egocêntricas
ou pós-convencionais, como se representassem expressões de grupos muito específicos. Por
outro lado, autores em representação social (DOISE, 2002; CASTORINA; 2008,
BARREIRO; CASTORINA, 2012; MENIN, 2000, 2005, SHIMIZU, 2002) têm evidenciado
que o que se considera como diferenças de estágios em pensamentos sobre valores diversos
podem ser localizadas como determinados posicionamentos sociais que se explicam por
diferentes modos como os objetos sociais referentes às representações puderam ser lidos.
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Assim, acreditamos que é possível e cientificamente frutífero que valores sociomorais sejam
investigados tanto numa perspectiva psicogenética, como numa perspectiva da Teoria das
representações sociais e que os resultados de ambas as investigações sejam confrontados e
discutidos em conjunto.
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A JUSTIÇA COMO VALOR MORAL: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

MORO, Adriano - UNICAMP-SP LPG

Resumo
O objetivo do presente estudo foi identificar as representações sociais de alunos do Ensino
Fundamental sobre o valor moral justiça. Vivemos um momento marcado por um acelerado
ritmo de transformações que parece indicar uma total reorganização da humanidade, o que,
necessariamente, permeia os valores da sociedade. Nesse sentido, no intuito de identificar
quais valores estão mais presentes na sociedade atual, uma pesquisa vem sendo realizada na
Fundação Carlos Chagas cujo objetivo é a construção de uma escala para avaliar a adesão aos
valores de respeito, justiça, solidariedade e convivência democrática em alunos de educação
básica e seus professores. O aporte teórico que alicerça essa pesquisa é a Teoria do
Desenvolvimento Moral de Jean Piaget e de Lawrence Kohlberg. O estudo que agora
apresentamos é parte desta pesquisa maior, entretanto, trabalhamos neste momento
exclusivamente com o valor justiça. Entendemos que o desenvolvimento da moralidade no
sujeito se dá nas interações sociais inseridas no meio em que este vive. Desta forma, para
melhor compreender essa construção em seus aspectos coletivos e de pertença a grupos,
recorreremos à Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici. A obtenção dos dados
para os estudos decorreu da aplicação de questionários com itens situacionais, compostos por
enunciados que abordam os valores morais, no nosso caso, justiça. Os questionários são
compostos de itens abertos, isto é, que permitem respostas livres e espontâneas. Os
respondentes são alunos do 6º e 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas
da cidade de São Paulo. Para procedermos às análises de tais respostas nos baseamos no
procedimento de análise de conteúdo (BARDIN, 1994). Os resultados apontaram que, a
despeito da maior parte dos alunos investigados representarem a justiça em seu aspecto
igualitário, seja no cumprimento literal a uma regra estabelecida, em resposta à autoridade
estabelecida ou visando estabelecer a igualdade de todos, verificamos, de um lado, uma
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tendência à justiça heterônoma, e de outro, à justiça que leva em conta a equidade com o
reconhecimento das necessidades e direitos do outro, que variam em função das redes de
ensino, pública e particular.
Palavras-chave: Valor moral, justiça, representações sociais.
Introdução
Vivemos um momento marcado por um acelerado ritmo de transformações em vários
aspectos da vida. Parece estar havendo uma reorganização da humanidade, o que
necessariamente, permeia os valores da sociedade. De acordo com autores da “pósmodernidade”, Bauman (1998) e Lipovetsky (2004), no atual delírio das mudanças, cada vez
mais aceleradas parecem estar instaladas nos indivíduos uma ansiedade constante, uma
urgência de satisfações, cada vez mais marcantes nas novas gerações. E isso nos leva a dizer
que, embora seja difícil distinguir com clareza os valores vigentes, certamente os tradicionais
como solidariedade, justiça, respeito, podem estar em crise.
Essa angústia perpassa os diferentes setores da sociedade, inclusive o da educação. Não raro,
nos deparamos com professores a se queixarem da falta de valores morais em seus alunos,
evidenciando, portanto, o desrespeito, a falta de trato na relação com o outro, a indisciplina, a
incivilidade. Mas, afinal, diante desse contexto, como as crianças e jovens do ensino
fundamental representam socialmente valores morais, como por exemplo, a Justiça?
No intento de responder essa questão e trazer uma reflexão a respeito do referido valor, este
texto apresenta os resultados de nossas investigações junto às crianças e adolescentes do
ensino fundamental da cidade de São Paulo. Nossa pesquisa é parte de um projeto maior
desenvolvido na Fundação Carlos Chagas: “Avaliando valores em escolares e seus
professores: proposta de construção de uma escala” em que se apresentam histórias sobre os
valores de respeito, justiça, solidariedade e convivência democrática na forma de
questionários situacionais, abertos e fechados, contextualizando os ambientes escolares,
sociais, familiares e virtuais. Tal pesquisa é embasada na Teoria de Desenvolvimento Moral
de Jean Piaget e Laurence Kohlberg. Estes teóricos nos apresentam distintos estágios nas
concepções de justiça, da heteronomia à autonomia, assim como as diferentes formas de
justiça: distributiva, retributiva e comutativa. No entanto, os estudos aqui desenvolvidos,
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buscam analisar em respostas abertas, as categorias de respostas guiadas pelas próprias
afirmações dos respondentes, verificando assim, as representações que fazem do valor moral
justiça e ainda, se há diferenças nas representações em função de pertencerem ao 6º e 9º ano
do Ensino Fundamental e às escolas privada e pública.
De acordo com Jodelet (2001), o ato de representar corresponde a um processo pelo qual o
sujeito reporta-se a um objeto, sendo este uma pessoa, um acontecimento material, um
fenômeno natural, social, psíquico, dentre outros. A representação envolve um processo de
simbolização e revela a interpretação que dado sujeito tem com seu objeto. Este processo, que
é construído a partir das relações que os sujeitos estabelecem com o mundo, permite a
construção de saber comum a um grupo que irá orientar seu comportamento, sua forma de
pensar, suas comunicações.
Deste modo, as representações sociais dos alunos do ensino fundamental sobre a justiça
indicam como constroem coletivamente esta visão e podem nos sugerir como orientarão sua
conduta na relação com o outro, nas interações com o meio social. São as práticas e as
vivências destes alunos em seus diferentes grupos que lhes permitem construir a visão de
justiça que apresentam.

Metodologia
Os sujeitos participantes do estudo foram 62 alunos do 6º ano de escolas particulares e
públicas (32 e 30, respectivamente) e 45 alunos do 9º ano de escolas particulares (23) e
pública (22) da cidade de São Paulo (SP). Os estudantes responderam a um questionário
composto de quatro questões abertas, isto é, questões que lhes possibilitaram respostas livres
e espontâneas às situações problema propostas em cada um dos itens, envolvendo o valor
justiça em dois diferentes contextos, escolar e social, que resumimos a seguir. 1. Havendo
uma regra proibindo o uso de celular durante a aula, o professor atende dizendo que era
urgente; 2. No dia da avaliação, dois alunos com muitas dificuldades com operações
matemáticas, diferentemente dos outros da sala, pedem para sentarem juntos a fim de fazerem
a prova; 3. Um aluno do 3º ano do ensino médio deve ser escolhido para levar a bandeira da
escola em um evento na cidade; 4. Dois adolescentes, prováveis meninos de rua entram numa
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sorveteria e o dono fica com medo de atendê-los, pois já foi assaltado. Frente a cada uma
dessas diferentes situações, perguntava-se o que deveria ser feito.
As análises às respostas dos estudantes foram efetivadas através de Analise de Conteúdo TAC
como proposta por Bardin (1994) e, nesse sentido, constituíram-se categorias que propiciaram
a investigação dos tipos de justiças mais frequentes e a identificação de diferenças e
semelhanças entre alunos de escolas públicas e privadas e dos dois anos escolares estudados.

Resultados
Verificamos que na questão que aborda a possibilidade ou não da utilização de celular em sala
de aula, a maioria das respostas dos alunos das escolas particulares e grande parte dos que
estudam em escolas públicas apontaram para uma justiça igualitária levando em conta o
direito de todos. Sendo uma ligação urgente, todos, sem exceção, podem atender. Esse tipo de
resposta foi destaque para as escolas particulares, 39,4% e 47,8% para os 6º e 9º anos
respectivamente. Por outro lado, representando uma justiça igualitária, porém, atendendo
literalmente a uma regra pré-estabelecida, determinando que não se deva atender o celular em
sala, inclusive sob pena de sanção, foi opção de resposta para 48,5% dos alunos do 6º ano das
escolas particulares. Um dado que nos chamou a atenção foram 41,9% de respostas do 6º ano
das escolas públicas que são passíveis à quebra do contrato, da regra posta, quando se trata do
professor. Ele, como autoridade da sala, tem plenos direitos em atender o celular.
Podemos destacar, portanto, que as respostas dos alunos para essa questão enfatizaram justiça
igualitária, seja para liberar ou proibir a utilização dos celulares para todos, tendo como
exceção o 6º ano público no qual as respostas prezaram pela autoridade do professor
caracterizando, assim, uma justiça heterônoma que se confundiu com a autoridade.
No item que trata da escolha de um aluno para levar a bandeira da escola, a maioria dos
alunos de escolas particulares, notadamente os do 6º ano (58,1%), elegeram respostas voltadas
para a igualdade de direitos para todos, seja por voto ou sorteio, isto é, mais uma vez, o que
sobressai é uma justiça igualitária. Por outro lado, a maior parte dos alunos do 9º apresentou
respostas relacionadas ao mérito, ou seja, o aluno deve ser escolhido conforme seus esforços,
notas, comportamentos, enfim, “o bom aluno”.
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Vale ressaltar o percentual de respostas sem sentido e em branco, principalmente nas escolas
públicas, 29,1% para o 6º ano e 14,3% para o 9º ano.
Outra questão que envolve situações escolares, diz respeito ao alunos que pedem para sentar
juntos no dia da prova. De modo geral, as respostas dos alunos tendem a uma justiça
igualitária, no sentido de garantir os direitos iguais para todos em sala, proibindo que os
alunos sentem-se juntos, seja por seguirem literalmente as regras da sala quanto às provas ou
para que não haja discriminação com os outros alunos. Exceção feita quando verificamos os
dados do 9º ano das escolas públicas, em que as respostas tenderam a uma posição mais
solidária que justa ou, no limite, optam por uma justiça equitativa, isto é, proporcionando
tratamento desigual aos desiguais para que, de fato, a igualdade se estabeleça. Assim, os
alunos dizem que a professora deveria permitir que os alunos se sentassem juntos e que, em
certa medida, os ajude, já que eles estão defasados quanto ao desenvolvimento da turma, eles
têm dificuldades de acompanhar. Essas respostas somaram 58,3% do total para os alunos do
9º ano de escolas públicas, seguido por 39,1% do 9º ano de escolas particulares.
Entre os dados que apontam uma justiça igualitária, como mencionado anteriormente, 30%
das respostas dos alunos do 6º ano público seguem literalmente as regras. Se o que está
prescrito é para que cada um faça sua prova individualmente, assim deve ser para todos, sem
exceção. Outro percentual acentuado é aquele em que as respostas levam em consideração os
outros alunos em sala, independente da regra, isto é, não seria justo com os demais alunos, são
todos da mesma turma, todos devem ter os mesmos tratamentos na aplicação de uma prova.
Essa resposta alcançou 34,8% para os alunos do 9º ano particular.
A única questão com lócus diferente, cujo enunciado se passa em um ambiente fora da escola,
isto é, numa sorveteria, trouxe também a maior parte das respostas concebendo uma justiça
igualitária. Os alunos dizem que, mesmo havendo o medo em decorrência de roubos
anteriores, ele pode tomar algumas precauções, ficar atento, mas não deve haver nenhum tipo
de preconceito e discriminação e, por fim, deve atender os meninos normalmente. O
percentual de respostas nesse sentido foi marcante nas escolas particulares, 68,8% para alunos
do 6º ano e 60,8% para os alunos do 9º ano, assim como para o 9º ano das escolas públicas
(54,6%). Por outro lado, verificamos que, muito provavelmente por medo da violência
urbana, alguns alunos não especificaram se o comerciante deveria atender ou não, mas
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deveria, principalmente se prevenir e tomar uma atitude quanto à sua segurança. O percentual
mais alto para esse tipo de resposta foi para o 6º ano das escolas públicas, 41,9%, seguido por
22,7% do 9º ano também de escolas públicas.
Considerações finais
Investigando a maneira pela qual o valor justiça é representado pelos alunos do ensino
fundamental, verificamos a predominância de uma justiça igualitária, sobretudo nas escolas
particulares. Notamos que em algumas situações apresentadas, grande parte dos alunos do 6º
ano, especialmente das escolas públicas, tende a seguir a regra tal como fora estabelecida. Por
outro lado algumas crianças do mesmo ano mostram-se passivos à quebra de contrato,
justamente porque o poder da autoridade é maior que o estabelecimento da justiça. Ambas as
manifestações dos alunos remetem a uma justiça heterônoma, isto é, que valida uma regra em
função de um mandamento exterior ao sujeito. Noutras palavras, as respostas das crianças
poderiam ser classificadas no nível de perspectiva social de membro da sociedade, conforme
Kohlberg, ou seja, presas à autoridade, à regra rígida da instituição. Isso revela o peso da
autoridade nas decisões sobre a justiça. Piaget (1994) aponta que, por vezes, a autoridade com
seu poder demonstrado pelo uso das sanções expiatórias, atrapalha o desenvolvimento do
sentimento de justiça que, entre crianças, poderia favorecer a construção da noção de
igualdade.
Outra evidencia encontrada, notadamente no 9º ano, é a questão do mérito. Numa situação em
que se deve escolher alguém para uma tarefa na escola, optam por alunos mais espertos, os
mais inteligentes, com boas notas.
Os resultados deste estudo apontam que, embora grande parte dos alunos tenha representado
uma justiça igualitária, sobretudo das escolas particulares, os que frequentam o 6º ano,
especialmente das escolas públicas, são mais presos à autoridade, às regras estabelecidas,
evidenciando uma justiça heterônoma. Os alunos do 9º ano, ora optaram pela justiça com base
na equidade, reconhecendo as diferenças, ora elegeram a meritocracia como critério de
escolha de suas respostas.
Tal como os estudos de Menin (2000, 2005), as representações aqui identificadas
apresentaram variações entre escolas particulares e públicas, provavelmente por conta das
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diferentes classes socioeconômicas a que pertencem e, possivelmente, conforme as vivências
e práticas cotidianas que os diferentes grupos têm em relação ao que chamam de situações de
justiça e de injustiça. Nesse sentido, as representações de justiça – igualitária, meritocrática,
equitativa, heterônoma – foram caracterizadas por elementos comuns, mas também diferentes
e que devem ser destacados e compreendidos.
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REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS EM HISTÓRIAS DE CONVIVÊNCIA
DEMOCRÁTICA: ESTRATÉGIAS PRÓ E ANTIDEMOCRÁTICAS COMO
SOLUÇÕES OFERECIDAS EM RESPOSTAS ABERTAS.
TAVARES, Marialva Rossi - Fundação Carlos Chagas – São Paulo

Resumo
O presente estudo busca investigar as representações normativas de crianças e jovens do 5º ao
9º do Ensino Médio sobre o valor de convivência democrática. Busca responder a questão:
como estes sujeitos se apropriam do valor estudado e a partir deste qual a tendência de
resposta que se repete e que parece orientar suas atitudes e seus comportamentos em relação a
situações concretas que desafiam as pessoas a buscarem situações mais ou menos
democráticas. Faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Avaliando Valores em Escolares e
seus Professores: proposta de construção de uma escala” desenvolvida pelo Departamento de
Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. A elaboração deste instrumento
considerou os mesmos objetivos dos PCNs que procura “propor atividades que levem o aluno
a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de princípios, e não de receitas prontas.”
(pag. 49). Portanto, foram elaboradas, para cada um dos valores, histórias que representassem
situações do cotidiano dos alunos considerando os lócus família, escola, social e internet.
Neste estudo, as histórias apresentadas foram seguidas de uma pergunta aberta em que o
sujeito deveria expressar livremente sua opinião sobre como se deveria agir para solucioná-la.
Segundo os resultados obtidos pode-se perceber que embora a maior porcentagem de
respostas estão centradas em categorias, democráticas uma porcentagem significativa de
alunos apresentam representações não democráticas e, neste sentido, as escolas devem cuidar
para que representações mais democráticas se fortaleçam cada vez mais a medida que as
crianças forem crescendo. Porém, a escola deve compreender que ela não é onipotente, ou
seja, não é a única instituição social capaz de educar moralmente as novas gerações. Não se
pode pensar que esta não seja uma função apenas da escola, na verdade, o seu poder é
limitado. Todavia, tal conclusão não justifica uma deserção de seu papel porque quer queira
quer não, valores e regras são transmitidos pelo professores, pelos livros didáticos, pela
organização institucional, pelas formas de avaliação, pelos comportamentos dos próprios
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alunos, e assim por diante. Então, o melhor seria que escola como um todo assuma este
compromisso.
Palavra Chave: Educação em Valores, Representação Social e Valores Sociomoais.

O tema deste estudo refere-se ao que estamos nomeando como valor de Convivência
Democrática. Juntamente com outros valores de Justiça, Respeito e Solidariedade, nossa
investigação faz parte de uma pesquisa maior intitulada “Avaliando Valores em Escolares e
seus Professores: proposta de construção de uma escala” desenvolvida pelo Departamento de
Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, cujo objetivo é a construção de um
instrumento que procura investigar a presença e o modo de adesão aos valores citados em
alunos e professores do Ensino Fundamental (a partir do 5º ano) e Ensino Médio. Os valores
foram escolhidos por constarem dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, BRASIL,
1997) referentes ao tema transversal ética (volume 8) e por estarem entre os mais importantes
para o desenvolvimento da moralidade na criança e da educação em valores na escola.
A elaboração deste instrumento considerou os mesmos objetivos dos PCNs que procura
“propor atividades que levem o aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de
princípios, e não de receitas prontas.” (pag. 49). Portanto, foram elaboradas, para cada um dos
valores, histórias que representassem situações do cotidiano dos alunos considerando os lócus
família, escola, social e internet. Neste estudo, as histórias apresentadas foram seguidas de
uma pergunta aberta em que o sujeito deveria expressar livremente sua opinião sobre como se
deveria agir para solucioná-la.
Berger (2012, p. 61-62) afirma que para Durkein uma sociedade sem valores compartilhados
“começa a se desintegrar porque as escolhas comportamentais dos indivíduos passam a ser
completamente arbitrárias. A moralidade passa a ser uma questão de preferência
idiossincrática e deixa de se sujeitar a argumentação pública.” Berger reforça a ideia de que a
moralidade individualista é um convite ao niilismo e pode ser fruto de uma sociedade
decadente em que as normas que a mantem foram esvaziadas; em que houve o desgaste da
confiança nos outros.
Inspirados nessa colocação, e focando nossa atenção em valores ligados à democracia
aplicados à convivência com os outros, poderíamos nos perguntar como são representadas
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estratégias de solução para histórias baseadas em nosso cotidiano que apresentam problemas
ligados aos valores da convivência democrática.
Definimos o valor convivência democrática como referente à participação ativa das pessoas,
por meio da troca dialógica, nas escolhas e decisões que têm implicações na vida social e
coletiva, assim como em processos de discussão e de elaboração de regras, de normas ou de
leis que as regulem. Nesse sentido, uma pessoa democrática é a que aceita e incentiva a
participação dos envolvidos nas decisões, repudiando soluções tomadas de forma autoritária.
Em situações de conflito, discórdia, ou de tomadas de decisão coletivas em que há diversas
posições, essa pessoa favorece soluções baseadas em diálogo, participação cooperativa e
democrática, repudiando soluções tomadas de forma autoritária, submissa ou individualista.
(PCNs, 1997).
No entanto, esses valores, como outros, vistos como tradicionais, parecem estar em crise,
tanto no Brasil como em outras culturas. A importância do coletivo cede lugar ao
individualismo, o respeito ao outro ou a solidariedade à indiferença, os cuidados da
representação ao “cada um por si” ou à delegação à uma autoridade.
Assim, consideramos que é relevante mensurar, junto a crianças e adolescentes, que tipo de
representações constroem em situações que envolvem estratégias de ação que podem ser pró
ou contra a convivência democrática e se essas representações se organizam como
representações sociais.
Tendo como fundamentação a Teoria das Representações Sociais (RS) criada por Moscovici
(1978),tecemos a hipótese de que as respostas dos sujeitos para cada uma das histórias podem
ser consideradas representações que revelam concepções democráticas ou antidemocráticas.
Segundo Moscovici, a Teoria das Representações sociais contribui para a compreensão do
pensamento e atuação das pessoas em relação aos seus valores; “elas produzem e determinam
comportamentos, visto que definem ao mesmo tempo a natureza dos estímulos que nos
envolvem e nos provocam e a significação das respostas a lhes dar” (Moscovici,1978, p. 26).
São formuladas pela capacidade representativa do sujeito, que é ao mesmo tempo um ser
psicológico e social e, também, pelos processos de comunicação e das práticas sociais. Ao
nascermos já encontramos um mundo estruturado pelas RS do grupo do qual passamos a fazer
parte, e são elas que nos guiam a um conjunto sistemático de relações e orientam nossa
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prática social, ou seja, além de serem consensuais as representações sociais são também,
prescritivas/normativas e têm a função de regular e direcionar os pensamentos e ações.
Abric (1998), ao discorrer sobre a finalidade das representações sociais, afirma que essas
correspondem a um sistema de interpretação da realidade que guia as relações do indivíduo
com seu meio e que assume um papel fundamental nas relações e práticas sociais, uma vez
que responde a quatro funções básicas: Função de saber: ela permite que indivíduos de um
grupo possam compreender e explicar a realidade, coerente com os valores aos quais eles
aderem ao mesmo tempo, e que facilita a sua comunicação e possibilita explicações sobre seu
comportamento. Função identitária: ela define a identidade de um grupo e permite a
proteção da especificidade dos grupos. Desse modo os valores transformam-se no aspecto de
identificação do grupo. Função de orientação: ela guia os comportamentos e práticas. As
modalidades dos indivíduos que devem ser seguidas e reguladas pelo próprio grupo revelando
seus valores. Função justificadora: ela permite a justificativa de tomadas de posição e dos
comportamentos. Isto é, permite que os sujeitos , reforcem e justifiquem sua posição.
Dessa forma, o que define as representações sociais é o fato de elas serem elaboradas
em sociedade e compartilhadas coletivamente em um processo de comunicação e
desenvolvimento dos grupos sociais. O produto desse processo constitui parte do
conhecimento dos indivíduos e, portanto, não pode ser concebido como distinto das condições
sociais em que foi gerado. As representações sociais não podem ser confundidas com o
pensamento idiossincrático, produto do conhecimento individual. Assim, segundo essa teoria,
os valores emitidos por uma pessoa não são produtos únicos de seu pensamento, nem uma
crença imposta pelo pensamento coletivo, são valores pensados e elaborados socialmente
pelas práticas e vivências de um grupo e que são internalizados de acordo com a percepção de
cada sujeito social em particular.
Segundo Doise (2002 p. 67) “as RS podem ser definidas como princípios organizadores das
relações simbólicas entre indivíduos e grupos. Apesar de compreenderem sempre um aspecto
normativo, nem todas assentam explicitamente sobre normas.” é neste sentido que estudamos
como os indivíduos se apropriam do valor de convivência democrática e a partir desta
apropriação podem ou não conduzir seu comportamento.
Assim, neste estudo, buscamos investigar as representações normativas de crianças e jovens
do 5º ao 9º do Ensino Médio sobre o valor de convivência democrática. Pretendemos verificar
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como estes sujeitos se apropriam do valor e a partir deste qual a tendência de resposta que se
repete e que parece mais orientar suas atitudes e seus comportamentos em relação a situações
concretas que desafiam as pessoas a buscarem situações mais ou menos democráticas.
Fundamentados no que apresentamos anteriormente, neste texto,elaboramos categorias de
respostas que podem ser classificadas em dois grandes grupos. O primeiro referente a
representação que indicam estratégias de convivência democráticas como:respeito às
diferenças; respeito a limites e regras; cuidado com o bem comum; cooperação; diálogo etc. e
o segundo em relação a estratégias de convivência não democráticas como: indiferença;
individualismo; omissão; protecionismo; uso abusivo do autoritarismo; discriminação etc.
Os resultados apontaram que, em relação à categoria que apresenta estratégias que privilegiam
situações democráticas, o que prevalece entre as crianças e os jovens tanto das escolas das
redes de ensino público e particular, são ações que enfatizam o respeito aos limites e as regras
de boa convivência e sempre seguidas de uma conversa/dialogo sobre o que está acontecendo,
indicando uma representação homogênea sobre o que é politicamente correto. Porém quando
analisamos as repostas das categorias de solução que revelam atitudes não democráticas
observamos divergência entre as respostas e as características dos respondentes. Os jovens de
escola pública apresentam soluções que envolvem o não enfrentamento sugerindo formas de
resolver o problema sem enfrentar as pessoas, procurando alternativas individualistas,
protecionistas indicando uma falta de compromisso com o bom convívio grupal. Os jovens da
escola particular buscam, primeiro uma solução baseada no diálogo, mas se não der certo
propõem recorrer a autoridade que pode solucionar o problema ou impor uma sanção aos
infratores; as crianças das escolas publicas buscam com mais freqüência a autoridade. São as
crianças das escolas particulares que apresentam um comportamento mais voltado para o
convívio democrático.
Concluindo, podemos perceber que embora a maior porcentagem de respostas estão centradas
em categorias, democráticas uma porcentagem significativa de alunos apresentam
representações não democráticas e, neste sentido, as escolas devem cuidar para que
representações mais democráticas se fortaleçam cada vez mais a medida que as crianças
forem crescendo. Os PCNs reforçam esta preocupação na medida em que enfatizam que os
indivíduos não nascem bons ou ruins; é a sociedade, incluindo família, amigos, escola, os
meios de comunicação etc. que os educa moralmente. Porém, a escola deve compreender que
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ela não é onipotente, ou seja, não é a única instituição social capaz de educar moralmente as
novas gerações. Não se pode pensar que esta não seja uma função apenas da escola, na
verdade, o seu poder é limitado. Todavia, tal conclusão não justifica uma deserção de seu
papel porque quer queira quer não, valores e regras são transmitidos pelo professores, pelos
livros didáticos, pela organização institucional, pelas formas de avaliação, pelos
comportamentos dos próprios alunos, e assim por diante. Então, o melhor seria que escola
como um todo assuma este compromisso. Neste sentido os PCNs deixam claro duas posições
que a escola deve assumir: o de que a escola deve ser um lugar onde os valores morais são
pensados, refletidos, e não meramente impostos ou frutos do hábito e de a escola ser o lugar
onde os a lunos desenvolvam a arte do diálogo. Portanto uma das funções da escola, entre
outras é educar para a democracia e procurando desenvolver nos alunos as capacidades e
habilidades para uma convivência social fundamentada principalmente na solidariedade,
respeito e justiça enfatizando a autonomia e a responsabilidade social que permita aos alunos
participar como sujeitos solidários, críticos e responsáveis pelo bem comum.
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MESA: POR QUE OUVIR CRIANÇAS PODE SER ÚTIL PARA A FORMAÇÃO
DOCENTE?

ANDRADE, Daniela Barros da Silva Freire

Resumo
A proposta destaca o valor da diferença na constituição da identidade docente. Ao destacar a
criança-aluno como o outro do professor, objetiva dar importância às pesquisas com crianças
como estratégia para transformar a infância da condição de objeto das representações sociais a
de sujeitos competentes e capazes de exercer influência social atuantes na constituição
subjetiva do adulto-professor. Considera que adultos possuem expectativas que orientam
práticas educativas destinadas às crianças, apresentando-lhes universos de socialização
específicos. Crianças-alunos, ao entrarem em contato com tal rede de significados, elaboram
hipóteses orientadoras que as possibilitam ser e estar no mundo com o outro seja na
perspectiva da adaptação – submissão às prescrições sociais –; seja na perspectiva da rejeição
e mesmo criação, revelando elementos identitários úteis ao estudo do trabalho docente. O
debate privilegiará categorias como corpo, espaço, identidades sociais e profissionais. O
primeiro trabalho a ser apresentado intitula-se: Representações de gênero expressas nas falas
de crianças: o corpo como um elemento motivador/canalizador dessas representações. A
investigação examina a construção das representações de gênero por meio da qual as criançasalunos se desenvolvem enquanto atores sociais em sua interlocução com o adulto-professor.
Moscovici (2003), Duveen (1993), Foucault (1975) e Goffman (1963) oferecem o referencial
teórico para a interpretação dos dados obtidos em pesquisa com 20 crianças de 10 anos (10 do
sexo feminino e 10 do sexo masculino) que frequentavam o quinto ano do ensino fundamental
I de uma escola privada da cidade de São Vicente, São Paulo. O desenho metodológico previu
três etapas de coleta de dados: 1. Observação e posterior classificação conforme a categoria
gênero de cinco fotografias de corpos em movimento feitos de argila –videogravação. 2.
representações gráficas de meninas e de meninos “que não existem, que são diferentes” e 3.
Produção, pelas crianças, de de poses ou gestos que “geralmente as meninas fazem” e que
“geralmente os meninos fazem”, seguida de justificativa. Todos os dados foram tratados pela
análise de conteúdo (Bardin, 1977) e comparados de acordo com o sexo dos sujeitos. Os
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resultados dos estudos indicam que as representações de gênero giraram em torno da
bipolaridade feminino/masculino expressas nas falas e nos desenhos, e que emergiram
também nas posturas corporais e nos gestos. Essas poses parecem indicara existência de uma
cultura gestual que expressa, juntamente com as falas, os hábitos, valores e conceitos sobre a
dimensão feminina e masculina da identidade de gênero. O estudo coloca em debate o
impacto dessas representações no desenvolvimento infantil acadêmico, afetivo e social e traz
dados para uma reflexão sobre o papel dos professores nesse desenvolvimento. O segundo
trabalho Ser aluno e ser professor: representações sociais de escolares em diálogo com a
categoria espaço baseando-se na função identitária das representações sociais propõe análise
dos discursos de escolares sobre o espaço escolar compreendido como matriz orientadora de
modos de vida e relações. Tal noção foi considerada como mediadora na emergência de
representações do ser aluno e do seu outro, o professor. O estudo destaca as crianças como
sujeitos que elaboram novos sentidos sobre a realidade a ponto de exercer influência social
capaz de forjar processos representacionais no interior de sua comunidade. Os argumentos se
organizam em torno da abordagem histórico-cultural do desenvolvimento humanos; das
reflexões de László (2002) sobre representações sociais e as reflexões de Fischer (1996) sobre
a identidade. Metodologicamente o estudo serve-se da categoria espaço – espaço escolar –
como estratégia para o diálogo sobre ser aluno e ser aluna, aspecto que possibilita tanto a
análise de elementos identitários, elaborados pelos alunos, quanto de elementos identitários
associados ao trabalho docente. A discussão proposta apóia-se nas observações e entrevistas
de 44 alunos entre 9 a 12 anos matriculados no segundo ano do primeiro ciclo de uma escola
da rede municipal de ensino de Cuiabá- MT. Os dados, submetidos à análise lexical – Alceste
– revelam a professora como principal protagonista da cena escolar tendo a função docente
associada à proteção e controle dos corpos infantis no contexto das prescrições e scripts com
tendência a naturalização. A rede de significados apresentada pelos alunos também indica a
intolerância ameaçadora que contrapõe a professora à imagem de mãe protetora vinculando a
professora à ideia de reprodução, controle, disciplinarização e homogeneização. O terceiro e
último trabalho propõe a reflexão Ouvir crianças e as implicações dessas representações
sociais na formação de professores

e procura trazer para discussão as aproximações e

fronteiras entre a sociologia da infância, a teoria das representações sociais e as implicações
na formação de professores. Os argumentos defendem a importância de pesquisas que
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contribuam para a formação do professor anunciando caminhos, os quais mostram a realidade
do espaço e tempo de ser criança. Para tanto defende a necessidade da mudança do foco das
pesquisas “das e sobre crianças” para pesquisas direcionadas “ com e para” elas,
transformando-as como sujeito e não como objeto de estudo, afastando-se da tradição e da
lógica adultocêntrica. Apresenta-se reflexão sobre pesquisas com crianças e as implicações
dessas representações sociais na formação de professores, com o aporte teórico da Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2001) e dos estudos da Soiologia da
Infância segundo Sarmento (2005), Delgado e Muller (2005), Corsaro (2011) e Muniz (2011).
Os estudos indicam que além da dificuldade de rompimento com a lógica adultocêntrica nas
pesquisas com crianças, é preciso estar atento às questões éticas e de como entrar em campo
ao tomar crianças como sujeitos da pesquisa. A observação dos contextos, das experiências e
das situações de vida real presentes na interação entre elas e não dentro delas são aspectos
imprescindíveis à orientação aos professores. De forma geral as questões destacadas sugerem
a profícua discussão sobre a formação de professores a partir da fronteira entre Sociologia da
Infância e a Teoria das Representações Sociais à medida que se elaboram críticas sobre as
práticas pensadas pelo adulto professor para que as crianças se adaptem ou se submetam às
prescrições sociais, também definidas pela escola.
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SER ALUNO E SER PROFESSOR: REPRESENTAÇOES SOCIAIS DE ESCOLARES
EM DIÁLOGO COM A CATEGORIA ESPAÇO
ANDRADE, Daniela B. S. Freire – UFMT/ CIERS-ED/FCC

Resumo
Baseando-se na função identitária das representações sociais o estudo propõe análise dos
discursos de escolares sobre o espaço escolar compreendido como matriz orientadora de
modos de vida e relações. Tal noção foi considerada como mediadora na emergência de
representações do ser aluno e do seu outro, o professor. O estudo destaca as crianças como
sujeitos que elaboram novos sentidos sobre a realidade a ponto de exercer influência social
capaz de forjar processos representacionais no interior de sua comunidade. Os argumentos se
organizam em torno da abordagem histórico-cultural do desenvolvimento humanos; das
reflexões de László (2002) sobre representações sociais e as reflexões de Fischer (1996) sobre
a identidade. Metodologicamente o estudo serve-se da categoria espaço – espaço escolar –
como estratégia para o diálogo sobre ser aluno e ser aluna, aspecto que possibilita tanto a
análise de elementos identitários, elaborados pelos alunos, quanto de elementos identitários
associados ao trabalho docente. Os espaços podem ser subjetivados e ganham o status de
lugar portador de uma identidade. Por sua vez, a identidade do lugar (JODELET, 2002)
participa na construção de processos simbólicos no interior de grupos de partilha e
pertencimento contribuindo para a emergência de representações de si e do outro. A discussão
proposta apóia-se nas observações e entrevistas de 44 alunos entre 9 a 12 anos matriculados
no segundo ano do primeiro ciclo de uma escola da rede municipal de ensino de Cuiabá- MT.
Os dados, submetidos à análise lexical – Alceste – revelam a professora como principal
protagonista da cena escolar tendo a função docente associada à proteção e controle dos
corpos infantis no contexto das prescrições e scripts com tendência a naturalização. A rede de
significados apresentada pelos alunos também indica a intolerância ameaçadora que contrapõe
a professora à imagem de mãe protetora vinculando a professora à ideia de reprodução,
controle, disciplinarização e homogeneização.
Palavras-chave: Espaço escolar. Função Identitária. Aluno. Professor.
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Introdução
O presente texto destaca as crianças como sujeitos que elaboram novos sentidos sobre a
realidade a ponto de exercer influência social capaz de forjar processos representacionais no
interior de sua comunidade.
Parte dos seguintes pressupostos:1. O ser humano nasce em um mundo repleto de significados
construídos historicamente e partilhados socialmente. A sua condição de humano e ser social
dependerá de seu esforço em internalizá-los e da sua capacidade de reinterpretá-los; 2.as
representações sociais oferecem às pessoas um código de troca social e um código para
nomear e classificar, de forma precisa, os vários aspectos de seu mundo (LÁSZLÓ, 2002); 3.a
identidade aparece como uma estrutura organizadora das representações de si e dos outros,
que se origina do conjunto de representações vivenciado na relação indivíduo e sociedade,
atuando como ambiente interior operatório que se constitui por imagens, conceitos e
julgamentos concernentes à relação do si com o outro e com o mundo social (FISCHER,
1996).
Ao tomar a criança como informante o que se objetiva é estabelecer o reconhecimento do
outro na constituição identitária dos sujeitos (JOVCHELOVITCH, 2008; ZAVALONNI,
1984, APUD FISCHER, 1996). O destaque circunscreve a dinâmica em que a criança, na
condição de aluno, é compreendida como o outro do adulto-professor, ambos inseridos em
contextos cujo encontro se dá de forma nem sempre dialógica. Ainda objetiva compreender a
criança contextualizada sócio e historicamente, assumindo-a como categoria geracional,
conforme as proposições da Sociologia da Infância (SARMENTO, 2007).
Metodologicamente o estudo serve-se da categoria espaço – espaço escolar – como estratégia
para o diálogo sobre ser aluno e ser aluna, aspecto que possibilita tanto a análise de elementos
identitários, elaborados pelos alunos, quanto de elementos identitários associados ao trabalho
docente.
Os espaços podem ser subjetivados e ganham o status de lugar portador de uma identidade.
Por sua vez, a identidade do lugar (JODELET, 2002) participa na construção de processos
simbólicos no interior de grupos de partilha e pertencimento contribuindo para a emergência
de representações de si e do outro.
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As informações analisadas decorrem da realização de observações e entrevistas semiestruturadas sobre os lugares da escola, realizadas com 44 alunos matriculados no segundo
ano do primeiro ciclo de uma escola da rede municipal de ensino de Cuiabá- MT.
As entrevistas foram processadas pelo programa computacional ALCESTE9 Analyse Lexicale
par Contexte d’ un Ensemble de Segments de Texte (REINERT,1979) cujos resultados
revelaram a professora como principal protagonista da cena escolar tendo a função docente
associada à proteção e controle dos corpos infantis no contexto das prescrições e scripts com
tendência a naturalização. A rede de significados apresentada pelos alunos também indica a
intolerância ameaçadora que contrapõe a professora à imagem de mãe protetora vinculando a
professora à ideia de reprodução, controle, disciplinarização e homogeneização.

O aluno na constituição identitária do professor: aspectos relevantes para o estudo em
representações sociais
Na abordagem psicossocial, entende-se que a consciência de si é inseparável da consciência
do outro e se constitui em três dimensões diferenciadas, porém interligadas: as representações
que o indivíduo possui de si mesmo, dos outros, sejam pares ou grupos, e da sociedade.
Segundo esta perspectiva a linguagem atua como instrumento de ação e de reprodução de uma
determinada ordem social em torno da qual cada grupo desenvolve um vocabulário para
marcar sua identidade e, ao mesmo tempo, se diferenciar de outros grupos, neste exercício,
elabora novos significados.
Quando se apresenta uma narrativa acerca de si, ela se encontra associada à representação que
se tem do mundo, que por sua vez deriva de atividades mentais ligadas à memória, afetos e
experiências pelas quais o sujeito já passou.
Mesmo concordando que a intersubjetividade e a socialidade estão no centro da constituição
do Eu e da formação de saberes Jovchelovitch (2008) pondera que olhar para o outro não se
configura necessariamente um exercício harmonioso, ao contrário, em sua análise sobre a

9

Programa estatístico de análise lexical por contexto de um conjunto de segmento de texto, desenvolvido por
Max Reinert em 1979.
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relação EU-Outro e o processo de construção de saberes a autora afirma que, quer seja por
interações imediatas ou imaginadas o Outro,
[...] entra na vida cotidiana em uma enormidade de arenas, que vão
desde o trabalho, a escola e a família, o consumo, a arte e atividades
de lazer, até a negociação de recursos e políticas; ele propõe
diferentes interpretações e leituras sobre o que está em questão,
redefine identidades pessoais e nacionais e abala nossa capacidade de
definir com precisão limites do que é realidade e do que pode ser
chamado de conhecimento. (JOVCHELOVITCH, 2008,p.215)
A diferença representada pelo Outro, perturba, provoca incertezas, oferecendo ao Eu novos
projetos de identificação (p.215). Nesta tensão a autora denuncia a relação de poder presente
na negociação entre diferentes saberes, os atribuídos ao Eu, geralmente assumidos como
saberes válidos e aqueles atribuídos ao Outro, caracterizados como saberes inferiores sendo os
mesmos negados.
Muitos são os autores que denunciam a dificuldade que a humanidade possui em reconhecer o
valor da diferença na constituição da subjetividade. Diantedo diferente o ser humano
experimenta medo, segregação, dominação, exclusão e violência.
[...] encontramos um conjunto de representações, atitudes e práticas
que consistentemente ignoram a perspectiva do Outro; tendemos a
menosprezar,

depreciar

e

mesmo

desumanizar

pessoas

que

simplesmente não são como nós. É um estado de coisas que
revelanão apenas a quantidade do valor negativo presente no saber do
Eu sobre o Outro que lhe é diferente, mas também, o quanto o Eu, na
mesma medida, desvaloriza, rejeita e, em casos extremos, chega a
destruir os saberes do Outro. (JOVCHELOVITCH, 2008: p.212)
O presente estudo parte do pressuposto que essa assimetria entre o Eu e o Outro vem
distorcendo perversamente as instituições e a construção de saberes, práticas e representações
além de influenciar o processo de construção identitária de crianças, dentro e fora das escolas,
bem como de seus professores.
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Para tanto é útil destacar a importância do consenso para a organização de representações
sociais e o fato do mesmo se forjarem um conjunto de informações, opiniões e crenças com
relação a um determinado objeto, e se organiza a partir de experiências individuais e trocas
interindividuais, em um contexto de tradições partilhadas. Neste sentido Arruda (2011)
anuncia que o consenso, ao mesmo tempo, é base comum necessária para que as pessoas se
entendam; é promotor de interação social imediata que envolve discordância e argumentação.
Deste modo, consenso é resultado de luta de poder (ARRUDA, 2011).
Eis o aspecto que se destaca como relevante no entendimento dos elementos identitários
presentes no ser aluno e ser professor.

Procedimentos metodológicos
O plano de coleta e processamento das informações incluiu estratégias de observação e
entrevista semi-estruturada sobre os lugares da escola com 44 alunos matriculados no segundo
ano do primeiro ciclo de uma escola da rede municipal de ensino de Cuiabá-MT. – 9 a 12
anos.
Os dados coletados pela observação foram interpretados segundo análise compreensiva
levando-se em conta as relações estabelecidas entre os alunos e os professores e entre os
alunos e seus pares nos diferentes lugares da escola. Já os dados oriundos das entrevistas
foram processados pelo programa computacional ALCESTE AnalyseLexicale par Contexte d’
un Ensemble de Segments de Texte (REINERT,1979).

O que revelam significações infantis sobre ser aluno e ser professor?
O processamento do corpus pelo Alceste gerou seis classes devidamente nomeadas:

Classe 1 A transformação da escola: seus atores, suas necessidades e apegos
Classe 2 O bem e o mau na escola: medo, segredo, tristeza e solidariedade
Classe 3 Lugares, marcadores sociais, escapes e fluxos
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Classe 6 Sala de aula e a construção do bom aluno
Classe 4 Dentro e fora da sala de aula
Classe 5 Tempos e lugares preferidos

No âmbito geral pode-se dizer que os alunos retratam dois aspectos da sua relação com o
universo escolar: a sua condição de espectador das transformações da escola e a sua condição
de protagonista das narrativas infantis. No primeiro os alunos identificam uma escola que
sofre poucas transformações, sendo as mesmas geradas pela ação dos adultos. O segundo
aspecto revela o universo das narrativas infantis – o bom de bola e o mito da Maria Algodão –
mediadas pelos reguladores sociais – dentro e fora da sala de aula – e acompanhados de seus
scripts subjacentes que delineiam o processo de construção da identidade de gênero forjado
no interior do grupo de pares.
O regulador fora da sala de aula delineia-se como lugar aberto à expressividade dos alunos, a
tríade pátio, quadra e banheiro, pode ser tomada como correlata ao significado de recreio.
Assim, no discurso dos alunos, o recreio incorpora a categoria de lugar, um lugar pleno de
tempo onde se inscreve a subjetividade dos alunos.
Ao falarem sobre suas construções simbólicas, os alunos apresentam-se como protagonistas
da cena escolar e revelam movimentos de acomodação e resistência frente aos reguladores por
eles reconhecidos.
Ao mesmo tempo em que os alunos se acomodam ao que é reconhecido como expectativa dos
professores no sentido de se comportarem como bons alunos dentro da sala de aula –
conteúdo também reforçado pelo discurso da família–, resistem a medida que assumem
estratégias de escape ao controle do professor organizador do ritual da aula.
Prazer e obrigação, controle e descontrole anunciam a existência de tensões que associa
prazer e descontrole com o brincar, e estudar com a obrigação e o controle. Esta tensão se dá
em um contexto de regras no qual a linguagem lúdica é permitida ou mesmo tolerada, com
algumas restrições, nos 15 minutos do recreio. Por sua vez, as situações de ensino acabam
sendo sustentadas por um sistema regido pela meritocracia e pela disciplina que parecem não
ser capaz de barrar o movimento de alguns alunos em direção a uma expressividade que, ao ir
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na contra-mão do sistema de regras estabelecido, são considerados alunos transgressores alvos
de estratégias disciplinares tais como: ameaça, castigo, grito, bronca da diretora, apagar o
quadro, ficar depois da aula.
Considerações finais
A imagem da professora é anunciada ora como protetora – próxima aos alunos esforçados e
compenetrados–, ora como antítese da mãe, figura ameaçadora cujas ações se orientam aos
alunos classificados como vagarosos e desobedientes, prováveis reprovados.
À professora são atribuídos pressupostos identitários tais como: principal protagonista da cena
escolar cuja função docente esta associada à proteção e controle dos corpos infantis no
contexto das prescrições e scripts típicos do contexto escolar com tendência a
homogeneização e naturalização. Organizada em torno dos significados de controle e
obrigação a rede de significados apresentada pelos alunos também indica a intolerância
ameaçadora que contrapõe a professora à imagem de mãe protetora. Deste modo, vincula-se à
professora a ideia de reprodução, controle, disciplinarização e homogeneização.
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OUVIR CRIANÇAS E AS IMPLICAÇÕES DESSAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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Resumo
O presente estudo procura trazer para discussão as aproximações e fronteiras entre a
sociologia da infância, a teoria das representações sociais e as implicações na formação de
professores. Tomamos como pressuposto que ao realizar pesquisas que contribuam para a
formação do professor que apontem para caminhos, os quais mostram a realidade do espaço e
tempo de ser criança, é fundamental mudar o foco das pesquisas das e sobre crianças para
pesquisas direcionadas com e para elas, compreendendo-as como sujeito e não como objeto
de estudo, afastando-se da tradição e da lógica adultocêntrica. Para isso, realizamos uma
reflexão sobre pesquisas com crianças e as implicações dessas representações sociais na
formação de professores, com o aporte teórico da Teoria das Representações Sociais
(MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2001) e dos estudos segundo Sarmento (2005), Delgado e
Muller (2005), Corsaro (2011) e Muniz (2011). Os estudos indicam que além da dificuldade
de rompimento com a lógica adultocêntrica nas pesquisas com crianças, temos que estar
atentos às questões éticas e de como entrar em campo ao tomarmos crianças como sujeitos da
pesquisa. A observação dos contextos, das experiências e das situações de vida real presentes
na interação entre elas e não dentro delas são aspectos imprescindíveis à orientação aos
professores. Não podemos continuar com práticas pensadas pelo adulto professor para que as
crianças se adaptem ou se submetam às prescrições sociais, também definidas pela escola. É
no sentido de superação e busca de novas práticas escolares que investimos nos estudos sobre
as fronteiras entre a Sociologia da Infância e a TRS, ao possibilitar o movimento de
aproximação entre os dois campos, indicam que diferentes representações sobre a infância
influenciam diretamente as representações sociais que os professores desenvolvem sobre ela,
já que ao trocar informações sobre um determinado objeto, imprimem-lhe transformações ao
representá-lo e subsidiam o redimensionamento de suas práticas sociais e espaciais no
contexto escolar.
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Palavras-chave: Sociologia da infância. Pesquisa com crianças. Representações Sociais.
Formação de professores.

Introdução
Nos últimos vinte anos, observamos crescente interesse em pesquisas com crianças com o
objetivo de compreendê-las como atores sociais e produtores de cultura, redirecionando assim
as pesquisas sobre a infância na perspectiva do olhar e da escuta delas e não do adulto. A
mudança de foco nas pesquisas voltadas a temas das e sobre crianças para aquelas
direcionadas com e para crianças, tomando-as como sujeito e não como objeto de estudo
permite ao pesquisador ampliar sua visão para além das representações do adulto sobre ela, já
que conforme Corsaro (2011), os pesquisadores da infância precisam considerá-las como
atores sociais em seu pleno direito, além de adaptar e redefinir métodos de abordagem que
melhor se adéquam ao universo infantil.
Dessa forma, a sociologia da infância apresenta-se como uma base teórica para investigar a
sociedade a partir da escuta, da perspectiva e interesse da criança, definida por Sarmento
(2005, p.361) como “[...] objeto de investigação sociológica por direito próprio, fazendo
acrescer o conhecimento, não apenas sobre infância, mas sobre o conjunto da sociedade
globalmente considerada”.
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar pesquisas com crianças e as
implicações dessas representações sociais na formação de professores, com o aporte teórico
da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2001) e dos estudos
com crianças segundo Sarmento (2005), Delgado e Muller (2005), Corsaro (2011) e Muniz
(2011).

Fronteiras entre sociologia da infância e representações sociais na formação de
professores
O surgimento recente de uma nova sociologia voltada para a criança, explica Corsaro (2011),
interrompe a visão individualista que remete à socialização como um processo de
internalização particular na criança das competências e conhecimentos dos adultos. Nessa
nova perspectiva, o foco está na infância como uma construção social, resultante das ações
coletivas entre as crianças e adultos e vice-versa. A infância é, assim, reconhecida como uma
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forma estruturante na qual as crianças se apresentam como agentes sociais reprodutores por
meio das negociações compartilhadas com os adultos e na produção criativa de culturas
grupais entre crianças ou de representações sociais.
As representações sociais, segundo Jodelet (2001, p. 26) precisam ser estudadas a partir da
articulação dos componentes “afetivos mentais e sociais” em conjunto com os aspectos
cognitivos, da linguagem e da comunicação, levando em conta o processo interativo das
relações sociais que acabam influenciando “as representações e a realidade material, social e
ideativa sobre a qual elas têm que intervir”.
Essa nova visão de infância como um fenômeno social, segundo Corsaro (2011), substitui a
noção tradicional de socialização pelo conceito de reprodução interpretativa, que reflete o
envolvimento e adesão das crianças em suas culturas, que começa na família e se expande, já
que elas criam uma série de culturas grupais interiorizadas com base na estrutura institucional
da cultura do adulto. O autor conclui que a noção de reprodução interpretativa desafia a
sociologia ao considerar a importância das crianças e apreciar as contribuições delas na
reprodução e mudança social. Dessa forma, faz-se necessário compreender o contexto
sociológico no qual as crianças estão inseridas para evitar as possíveis universalização ou
natureza infantil como sendo única e uniforme sem considerar as particularidades típicas de
cada população (KRAMER, 2011).
Ao destacar que a representação tem a capacidade de desenvolver e transformar a palavra,
Pereira (2005) apoia-se em Rouquette (1990) para ressaltar que a linguagem é um meio pelo
qual os objetos passam a produzir sentido, pois possibilita que os significados sejam criados e
traçados, e pensamentos, ideias e sentimentos sejam representados e compreendidos pelo
indivíduo e o grupo ao qual pertence.
Assim, por meio da comunicação, os indivíduos compartilham suas experiências e
desenvolvem suas próprias perspectivas, as quais são submetidas a constantes mudanças
conforme experiências e interesses individuais. Dessa forma, as representações sociais podem
estar frequentemente ancoradas no conhecimento prévio e nas experiências que os indivíduos
e grupos, nesse momento, os de crianças, compartilham socialmente.
As representações sociais não podem ser consideradas apenas como um sistema de
interpretação dos indivíduos. Ao reconhecer o papel norteador e organizador das
representações nos comportamentos e nas comunicações sociais constituídas, Jodelet (2001,
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p. 20) destaca que esse processo ocorre a partir da “difusão e assimilação de conhecimento,
desenvolvimento individual e coletivo, definição das identidades pessoais e sociais, expressão
dos grupos e as transformações sociais”.
Moscovici (1978), ao propor sua teoria, enfatiza a diversidade das origens do conhecimento
social, o qual depende das diferenças entre os indivíduos e grupos e destaca a importância das
relações sociais e comunicacionais no processo de criação/ recriação de uma representação
social devido à interação social das pessoas ao compartilhar em posições e experiências e
perspectivas no que diz respeito a si mesmo e ao mundo à sua volta.
Ao considerar a transmissão social como elemento formador do conhecimento infantil,
Andrade (2013) se apoia nas observações de Castorina e Kaplan (2003) e descreve que a
transmissão social não ocorre de forma direta e passiva porque é ressignificada e reelaborada
pela criança. No entanto, as condições de inserção e participação dela na vida grupal e
institucional, familiar e escolar, estão vinculadas à representação social do adulto sobre a
infância, que ao indicar normas institucionais e de comportamento, influem diretamente na
elaboração individual dos conhecimentos sociais.
Ao desenvolver reflexões sobre a educação focada numa perspectiva sociocultural, Muniz
(2010, p.254), a partir dos estudos de Vygostky (1993), explica que o indivíduo social se
constituiu por meio social e cultural, os quais permeiam “os sistemas simbólicos da
representação”, por conseguinte, uma rede de significados que possibilita a compreensão dos
dados do mundo real. Assim, para essa autora, a linguagem apresenta-se como um elemento
importante no desenvolvimento humano, por portar e transmitir aspectos culturais de um
grupo social, possibilitando à criança estabelecer a relação entre signo e significado com base
nos valores, crenças, tradições e símbolos (MUNIZ, 2010).

Sobre pesquisas com crianças
Conforme Delgado e Muller (2205), os principais desafios que devem ser superados nos
estudos em infância, que envolvem a criança como sujeito da pesquisa, são as questões
relacionadas à lógica adultocêntrica, a entrada no campo e a ética. Ao explicitar a dificuldade
do rompimento da lógica adultocêntrica nas pesquisas com crianças, Delgado e Muller (2005)
citam Graue e Walsh (2003) e enfatizam a relevância da observação dos contextos, das
experiências e das situações de vida real presentes na interação entre elas e não dentro delas.
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Como agentes ativos, as crianças produzem tanto suas próprias culturas como influenciam na
dos adultos. Sendo assim, a entrada no campo precisa ser pensada a priori a partir da distância
física, social, cognitiva e política que existe entre o mundo infantil e a do adulto. Como
processo desconhecido, a visão do pesquisador deve se ampliar para além do campo do
conhecimento que direcionam as leis universais, na qual todas as crianças são iguais e
universais (DELGADO; MULLER, 2005).
A ética é apontada pelas referidas autoras (2005) como sendo elemento fundamental quando
se trata de pesquisa com crianças, haja vista que ao produzir dados por meio da colaboração
delas ao usar suas produções artísticas ou gravações audiovisuais, elas precisam negociar
aspectos e etapas da pesquisa da qual farão parte como sujeitos das investigações.
No Brasil, de acordo com Delgado e Muller (2005, p.357) ainda há muito a ser repensado no
que tange as pesquisas sobre e com crianças que levem em consideração suas experiências e
culturas, como também, “suas ideias acerca das pedagogias, ou sobre o que elas pensam dos
adultos e das escolas que criamos pensando nelas e nas suas necessidades” (DELGADO;
MULLER, 2005, p.357).
Em conformidade com Andrade (2013, p.240) a TRS ao anunciar “o poder adaptativo e
reprodutivo das crianças frente ao conhecimento socialmente partilhado” não poderá “limitar
a criança à categoria objeto de representação”, pois seria “compreendida como ferramenta
teórica e metodológica comprometida com a conservação de crenças e valores ancorados na
tradição e na lógica adultocêntrica”, ou seja, nas pesquisas com crianças precisamos tê-las
como sujeito da representação, como ‘atores sociais’.

Implicações na formação de professores...
Os estudos sobre as fronteiras entre sociologia da infância e a TRS nos indicam que o
movimento de aproximação entre os dois campos aponta que diferentes representações sobre
a infância influenciam diretamente as representações sociais que os professores desenvolvem
sobre ela, já que ao trocar informações sobre um determinado objeto, imprimem-lhe
transformações ao representá-lo e subsidiam o redimensionamento de suas práticas sociais e
espaciais no contexto escolar. Jodelet (2001, p.22) complementa essa questão ao definir, “que
as representações sociais são uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada,

501

que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social”.
Dessa forma, para Ostetto (2010, p. 128), a formação do professor envolve muito mais que
“uma racionalidade teórico-técnica, marcada por aprendizagens conceituais e procedimentos
metodológicos”, ela engloba as histórias individuais e coletivas do grupo com base em
crenças, valores, concepções compartilhadas, enfim, a subjetividade dos sujeitos implicados.
Por essas razões, na opinião da autora, durante o processo de formação o futuro professor e o
próprio professor precisam “aprender a olhar”, ampliando o foco da visão, mirando na
“diversidade por meio da sensibilidade” que acolhe as particularidades e especificidades do
trabalho com crianças trabalhando no sentido de superar as imagens idealizadas e universais
delas que aparecem nos manuais de psicologia ou de pedagogia. Concordamos com Ostetto
(2010, p. 129) que o professor precisa “olhar as crianças e revelar crianças, na sua
singularidade, é princípio da ação pedagógica do tempo presente que já ‘descobriu’ a criança
e ‘celebra’ a infância” (Grifos no original).
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Resumo
Com o objetivo de refletir acerca da identidade e da profissionalidade docente a presente
pesquisa consideraa criança como seu objeto de estudo, percebendo-a como o outro
complementar do professor. A investigação examina a construção das representações de
gênero por meio da qual as crianças-alunos se desenvolvem enquanto atores sociais em sua
interlocução com o adulto-professor. A teoria das representações sociais, idealizada por
Moscovici (2003), oferece o referencial teórico para a interpretação dos dados obtidos. A
pesquisa encontrou suporte teórico e metodológico também nos estudos de Duveen (1993),
assim como na obra de Foucault (1975) eGoffman (1963). Participaram da pesquisa 20
crianças de 10 anos (10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino) que frequentavamo quinto
ano do ensino fundamental I de uma escolaprivada da cidade de São Vicente, São Paulo.Na
primeira etapa da pesquisa,os sujeitos observaramcinco imagens fotografadas de corpos em
movimento, feitosem argila e foram solicitados a classificá-las segundo a categoria de gênero
e a justificar as suas classificações. As respostas e as justificativasforam gravadas em vídeo e
transcritas para análise posterior. Na segunda etapa, as crianças fizeram representações
gráficasde meninas e de meninos “que não existem, que são diferentes”. Na terceira etapa, as
crianças fizeram poses ou gestos que “geralmente as meninas fazem” e que “geralmente os
meninos fazem” e os justificaram. Todos os dados foram tratados pela análise de conteúdo
(Bardin, 1977) e comparados de acordo com o sexo dos sujeitos. Os resultados dos estudos
indicam

que

as

representações

de

gênero

giraram

em

torno

da

bipolaridade

feminino/masculino expressas nas falas e nos desenhos, e que emergiram tambémnasposturas
corporais e nos gestos. Essas posesparecem indicara existência de uma cultura gestual que
expressa, juntamente com as falas, os hábitos, valores e conceitos sobre a dimensão feminina
e masculina da identidade de gênero. O estudo coloca em debate o impacto dessas

504

representações no desenvolvimento infantil acadêmico, afetivo e social e traz dados para uma
reflexão sobre o papel dos professores nesse desenvolvimento.
Palavras-chave: representações sociais, gênero,corpo, formação docente.

Introdução
A pesquisa propõe ampliar a discussão sobre a formação e a profissionalidade docente ao
focar a construção da identidade de gênero na infância. Parte-se do pressuposto que a
categoria de gênero, construída por adultos no curso de suas vidas, delineia as experiências da
infância, inclusive as que se referem à vida escolar. Por essa razão, compreender o
desenvolvimento dessa identidade na criança-aluno nos informa sobre o papel do adultoprofessor na orientação, prescrição, reforço e monitoramento de comportamentos, assim como
no estabelecimento de expectativas acadêmicas e nas formas de relacionamento social que as
crianças estabelecem no contexto escolar e em outros contextos sociais.
A pesquisa é composta por três estudos onde fotografias, desenhos e gestos foram utilizados,
juntamente com as falas que os acompanham, como meios de expressão de representações. A
proposta de estudar as representações de gênero por meio de formas verbais e não verbais de
comunicação encontra suporte nas reflexões de De Rosa e Farr (2001) e de Bauer e Gaskel
(2008)sobre o papel de diferentes linguagens no desvelar de diferentes aspectos das
representações e de suas contribuições para a compreensão do sentido completo da
mensagem.
A pesquisa contou também com o suporte dos estudos desenvolvidos por Duveen (1993)
sobre o impacto da escolarização na construção da identidade sexual de crianças. Esses
autores refletem acerca das representações construídas por professores e pais sobre como as
crianças se desenvolvem e mostram as associações estabelecidas por eles entre essas
representações e a categoria de gênero. Portanto, Duveen (1993) ressalta que as identidades
sociais orientam as crianças nas formas de estar no mundo presente, mas também oferecem
um caminho em direção à construção da sua identidade de gênero no futuro. Para o autor, a
criança, desde o seu nascimento, ocupa um lugar social, pertence a uma cultura, a uma
comunidade, a uma família e a um tempo histórico. Essa pertença dá forma aos
conhecimentos sobre identidades sociais, que são representações sociais sobre as dimensões
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feminino e masculino, facilitando a interação social e a localização das crianças nessas
categorias sociais.
A noção de pertença, que foi explorada por Foucault (1991) também nos informa sobre o
vínculo do sujeito do conhecimento a um contexto e sobre as condições sobre as quais as
formas de conhecimento emergem. Enquanto se preocupa com a promoção da mudança,
Foucault estudao poder disciplinar que recai sobre os corpos, classificando-os em termos de
desempenho, idade e sexo e reflete sobre como os indivíduos incorporam os objetivos do
poder que se tornam parte da sua própria existência, nas suas ações e nos seus hábitos.
Esses estudos nos fazem questionar a construção das representações de gênero na escola,a
importância das referências culturais nessa construção, o impacto dessas representações na
relação alunos-alunos e alunos-professores e o papel dos professores na manutenção dessas
relações. Questiona-se também a influência dessas representações nas expectativas que
meninos e meninas possuem sobre a sua vida escolar e sobre o seu desempenho acadêmico e
profissional futuro. Vemos, então, a necessidade de se compreender o processo de construção
da noção de pertença a uma identidade de gênero,ao observar como elas expressam essa
identidade.Parte-se do princípio que a ação de expressar propicia ressignificações, ao oferecer
uma língua e um momento para reflexões e debates.
Os estudos de Moscovici (2003), oferecem um apoio teórico para a compreensão dessa
construção, pois ele nos convoca a questionar o nosso sistema de pensar e conhecer o mundo
que, diferentemente dos pressupostos evolucionistas lineares, prevê grandes variações nesse
pensar conforme a cultura, a família, a sociedade e o momento histórico em que vivemos.
A pesquisa levanta, portanto, as seguintes questões: Existem evidências de manifestações
corporais que correspondem às identidades sociais de gênero?; Como imagens de ser menino
e de ser menina se diferenciam entre crianças de diferentes sexos?O que diferentes linguagens
e manifestações corporais revelam sobre as identidades de gênero?

Metodologia
A pesquisa objetiva acessar as representações de gênero por meio da observação, julgamento
e classificação de manifestações corporais em fotografias, desenhos e gestos. Parte-se do
pressuposto que as manifestações corporais e as suas classificações em categorias de gênero,
em conjunto com as justificativas, podem facilitar a objetivação de ideias, valores e conceitos
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sobre essa identidade social. As manifestações corporais são parte integrante de situações
sociais, rituais e cerimônias e são utilizadas pelas pessoas como canais de expressão de
pertenças sociais (KNAPP; HALL, 1999). Indicam também o papel do corpo no
gerenciamento e na manutenção de interações sociais (GOFFMAN, 1969), além de servirem
para os observadores como base para construções hipotéticas sobre relações interpessoais
(JODELET, 2006). Portanto, a pesquisa integra três estudos que exploram manifestações
corporais e as formas verbais de comunicação.
Participaram da pesquisa 20 crianças de 10 anos de idade (10 meninos e 10 meninas) do
quinto ano do ensino fundamental I, de uma escola particular da cidade de São Vicente, São
Paulo. Cada criança participou dos três estudos e foi entrevistada individualmente.
No primeiro,elas foram apresentadas a cinco fotografias, mostrando corpos feitos em argilas
por crianças de sete anos.As figuras variavam de postura e não apresentavam características
físicas que as pudessem identificar como sendo a de uma menina ou a de um menino. Os
sujeitos observaram as fotografias uma a uma e foram solicitados a arrumá-las sobre duas
folhas de papel que apresentavam, respectivamente, as etiquetas “menina” e “menino”. O
objetivo desse estudo foi compreender os elementos considerados importantes nas
classificações de gênero e os argumentos apresentados nas classificações.
No segundo estudo, as crianças receberam folhas de papel divididas ao meio e canetas
coloridas. Elas foram requisitadas a fazer desenhos de meninas e de meninos de acordo com a
seguinte instrução: “Faça um desenho de uma menina que não existe, um desenho de uma
menina diferente. Quando terminar, faça um desenho de um menino que não existe, um
menino diferente”. O objetivo foi observar o grau de resistência a alterações nas convenções
das representações de corpos de meninas e de meninos, e até que ponto as crianças
aproveitam a oportunidade da tarefa para alterar essas convenções e imagens.
No terceiro estudo, as crianças foram convidadas a fazer uma pose ou um gesto que melhor
representasse “ser menino” e “ser menina”e que os justificassem. Tinha-se como propósito
observar a dimensão corpórea das representações de gênero e compreender como elas se
associam às falas sobre essas categorias. Em todos os estudos, as categorizações, desenhos,
poses e justificativas produzidas foram registradas por escrito, filmadas e fotografadas e
tratadas segundo a análise de conteúdo (BARDIN, 1977).
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Resultados
No primeiro estudo, as fotografias 1 e 3 foram as mais frequentemente classificadas como de
meninos pelos sujeitos dos dois sexos. No caso da classificação da figura 1 como a de um
menino, as justificativas dos sujeitos do sexo masculino listavam atividades físicas como
correr, chutar e deitar no chão. As justificativas dos sujeitos do sexo feminino para a
classificação dessas fotografias na categoria “menino” listavam características físicas e
identificavam a rua como um local frequentado por meninos.
As fotografias 2 e 5 foram classificadas mais frequentemente como representando meninas
pelos sujeitos do sexo masculino, que por sujeitos do sexo feminino. As justificativas dos
meninos para a classificação dessas fotos na categoria “feminino” listavam características
físicas, expressões faciais e posturas do corpo. As justificativas das meninas para a
classificação das fotos na categoria feminino mencionavam a postura corporal, o rosto e
adjetivos como perfeito e delicado.
No segundo estudo, os sujeitos não apresentaram grandes modificações na forma
convencional de representar graficamente meninos e meninas. As modificações basearam-se
em alongar partes do corpo ou em modificar o tamanho das figuras. A troca de roupas ou a de
cabelos entre as figuras foram estratégias discretas de alterar as figuras, mas as características
de gênero mantiveram-se intocadas. As justificativas basicamente nomeavam essas alterações
sem aprofundar nas razões do seu uso.
No terceiro estudo, também não se percebeu diferenças significativas entre as poses e os
gestos de meninos e de meninas elaboradas pelos sujeitos dos dois grupos. Geralmente, as
poses das meninas, feitas por elas mesmas e por meninos, eram poses e gestos mais abertos,
onde alternava-se a orientação do corpo para a direita ou para a esquerda, com braços na
cintura e alteração no eixo do corpo, com leve movimento dos quadris para os lados. Os
gestos dos meninos elaborados por eles mesmos e por meninas eram mais fechados, com
braços cruzados na frente do torso, ou mãos no bolso. Percebeu-se a resistência de alguns
meninos em posar como meninas.Percebeu-se também que meninas representavam meninos
utilizando posições das mãos, com o polegar para cima ou para baixo. As justificativas dos
sujeitos para as poses femininas giraram em torno do “meninas sabem fazer pose”, “meninas
sabem fazer pose de modelo”, “é como elas ficam”. As justificativas dos sujeitos para as
poses de meninos foram: “mais bravo”, “mais sério”, é assim que eles ficam.
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Considerações finais
Foi possível perceber similaridades entre as crianças dos sexos feminino e masculino nos
diferentes estudos, indicando possivelmente a existência de uma cultura gestual que eles
conhecem e compartilham. Observou-se também um acervo de imagens sobre gêneros que os
sujeitos possuem e um conjunto de palavras que eles utilizam para designar seu grupo de
pertença. Duveen (1993) mostra que as crianças são conservadoras na cultura de gênero,
resistindo a qualquer forma de visão igualitária entre os sexos e à perda de uma clara divisão
do mundo que as orienta nas suas relações sociais. Esse conservadorismo pode ser observado
na ênfase dada às diferenças entre masculino e feminino em detrimento das diferenças que
possam existir entre os elementos que compõem o mesmo grupo sexual. Essa diferença
também se manifesta nas relações de poder entre os sexos. Assim, as relações de poder e as
resistências em alterar papeis podem ter sido expressas por posturas e gestos convencionais.
As diferentes linguagens desvelaram diferentes aspectos das representações, como sugerem
Bauer e Gaskel (2008). As falas caracterizaram os gêneros e as posturas indicaram a
localização do corpo e da sua gestualidade em espaços de interação. Meninos e meninas
pareciam compreender essas linguagens e,tal como apontou Goffman (1963) em relação aos
rituais de interação, sabiam utilizá-las no gerenciamento e na manutenção das interações. Para
os professores, conhecer essa cultura gestual e suas significações pode contribuir para que se
promova discussões e debates acerca das convenções e de seu impacto na vida acadêmica dos
sujeitos.
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MESA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES SOBRE PROCESSOS
PSICOSSOCIAIS DE FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE

ABDALLA, Maria de Fátima Barbosa

Resumo
Esta mesa-redonda, fundamentada na teoria moscoviciana das representações sociais, tem
como objetivo discutir resultados de pesquisas que permitam avançar o debate teóricometodológico, envolvendo a relação entre representações sociais, trabalho, formação e
profissionalização docente. Tais pesquisas enfatizam os processos psicossociais que
possibilitam analisar a profissionalização docente, e estão sendo desenvolvidas por
instituições de São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro no âmbito do Centro Internacional de
Estudos em Representações Sociais e Subjetividade-Educação/CIERS-Ed, da Fundação
Carlos Chagas, Cátedra Unesco sobre Profissionalização Docente. As duas primeiras
explicitam as respectivas investigações realizadas em escolas públicas do ensino fundamental
(do 6º ao 9º ano), com 25 sujeitos em cada uma delas, e utilizam-se da Metodologia Q. Ambas
procederam a uma coleta de classificações por ordem de importância de 70 afirmativas, que
foram escritas em cartões, sendo que os dados analisados foram processados a partir da
estatística da análise fatorial. Entretanto, o foco da análise, por ser diferenciado, indicou
resultados diferentes. A primeira “Representações Sociais de professores sobre os processos
de formação e atuação profissional” desenvolveu-se em três escolas públicas de Santos/SP,
tendo como foco a formação inicial e seus reflexos na atuação profissional, com as 70
afirmativas girando em torno da formação recebida, dos professores das licenciaturas, da
relação professor-aluno, da relação teoria e prática, da pesquisa nesses cursos, da avaliação
em diversos níveis e do estágio. As escolhas realizadas pelos sujeitos convergiram quanto à
consideração da Escola como lócus de formação, ao valor da pesquisa para o aperfeiçoamento
da qualidade do trabalho docente e à indicação de que a prática docente depende muito de
uma formação moral e ética. Projetaram três campos de representação e/ou imagens,
referentes: às experiências positivas, especialmente quanto à relação professor-aluno e à
conduta profissional; ao consenso de que a Escola constitui-se em espaço de formação; e às
dificuldades de articulação entre teoria e prática. Foram, ainda, destacadas três considerações,
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que reforçam a necessidade de: reflexão sobre quais mudanças poderiam ser estimuladas para
uma formação direcionada a uma educação de qualidade social; valorização das atitudes dos
professores no cotidiano escolar dada sua aspiração de serem exemplos para os alunos; e
levar-se em conta que a formação vai além do ensino, pois a ela compete criar espaços de
reflexão e compartilhamento com o contexto de atuação docente em que se mesclam valores,
teoria, prática e pesquisa. Quanto à segunda pesquisa “O poder gerador das themata no estudo
das representações sociais do trabalho docente: o caso dos valores sociais compartilhados”,
desenvolvida em Cuiabá/MT, o foco orienta-se a partir da compreensão que o professor tem a
respeito do termo infância, como a condição social da criança. Considera-se, então, que a
criança é o outro do profissional da Educação e que, a partir disso, é possível identificar
elementos que delineiam a sua própria identidade profissional. Os resultados apresentados
indicam, nesta perspectiva, a existência de duas focalizações distintas sobre a significação de
aluno. A primeira delas é orientada pelas ideias de presença e feminino, e a outra pelas ideias
de ausência e masculino. Emergem, assim, duas representações de aluno: 1º ser de
possibilidades e interlocutor do professor; 2º ser incompleto sujeito à disciplinarização,
homogeneização com ênfase na racionalidade. O que significa que a thema masculino e
feminino não se vincula ao gênero propriamente dito, e está mais próxima da ideia de
paradigma orientador da construção das representações sociais que pode ser partilhado tanto
por homens quanto por mulheres. Destaca-se, ainda, como problemática, a questão do valor
da diferença no contexto das relações escolares, em especial, a diferença que se estabelece na
relação professor-aluno, valorizando-se, nesta relação, a significação do ser aluno,
compreendido como o outro do professor. E a terceira pesquisa “Representações de docentes
a respeito de seu trabalho no Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante do Rio de
Janeiro (Cetep-RJ)” foi realizada com 25 docentes (14 do Cetep Teresópolis e 11 do Cetep
Santa Marta), que atuam em cursos profissionalizantes gratuitos com três meses de duração
(como Inglês, Informática, Eletricista, setores de Hotelaria e Beleza, entre outros). Suas
respostas a um questionário abordando suas “condições da docência”, analisadas pelo
programa informático Analyse Lexicale Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte
(Alceste), propiciaram resultados pertinentes para se pensar a abordagem das representações
sociais no campo da profissionalização docente. A primeira aproximação do campo de
estudos mostrou que docentes dessas instituições, que não necessariamente possuem
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formação pedagógica, são reconhecidos como “professores” pelos alunos e se reconhecem
como tal no trabalho que ali exercem. Eles estabelecem efetiva relação de ensinoaprendizagem, caracterizando a prática do trabalho docente, mesmo que não profissionalizado
em sentido estrito. Neste caso, o que se poderia chamar de profissionalização docente se
baseia mais nos saberes da experiência do que nos saberes da formação acadêmica. Para
avançar propostas de qualificação para esses profissionais que exercem seu trabalho nos
Cetep, a pesquisa mostrou a relevância de se aprofundar os elementos de representações
compartilhadas pelo grupo, mobilizados para construir o “sentido da experiência vivida”
(JODELET, 2005) em suas histórias de vida e de trabalho. Tomando-se em consideração os
resultados obtidos nos três trabalhos, é possível refletir sobre algumas questões a respeito dos
processos de formação e trabalho docente, que envolvem: 1º concepções em torno das
relações entre conhecimento, valores, atitudes e ações frente ao(s) contexto(s) vivenciado(s),
seja o do ensino fundamental e/ou do ensino profissionalizante, seja da formação ou do
contexto de trabalho; 2º o entendimento da Escola como lócus da formação e da atuação
docente e, em especial, como contexto da (re)constituição identitária do professor; e 3º a
importância da apreensão dos valores socialmente compartilhados, de forma a promover
mudanças de atitudes do professor frente ao seu trabalho, contribuindo, assim, para a sua
profissionalização.Por fim, o debate proposto é relevante para o estudo das representações
sociais, pois possibilita compreender um pouco mais como se dão os processos psicossociais
de formação e trabalho docente, no caso de professores do ensino fundamental e do ensino
profissionalizante.
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O PODER GERADOR DAS THEMATA NO ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DO TRABALHO DOCENTE: O CASO DOS VALORES SOCIAIS
COMPARTILHADOS
ANDRADE, Daniela Barros da Silva Freire – UFMT e CIERS-Ed/FCC

Agência de Financiamento: CAPES

Resumo
Estudo dedicado à análise sobre o poder gerador de representações sociais das themata
(MOSCOVICI, VIGNAUX 1994; MARKOVA 2003; MAZZOTTI, 1995) no âmbito dos
valores sociais atribuídos à profissão docente. Parte-se do princípio que a criança é o outro do
profissional da Educação e a partir da diferença instaurada, percebida e significada pelos
professores, é possível identificar elementos que delineiam sua própria identidade
profissional. O foco orienta-se pela compreensão acerca do termo infância, como a condição
social da criança (GOUVÊA, 2008; DE LAUWE, 1991), que pode ser identificada naquilo
que se fala acerca da infância, nas expectativas sociais – organizadas pela via dos valores –
dirigidas às crianças, aspecto que inclui o seu papel de aluno. Procedeu-se à coleta de
classificações por ordem de importância de 70 frases organizadas de acordo com a
metodologia Q (GATTI, 1972). Foram entrevistados 25 professores que atuam no Ensino
Fundamental entre cinco a 10 anos no município de Cuiabá-MT. Os dados foram processados
de acordo com a estatística da análise fatorial. Os resultados indicam a existência de duas
focalizações distintas sobre a significação de aluno. A primeira orientada pelas ideias de
presença e feminino e a segunda pelas ideias de ausência e masculino. Emergem duas
representações de aluno: 1. ser de possibilidades e interlocutor do professor; 2. ser
incompleto sujeito à disciplinarização, homogeneização com ênfase na racionalidade.

A

thema masculino e feminino não se vincula ao gênero propriamente dito, está mais próxima
da ideia de paradigma orientador da construção das representações sociais que pode ser
partilhado tanto por homens quanto por mulheres. No âmbito geral, destaca-se como
problemática a questão do valor da diferença no contexto das relações escolares. Em especial,
a diferença que se estabelece na relação professor-aluno. Neste particular destaca-se a
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importância da significação do ser aluno, compreendido como o outro do professor na
organização identitária deste último.
Palavras-chave: Themata; Valores Sociais; Aluno; Professor.

Introdução
O presente trabalho propõe uma reflexão sobre o poder gerador das representações sociais
presente nas themata de base (MOSCOVICI, VIGNAUX, 1994). A mesma se dá a partir das
explorações iniciais do estudo sobre representações sociais do trabalho docente desenvolvido
pelo Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade-Educação na
sua etapa destinada ao desenvolvimento da Cátedra Unesco sobre profissionalização docente
no âmbito da linha de pesquisa denominada Processos psicossociais da formação e trabalho
docente.
Na etapa atual, e no caso deste estudo, a categoria temática valores sociais foi selecionada em
torno da qual foram reunidos itens (70 frases elaboradas por sujeitos coletadas em etapas
anteriores da pesquisa), organizados segundo os critérios do Teste Q (GATTI, 1972). As 70
frases foram analisadas e classificadas, conforme juízo da ordem de importância, por 25
professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública de Cuiabá que possuíam
de cinco a 10 anos de exercício da profissão. Os dados foram submetidos à estatística do tipo
análise fatorial, considerando o cruzamento das variáveis definidas segundo perfil dos
sujeitos.
Os resultados indicaram diferentes focalizações de dois grupos caracterizados por
posicionamentos distintos a respeito do aluno orientado pelo poder gerador das themata em
análise.

O poder gerador de representações sociais da themata de base
Moscovici e Vignaux (1994) tem anunciado a existência de antinomias orientadoras do
pensamento social, o que inclui o processo de formação de teorias científicas.
Por themata compreende-se unidades semânticas de base do senso comum que exprimem,
com frequência, uma oposição, podendo ser caracterizadas como ideias-fonte ou conceitosimagem. Refere-se às primeiras concepções, ainda que intuitivas, as quais sustentam a
construção do conhecimento porque estão profundamente arraigadas em imagens arquetípicas
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do mundo, caracterizando-se como ideias primitivas, estratos originais da cognição que
governam certo número de desenvolvimentos discursivos.
Markova (2003) afirma que as themata10 estão enraizadas na cultura e são transmitidas pela
linguagem, pela comunicação, a partir do senso comum, de geração em geração. Ainda
lembra a autora que uma thema, que faz parte do senso comum e de uma linguagem, se
problematiza e se thematiza em razão das circunstâncias sócio-históricas ou políticas. Neste
texto destacam-se duas themata de base que podem auxiliar na compreensão do propósito
anunciado. São elas: presença e ausência, masculino e feminino.
No primeiro caso, é útil a reflexão de Kohan (2008) sobre as redes de significados que
orientam o delineamento das imagens sociais de criança. Nesta reflexão, a criança pode ser
significada como aquela que não fala – infans –, ser incompleto que não possui voz passível
de ser considerada nos contextos em que se insere; ou como presença, afirmação e força
derivada de neós – novidade, inovação, revolução.
Entre infans e neós instaura-se uma tensão reguladora que, no âmbito das representações
acerca da infância, pode ser anunciada em termos de ausência e presença. O sentido de
criança ancorado na ideia de ausência, mais rotinizado na memória social, anuncia a imagem
da criança como ser incompleto, ainda em desenvolvimento. Já o sentido da novidade ancorase na imagem que define infância como possibilidades de acontecimentos inusitados,
descolada da noção de idade e geração, embora as incluindo, significado menos rotinizado no
tecido cultural.
Outra thema a ser analisada refere-se à antinomia masculino e feminino. A mesma será
abordada conforme o estudo desenvolvido por Andrade (2007). Em síntese, pode-se pensar
que, contrário ao masculino identificado pela tendência à racionalidade e a homogeneização, a
inscrição do feminino na cultura estaria inspirada na existência de um eu radicalmente
descentrado, apaixonado pelo outro. Um sujeito de intensidade pulsional que, na cena
cultural, demarca a singularidade como estética pulsional, o qual, através da sublimação
criadora, chega até a arte e ao estilo (NERI, 2002).
Com o feminino, um novo paradigma surge para se pensar a diferença, destacando as questões
relativas à alteridade, à subjetivação e à erotização da razão científica, anunciando um sujeito
de mobilidade pulsional e em permanente tentativa de inscrição de sua singularidade.
10

Themata refere-se ao plural de thema (MARKOVA, 2006).
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Ao considerar a thema masculino e feminino no diálogo com a imagem da criança como fonte
de influência social, observa-se uma linha argumentativa afinada com o valor da diferença e
com o potencial criativo. Aspecto favorável a novas incursões do discurso científico a esse
respeito. Deste modo, themata – presença e ausência; masculino e feminino – podem ser
compreendidas como linhas argumentativas que orientam o raciocínio em torno dos estudos
sobre a criança.
A reflexão que se anuncia requer uma diferenciação estratégica. A princípio vale sublinhar a
compreensão acerca do termo infância, como a condição social da criança (GOUVÊA, 2008;
CHOMBART, DE LAUWE, 1991), que pode ser identificada naquilo que se fala acerca da
infância, nas expectativas sociais dirigidas às crianças, aspecto que inclui o seu papel de
aluno.
De outro modo, parte-se do princípio que a criança é o outro do profissional da Educação e a
partir da diferença instaurada, percebida e significada pelos adultos, é possível identificar
elementos que delineiam sua própria identidade profissional.

Procedimento Metodológico
Este estudo objetiva explorar a categoria temática valores sociais apresentada na forma de um
rol composto por 70 frases elaboradas por sujeitos, coletadas em etapas anteriores da
pesquisa,organizadas segundos os critérios do Teste Q (GATTI, 1972). As 70 frases foram
analisadas e classificadas, conforme juízo da ordem de importância, por 25 professores (12
homens e 13 mulheres) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública de Cuiabá que
possuíam de cinco a 10 anos de exercício da profissão. Os dados foram submetidos à
estatística da análise fatorial, considerando o cruzamento das variáveis conforme perfil dos
sujeitos.

Apresentação e discussão dos dados
O processamento dos dados informou a existência de dois grupos abaixo caracterizados.
O grupo 1 é formado por uma maioria de mulheres com idade entre 21 a 30 anos e com 6 a 10
anos de tempo de serviço. Em sua grande maioria declaram adesão à profissão, embora seja
possível verificar existência de insatisfação com a profissão em mais de 50% da amostra. Há
adesão a outras inserções profissionais em mais de 50% deste grupo.
517

O grupo 2 caracteriza-se por ter sua maioria formada por homens entre 31 a 40 anos e com 6 a
10 anos de tempo de serviço. Em sua grande maioria declaram adesão à profissão, embora
seja possível verificar existência de insatisfação com a profissão em pelo menos 50% da
amostra. Há adesão a outras inserções profissionais em mais de 90% deste grupo.
A partir das categorias teóricas anunciadas anteriormente pode-se organizar os dois grupos,
considerando as themata ausência e presença, feminino e masculino; uma vez que a
distribuição das frases anuncia diferentes focalizações e adesão a valores sociais ancorados
em redes de significados vinculados à imagem de aluno, conforme segue:
Grupo1
Presença - aluno como ser de possibilidades
Feminino – aluno como fonte de influência social –
interlocutor
Dialogar é a base de um conhecimento entre professor e
aluno.
Penso que também posso aprender com meus alunos.
Não basta ensinar bem os conteúdos, eu tenho que
trabalhar também os valores sociais.
Devemos prestar atenção nas atitudes maldosas dos alunos.
A desatenção e a indisciplina dos alunos é uma critica às
aulas maçantes.

Grupo2
Ausência – aluno como ser incompleto
Masculino – aluno como ser racional e homogeneizado
Aposto na disciplina para formar o cidadão.
As tendências de comportamento do aluno de hoje
anunciam o adulto de amanhã.
O aluno aprende a ser bom cidadão quando tem bons
professores.
Meu principal objetivo é ensinar, foco no conteúdo.
Eu não sei como lidar com a violência.

Adoto a seguinte conduta com meus alunos: se não seguir
as regras não poderá sair para o intervalo.
Quando fica só as meninas, tudo corre normalmente.
Não me preocupo com o desenvolvimento social do aluno.
O aluno é um ser improdutivo na sociedade, pois só estuda.
QUADRO 1: demonstrativo das frases selecionadas – Grupos 1 e 2.

Considerações Finais
O presente estudo, de caráter exploratório, revelou a existência de dois grupos com
focalizações distintas sobre a representação social de aluno.
Neste particular destaca-se a importância da significação do ser aluno, compreendido como o
outro do professor na organização identitária deste último.
De forma geral, observou-se a tendência de mulheres apresentarem representações de aluno
organizadas pelas ideias de presença, competência e possibilidades. Por sua vez homens
tendem a representar o aluno a partir da ideia de incompletude e necessidade de
disciplinarização.
Os dados revelam a coexistência de duas redes de significados que orientam os discursos
sobre ser aluno. O primeiro marcado por uma atitude de tolerância e abertura para o outro e o

518

segundo caracterizado pela intolerância à diferença e tendência à homogeneização. Tal
distinção indica para a pertinência da hipótese acerca do poder gerador de representações
sociais pelas themata. Ainda permite notar que embora mulheres e homens, na sua maioria,
compõem os grupos 1 e 2 respectivamente, há a presença de ambos os sexos nos dois grupos.
Tal aspecto sugere que a thema masculino e feminino não se vincula ao gênero propriamente
dito. Está mais próxima da ideia de paradigma orientador da construção das representações
sociais, que pode ser partilhado tanto por homens quanto por mulheres.
No âmbito geral dos dados, destaca-se como problemática a questão do valor da diferença no
contexto das relações escolares. Em especial, a diferença que se estabelece na relação
professor-aluno.
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Resumo
No âmbito das discussões sobre profissão e trabalho docente que vêm ocorrendo no Brasil
pode-se destacar o trabalho de docentes que atuam em cursos profissionalizantes e/ou
instrumentais: sua especificidade, os saberes que sustentam suas práticas pedagógicas, suas
trajetórias de formação, suas condições de trabalho. Para fundamentar essa reflexão, o
presente estudo se baseia, com apoio da teoria moscoviciana das representações sociais, em
representações de docentes a respeito de seu trabalho em duas unidades do Centro de
Educação Tecnológica e Profissionalizante do Rio de Janeiro (Cetep-RJ): o Cetep Santa
Marta, situado na cidade do Rio de Janeiro em morro onde foi instalada a Unidade de Polícia
Pacificadora (UPP); e o Cetep Teresópolis, localizado na região serrana do estado, em local
sem demanda de UPP. Participaram 25 docentes, 14 do Cetep Teresópolis e 11 do Cetep
Santa Marta. Eles preencheram um questionário do qual foram extraídas respostas sobre suas
condições de docência, analisadas com apoio do programa informático Analyse Lexicale
Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (Alceste). O aproveitamento do material foi
de 78%, sendo geradas três classes, com as respectivas palavras em destaque: Classe 1
(“falta”, “salário”, “material”), independente; Classe 2 (“mudaria” – precedida por “não”,
“profissão”, “gosto”) ligada à Classe 3 (“alunos”, “trabalhar”, “conhecimento”). A Classe 1
expressa especialmente falta de infraestrutura para exercer a docência e baixos salários. Nas
Classes 2 e 3 percebe-se o envolvimento com o trabalho, não ter vontade de mudar de
profissão, e uma relação ensino-aprendizagem bem sucedida em contexto social
desfavorecido. Esse material pode contribuir para a investigação de representações sociais de
docentes desses cursos a respeito de seu trabalho, buscando um conhecimento do senso
11
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comum sobre o tema gerado no grupo, na especificidade de sua docência. Os dados
preliminares também se configuram como princípio de um trabalho que procura investigar a
construção da docência por profissionais que não necessariamente possuem formação
pedagógica, mas que estabelecem relações duradouras de ensino-aprendizagem com seus
alunos. Neste caso, o que se poderia chamar de profissionalização docente se baseia mais nos
saberes da experiência do que nos saberes da formação acadêmica, o que permitiria avançar
propostas de qualificação para esses profissionais para exercerem seu trabalho nos Cetep.
Palavras-chave:

Representações

Sociais;

Trabalho

Docente;

Docentes;

Educação

Profissionalizante; Cetep.

Discussões sobre profissão e trabalho docente que vêm ocorrendo no Brasil nos incitam a
pensar em diferenças e aproximações entre o trabalho de professores da Educação Básica e o
dos que atuam em cursos profissionalizantes/instrumentais. Entre vários autores que vêm se
interessando pelo trabalho docente, destacamos Tardif e Raymond (2000) e Tardif e Lessard
(2005), com suas contribuições para a compreensão da prática dos professores. Eles
privilegiam os saberes adquiridos antes da formação profissional, situados em relação com as
trajetórias de vida, pré-profissionais e profissionais dos docentes. Tais estudos valorizam
sentimentos no que se refere a experiências escolares prévias, percepção das interações sociais
vivenciadas, rede de significados construída por meio das relações estabelecidas no ambiente
escolar. Os autores ressaltam especialmente a prática como produtora de saber.
É com esse olhar que pretendemos situar os docentes que trabalham nos Centros de Educação
Tecnológica e Profissionalizante (Cetep), unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica
do Estado do Rio de Janeiro (Faetec). Interessamo-nos em aprofundar a especificidade de seu
trabalho, os saberes que sustentam suas práticas pedagógicas e a relação de suas trajetórias
profissional e de vida com tais práticas.
A proposta do estudo se fundamenta no referencial moscoviciano das representações sociais,
adequado em pesquisas com objetivo de investigar significados construídos por grupos
psicossociais a respeito de objetos que lhes afetam e lhes mobilizam, nesse caso, o grupo
psicossocial de docentes, e o objeto de representação, seu trabalho.
Como afirma Jodelet (2001), as representações sociais correspondem a um ato de pensamento
pelo qual um sujeito se relaciona a um objeto. De acordo com a autora, elas são sistemas de
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interpretação que orientam a relação do sujeito com os outros e com o mundo, organizando as
condutas. Estão sempre apoiadas em contextos socioculturais mais amplos e vinculadas às
experiências individuais dos sujeitos em interação. Quando docentes elaboram representações
sociais sobre seu próprio trabalho, trata-se de uma construção mental do sujeito imerso em
interações sociais que incluem seu grupo de pertença, os outros grupos e a realidade social.
Jodelet (2005, p. 48) afirma que “a noção de experiência e de vivido nos permite passar do
coletivo ao singular, do social ao individual, sem perder de vista o lugar que cabe às
representações sociais”. A autora chama a atenção para elementos de representações
compartilhadas por um grupo, mobilizados para construir o sentido da experiência vivida.
Ao nos referirmos ao trabalho exercido pelos docentes nos Cetep, nos aproximaremos mais
desse saber da experiência vivido na construção de sua profissão. Lembramos que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
(BRASIL, 1996) estabelece a modalidade Educação Profissional, definida como
complementar à Educação Básica, articulando-se a ela, mas podendo ser desenvolvida em
diferentes níveis, para jovens e adultos com escolaridade diversa.
As duas instituições da rede Faetec aqui pesquisadas são o Cetep Santa Marta e o Cetep
Teresópolis. A Faetec é responsável pela implantação da política de Educação Profissional e
Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo cursos gratuitos que visam atender a
demanda do mercado de trabalho das comunidades onde estão as unidades. O Cetep Santa
Marta foi inaugurado em 2007 na “favela Santa Marta”, situada no bairro de Botafogo na
cidade do Rio de Janeiro. Oferece 13 cursos de qualificação profissional, entre eles,
Informática, Inglês, Espanhol, Eletricista, Encanador e outros na área de moda e beleza. Em
2008 a favela recebeu a primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro e
desde então passa por processo de pacificação. O Cetep Teresópolis, localizado em
Teresópolis, região serrana do Estado, foi criado em 2001 e oferece 17 cursos de qualificação
profissional, entre eles, Informática, Inglês, Espanhol, e outros no ramo de hotelaria e beleza.
Apesar da proximidade com a cidade do Rio de Janeiro e do aumento demográfico nos
últimos anos, Teresópolis ainda conserva características de “cidade pequena”.
Nesse contexto socioprofissional, participaram do estudo 25 docentes, 14 do Cetep
Teresópolis e 11 do Cetep Santa Marta. Eles preencheram um questionário do qual foram
extraídas respostas sobre suas condições de docência, para análise pelo programa informático
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Analyse Lexicale Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (Alceste). Este programa
divide o material discursivo em Classes, formadas por Unidades de Contexto Elementar
(UCEs), que são “segmentos de texto, na maior parte das vezes, do tamanho de três linhas,
dimensionadas pelo programa informático em função do tamanho do corpus e, em geral,
respeitando a pontuação” (CAMARGO, 2005, p. 514). A frequência e o qui-quadrado das
palavras fundamentam o agrupamento de UCEs em determinada Classe, de acordo com seu
vocabulário específico. As Classes identificadas relacionam-se entre si e são explicitadas em
um gráfico hierárquico, conforme ilustra a Figura 1, relativa ao presente estudo.
Nesse trabalho, o aproveitamento do material foi de 78%, o que é válido, visto que o Alceste
considera como solução aceitável ao menos 70%. O programa dividiu o corpus em três
classes, a Classe 1 independente e a Classe 2 ligada à Classe 3.

Figura 1: Árvore de Classificação Descendente.

Na Classe 1 estão 24% das UCEs e as palavras mais significativas são “falta”, “salário” e
“material”, sintetizando a precariedade das condições da docência. Exemplos de UCEs desta
Classe:“falta de material, falta de passagem, salário”; “más instalações, falta de matéria de
apoio para o professor, TV, vídeo, aparelho de som”; “A falta de incentivo por parte
governamental”.
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A Classe 2 apresenta 29% das UCEs, com as palavras mais significativas “mudaria” –
precedida por “não”, “profissão” e “gosto”, o que denota vínculo positivo com o trabalho,
conforme ilustram as UCEs: “não mudaria de profissão, pois gosto do que eu faço”; “porque
o ambiente de trabalho é bom e o público é encantador”; “trabalhei em uma empresa que
ministrava cursos técnicos e acabei pegando gosto pela profissão”; “não vejo nenhum
interesse nos professores a mudar de profissão”.
A maioria das UCEs encontra-se na Classe 3, com 47% do total e as palavras mais
significativas “alunos”, “trabalhar”, “conhecimento”, “experiência”. As UCEs explicitam uma
relação ensino-aprendizagem bem sucedida em contexto social desfavorecido: “gostei muito
dessa experiência e acho que posso contribuir de maneira satisfatória, não só para o meu
crescimento como também para o dos meus alunos”; “sou feliz em trabalhar como instrutor/
professor, me realizo transmitindo o conhecimento que tenho, transformando meus alunos”;
“porque gosto muito de trabalhar aqui, pois contribuo para que os alunos sejam absorvidos no
mercado de trabalho”; “A vontade de passar meus conhecimentos para pessoas que não
tiveram oportunidade de pagar para fazer algum curso profissionalizante”.
O conjunto dos dados mostra que, embora as condições materiais da docência sejam
precárias, prevalece nas respostas o prazer em exercê-la. Os docentes sentem seu trabalho
valorizado, sobretudo devido às possibilidades de aprendizagem que oferecem aos alunos.
Com base nesses resultados, merece reflexão a noção de profissionalização, que consiste em
uma abordagem muito discutida no âmbito da pesquisa educacional. Segundo Perrenoud
(2001), a caracterização de uma atividade profissional pressupõe objetivos e uma ética,
competências da concepção à execução, identificação de problemas, imaginação e colocação
em ação de soluções. Paquay et al. (2001) conceituam o profissional como um prático que
adquiriu autonomia e responsabilidade por sua atuação por meio de um longo processo de
estudo. Já o profissional professor é caracterizado como uma pessoa autônoma dotada de
competências e especialidades construídas tendo por base um saber científico e racional. Dos
conceitos acima, é possível destacar a centralidade da autonomia, da apropriação de saberes,
da ética e da formação na caracterização da docência como profissão.
O presente trabalho mostrou que, ao elaborarem representações sobre seu trabalho, nas duas
unidades pesquisadas, profissionais que não necessariamente possuem formação pedagógica
estabelecem relações duradouras de ensino-aprendizagem com seus alunos.
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As respostas obtidas favoreceram uma primeira aproximação do campo de estudo e dos
professores. As observações e conversas informais com os gestores pedagógicos dos Cetep e
com os docentes indicam cenários de significativas experiências na construção cotidiana do
trabalho pedagógico, que podem ser investigadas com base nas representações sociais. Os
Cetep possuem em seus quadros professores com formação acadêmica que atuam,
especialmente, nos cursos de línguas e instrutores com nível médio para os demais cursos.
Mas, de fato, todos são chamados de professores pelos alunos e estabelecem efetiva relação
de ensino-aprendizagem, caracterizando a prática do trabalho docente, mesmo que não
profissionalizado em sentido estrito.
Nas demais etapas da pesquisa, nossa perspectiva é coletar dados por meio de entrevistas
semiestruturadas que possibilitem a reflexão sobre dimensões da profissionalização vividas na
prática pelos docentes que não apresentam formação pedagógica, tendo a TRS como uma das
bases para refletir sobre o conceito de profissionalização docente.
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Resumo
Com o objetivo de compreender as representações sociais de professores sobre os seus
próprios processos de formação e atuação profissional, este texto, fundamentado em
Moscovici (1978, 2005), parte de uma abordagem metodológica de pesquisa, que combina
análises quantitativas e qualitativas e faz uso de um questionário de perfil e da Metodologia Q
(STEPHENSON, 1953). Participaram da pesquisa 25 professores de três escolas públicas do
município de Santos/São Paulo/SP, que tiveram acesso a um conjunto de 70 afirmativas
escritas em cartões, para que as classificassem de acordo com seu grau de concordância. Os
resultados quanto às implicações da formação universitária na atuação docente projetam três
campos de representação e/ou imagens, referentes: às experiências positivas, especialmente
quanto à relação professor-aluno e à conduta profissional; ao consenso de que a Escola
constitui-se em espaço de formação; e às dificuldades de articulação entre teoria e prática, às
vezes apontadas como entidades em oposição. Por fim, foram delineadas três considerações:
1ª a necessidade de se refletir sobre quais mudanças poderiam ser estimuladas para uma
formação, que possa se direcionar a uma educação de qualidade social, e que tome como um
de seus eixos a formação na e com a escola real; 2ª levar em conta que as atitudes são tão
importantes quanto os conteúdos desenvolvidos; e 3ª que a formação possa ir além do ensino,
pois a ela compete criar espaços de reflexão, possibilitando a relação teoria e prática, ou seja,
o compartilhamento de conhecimento com o contexto de atuação docente. Quanto a estudos a
respeito de formação inicial, chamaram atenção três convergências nas escolhas feitas pelos
professores: a consideração da Escola como lócus de formação, dadas suas implicações para a
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formação e gestão escolar; a de que o professor que sabe pesquisar trabalha melhor; e,
finalmente, a indicação de que a prática docente depende de uma formação moral e ética.
Palavras-chave: Representações Sociais; Processos de formação; Atuação Profissional;
Metodologia Q.

Introdução
O estudo integra a pesquisa desenvolvida pelo Centro Internacional de Estudos em
Representações

Sociais,

Subjetividade-Educação/CIERS-Ed,

e

objetiva

acessar

representações construídas por professores sobre os seus processos de formação inicial, tendo
em vista os desafios postos pelos contextos de formação e de atuação docente. Parte-se de
uma abordagem metodológica de pesquisa que combina análises quantitativas e qualitativas, e
se faz uso de um questionário de perfil e da Metodologia Q (STEPHENSON, 1935, 1953).
Este trabalho se justifica porque, ainda hoje, encontramos professores sem a formação
específica para a educação infantil e ensino fundamental I, o que nos faz repensar sobre a
formação superior para a educação brasileira. Em 2011, havia 199.799 professores da
educação básica cursando Pedagogia. Desses, 156.249 em instituições privadas e 118.780 em
cursos a distância (BRASIL, 2013). Dados do Censo Escolar da Educação Básica 2012
(BRASIL, 2013) informam que dos 2.095.013 docentes na educação básica, entre os
professores de 6º ao 9º anos, isto é, anos finais do ensino fundamental, 90,4% contam com
formação superior. No entanto, na ed. infantil, 36,4% não apresentam formação superior e dos
que trabalham com os anos iniciais do ensino fundamental, 25% não dispõem dessa formação.
Parte-se aqui do pressuposto de que entender o que os professores pensam a respeito de sua
formação inicial poderá oferecer elementos para se refletir sobre a formação que poderia ser
oferecida a esses profissionais. Essa reflexão também acrescentaria reforços ao enfrentamento
dos desafios atuais como: desvalorização profissional; falta de condições de trabalho;
inexistência ou inadequação de planos de cargos e carreiras; salários baixos; e questões
relativas à qualidade da formação inicial e continuada.

Metodologia
Os 25 professores do ensino fundamental (6º ao 9º anos) participantes deste estudo
responderam individualmente a um questionário composto por questões fechadas e abertas,
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que procuram traçar um perfil do Grupo e classificaram 70 cartões com afirmações sobre
formação inicial em uma escala de 0 a 10, em que o zero significa concordância nula ou quase
e 10 significa concordância plena. As questões de perfil buscam compreender quem são esses
professores, por meio de informações sobre gênero, idade e formação; além de informações
sobre o posicionamento desses sujeitos com relação à profissão.
A classificação dos 70 cartões estabelece que um número menor de cartões pode situar-se nos
valores mais altos (8, 9, 10), assim como nos valores mais baixos (0, 1, 2), de modo a formar
o desenho de uma curva normal invertida. A elaboração dos cartões, sua aplicação e análise
seguem os pressupostos metodológicos da Técnica Q (STEPHENSON, 1935, 1953), que
procura observar a convergência de julgamentos acerca de um determinado tema e a escolha
de um significado para esses julgamentos. Para Stephenson (1953), essa abordagem é útil para
se compreender padrões e modelos de subjetividades, facilitando a definição de consensos e
apontando os contrastes, pois, conforme ele afirma: "nosso tema de interesse é a pessoa em
ação. Experiência interior e comportamento são desta maneira semelhantes" (p. 4).
A metodologia Q correlaciona pessoas e não as respostas, e por isso indica pontos de vista
similares ou segmentos de subjetividades (BROWN, 1993). Se um segmento de pessoas ou
cluster existe, ele pode ser descrito como opiniões, preferências, julgamentos ou sentimentos
em comum e esses indivíduos poderiam ser analisados quanto a essas opiniões. O cluster de
subjetividades é um conjunto de opiniões que circulam nas conversações mais ordinárias e
podem expressar, assim, as representações sociais sobre um determinado tópico.
A conveniência do uso da Técnica Q decorre da posição central que o sujeito ocupa nessa
proposta e do modo como ele é concebido, pois cada sujeito padroniza sua medida no
momento da classificação dos itens, em que julga/classifica cada um deles. O que possibilita
conhecer atributos das escolhas do indivíduo ao correlacionar sujeitos e não itens do teste,
ressignificando suas representações.
Ainda é preciso, nesta direção, considerar que as representações são compostas por uma tríade
conceitual/dimensional definida por Moscovici (1978, p. 67): a informação, o campo de
representação ou imagem e a atitude. E que, no caso desses professores, esta análise
dimensional estaria, certamente, contribuindo para compreender as representações sociais dos
professores sobre seus próprios processos de formação. Como diria Moscovici (2005, p. 218),
é preciso compreender, também, que “toda representação social desempenha diferentes tipos
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de funções, algumas cognitivas – ancorando significados, estabilizando ou desestabilizando
as situações evocadas – outras propriamente sociais, isto é, mantendo ou criando identidades
e equilíbrios coletivos (grifos do autor)”.

Resultados
Dentre os 25 professores participantes, 61,3% são mulheres e 38,3% são homens. Com
relação à idade, 23,4% estão na faixa etária entre 21 e 30 anos, 43,8% entre 31 e 40 anos e
32% possuem mais de 40 anos. Quanto ao tempo de serviço, 21,3% trabalham entre 1 e 5
anos, 61,5% entre 6 e 10 anos e 17,1% exercem a profissão docente há mais de 10 anos.
Na Técnica Q, as 70 afirmações apresentadas em cartões aos 25 sujeitos giravam em torno da
formação inicial e de seus reflexos na atuação profissional. Tratavam do curso de licenciatura
e sua estrutura, da formação recebida, de seus professores, da relação professor-aluno, da
relação teoria e prática, da pesquisa nesse curso, da avaliação em diversos níveis e do estágio.
Os dados colhidos e trabalhados com a Técnica mostraram que as escolhas destes professores
permitem reuni-los em dois subgrupos (Grupo 1, com 14 sujeitos; e 2, com 11). Quanto a
itens de perfil, os Grupos 1 e 2 são semelhantes: reúnem professores mais novos e mais
velhos, dos gêneros masculino e feminino. Ambos mostram convergências (média do grupo =
ou ˃ que 6,0) como: "Eu tive bons professores na faculdade"; "A formação de professores
deve ser condizente com a atualidade"; "A formação se dá também no ambiente de trabalho,
na escola"; “As carências da formação básica dificultam a aprendizagem na universidade";
"Quero ser um exemplo para os meus alunos" (as médias mais altas: 7,9 e 7,5); "Na
universidade aprendemos a teoria, na escola aprendemos a prática"; "As universidades devem
ser avaliadas pelo MEC"; “Professor que sabe pesquisar, trabalha melhor"; "Pesquisar no
curso superior é bom para entender, com a ajuda da teoria, a prática escolar".
Considerando-se a média geral entre os dois Grupos, os itens apresentados em ordem
decrescente, que alcançaram as maiores médias são: "Quero ser um exemplo para os meus
alunos" (média 7,7): "A formação de professores deve ser condizente com a atualidade"
(média 7,0); "A formação do professor se dá também no ambiente de trabalho, na escola";
"As universidades devem ser avaliadas pelo MEC"; "O professor que sabe pesquisar, trabalha
melhor"; "Pesquisar no curso superior é bom para entender, com a ajuda da teoria, a prática
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escolar"; “A prática docente depende muito de uma formação moral e ética do professor"
(média 6,6). Esta lista perfaz os 70 itens e traz também as discrepâncias entre os grupos.
As médias de cada Grupo e a média geral dos grupos destacam a importância do professor,
encabeçando os itens mais valorizados, associados ao reconhecimento de bons professores na
universidade, o que indica, tanto na formação como na atuação, a responsabilidade de
assumir-se como modelo e ter outros como modelos. Chama a atenção o reconhecimento de
que a formação dá-se no local de exercício profissional: a Escola. Esse dado revela o ponto de
apoio à formação continuada em dois sentidos: pelo entendimento de que a formação não se
esgota na graduação e de que a Escola, como lócus de formação, constitui-se em pauta para
iniciativas de formação continuada. Outro ponto de destaque refere-se à pesquisa na
formação. O item mais valorizado pelos dois Grupos a respeito dessa temática conjuga teoria
e prática, ao mesmo tempo que é ponto de discordância entre eles.
No Grupo 2, há concordância de que "A teoria na prática é outra"(7,1). No Grupo 1, "Teoria e
prática andam juntas" (7,1). Outros pontos em que há discordância dizem respeito à pesquisa
e ao estágio na formação. O Grupo 1 posiciona-se favoravelmente à pesquisa e discorda do
estágio, elegendo itens como: "A melhor parte de minha formação foi aprender a fazer
pesquisa"; "Aprender a pesquisa é o mesmo que aprender a aprender"; "Pouco aprendi com os
estágios na minha formação universitária"; "Os estágios supervisionados são desnecessários".
O Grupo 2 elege afirmações como: "A teoria, na prática, é outra"; "É totalmente desnecessário
desenvolver pesquisa no curso de formação de professores"; "A melhor parte de minha
formação universitária foi participar dos estágios"; "Os estágios supervisionados deveriam
começar logo no início do curso".
Em síntese, esses resultados projetam três campos de representação referentes: 1º às
experiências positivas, especialmente quanto à relação professor-aluno e à conduta
profissional, em que se vislumbra o entendimento de que "a prática docente depende muito da
formação moral e ética do professor" (Grupo 1- 7,6; Grupo 2- 5,9 ); 2º ao consenso de que a
Escola constitui-se em espaço de formação, o que pode contribuir para tornar a formação
"condizente com a atualidade"; 3º às dificuldades de articulação entre teoria e prática, às
vezes apontadas como entidades em oposição, especialmente para o Grupo 2.

Considerações Finais
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Tendo como objetivo central compreender as representações sociais construídas por
professores sobre os seus próprios processos de formação e atuação profissional, este texto
procurou desvendar, por meio da metodologia da Técnica Q (STEPHENSON, 1935, 1953) e
da TRS (MOSCOVICI, 1978, 2005), como os sujeitos analisados se posicionam face aos
desafios postos pelo contexto de formação e de atuação.
Foram, também, delineadas três considerações: 1ª a necessidade de se refletir sobre quais
mudanças poderiam ser estimuladas para uma formação, que possa se direcionar a uma
educação de qualidade social, e que tome como um de seus eixos a formação na e com a
escola real; 2ª considerar que as atitudes são tão importantes quanto os conteúdos
desenvolvidos, uma vez que a prática docente depende da formação moral e ética do professor
e que este pretende ser exemplo para o estudante; 3ª considerar que a formação possa ir além
do ensino, pois a ela compete criar espaços de reflexão que possibilitem a relação teoria e
prática, ou seja, o compartilhamento de conhecimento com o contexto de atuação docente.
Quanto aos estudos sobre a formação inicial, observamos três convergências nas escolhas dos
professores: a consideração da Escola como lócus de formação, dadas suas implicações para a
formação e gestão escolar; a de que o professor que sabe pesquisar trabalha melhor; e a
indicação de que a prática docente depende muito de uma formação moral e ética.
Por fim, a tomada de consciência do próprio processo de formação exige que compreendamos
as informações, o campo de representação e/ou imagem e, sobretudo, as atitudes que esses
professores tomam frente aos desafios postos pelo cotidiano das instituições onde se formam
e/ou trabalham. Entretanto, o mais importante é apreender o sentido do que pensam e por que
tomam determinadas atitudes, pois, como diria Moscovici (1978, p. 76), “saber ‘quem’
produz esses sistemas é menos instrutivo do que saber ‘por que’ se produzem”.
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MESA: POLÍTICA E CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: SABERES E REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES
UNIVERSITÁRIOS DO CURSO DE PEDAGOGIA

PENIN, Sonia Teresinha de Sousa - Universidade de São Paulo/USP

Resumo
As análises aqui apresentadas integram a linha de pesquisa Políticas e Currículos de
Formação e Trabalho Docente da Cátedra UNESCO sobre profissionalização docente, sediada
no Centro Internacional de Estudos sobre Profissionalização Docente (CIERS – Ed) do
Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas/SP. Tendo como
pressuposto que entre as prescrições dos currículos institucionalizados e as ações efetivas de
formação de professores existe uma zona de representações formada na confluência entre
níveis diferentes de exigências e de interpretação dos fenômenos e processos formativos, são
apresentados aqui os resultados de projeto de pesquisa interinstitucional dedicado a analisar
tanto os saberes presentes nos currículos, quanto as representações dos professores de dois
cursos de licenciatura em Pedagogia mantidos por duas universidades públicas do estado de
São Paulo. Na investigação foram considerados o contexto específico das universidades,
assim como o âmbito mais amplo em que são formuladas e implementadas as políticas de
formação de professores no país e estabelecidos os seguintes objetivos: analisar como
determinadas representações a respeito da função social da escola básica e da formação
docente para este nível de ensino influenciam a estrutura curricular e os programas dos cursos
de licenciatura nas instituições; analisar representações de docentes relativas ao programa que
seguem e às práticas que desenvolvem para a referida formação; contribuir para a elucidação
das forças presentes em movimentos de reforma curricular nos cursos de licenciatura. Para a
realização desses objetivos foram tomados como fontes de dados os Projetos Pedagógicos e as
estruturas curriculares dos cursos em questão e foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
com dez professores que neles atuam. As fontes documentais possuem potencial para
evidenciar os valores que sustentam as práticas, os objetivos assumidos, a estrutura do curso e
a representação formal sobre formação de professores assumida pelas instituições; as
entrevistas semi-estruturadas pretenderam captar as representações relacionadas ao perfil do
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profissional a ser formado assim como os saberes considerados necessários ao futuro
exercício da docência e, para tanto, os professores foram selecionados segundos os seguintes
critérios: representatividade no departamento no qual se insere, momento em que atua no
curso, natureza principal da disciplina que ministra (teórica ou prática), proximidade com o
projeto de formação vigente. Os dois cursos analisados constituem modelos distintos de
organização, ainda que ordenados segundo princípios básicos comuns, apresentando,
portanto, elementos para o estabelecimento de diferenças e semelhanças entre concepções
curriculares e de representações de professores, o que contribui para o aprofundamento da
compreensão das questões em estudo. A análise dos dados se apoiou em autores do campo do
currículo (BERNSTEIN, 1990, 2003; GOODSON, 1997; GIMENO SACRISTÁN, 1998;
LOPES, 2006, entre outros) e tem como perspectiva epistemológica a abordagem
antropológico-dialética de Lefebvre, em diálogo com a teorização de Moscovici e seus
seguidores a respeito das representações sociais. Na interpretação dos dados considera-se,
principalmente, que para Lefebvre representações são entendidas como constituintes de
sujeitos, inseridos em específicas histórias de vida, assim como na escala social. A formação
docente é aqui considerada um campo permeado por representações de origens diversas
(sociais, políticas, legais, epistemológicas, pedagógicas) e que é necessário entender como
chegam a sujeitos determinados e como estes, com base em sua vivência, reagem a elas e/ou
as incorporam (PENIN, 1994).
A primeira abordagem das fontes aqui apresentadas focaliza o currículo do Curso de
Pedagogia da Universidade A descrevendo o documento e justificando a perspectiva teórica
adotada na análise do currículo, destacando os parâmetros estabelecidos para a prática e para
os valores/objetivos declarados que, entre outros aspectos revelam permanências e rupturas,
tais como: 1) a busca pelo equilíbrio tanto na oferta de disciplinas que incidirão diretamente
na formação professores para que atuem na sala de aula quanto nas disciplinas voltadas para a
formação geral em educação; 2) as dificuldades para aproximar teoria e prática, já que as
indicações no documento não são claras e permanecem como possibilidades a serem
efetivadas dependendo do entendimento de seus atores; 3) a centralidade das disciplinas
eletivas, que visam garantir aos estudantes a possibilidade de definirem sua inserção
profissional. No entanto, ainda que o Projeto Pedagógico expresse posição favorável à
integração, à flexibilização e à articulação das disciplinas na estrutura do curso, estas ideias
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não parecem estar associadas a uma reflexão teórica aprofundada, mas sim à organização
formal do currículo. A segunda abordagem analisa o Projeto Pedagógico do Curso de
Pedagogia da Universidade B, entendendo-o como fonte passível de conter, simultaneamente,
uma representação e uma estrutura do curso e, por isso, possibilitar a identificação de
mecanismos de ancoragem e de objetivação que justificam a concepção de formação de
professores. Entre os resultados da análise pode-se apontar que há um conjunto de disciplinas
funcionando no curso como elemento já conhecido, sedimentado em organizações
curriculares anteriores, que transforma os elementos pretensamente novos em semelhantes
àqueles já existentes. Além disso, a objetivação da representação sobre formação de
professores no Projeto Pedagógico, permite a manutenção de uma estrutura estritamente
disciplinarizada – familiar aos processos de escolarização – dificultando o enfrentamento dos
limites que se deseja transpor. A terceira abordagem apresenta e discute representações de
professores das duas universidades a respeito dos cursos de pedagogia no qual trabalham. Os
dados foram obtidos em entrevistas semi-estruturadas com cinco professores de cada
universidade. Partindo das manifestações dos professores, busca-se analisar suas
representações relativas ao perfil dos profissionais que formam, assim como aos saberes
desenvolvidos no curso, tendo em vista a necessidade de professores para a escola básica. A
análise das representações tem como referência a abordagem antropológica-dialética de
Lefebvre (1980), em diálogo com a teorização de Moscovici (1961) e seus seguidores (entre
outros, Vala, 1997 e Jovchelovitch, 20087). O curso de Pedagogia passou por mudanças
profundas a partir das DCNs de 2005 e fizeram emergir tensões e incertezas de diversas
ordens. A análise das representações dos entrevistados sugere afirmação de independência
intelectual dos professores na definição do perfil do aluno que formam, mesmo quando
discordante de documentos oficiais vigentes na instituição ou em nível nacional. Sugere,
também, concordância com o forte peso teórico do curso, ainda que criticando a insuficiência
da parte prática. Os saberes que contemplarão a base teórica defendida são estreitamente
relacionados ao espírito investigativo. A defesa da formação teórica dos estudantes indica a
força e a permanência das representações presentes desde a criação das universidades no
estado de São Paulo, ocorridas no século passado.
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O CURRÍCULO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: ELEMENTOS
PARA A CONSOLIDAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DOS DOCENTES ACERCA
DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

GALIAN, Cláudia Valentina A. - FEUSP

Resumo
Este texto tem o objetivo de descrever o currículo de um curso de Pedagogia de uma
universidade pública do estado de São Paulo, empreendendo algumas análises acerca do teor
deste documento. Inicialmente apresenta-se a perspectiva teórica adotada para a abordagem
do currículo; em seguida, são indicados os caminhos percorridos na análise do objeto de
estudo e, por fim, descreve-se o currículo do curso de Pedagogia da Universidade A, com os
devidos destaques aos parâmetros estabelecidos para a prática e os valores/objetivos
declarados. Além de outros aspectos que revelam permanências e rupturas no documento
analisado – tais como, (1) a busca pelo equilíbrio na oferta tanto de disciplinas que incidirão
diretamente na formação dos professores para que atuem na sala de aula, quanto nas
disciplinas voltadas para formação geral em educação; (2) as dificuldades para aproximar
teoria e prática, já que as indicações no documento não são claras, permanecem como
possibilidades a serem efetivadas dependendo dos entendimentos dos seus atores; (3) a
centralidade das disciplinas eletivas, que visam garantir aos estudantes, por meio das escolhas
que realizarão, a possibilidade de definirem sua inserção profissional – vale ressaltar que,
ainda que o Projeto Pedagógico da Universidade expresse posição favorável à integração, à
flexibilização e à articulação das disciplinas na estrutura do curso, estas ideias não parecem
estar associadas a uma reflexão teórica aprofundada, mas, acima de tudo, à organização
formal do currículo. Fica a indicação da relevância de estudos detalhados das ementas das
disciplinas, bem como de observações das aulas para detectar se nas disciplinas consideradas
teóricas há o esforço – e como ele se efetiva – no sentido da aproximação com a prática.
Espera-se que as análises apresentadas contribuam para a identificação e a discussão de
elementos que possam apoiar a reflexão sobre as representações dos docentes a respeito do
currículo do curso junto ao qual desenvolvem a formação para a docência.
Palavras-chave: Currículo; Formação de Professores; Pedagogia.
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Introdução
Este trabalho tem por objetivo descrever o currículo de um curso de Pedagogia de uma
universidade pública do estado de São Paulo – doravante denominada de Universidade A – e
empreender algumas análises acerca do teor deste documento, no sentido de trazer elementos
para a discussão proposta em pesquisa acerca das representações sociais de docentes que
atuam nesse curso.
O documento curricular, além de estabelecer parâmetros para a prática, permite compreender
valores e objetivos assumidos e é neste sentido que a análise do currículo do curso de
Pedagogia da Universidade A deverá contribuir para o debate de que trata esta mesa-redonda.
Espera-se, portanto, identificar tanto os parâmetros mencionados quanto os valores expressos,
no intuito de relacioná-los com as representações dos docentes que atuam nesse curso.
Dessa forma, este texto está organizado da seguinte maneira: inicialmente apresenta-se a
perspectiva teórica adotada para a abordagem do currículo; em seguida, são indicados os
caminhos percorridos na análise do objeto de estudo e, por fim, descreve-se o currículo do
curso de Pedagogia da Universidade A, com os devidos destaques aos parâmetros
estabelecidos para a prática e os valores/objetivos declarados. Espera-se contribuir para a
identificação e a discussão de elementos que possam apoiar a reflexão sobre as representações
dos docentes a respeito desse documento.
Na forma de teorização sobre o currículo aqui escolhida – a do currículo em processo
(GIMENO SACRISTÁN, 1998) –, a compreensão do caminho de transformação das
prescrições legais implica atentar para o fato do documento curricular representar apenas uma
dimensão do currículo. Este, é entendido como terreno de contestação, fragmentação e
mudança (GOODSON, 1997).
Outra questão importante considerada na abordagem de currículo adotada é a inserção das
políticas curriculares brasileiras no contexto mais amplo dos movimentos globalizados. Tal
inserção em múltiplas redes é relevante porque pode trazer em seu bojo possíveis pontos de
ancoragem das representações tratadas na pesquisa. Nesse sentido, Lopes (2006), ao tratar de
políticas curriculares para o ensino básico, lembra que as recentes reformas no Brasil – bem
como em muitos outros países – vêm sendo marcadas por mudanças na organização
curricular:
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[...] fazendo com que o debate sobre seleção de conteúdos tenda a ser
subsumido a esse tipo de mudança. [...] a reflexão sobre as formas de
organizar os conteúdos do ensino assume um espaço ainda mais
expressivo, como se reformar o currículo fosse, sobretudo, fazer uma
reforma de sua organização (p. 19).

Poder-se-ia supor que tal ênfase nos discursos de integração curricular se expressa também no
que diz respeito ao currículo do curso de Pedagogia da Universidade A? Nesse caso, no
ensino superior, a ênfase num currículo integrado em detrimento de uma discussão mais
incisiva sobre os conteúdos das disciplinas, poderia ser considerada expressão dessa mesma
tendência identificada por Lopes (2006)?
Discutir preferencialmente a organização do currículo por um lado esvazia a discussão sobre o
que é essencial para compor o lote de conhecimentos necessários para a formação docente e,
por outro, de acordo com Bernstein, ignora que as fronteiras estabelecidas pelas disciplinas
expressam relações de poder e que, uma vez que não se mexa nessas fronteiras, a
configuração de poder tenderá a ficar inalterada, ainda que se modifiquem aparentemente as
relações de controle na comunicação pedagógica. Lopes (2006) destaca essa questão como
sendo a maior contribuição de Bernstein para essa discussão:

O entendimento de que alterações nos códigos de organização
curricular são, sobretudo, alterações nas relações de poder e de
controle que regem os currículos. Ao desconsiderar essa conclusão,
muitas das propostas de currículo integrado ao longo da história
transformam a discussão sobre mudanças na organização curricular
em uma questão técnica, a ser resolvida por meio de novas grades
curriculares, novas concepções dos professores ou mesmo novas
dinâmicas na administração (LOPES, 2006, p. 38).

Metodologia
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Para a realização desta etapa da pesquisa, optou-se pela análise documental que incidiu sobre
o currículo do curso de Pedagogia da Universidade A – documento tornado público no ano de
2011. A partir da leitura do documento, foram definidas as seguintes categorias a fim de
caracterizá-lo: 1) Objetivos e Metas, 2) Organização dos Componentes Curriculares, 3)
Orientações Metodológicas e 4) Avaliação.
Resultados
Considera-se objetivo central do curso de Pedagogia a preparação de um profissional que
possa atuar em várias frentes, desde a docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental
até a gestão da educação, incluindo assessoria em instituições da sociedade civil e atuação em
organizações sociais. Afirma-se, ainda, que sua formação deve estar vinculada a uma
concepção teórica e às atividades de pesquisa e extensão.
A integração dos conhecimentos presentes nas antigas habilitações ofertadas até 1998 pelo
curso de Pedagogia da Universidade A é indicada como base para o novo currículo associada
à oferta das atuais disciplinas eletivas. A oferta de disciplinas eletivas é considerada como
expressão da busca pela flexibilização curricular, de maneira que, com esta organização,
espera-se maior possibilidade de escolhas disciplinares por parte dos alunos, ajudando-os na
definição do campo de atuação do profissional.
Quanto à distribuição das atividades de estágio no curso de Pedagogia, declara-se no
documento a necessidade de que estas horas estejam integradas às disciplinas obrigatórias ou
às eletivas, a projetos ou grupos de estudos coordenados por docentes, incluindo o Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC), cujo desenvolvimento tem caráter opcional.
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia
(DCNP), de 2005, a Universidade A considera que a escolha da metodologia conduz para
produção de ações, ajudando na definição do perfil do profissional formado pela instituição.
Desse modo, “a interdisciplinaridade, o desenvolvimento do espírito científico, o trabalho em
equipe e colaborativo, as práticas educacionais adequadas à educação infantil e aos anos
iniciais do ensino fundamental, à gestão de processos educativos e da organização e
funcionamento de sistemas e instituições de ensino” , destaques nas DCNP, são considerados
centrais na proposta pedagógica do curso de Pedagogia da Universidade A.
No Projeto, as palavras integrar, articular e flexibilizar ganham status de princípios
organizadores do curso.
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Em relação às práticas avaliativas, destacam-se: as de caráter institucional, a de desempenho
dos alunos, a de levantamento de características dos alunos do curso, as pesquisas com
egressos, a avaliação bianual do currículo e das ementas dos programas, a pesquisa sobre
evasão (do ponto de vista quantitativo e do qualitativo) e a revisão das disciplinas eletivas
segundo os eixos curriculares.
Discussão
Considerando as disciplinas obrigatórias do currículo, percebe-se haver equilíbrio na oferta
tanto daquelas que incidirão diretamente na formação dos professores para que atuem na sala
de aula, quanto nas disciplinas voltadas para formação geral em educação. Entretanto, apesar
de tal equilíbrio, quando se pensa nos objetivos formativos que se pretende alcançar, causa
estranhamento que apenas duas disciplinas estejam relacionadas diretamente à gestão escolar,
já que, além da formação para a docência, os profissionais formados pela Universidade A
poderão exercer a gestão das unidades escolares, desde o âmbito da coordenação até o da
supervisão escolar.
Em estudo recente feito por Gatti e Nunes (2009) sobre as disciplinas que constituem os
currículos das licenciaturas presenciais, entre elas a Pedagogia, se constatou que:

[...] o currículo proposto por esses cursos tem uma característica
fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante disperso.
Constatou-se que a proporção de horas dedicadas às disciplinas
referentes à formação profissional específica fica em torno de 30%,
ficando 70% para outro tipo de matéria. [...] (p. 114).

Efetivamente, entre as disciplinas obrigatórias, apenas uma delas é voltada claramente para a
formação e desenvolvimento do pesquisador em educação, muito embora o TCC, com caráter
optativo, atrelado à iniciação científica, também optativa, possa cumprir esse papel. Sem
dúvida que as diversas disciplinas voltadas para formação geral e mesmo aquelas voltadas
para docência contribuem para aquisição de elementos teóricos necessários ao
desenvolvimento das pesquisas e do pesquisador, mas isoladamente não podem cumprir
plenamente este objetivo.
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Não são apresentadas evidências de como são concebidos ou planejados os estágios e nem de
como contribuirão para romper com a dicotomia existente na formação teórica e prática na
formação do pedagogo.
Quando se focaliza as 111 opções de disciplinas eletivas oferecidas ao longo da formação, o
mesmo equilíbrio apontado quanto às disciplinas obrigatórias não acontece. Grosso modo, as
disciplinas eletivas podem ser agrupadas da seguinte maneira: duas voltadas para a gestão
escolar; uma para metodologia de pesquisa; 37 voltadas para docência e 71 relacionadas à
formação geral em Educação.
Considerações finais
No Projeto Pedagógico do curso, as disciplinas eletivas têm bastante centralidade, pois visam
garantir ao estudante, por meio das escolhas que realizarão, a possibilidade de definir sua
inserção profissional. O grande número de disciplinas voltadas para formação geral em
Educação – quase que o dobro daquelas voltadas para a docência –, sugere que o curso de
Pedagogia da Universidade A, assim como os demais cursos estudados por Gatti e Nunes
(2009), apresenta um conjunto disperso de disciplinas, tendo em vista os diferentes arranjos
que o estudante fará a partir de suas possibilidades de escolha. Supõe-se, ainda, que as
disciplinas voltadas para a formação geral terão mais chances de serem escolhidas que aquelas
voltadas para a docência, tendo em vista a maior oferta.
Ressalta-se também o pequeno número de disciplinas voltadas para Educação Infantil – tanto
no conjunto das disciplinas obrigatórias (uma), como nas disciplinas eletivas (duas) – e de
disciplinas voltadas para gestão – uma, nas obrigatórias e duas, nas eletivas. Gatti e Nunes
(2009) também ressaltam que a Educação Infantil é pouco focalizada nos cursos de Pedagogia
analisados.
Também deve ser destacada a possível instabilidade na oferta das disciplinas eletivas, que
certamente não estão todas disponibilizadas em todos os semestres, inclusive em função da
escassez de docentes nos quadros das universidades públicas brasileiras. Este elemento pode
representar uma restrição concreta nos planos de flexibilização e integração por meio das
escolhas dos estudantes.
Seria necessário um estudo detalhado das ementas das disciplinas ou até mesmo observações
das aulas para detectar se nas disciplinas consideradas mais teóricas há o esforço – e como ele
se dá – no sentido de fazer aproximação com a prática, o que sem dúvida pode acontecer. E,
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também, se as disciplinas que estão voltadas para o desenvolvimento da profissão docente não
enveredam apenas nas questões teóricas a elas concernentes.
No Projeto Pedagógico da Universidade A as declarações em favor da integração, da
flexibilização e da articulação não parecem estar associadas a uma reflexão teórica
aprofundada, mas à organização formal do currículo. Em outras palavras, o que está sendo
considerado são os arranjos disciplinares que, segundo o que se pensa, possibilitarão ao
estudante sua definição profissional.
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Resumo
O presente texto discute dados obtidos em entrevistas semi-estruturadas desenvolvidas com
dez professores que ministram aulas no curso de Pedagogia, de duas Universidades públicas
do estado de São Paulo. Partindo das manifestações dos professores, busca-se analisar suas
representações relativas ao perfil dos profissionais que formam, assim como aos saberes
desenvolvidos no curso, tendo em vista a necessidade de professores para a escola básica. A
análise das representações tem como referência a abordagem antropológica-dialética de
Lefebvre (1980), em diálogo com a teorização de Moscovici (1961) e seus seguidores (entre
outros, Vala, 1997 e Jovchelovitch, 2008), tomando-as, pois, como constituintes dos sujeitos,
inseridos em suas específicas histórias de vida, assim como na escala social. O curso de
Pedagogia passou por mudanças profundas a partir das DCNs de 2005, quando se define
como precipuamente licenciatura mas conservando as habilitações relativas ao bacharelado do
regime anterior. Tais mudanças fizeram emergir tensões e incertezas, refletidas seja na
organização do currículo, seja nas manifestações dos professores. Neste texto são
apresentados resultados preliminares do estudo das representações dos entrevistados. A
análise sugere afirmação de independência intelectual dos professores na definição do perfil
do aluno que formam, mesmo quando discordando de documentos oficiais vigentes na
instituição ou em nível nacional. Sugere, também, forte peso teórico no curso idealizado,
ainda que criticando a parte prática em desenvolvimento. Os saberes que contemplarão a base
teórica defendida são estreitamente relacionados ao espírito investigativo, o que indica
perfeita consonância com as finalidades da formação superior estabelecidas na criação das
universidades no estado de São Paulo. Algumas sugestões de formação ideal são oferecidas

546

pelos professores como saídas possíveis ao impasse tempo versus necessidades teóricas e
práticas do curso. À guisa de conclusão, sugere-se a importância de ampliação de estudos
dessa natureza, em diferentes tipos de instituição formadora, de modo a enriquecer um
processo avaliativo mais amplo das DCNs que vigem há quase uma década.
Palavras-chave: pedagogia; formação de professores, currículo

Introdução
O presente texto discute dados obtidos em entrevistas semi-estruturadas desenvolvidas com
dez professores que ministram aulas no curso de Pedagogia, de duas Universidades públicas
do estado de São Paulo. Partindo das manifestações dos professores, busca-se analisar suas
representações relativas ao perfil dos profissionais que formam, assim como aos saberes
desenvolvidos no curso, tendo em vista a necessidade de professores para a escola básica. A
análise das representações terá como referência a abordagem antropológica-dialética de
Lefebvre (1980), em diálogo com a teorização de Moscovici (1961) e seus seguidores (entre
outros, Vala, 1997 e Jovchelovitch, 20087), tomando-as, pois, como constituintes dos sujeito,
inseridos em suas específicas histórias de vida, assim como na escala social. A dimensão
prescrita do currículo é uma das referências no estudo das representações, tendo em vista o
seu entendimento como expressão de um equilíbrio instável em torno de diferentes
concepções e interesses envolvidos na definição do que deve compor o conjunto de
conhecimentos a serem desenvolvidos na formação de professores (Gimeno Sacristan & Perez
Gomes, 1998).
O campo da formação docente no Brasil tem sido profundamente impactado pelas reformas
educacionais em curso, deflagradas nos anos 1990, as quais vêm sendo amplamente
analisadas em suas implicações sociais, políticas e pedagógicas (Kuenzer, 1999; Carvalho,
2001; Maués, 2003, Rego & Mello, 2004; Gatti &Barretto& André, 2011).
O curso de Pedagogia, sucintamente, desde a sua criação (1939) até 2005, incluía bacharelado
e licenciatura, esta direcionada à formação de professores para o ensino das disciplinas
pedagógicas do curso normal. As DCNs de 2005 trouxeram mudanças radicais: adicionam o
termo licenciatura à própria denominação, modificando a natureza precípua do curso; alteram
a destinação da docência, que deixa de se dirigir ao jovem do nível médio e passa a se
direcionar a crianças de zero a 10 anos; orientam a formação do estudante para dois tipos de
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cursos: educação infantil e ensino fundamental – primeiras séries. Paralelamente, mudança de
ordem social começou a ser identificada nas turmas de estudantes que frequentam o curso de
Pedagogia, pelo menos nos Estados onde o curso normal foi extinto. Trata-se do perfil
hegemônico do ingressante, que passa a ser o de alguém cuja iniciação ao conhecimento
sobre o ensino ocorre inteiramente no curso de Pedagogia. As mudanças ocorridas fizeram
emergir tensões e incertezas, refletidas na organização do currículo, especialmente nas
definições e ênfases entre atividades de ensino e as relacionadas ao bacharelado. Esse é o
quadro motivador da pesquisa parcialmente apresentada neste texto.
Ao analisar currículos e representações de professores busca-se estabelecer se e quanto
determinadas representações sociais já estabelecidas a respeito da função social da escola
básica e da formação docente para este nível de ensino influenciam a estrutura curricular e os
programas dos cursos de licenciatura-pedagogia, assim como as ações dos próprios
professores. Especificamente no recorte selecionado, a análise das representações de
professores pretende contribuir para a elucidação das forças presentes em movimentos de
reforma curricular nos cursos de pedagogia, cotejando dados e aspectos socioculturais e
institucionais circundantes. A análise busca identificar, ainda, como determinados sujeitos, no
caso, professores formadores, a partir de sua vivência, geram representações – entendidas aqui
como fatos de palavra e ação social (Lefebvre, 1983).
As Universidades envolvidas na pesquisa – denominadas de A e B – desenvolvem há muitas
décadas projetos de formação de professores para a escola básica, com modelos distintos de
organização de curso, ainda que ordenados segundo princípios básicos comuns.

Metodologia
Para esta parte da pesquisa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com dez
professores - cinco de cada uma das duas universidades investigadas. Esses professores
foram escolhidos com base nos seguintes critérios: representatividade nos departamentos,
momento em que atua no curso, natureza as disciplina que ministra (teórica ou prática),
história de vida e experiência profissional, em especial, proximidade com o projeto de
formação vigente. As declarações dos professores foram organizadas de maneira a serem
apreendidos aspectos relacionados ao perfil do profissional desejado à formação do
pedagogo-docente, assim como aos saberes que este deve dominar. Com esse material busca-
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se alcançar e analisar as representações desses professores, conforme estabelecido neste texto.
O desvelamento das representações relacionadas à formação de docentes para a escola básica
considera o currículo prescrito, assim como as inúmeras mediações por meio das quais os
sujeitos constroem os saberes que os constituem, ou não, como professores formadores.
Reconhecer o fenômeno social das representações encaminha para sua compreensão: como
elas chegam a sujeitos determinados e como estes, com base em sua vivência, reagem a elas
e/ou as incorporam. Há que, nesse processo, captar o movimento de substituições e
deslocamentos de sentidos que permanece no terreno das representações que circulam e não
desaparecem do cotidiano que se vive, bloqueando transformações desejadas, pela
consideração da conjuntura ou da conjunção de forças de que procedem e dos procedimentos
que as instituem ou que as consolidam. Da mesma forma, identifica-se não só as permanências
ou regularidades, mas os momentos de ruptura, capturando e caracterizando as representações
que impulsionam atos criadores.

Alguns resultados e análise preliminar: o poder da função institucional estabelecida em
sua gênese.
As manifestações dos professores das Universidades A e B foram organizadas de modo a
encaminhar a questão: perfil e saberes necessários num curso de formação de docentes para a
lecionar na educação infantil e nas primeiras séries da educação básica. Resultados
preliminares são a seguir discutidos.

Na sua maioria os professores manifestam que o perfil de saída do profissional do
curso de pedagogia não é único, independente do que esteja expresso no currículo prescrito.
Em decorrência, parecem entender que cada professor formula individualmente esse perfil.
Alguns avaliam tal diversidade como algo bom. Exemplos desse tipo de manifestação:
“Não creio que a universidade tenha um perfil único de professor a ser
formado ... por mais que a universidade produza um documento .... a riqueza do curso nesta
Universidade é não ter um perfil único..”(professor, Univ. A1).
“Não consigo ver um perfil compartilhado na faculdade. (professor Univ. B1)
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“não sei nem te dizer se a gente tem um perfil definido pra essa formação.... Eu acho que
nosso aluno tem fundamentação boa; a parte prática nossa é muito ruim” (professora Univ.
B4)

A despeito do entendimento de que há discrepâncias entre os colegas quanto à formação
desejável do estudante de pedagogia, os professores entrevistados em sua quase totalidade não
se abstêm de verbalizar o perfil do profissional que almejam formar, independente da sua
viabilidade diante das condições institucionais e-ou diretrizes curriculares vigentes.
“... tem que ser uma formação ampla, imprescindível pra
qualquer formação universitária...em relação aos conteúdos ditos específicos das series
iniciais ...não devem ser tão específicos assim, porque ... os alunos devem conhecer a história
dos conceitos, que depois são transformados em conteúdos escolares ...”. (professor Univ.
A2).
“...Eu vejo o curso com uma forte formação teórica, que resiste na medida em que seja
possível às novas diretrizes curriculares... ele ainda tenta ser um curso não aligeirado no
sentido da formação teórica, dos fundamentos.... (professora Univ. B5)

Muito ligada à questão do perfil, os professores especificam os saberes que devem
compor o currículo a ser desenvolvido para a formação desejada. Ainda que sejam observadas
diferenças entre eles, há praticamente unanimidade na defesa da parte teórica presente no
currículo e desenvolvida pelos professores. Mesmo indicando que a parte pratica é a mais
fraca do currículo, defendem que a parte teórica deve ser aumentada. Parece não quererem
abrir mão do que entendem ser a característica da formação profissional de uma universidade
pública. As diferenças são mais distinguíveis quando formulam mudanças possíveis para as
diretrizes em questão. Alguns exemplos:
“ saberes? Acho que é o sujeito capaz de dialogar com seu tempo e seu espaço,
porque adquiriu ferramentas pra fazer isso - não só leituras, mas atividades práticas e de
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pesquisa... ele precisa dialogar com os outros campos complementares... interrogar e ter olhar
informado e inquiridor... (prof. Univ. A5)
“Seria aquele professor que deveria reunir um conjunto de saberes e competências necessários
para lidar com conteúdos específicos da educação básica, então.... refletir sobre o seu
trabalho, com orientação da pesquisa .... “ (professora Univ. B2)
“O perfil pensado na ultima reforma curricular combinava duas coisas: formação teórica
ampla e formação prática que permitisse ao aluno exercer o magistério. A tensão do curso de
pedagogia é – formar para o magistério ou o pesquisador ...mas se eu fosse optar, eu
aumentaria mais a formação geral e investiria em processos de transição escola-trabalh.”
(prof. Univ. A3 )

O ultimo excerto indica com clareza o drama que permanece na formação do profissional
pedagogo, especialmente no interior das instituições publicas. Umas, aumentaram o tempo de
formação; outras, e em grande escala, esforçam-se em melhor articular prática e teoria, tanto
intra, quanto entre disciplinas. Mas, independente de novas propostas para melhor
equacionamento do curso, o conjunto das manifestações indica clara defesa da teoria na
formação do professor-pedagogo, da mesma forma que se defendia o aprofundamento teórico
na formação do pedagogo-professor.
No âmbito das universidades, especialmente entre as mais antigas, é possível levantar a
hipótese de que as mudanças de ordem legal encontram como contraponto o estabelecido nos
estatutos de sua fundação. Tais documentos, definindo para qualquer curso e profissão um
aprofundamento teórico cultural amplo parece que tornou-se no desenrolar do tempo uma
representação social hegemônica e bastante fortalecida. Todavia, esta não é uma situação de
conforto; aparentes incongruências ou mesmo impasses podem ser percebidos nas
manifestações dos professores entrevistados.

Considerações Finais
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Pedagogia, normatizadas pelo
Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo ministro da Educação em 2005, com o
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apoio hegemônico de muitas entidades educacionais, introduziram como se viu mudanças
profundas na organização básica histórica desse curso, tanto na relação entre bacharelado e
licenciatura que manteve, quanto em referência ao tipo e à destinação dessa licenciatura.
A presente investigação, focando representações de professores universitários a respeito da
função social da escola básica e da formação docente para este nível de ensino busca
desvendar como tais sujeitos com base em sua vivência produzem representações e-ou reagem
a representações estabelecidas no social, incorporando-as ou rejeitando-as. A análise pretende
contribuir ainda para a elucidação das forças presentes em movimentos de reforma curricular
nos cursos de pedagogia, cotejando dados e aspectos socioculturais e institucionais
circundantes.
Resultados parcelares e análise preliminar identificam aspectos convergentes, mas também
divergências, ambigüidades e conflitos nas representações dos sujeitos relativas à finalidade
do curso de pedagogia e à natureza da instituição superior universitária.
As convergências incidem sobretudo na função historicamente estabelecida para a instituição
universitária, de formação de um profissional com ampla e solida base teórica, para a qual o
domínio dos procedimentos de pesquisa apresenta-se como um pressuposto. A mudança
provocada pelas DCNs de 2005 priorizando dois tipos de licenciatura (infantil e primeiras
séries do ensino fundamental) na formação do pedagogo não modificou a ênfase teórica
defendida pelos professores para a formação de docentes para a educação básica. Tal fato,
todavia, parece ter criado mal estar, conflito e mesmo contradição no posicionamento dos
professores.
Diferenças nas representações dos professores são mais distinguíveis quando idealizam
mudanças possíveis nas diretrizes nacionais para a formação docente voltada para a educação
básica. Há claramente espaço para tensão caso tais diferenças sejam objeto de discussão em
cada instituição. Igualmente, entende-se que tal discussão, local ou em espaços mais amplos,
pode ser altamente frutífera para encaminhar possíveis modificações ou superações dessas
diretrizes.
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Resumo
Este texto integra uma investigação mais ampla sobre política e currículos de formação para a
docência na Educação Básica que analisa os saberes e as representações de professores
universitários e é desenvolvida por pesquisadores de duas universidades públicas do estado de
São Paulo. Num contexto atual de diversidade institucional e de diferentes modalidades de
instrução, entende-se que as instituições públicas de ensino superior reúnem condições que as
singularizam, entre elas, a seletividade para o ingresso, a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, a alta qualificação do corpo docente e a articulação com programa de
pós-graduação. Os resultados aqui apresentados tomam como fonte documental o Projeto
Pedagógico do curso de Pedagogia de uma das Universidades, entendendo-o como documento
passível de conter, simultaneamente, uma representação e uma estrutura do curso e, por isso,
possibilitar a identificação de mecanismos de ancoragem e de objetivação (conforme
propostos por Serge Moscovici) que o constituem. Além de considerar as prescrições legais
em vigor, a organização curricular foi analisada mediante os elementos da estrutura formal e
do discurso que a fundamenta e justifica. Nesta perspectiva, o currículo formal foi tomado
como fonte para a problematização das políticas educacionais e da estruturação particular do
conhecimento produzida pelos atores que participam do processo de construção do projeto
pedagógico. Trata-se ainda, de considerar as informações sobre o currículo como reveladoras
de uma representação dinâmica e da seleção cultural por meio da qual se objetivam
concepções sobre a formação de professores e possibilitam e instituem o currículo como
prática governante, segundo a definição de Popkewitz. Os resultados da análise permitem
apontar que há um conjunto de disciplinas funcionando no curso como elemento já conhecido,
sedimentado em organizações curriculares anteriores, que transforma os elementos
pretensamente novos em semelhantes aqueles já existentes. Além disso, a objetivação da
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representação sobre formação de professores no Projeto Pedagógico, permite a manutenção de
uma estrutura estritamente disciplinarizada - familiar aos processos de escolarização –
dificultando o enfrentamentos dos limites que se deseja transpor.
Palavras-chave: Formação de Professores; Curso de Pedagogia; Currículos para formação de
professores

Introdução
A partir dos aos de 1990, a estratégia política adotada para melhorar a qualidade do ensino
fundamental brasileiro, problema apontado por diferentes indicadores, foi elevar a formação
de professores do nível médio para o nível superior de instrução, entendendo-se que tal
medida poderia contribuir para a elevação dos padrões de qualificação profissional.
Decorridos oito anos da promulgação da legislação que definiu o Curso de Pedagogia como
locus da formação de professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental e para a
Educação Infantil, a presente pesquisa singulariza a investigação na análise do Projeto
Pedagógico de uma instituição pública de ensino superior do estado de São Paulo (documento
aqui referenciado como B.1). Num contexto de diversidade institucional e de modalidades de
instrução como o atual, entende-se que as instituições públicas de ensino superior reúnem
condições diferenciadoras, tais como, a seletividade para o ingresso, a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, a alta qualificação do corpo docente e a articulação com
programa de pós-graduação, que conferem a essa instituição e a seus cursos valor simbólico e
formação distintiva. Por ser também “o lugar do pluralismo científico, da crítica e da prática e
da prática da dúvida” a universidade colabora no sentido de “evitar uma visão redutora do
ensino e a dominação incontestada de uma ortodoxia profissional” (LESSARD, 2006, p. 223),
além, é claro, de exercer função exemplar na consecução das políticas públicas para a
educação superior (BRZEZINSKI, 2008; PENIN, 2001 e 2006).

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
Tomamos como fonte documental o Projeto Pedagógico de um curso de Pedagogia mantido
por instituição pública do estado de São Paulo (aqui referido como Curso B), entendendo-o
como documento passível de conter, simultaneamente, uma imagem e uma textura do Curso
e, por isso, possibilitar a identificação de mecanismos de ancoragem e de objetivação que o
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constituem (cf. proposição de MOSCOVICI, 2011) e em torno do qual se reúnem os esforços
daqueles que dele participam.
Na análise, constata-se que as orientações legais interferem de modo decisivo na organização
do Projeto Pedagógico por meio da determinação de carga horária para as diferentes
atividades e da indicação dos conhecimentos a serem contemplados. No entanto, na
composição da organização curricular (estabelecimento de disciplinas, programas, saberes e
os modos de articulação entre eles), pode-se perceber a sedimentação de concepções
anteriormente existentes que se fundem aos novos propósitos, conferindo singularidade ao
todo. Na perspectiva adotada, as informações sobre o currículo revelam tanto a representação
como a seleção cultural por meio da qual se objetivam concepções sobre a formação de
professores e instituem o currículo como prática governante.
A organização curricular do curso em estudo foi analisada segundo as categorias propostas
por Gatti & Barreto (2009) com pequenas modificações. Assim, as disciplinas obrigatórias
foram agrupadas como: a) relativas aos fundamentos teóricos da educação; b) relativas aos
sistemas educacionais e c) relativas à formação profissional para a docência nas séries iniciais
e na educação infantil.
Os conhecimentos relativos aos fundamentos da educação estão localizados temporalmente no
início do curso. A existência de disciplinas como Filosofia da Educação, História da
Educação, Sociologia da Educação, Psicologia da Educação e Didática, evidencia uma
concepção que insere a educação na grande área das ciências humanas e dela retira
contribuições (conceitos, teorias e informações) para a compreensão das questões
educacionais. Essa alocação indica também que os conhecimentos mais gerais e abstratos
precedem aqueles mais empíricos no processo formativo (B.1, ps. 10 e 18). Esses conteúdos
são apresentados aos alunos referenciados por vasta bibliografia e valorizados como símbolos
complexos da cultura humana. Esse conjunto de disciplinas funcionaria no Projeto
Pedagógico como o elemento já conhecido, sedimentado em organizações curriculares
anteriores, que possibilitaria a inserção dos elementos novos, proveniente da legislação
recente, num contexto familiar a seus participantes.
Os conhecimentos relativos aos sistemas educacionais adotam nomenclatura abrangente, tais
como Coordenação Pedagógica, Gestão Educacional, Teoria e Prática do Currículo e Política
Educacional Brasileira, relacionando-os a áreas de atuação profissional, suas origens e
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derivações para o trabalho educativo. Nessa configuração apresentam-se também referências
ao sistema educacional e às várias instâncias administrativas passíveis de exercício
profissional do pedagogo. Assim sendo, pode-se dizer que esse conjunto de conhecimentos
contempla desde questões relativas ao contexto econômico externo até aquelas próprias da
gestão diária do trabalho escolar e configura-se, ao mesmo tempo, como presença nova e
antiga no curso. Nova, porque atende às recentes normatizações legais, antiga porque remete à
organização curricular que foi extinta pela legislação mais recente, isto é, as Habilitações para
a formação de especialistas no campo educacional.
Os conhecimentos relativos à formação profissional para a docência na educação infantil e nas
séries iniciais do ensino fundamental, em larga medida, são referenciados diretamente pelos
conteúdos que são objeto de ensino nessas séries, com acréscimos singulares relacionados ao
contexto institucional do curso. A prioridade e o peso maior da carga horária incidem sobre
conteúdo, metodologia e prática de ensino de Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Ciências e Alfabetização, conteúdos centrais das séries iniciais de escolarização.
Foge a essa lógica, a presença da disciplina Filosofia para crianças no Curso de Pedagogia. A
formação para a docência na educação infantil é identificada tanto pelo local de atuação –
Creches ou Pré-Escola - como pelas características não disciplinares do trabalho ali
desenvolvido, uma vez que as disciplinas explicitam a abordagem de brincadeiras, diferentes
linguagens e jogos. Os conhecimentos relativos à formação profissional deveriam ser o
elemento novo introduzido num curso já existente e, no entanto, pode-se dizer que a
nomenclatura das disciplinas, aproximando-se dos objetos de ensino das séries iniciais, tem
por objetivo “facilitar a interpretação de características, a compreensão de intenções e motivos
subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar opiniões” (MOSCOVICI, 2011, p. 70).
Além da organização dos conhecimentos, o Projeto Pedagógico descreve ações a serem
desenvolvidas e procedimentos a serem efetivados, isto é, mecanismos para objetivar a
representação do curso ali descrito. Ou dito de outro modo, mecanismos para “transformar
uma representação na realidade da representação; transformar a palavra que substitui a coisa,
na coisa que substitui a palavra” (MOSCOVICI, 2011, p. 71). Nesse processo, descreve-se a
intenção de desenvolver diferentes capacidades, tais como, mobilizar conhecimento teórico
para situações específicas, realizar pesquisa bibliográfica para proposição de alternativas,
discussão fundamentada com seus pares no desenvolvimento de projetos específicos,
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análise, seleção e produção de material didático, entre outras. A objetivação do Projeto
Pedagógico denota intenções mais flexíveis no tratamento metodológico dado
aos conteúdos para que possam ser enfrentados os “desafios cotidianos
próprios da situação de ensinar e aprender” (B.1, p. 10) materializados em
programas, projetos e atividades. As

disciplinas devem contemplar também

“conhecimento de tipo experiencial”, pois a prática é considerada dimensão importante do
conhecimento que possibilita “articular a reflexão e o exercício da atividade profissional
investigativa baseada em situações-problema” (B.1, p. 10). Essa articulação deve basear-se
em dados da realidade escolar tal como se apresenta nas unidades escolares e aliar
oportunidades para a reflexão e proposição que leve em conta os recursos disponíveis na
Universidade.

Algumas conclusões, embora provisórias.
No conjunto dos conhecimentos relativos à formação profissional reside uma das principais
mudanças introduzidas pela recente legislação nos cursos de Pedagogia, que deixou de formar
especialistas em educação e passou a focalizar a docência para a Educação Infantil para as
séries iniciais do Ensino Fundamental. É nesse âmbito, no entanto, que os mecanismos de
ancoragem mostram-se fortalecidos na representação do curso em análise. O conjunto dos
conhecimentos relativos aos fundamentos da educação e aos sistemas educacionais parecem
estar sedimentados na organização curricular e atuando como ancoradouro das mudanças que
se pretende introduzir, seja pela própria permanência de estruturas anteriores, seja pela
organização estritamente disciplinarizada, seja pelo contexto institucional no qual se
desenvolvem.
As mudanças recentes na legislação educacional brasileira sobre formação de professores
implicaram a atribuição de finalidades novas a um curso já existente e, dadas as
peculiaridades institucionais das universidades públicas, a continuidade atua como força na
alocação de profissionais, de temas anteriormente estabelecidos e na adoção de disciplinas
como critério organizador. Pode-se indagar, por exemplo, sobre a adequação da formação
estritamente disciplinarizada e, consequentemente, tão familiar aos processos de
escolarização, no atendimento de formação profissional que deverá ser exercida de modo
interdisciplinar na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Parece ser
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possível afirmar que na formação de professores está em vigor uma concepção de
aprendizagem diferente daquela que informa a atuação profissional, mas que se encontra
solidamente ancorada nas instituições.
No entanto, ao tornar objetiva a representação do curso, o discurso que constitui o Projeto
Pedagógico, parece manifestar a incorporação de novos elementos e de novas concepções, às
vezes traduzindo-os em termos já conhecidos e outras vezes, procurando o novo em processos
já sedimentados. De todo modo, a objetivação em palavras de um conjunto de intenções
parece funcionar como declarações de princípios também componentes das representações,
mas que, no limite, podem atuar também como força apaziguadora no enfrentamento dos
desafios formativos.
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MESA: FORMAÇÃO DOCENTE E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: OS LUGARES
DE ATUAÇÃO
ANJOS, Francisco Valdinei Dos Santos – UFPA

Resumo
Comumente quando é discutida a formação e a atuação docente, isso se dá a partir dos lugares
comuns demarcados pelo currículo para o que é eleito como base da formação humana.
Contudo, tanto a atuação na Educação de Jovens e Adultos – EJA e a Educação no Cárcere
que se constituem como ambientes de escolarização diferenciados, quanto à emergência da
dança, enquanto campo disciplinar no interior da Educação Básica produzem outras reflexões
em torno do fazer docente a partir de lugares que, por muito tempo, estiveram negligenciados,
tanto no percurso da formação do professor, quanto da sua atuação. São lugares constituídos
de especificidades que produzem realidades que, de modo geral, sucumbem ao que o sistema
mantem no campo da generalidade. As três temáticas aqui assumidas são constitutivas de
campos temáticos capazes de explicar consensualidades produzidas psicossocialmente em
relação ao lugar que a educação no cárcere, a educação de jovens e adultos e o ensino da
dança ocupa nas políticas curriculares, seja pela via da universidade ou da escola, ou seja, em
contextos sociais de produção e circulação de conhecimento que funcionam como
mecanismos de manutenção ou ressignificação de representações sociais. Assim, é objetivo
desta mesa, a partir de três teses em fase de conclusão, ampliar as reflexões sobre a formação
e a atuação docente por meio das representações sociais de professores, a partir de lugares,
como é o caso das reflexões em torno da educação no cárcere e da Educação de Jovens e
Adultos, e do não-lugar, em relação ao ensino da dança na educação básica, como mecanismo
de produção de contra discursos em relação as diferenciações que se articulam em relação a
lugares e campos disciplinares que são desfavorecidos a partir da ideia que se mantém de
educação, de público alvo da educação, de lugar em que se faz educação, procurando
estabelecer a relação das produções desses lugares e não-lugares com a formação recebida
pelos professores. Em se tratando da discussão sobre a educação no cárcere a proposta analisa
as Representações Sociais de professoras de uma escola prisional sobre as práticas
pedagógicas desenvolvidas no cárcere, bem como seus processos formativos, delineado a
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partir do contexto de uma escola prisional, das suas ambiências e do seu entorno, das
representações dos sujeitos que vivenciam o cárcere, especialmente de professoras, suas
interações e relações, na busca de escutar as práticas pedagógicas, o ensinar e aprender,
saberes e formação, a partir das representações presentes em suas narrativas e formações
discursivas. Essa discussão traz indícios de que, embora a prática docente se dê em ambiente
insalubre e inconstante, junto a um grupo de alunos, por vezes, emocionalmente
comprometido, os professores exercem sua função com satisfação, mesmo apontando as
lacunas da formação específica para atuarem em uma escola prisional. Apontam ainda a
necessidade de visibilidade da educação desenvolvida neste espaço para a sociedade, por meio
das instâncias superiores responsáveis pela educação carcerária. Com relação a Educação de
Jovens e Adultos o foco se dá no modo como se constitui a docência na Educação de Jovens e
Adultos a partir das Representações Sociais construídas por professores a esta modalidade e
as expectativas em torno de sua formação em relação ao fazer-se professor da EJA, já
indicando questões referentes ausências na formação e superações pela própria modalidade
de ensino para se chegar à profissão docente. Os indicativos de análise destacam nessa
discussão atitudes altruístas em relação à docência na EJA. Associam-se a esse debate duas
estruturas de sentidos e significados produzidas a partir das representações sociais dos
professores. Uma que marcam uma EJA que existe reafirmando suas limitações e
reconhecendo-a com um campo de possibilidades; e outro sentido no qual a EJA ainda precisa
ser construída como um espaço educativo de formação da cidadania e modificadora de
trajetórias de vida. Portanto, as representações sociais de professores da EJA, evidenciam
partilhamentos de ordem pessoal de suas trajetórias de vida com os alunos da EJA, aspecto
que influência positivamente no modo como os professores se dedicam a sua formação na
perspectiva de melhorar sua prática e trazer maiores contribuições para esta modalidade de
ensino. Por fim, no que tange a discussão da formação de professores para o ensino da dança
as reflexões se centram nas Representações Sociais de egressos do curso de licenciatura em
dança da Universidade Federal do Pará – UFPA sobre a sua formação docente e as
implicações para o ensino da dança na Educação Básica. A partir deste debate são
identificados condições de produção e circulação de representações sociais veiculadas tanto
no contexto das políticas públicas, quanto no contexto da formação ofertada pela
universidade, assim como do que é reproduzido na escola em relação ao lugar que a arte, por
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meio da dança, ocupa na cotidianidade da educação básica, o que produz o não-lugar tanto
para a dança quanto para o profissional formado em nível de licenciatura. Em outras palavras,
o currículo, a universidade e a escola negam ao futuro professor um lugar que é garantido
legalmente, mas que por muito tempo se manteve desocupado, não só pela história produzida
pela arte em relação a sua inserção no contexto escolar e vice-versa, mas também pela
compreensão que se mantém em relação ao papel das linguagens artísticas na formação
humana. Desse modo, a educação no cárcere, a educação de jovens e adultos e o ensino de
dança na educação básica se mostram como campos de discussão capazes de desvelar o modo
como os lugares de formação e de atuação dos professores vêm se construindo e se mantendo
a partir das representações sociais que circulam em torno de cada uma dessas temáticas
apresentada nesta mesa de discussão e as implicações dessas manutenções para o exercício
docente desses profissionais.
Palavras-chave: Formação Docente. Representações Sociais. Lugares de Atuação.
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DOCÊNCIA ENTRE GRADES: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CÁRCERE
ALMEIDA, Carla Verônica Albuquerque – UNEB

Resumo
Este texto emerge de um estudo doutoral em fase de conclusão que discorre sobre as
representações sociais de formação docente e suas práticas pedagógicas. Tem como objetivo,
analisar as Representações Sociais de professoras de uma escola prisional sobre as práticas
pedagógicas desenvolvidas no cárcere, bem como seus processos formativos. O objeto deste
estudo se delineia no contexto de uma escola prisional, das suas ambiências e do seu entorno,
das representações dos sujeitos que vivenciam o cárcere, especialmente de professoras, suas
interações e relações, na busca de escutar as práticas pedagógicas, o ensinar e aprender,
saberes e formação, a partir das representações presentes em suas narrativas. Através dos
relatos e das narrativas de seis professoras entrevistadas, analisa-se a formação docente nesse
contexto, seus discursos não-formulados, os fazeres, os sentidos, as astúcias vivenciadas e
experienciadas neste ambiente. O referencial teórico estudado busca, inicialmente, apresentar
um breve contexto da educação formal em um ambiente prisional, a formação de professores
para atuarem neste espaço, seus saberes e fazeres, as representações sociais de suas práticas
pedagógicas e está alicerçado nos estudos de Foucault, Moscovici, Ornellas, Nóvoa, Tardif e
Lessard. A tessitura metodológica se fundamenta numa abordagem qualitativa, com enfoque
no método das representações sociais de abordagem processual. Procuramos, entre outras
questões, perceber as ações desenvolvidas pelas professoras, as atividades que realizam diante
das imprevisibilidades do meio, em uma escola situada no cárcere.

Os dados são

categorizados e analisados pela vertente da análise do discurso. Os resultados parciais revelam
que, embora a prática docente se dê em ambiente insalubre e inconstante, junto a um grupo de
alunos, com comportamento, por vezes, diferenciado, os professores exercem sua função com
satisfação, mesmo apontando as lacunas da formação específica para atuarem em uma escola
prisional. Apontam ainda a necessidade de visibilidade da educação desenvolvida neste
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espaço para a sociedade, por meio das instâncias superiores responsáveis pela educação
carcerária.
Palavras-chave: Formação de professor, prática pedagógica, representações sociais

Iniciando o diálogo...
A formação de professores tem sido cada vez mais evidenciada nos estudos e pesquisas
desenvolvidas no cenário da educação, destacando-se em discussões e reflexões sob os mais
variados enfoques. Uma das questões que envolvem esta discussão e que embasa esta
pesquisa que se encontra em fase conclusiva, é a relação entre a formação do(a) professor(a),
os saberes constituídos neste processo formativo e as representações sociais das práticas
pedagógicas desenvolvidas que imprimem ao seu fazer, não apenas as teorias e os conteúdos
curriculares mas,

seus afetos,

seus sentimentos, suas angústias, prazeres, resistências,

vivências e representações acerca do modo de ser e de agir enquanto professoras, no exercício
de suas funções, transcendendo o aspecto formal da ação docente.
A formação docente remete-nos a um processo de dimensões pessoais e profissionais,
estimulado pelas experiências e aprendizagens adquiridas no decorrer do percurso de vida.
Larossa (2002, p. 26) nos remete a pensar nas experiências existenciais que nos tiram do lugar
e nos mobiliza a viver processos de reinvenção. “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”. É no exercício da
prática docente, na ação pedagógica, que o professor constrói o seu fazer, que vai além do que
é prescrito, transcendendo limites e barreiras que lhes são impostas e com as quais se
defronta, em contextos diferenciados de atuação.
Dentre estes contextos diferenciados, encontra-se o espaço prisional, onde não apenas o seu
funcionamento, suas estratégias, suas astúcias, as decisões e regulamentos são investigados,
pesquisados. Interessa-nos analisar as Representações Sociais das práticas pedagógicas no
cárcere, a formação do(a) professor(a) nesse contexto, seus discursos não-formulados, os
fazeres, os sentidos e as astúcias vivenciadas e experienciadas.
Nesta perspectiva, o objeto deste estudo se delineia no contexto de uma escola prisional, das
suas ambiências e do seu entorno, das representações dos sujeitos que vivenciam o cárcere,
especialmente de professoras, suas interações e relações, na busca de escutar as práticas
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pedagógicas, o ensinar e aprender, saberes e formação, a partir das representações presentes
em suas narrativas e formações discussivas. O que pode ser revelado nesses discursos, ou
melhor, o que está des-velado, subentendido, implícito nas práticas pedagógicas no cárcere?
A Teoria das Representações Sociais, de abordagem processual, foi convidada a sustentar este
estudo, por fornecer suporte teórico para o entendimento das relações entre professores e
alunos, expressas na forma de sentir, pensar e vivenciar o processo de ensinar e aprender e das
práticas educativas e formativas vivenciadas em um ambiente e escola prisional. Moscovici
(2004), ao propor os estudos das representações sociais como fenômeno, estabelece que estas
interferem em nossas atividades cognitivas e afetivas, prescrevem e convencionam os objetos,
palavras, pessoas e/ou acontecimentos.

Entre muros e grades... a formação e a prática docente
A relevância do estudo sobre formação docente e das práticas pedagógicas, toma forma no
cenário da educação, articulando-se com as representações sociais e debates contemporâneos
que têm sido promovidos no cotidiano da sociedade brasileira, na busca pela compreensão dos
diversos aspectos que estão imbricados na prática educativa e que coadunem com os
diferentes contextos em que se inserem.
A prática docente apresenta-se conectada ao contexto social em que está inserida, sendo
necessário buscar a compreensão das condições em que esta ocorre, seja nas relações
estabelecidas, (des)construídas, nas reflexões sobre as próprias ações, na tentativa de
compreender a realidade e, sobretudo transformá-la. Nesse sentido, a escola prisional pode ser
um espaço de mediação de saberes e troca de sentidos. A singularidade do (a) professor (a),
como sujeito, mobiliza saberes e conhecimentos a serem partilhados e elaborados a partir de
suas percepções e das exigências que as situações de ensino apresentam, levando-os (as) a
escolher entre diferentes modos de ser e estar no contexto. Ao socializar-se no exercício da
docência, o (a) professor (a) dialoga com os saberes e experiências dos alunos privados de
liberdade que com as suas nuances e singularidades trazem à tona suas fabulações de
discriminação, estigmatizações, exclusões, dores, faltas, desejos e afetos manifestos em
diversas situações e comportamentos.
Nesta perspectiva, é preciso trazer à lume as práticas de formação e o saber fazer do(a)
professor(a) no cárcere, anunciar/denunciar e garantir através dos (des)velamentos das
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histórias/dos sentidos e das representações, o direito a própria fala, as vozes, os sussurros que
circulam na instituição carcerária, dos seus discursos, para que outras histórias e outros
sentidos sejam possíveis, onde silêncios se fizeram presentes pelas forças, quer discursiva,
quer física, criando os sem-sentidos, reverberados na prática docente.
As professoras, colaboradoras desta pesquisa, a partir das suas narrativas, evidenciam suas
histórias de formação, suas práticas que ressoam no cárcere não apenas através das vozes
“autorizadas” que circulam nas prisões, mas das vozes excluídas, refutadas, estigmatizadas,
“[....] na busca dos outros discursos excluídos, restituindo ao enunciado sua singularidade de
acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente” (FOUCAULT,
2011, p. 30)
A Teoria das Representações Sociais nos possibilitou conhecer o avesso e o direito, aspectos
da formação e das práticas pedagógicas desenvolvidas, do cotidiano de uma escola prisional,
suas contradições, seus conflitos, estratégias, saberes e relações estabelecidas pelo ato
educativo na “medida em que se tenta nomear, fazer relações entre as construções simbólicas
com a realidade social e dirige seu olhar epistêmico para entender como esta realidade
constrói a leitura dos símbolos presentes no nosso cotidiano” (ORNELLAS, 2007, p. 168).
Ser professor (a) implica mover-se em determinada realidade, na qual a atividade educativa
deverá se desenvolver, e a realização de estudos articulando os sujeitos envolvidos no fazer
escolar, buscando compreender a forma como se constitui nas relações estabelecidas para sua
efetivação, pode contribuir para o fomento da discussão relacionada ao papel social
desempenhado por esse profissional.
Delineando o percurso... sinalizando alguns resultados
Para trilhar os caminhos desta pesquisa optamos pelo enfoque qualitativo, uma vez que
“prioriza a qualidade dos dados encontrados durante a coleta de dados e não a quantidade em
si” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 38) , o que permite que haja uma aproximação da realidade
experienciada, possibilitando compreender a formação docente e as práticas pedagógicas
desenvolvidas em uma escola prisional, bem como traçar dados que permitem um maior
aprofundamento de aspectos investigados no contexto da educação prisional.
Como referencial metodológico para esta investigação, elegemos a Teoria das Representações
Sociais, liderada por Moscovici, pois possibilita a apreensão da dinâmica da formação, dos
fenômenos de natureza social e psicológica, cuja finalidade é a comunicação e a construção de
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uma realidade comum, onde as pessoas são capazes de adquirir conhecimentos por meio das
suas relações cotidianas. Evidencia-se a maneira como o sujeito apreende sua realidade,
compondo um conhecimento espontâneo, chamado de conhecimento de senso comum, ou
pensamento natural, pois se constrói nas relações do sujeito com a realidade que o cerca,
como produto e processo de uma elaboração psicológica e social do real. Nesse sentido, a
pesquisa revela imagens que condensam significados que nos permitem interpretar as
circunstâncias dos processos formativos, das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas
professoras.
A pesquisa empírica foi realizada com um grupo de seis professoras, que trabalham em uma
escola prisional, situada no interior do Complexo Penitenciário do Estado da Bahia. Os
instrumentos de coleta de dados utilizados para a realização foram: pesquisa documental,
observação direta em campo, revisão da literatura pertinente a temática, entrevistas narrativas
que permitiram a pesquisadora abordar questões livres, a partir de um princípio da autopoises
(produzir de si mesmo) gravadas, com o intuito de obter informações sobre a formação, as
práticas pedagógicas e as experiências vivenciadas em uma escola prisional.
O tratamento dos dados ainda em fase de análise é realizado através de transcrição integral e
literal das narrativas e posterior categorização de dados por meio de instrumento de análise
das representações sociais das práticas pedagógicas das professoras, o que exige tomar como
base o seu processo de formação docente. As narrativas foram realizadas entre conversas e
visitas a escola prisional, durante o ano de 2013, o que oportunizou um vínculo maior da
pesquisadora com as professoras, os alunos e com o ambiente pesquisado, mobilizando novos
olhares e interpretações que não se limitaram apenas aos discursos, mas sim aos gestos, ações
e sentimentos.
Na análise inicial dos dados, alguns dados da observação em campo e dos relatos das
professoras, apontam que a dinâmica da escola situada em um ambiente prisional difere em
vários aspectos de uma escola que funciona fora deste ambiente “extra grades e muros”. São
situações adversas para o exercício da docência como a impossibilidade de utilização de
determinados materiais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, reestruturação do
planejamento diário, adequando-o ao cotidiano do ambiente prisional, já que a metodologia
em diversas situações atrela-se as normas e ditames do sistema prisional. Neste sentido as
professoras revelam que frente as inúmeras dificuldades para o desenvolvimento das práticas
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pedagógicas, buscam driblar os imprevistos do dia-a-dia na cadeia é preciso utilizar todos os
recursos disponíveis que nem sempre fazem parte do planejamento prévio da equipe.
As professoras evidenciam que a educação muito pouco contribui para o processo de
reintegração do sujeito encarcerado, já que uma parcela significativa da sociedade desconhece
que o espaço prisional tem um sistema de educação formal assegurado pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei 9394/1996, o que contribui para que os educandos voltem
a cometer delitos e se reintegrem ao sistema prisional.
Traçar o perfil das representações sociais da prática pedagógica das professoras de uma escola
prisional significa considerá-las em seu contexto sócio-cultural que revela especificidades em
um ambiente em que a educação e a formação, necessitam dialogar com um ambiente
permeado por regras, valores e normas engessadas que institucionalizam uma cultura da
prisão, o que muitas vezes inviabilizam uma prática docente em consonância com o que é
posto pelos dispositivos legais que dispõem sobre a educação como um direito de todos.
A prática pedagógica em condições adversas e ameaçadoras pode significar um desafio para
muitos, impelidos a compreender as razões do cárcere e contribuir com processos de
apreensão do saber sistematizado e de aprendizado não só para os sujeitos privados de
liberdade, mas para os educadores envolvidos no processo; uma prática que não reproduza a
concepção bancária de educação (FREIRE, 2005), mas que contemple uma aprendizagem
participativa fundamentada na valorização e no crescimento do outro e de si mesmo.

Considerações (in)conclusivas
As representações Sociais das práticas pedagógicas revelam que as condições do exercício da
atividade docente na prisão não deixam de ser influenciadas pelo clima do ambiente prisional,
pelo o sentimento de fragilidade e aprisionamento, pelas normas que regem o dia-a-dia no
cárcere e por serem os objetivos da educação variados e complexos, o que requer do(a)
professor(a) um nível maior de autonomia, responsabilidade, envolvimento pessoal, formação
constante a fim de oferecer-lhe subsídios para o enfrentamento diário das situações de
trabalho em um ambiente tão hostil. É preciso que as professoras interpretem, ressignifiquem
e adaptem constantemente seus objetivos aos contextos movediços da prática educativa.
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O NÃO-LUGAR DA DOCÊNCIA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
PROFESSORES DE DANÇA
ANJOS, Francisco Valdinei dos Santos – UFPA
NASCIMENTO, Ivany Pinto – UFPA

Resumo
Representações Sociais – RS de egressos do curso de licenciatura em dança da Universidade
Federal do Pará – UFPA sobre a sua formação docente e as implicações para o ensino da
dança na Educação Básica é objeto de estudo a partir do qual desenvolvemos a tese que neste
texto é tratada a partir de uma das quatro categorias identificadas no percurso de análise da
pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida a partir da temática da formação docente, da dança e do
ensino da dança e das representações sociais a partir de 16 professores egressos do curso de
Licenciatura em Dança e teve como objetivo analisar como se constituem as representações
sociais de egressos do Curso de Licenciatura em Dançada UFPA sobre sua formação docente
e as implicações dessas representações para o ensino da dança na Educação Básica. Trata-se
de uma pesquisa qualitativa e de campo que adotou como técnica para produção de dados o
questionário, a história de vida e a associação livre de palavras e para o tratamento dos dados
a análise de conteúdo categorial temática.

Os resultados preliminares apontam para a

produção do não-lugar do professor formado no campo da arte tanto na perspectiva das
políticas curriculares quanto da cotidianidade da escola. Um não-lugar que reflete
representações sociais, tanto dos próprios professores em relação a sua condição de docente,
quanto daqueles com os quais atuam no exercício dessa profissão. São representações sociais
sustentadas na ideia de que a arte possui menor valor que outros conhecimentos e por essa
razão é negligenciada. Esse panorama indica a necessidade da perspectiva de ressignificação
de determinados tipos de conhecimento, como é o caso da dança para assim possibilitar outras
elaborações sociais na perspectiva representacional e assim, possibilitar outras condutas em
relação às possíveis contribuições da dança para a formação das gerações futuras e como
consequência a inserção dos profissionais licenciados em dança no contexto da educação
básica.
Palavras-chave: Formação Docente. Dança e Ensino de Dança e Representações Sociais
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Abrindo as cortinas
A formação docente, a dança e o ensino da dança e as representações sociais aqui são
assumidos como tríade capaz de explicar consensualidades produzidas psicossocialmente em
relação ao lugar que a dança ocupa nas políticas curriculares, seja pela via da universidade ou
da escola, ou seja, em contextos sociais de produção e circulação de conhecimento que
funcionam como mecanismos de manutenção ou ressignificação de representações sociais.
Diante desta assertiva, apresentamos:

Problema de pesquisa: Como se constituem as representações sociais de egressos do Curso
de Licenciatura em Dançada UFPA sobre sua formação docente e quais as implicações dessas
representações para o ensino da dança na Educação Básica?

Trifurcação teórica
Formação docente, Dança e Ensino de Dança e Representações Sociais foi constituída a
partir das contribuições de Contreras (2002) que discute as perspectivas paradigmáticas sobre
a formação do professor, quais sejam, formação a técnica, a formação reflexiva, a formação
do professor pesquisador e a formação crítica, por meio das quais foi possível identificar
indícios desses paradigmas na formação dos professores investigados e do não-lugar
produzido em função do campo disciplinar do qual são oriundos esses professores. Além
desses Gatti (2010) também se constitui em referencial para compreendermos a
profissionalização docente na esteira da explicação do lugar ocupado pelo professor de dança
seja no sentido mais amplo (social) ou restrito (escola).
Para responder a essa questão lançamos mão de referenciais do campo da psicologia social a
partir de Moscovici (1978), para quem as “representações sociais [...] devem ser vistas como
uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos”. De acordo com
o referido autor, “do ponto de vista dinâmico, as representações sociais se apresentam como
uma “rede” de idéias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por isso,
mais móveis e fluidas que teorias (p.210)”. Além dele alguns seguidores como Jodelet (2001)
Sá (1998) Alvez-Mazzotti (1994) nos ajudam, respectivamente pensar conceitualmente mais
profundamente a teoria das representações sociais; a constituição do objeto de investigação no
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campo dos estudos psicossociais com representações sociais e os estudos de representações
sociais no campo da educação.
No campo temático da dança e ensino de dança são as produções de Strazzacappa (2003) em
torno da formação de professores as bases para discutirmos o modo como essa linguagem
artística se constitui em espaços escolares. Além dela Ferras e Fusari (2010) nos possibilitam
assumir que “a arte pode e deve ser ensinada e aprendida na escola [...]” (p.18), que por meio
dela:
[...] é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a
realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica,
permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e de
desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi
analisada (BARBOSA, 2007, p.18).

“Palavras como distanciamento e alienação representam os conflitos relativos a articulação do
conhecimento da arte com o ensino da arte e a aplicação desse ensino à realidade do aluno e
do contexto escolar” (BIASOLI, 1999, p.199). O destaque aqui evidenciado, na nossa
compreensão, tem uma estreita ligação com os processos de formação desses profissionais
que ensinam arte, assim como daquilo que, em termos de política pública, não é pensado para
esse campo de atuação.

Encenação metodológica
Ao considerarmos que a abordagem qualitativa tem sido tomada dentro dos estudos das
representações sociais como base para verificação de como os conhecimentos socioculturais
compartilhados influenciam nos modos individuais de percepções, experiências e ações,
concebemo-na como uma opção capaz de desvelar tanto a subjetividade12 de quem está sendo
estudado como do próprio pesquisador (FLICK, 2009). Para a produção dos dados foi
utilizado como técnica o questionário, a história de vida e a associação livre de palavras,
aplicada a 16 professores egressos do curso de Licenciatura em Dança da Universidade
12

A subjetividade tanto para os estudos das representações sociais – RS quanto de histórias de vida se constitui
como elemento fulcral para “revelar” o sujeito da pesquisa, seja pelas re/elaborações de conhecimentos
científicos e do senso comum, para o caso das RS e das interligações entre indivíduo e sociedade, entre vivencias
micro e contextos globais para o caso das pesquisas com história de vida.
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Federal do Pará. com relação ao processo analítico, foi a análise de conteúdo categorial
temático a técnica utilizada para tratamento dos dados.

Resultados
Os resultados são apresentados a partir de quatro temáticas orientadoras das categorias de
análise. Todavia, para a discussão nessa mesa discutiremos apenas a dança na escola e nas
políticas curriculares, e a produção do não lugar do professor de dança.
O não lugar se constitui, na nossa compreensão, como u outro espaço/tempo produzido no
processo de formação do professor para o ensino da dança e do exercício da docência,
produzido na acepção de Augé (1994) pela cultura localizada em um tempo-espaço móvel,
pela fluidez da identidade, é outro discussão que se agrega ao debate da formação de
professores para o ensino da dança.
Embora o autor apresente seu constructo voltando-se para uma lógica de transitividade do
indivíduo na sua constituição identitária, afirmando que “a individualidade absoluta é
impensada” (1994, p.23), dada a condição de inter-relação entre o indivíduo e o coletivo, irei
assumir uma compreensão de não-lugar orientada pela negação de um espaço de
pertencimento. Negação não declaradamente posta, mas representada socialmente pelas
imagens e sentidos que os professores egressos do Curso de Licenciatura em Dança da
Universidade Federal do Pará produzem a cerca de ser artista, ser professor.
Os professores ocupam o não-lugar não como espaço de passagem, de trânsito intenso na
acepção de Augé (1994), mas como um espaço de negação oriundo tanto de influências do
lugar de pertencimento artístico quando do lugar de formação inicial desenvolvido pela via do
currículo.
À medida que a arte é apresentada como parte integrante do processo de aprender, ensinar e
pesquisar, processos esses mais visíveis no contexto universitário, isso significa dizer que a
dança como uma das quatro linguagens artística congrega esses possíveis encaminhamentos
favorecedores da formação humana já que compõe as manifestações culturais de qualquer
povo.
Ferraz e Fusari (2010) defendem a ideia de que professor de arte precisa saber arte, saber ser
professor de arte, que por extensão, o professor de dança precisa saber dança, saber ser
professor de dança que, para tanto, necessita de uma formação capaz de agregar as
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especificidades da arte e as especificidades da educação escolar e dos níveis de ensino que
compõem a educação básica, já que é nela que a arte é legalmente obrigatória.
A dança é destacada como uma das quatro linguagens artística nos parâmetros curriculares
nacionais, compondo com as artes visuais, a música e o teatro, a expressão máxima da arte na
escola. Afirma Marques (2001) que apesar de sua importância na escola, muitas vezes a dança
é mencionada apenas em datas festivas como em festas juninas, dia das mães, dia do folclore
e outras festividades ou como atividade extracurricular.
No dizer da referida autora (2012, p.5) “A dança, enquanto arte, tem o potencial de trabalhar a
capacidade de criação, imaginação, sensação e percepção, integrando o conhecimento
corporal ao intelectual”. Todavia esse potencial, embora já vislumbrado nas políticas públicas
que garantem o ensino dessa linguagem, percebemos sua marginalidade no contexto escolar
brasileiro.
A marginalidade da dança pressupõe a marginalidade do profissional da dança. Daí a
necessidade de pensar, ainda que de forma tangenciada, a identidade desse profissional, isso
porque professores são o que são não só pelo processo de formação vivenciado na
universidade pela via da licenciatura, mas também pelo que constrói no contexto social no
exercício da sua prática.
O não-lugar também se constitui a partir do que se representa em termos de profissionalidade.
Daquilo que não é visibilizado, do que não é valorizado como afirmam alguns professores:
A.D.P.03 Da escola formal eles já sabem o que esperar deles, dos
professores das outras disciplinas eles já sabem qual é o “papel” deles.
O nosso não, o nosso é muito ai o professor de dança está aqui, mas tá,
o quê que ele vem fazer, mas como é que a gente vai encaixar essa
menina de dança?
A.P.P.01 Isso acontece porque ainda há esse embate dentro da
sociedade de que a arte é robe, a arte é lazerzinho. O menino vai para
o futebol e a menina tem que ir para o balé e depois ela vai crescer ai
vai ter que ter uma profissão. Então ainda não é vista como profissão.

O não-lugar marginaliza também pela via da ocupação que se faz fora de princípios
considerados constitutivos de uma profissão, a exemplo da formação exigido para atuar em
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um determinado ramo na sociedade. Infelizmente, de acordo com o que afirma uma das
professoras pesquisas “ainda há muitos profissionais que atuam na área da docência em
dança, mas não são licenciados. Então fica aquele conhecimento muito empírico, muito da
vivência de dez anos, da vivência de quinze anos”. (A.P.P.01).
Embora se questione o exercício da docência de profissionais sem a devida formação
universitária, entre os próprios egressos, as primeiras experiências do ensino antecedem o
processo de formação. Desse modo, é preciso pensar que essa prática se manifesta no dia a dia
das sociedades, independentemente de um processo de formação específico. Talvez o ponto
chave dessa questão é o fato de que pensar o ensino da dança em espaços alternativos, a partir
de projetos de inclusão, em escolas de dança, como atividade complementar do currículo
escolar tenha um sentido que não dá o devido mérito a esse campo de conhecimento que se
mostra promotor, tal qual os demais campos, da formação humana.
Ensino de dança na escola, como parte do currículo da educação básica, por exemplo,
demanda o reconhecimento de outros elementos próprios do processo educativo que são
apresentam maior visibilidade no contexto escolar. Não obstante, o não-lugar, a negação da
com dição de docência se produz pela condução do trabalho pedagógico do professor de
dança ou mais, da indisponibilidade de tempo e espaço para exercer a docência. Educação é
processo, é movimento e prescinde de tempo para que novos saberes se conformem na
individualidade social de cada indivíduo.

Considerações finais
É importante pensar que tanto a dança, quanto qualquer outro campo disciplinar assume um
sentido dentro da educação básica que se soma a questões de natureza didático-pedagógicas,
assim como a realidade vivenciada pelos alunos, as políticas públicas pensadas para a
educação e as bases legais que a regimentam. Ou seja, a proximidade da dança com a
educação enquanto prática social, mas também enquanto campo de produção de
conhecimento e de problematização das questões de natureza pedagógicas deve ser ponto
inquestionável entre aqueles que passam por uma formação voltada, sobretudo, para a atuação
na educação escolar.
Dizemos isso por acreditar que a dança não assume um sentido em si quando vivenciada
dentro da educação escolar porque a própria educação escolar é constituída de sentidos bem
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mais amplos aos quais todos os campos disciplinares que constituem o currículo estão
implicado. Esse sentido mais amplo ao qual nos referimos, é referendada pela ideia de
educação como processo pelo qual seja possível interrogar tanto a função do professor como
intelectual quanto da escola como espaço econômico, cultural e social e as consequências
dessas interrogações na formação do educando.
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FAZER-SE PROFESSOR NA EJA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A
DOCENCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NEVES, Joana D’Arc de Vasconcelos – UFPA
NASCIMENTO, Ivany Pinto – UFPA

Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar o modo como se constitui a docência na
Educação de Jovens e Adultos no município de Bragança a partir das Representações que
estes professores atribuem a esta modalidade e as expectativas em torno de sua formação em
relação ao fazer-se professor da EJA. Trata-se de um trabalho que se constitui recorte das
pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventude, Representações
Sociais e Educação – GEPJURSE sobre as “Representações Sociais do trabalho docente entre
professoras e professores de escolas públicas”. Subsidiamos esse estudo no debate nacional da
formação de professores da EJA referendados por Miguel Arroyo, Leôncio Soares, Margarida
Machado, Ivany Nascimento, no referencial teórico da Educação critica de Paulo Freire e nos
construtos teóricos das representações sociais de Moscovici e Jodelet. Essa pesquisa foi
realizada com 40 professores da EJA do município de Bragança que ingressaram no curso de
especialização em EJA oferecido pela UFPA no Campus Universitário de Bragança. Para
tanto adotamos o referencial metodológico fundamentado na abordagem processual das RS
para investigarmos as seguintes questões: (a) Qual o perfil da formação inicial dos professores
da EJA no município de Bragança que buscam a especialização na Educação de Jovens e
Adultos? (b) Quais os sentidos e significados que os professores da EJA que buscam
formação específica em EJA atribuem a Educação de Jovens e Adultos? (c) Quais
expectativas desses professores em torno desta formação? Como técnica coleta de dados
usamos o grupo focal no qual os docentes foram orientados a apresentarem três palavras
justificando os porquês de suas escolhas, nos permitindo assim, categorizar e analisar seus
discursos por meio da vertente da analise do discurso dos Lefreves. Os resultados parciais
anunciam a existência, entre os professores, de representações sociais com conteúdos de
ausências formação e superações pela própria modalidade de ensino para se chegar à profissão
docente. Essas representações mobilizam nesses professores, atitudes altruístas em relação à
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docência na EJA. Constatou-se ainda nos discursos desses professores duas estruturas de
sentidos e significados. Uma que marcam uma EJA que existe reafirmando suas limitações e
reconhecendo-a com um campo de possibilidades; e um outro sentido no qual a EJA ainda
precisa ser construída como um espaço educativo de formação da cidadania e modificadora de
trajetórias de vida. Portanto, as representações sociais de professores da EJA, ALUNOS DO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO partilham, evidenciam mais uma identificação pessoal de
suas trajetórias de vida com os alunos da EJA, aspecto que influência positivamente no modo
como os professores se dedicam a sua formação na perspectiva de melhorar sua prática e
trazer maiores contribuições para os alunos da EJA.
Palavras-chave: Professores da EJA ; Representações Sociais; Formação de Professor

Descortinando o cenário
O presente estudo busca compreender o modo como se constitui a docência da EJA como
profissão dos professores de Bragança a partir da análise das representações sociais dos
profissionais dessa modalidade de ensino que buscam formação da pós- graduação em EJA
sobre o fazer-se docente. Esta pesquisa se situa no campo da formação de professores
abordando sua dimensão psicossocial com o objetivo de analisar os como são construídas as
RS dos professores de EJA do município de Bragança-Pa sobre a docência nesta modalidade
de ensino.
Na revisão da literatura, constatamos que a análise sobre a docência em EJA e o seu processo
formativo destaca entre outros temas: a identidade profissional, a legislação e os currículos
dos cursos de formação de professores. É interessante ressaltar que a maioria dos estudos dos
últimos dez anos que tratam da formação de professores da EJA, o fazem como nos diz
Machado (2008), a partir da mudança de paradigma da concepção compensatória de educação
para a perspectiva de educação como direito e ao longo de toda a vida.
É na perspectiva dessa mudança de paradigma que abordaremos as representações sociais dos
professores do município de Bragança que atuam nesta modalidade de ensino evidenciando a
influência de suas concepções sobre a EJA e no modo como eles constroem expectativas em
torno de sua formação continuada em nível de Pós-Graduação no intuito de compreender a
relação existente entre tais representações e o seu fazer-se docente, pois como nos diz Arroyo
(2000 p.20) “Somos a imagem que foi construída sobre o oficio do mestre, sobre as formas
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diversas de exercer este oficio”. Sabemos pouco sobre a nossa história a luz daquele que a
constrói.
Como relacionamos a teoria das representações sociais e formação docente na EJA,
colocamo-nos diante de questionamentos presente nos últimos doze anos frente às mudanças
paradigmáticas no campo da EJA: Quem são os professores da EJA? Como os professores são
preparados para atuar nessa modalidade? Quem são os alunos da EJA? Para acrescentarmos:
Quais os sentidos e significados construídos em torno da formação dos professores para
atuarem nesta modalidade?

Construindo o enredo
Na busca de compreender o fazer-se docente na EJA a luz daqueles que vivenciam o
processo, partimos do pressuposto de que as representações sociais elaboradas pelos
Professores alunos do curso de especialização em EJA sobre a concepção de EJA orientam
suas atitudes como docentes desta modalidade de ensino e consequentemente as expectativas
que constroem

em relação ao curso de pós-graduação escolhido dando-lhes sentido e

significado. Parafraseando Moscovici (1978: 26) “[...] a representação produz e determina os
comportamentos, pois define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos cercam e nos
provocam, e o significado das respostas a dar-lhes”.
Desta forma, tomamos como pressuposto, a ideia de que os conteúdos representacionais são
capazes de orientar o comportamento dos indivíduos pertencentes a determinados grupos
sociais, principalmente quando o objeto representado, mantém uma estreita relação entre as
aspirações do grupo e a sua profissão. Como é o caso em questão no qual, o grupo de
professores alunos da especialização em EJA, partilha um conteúdo representacional sobre a
concepção de EJA e sobre o seu processo formativo que orientam seus modos de ser e fazerse professor desta modalidade de ensino.
Nesta perspectiva, de (re)construção dos sentidos e significados que orientam o FAZER-SE
professor da EJA, utilizamos como referencial teórico os conceitos frerianos que trazem em
seus princípios a concepção de educação emancipatória e a perspectiva do educador como
agente político na sociedade (

). Nossa opção por este referencial se justifica na medida

em que estes princípios são retomados como parâmetro para pensarmos o educador da EJA,
tanto pelo Parecer CNE/CEB nº 11/2000 que define que o preparo de um docente voltado para

581

a EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas
relativas à complexidade diferencial desta modalidade de ensino (BRASIL 2000 p.56), quanto
pelos movimentos liderado pela comunidade civil organizado nos Fóruns de EJA ( criados a
partir de 1996 numa organização plural, que envolve, em cada estado da federação brasileira,
representantes de vários segmentos, que atuam direta ou indiretamente na EJA: universidades,
movimentos populares, redes públicas de ensino, conselhos municipais e estaduais de
educação, sindicatos, organizações não governamentais, empresas, educandos e educadores),
que defendem quanto a formação de educadores da EJA:
• A criação de uma rede de formação e pesquisa deverá ser concebida com a
contribuição do segmento universidades dos Fóruns de EJA, coordenação da
Anped e segmento de educadores populares e professores da rede pública;
• Garantir investimentos da esfera pública, em formação inicial e continuada
específica para EJA;
• O educador de EJA deve ser reconhecido como pesquisador de sua práxis
pedagógica, sendo este o princípio orientador da formação na graduação e
pós-graduação;
• Garantir o acesso dos educadores da EJA e educadores populares nas
universidades, gratuitamente em cursos de licenciatura;
• Que o governo federal crie mecanismos que viabilizem o processo de
formação inicial e continuada, por meio de parcerias entre as redes públicas
e as instituições de educação superior, promovendo cursos de licenciatura
para educadores da

EJA e educadores populares.

(ENCONTRO

NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 2007).

O desenho de nossos ensaios
A partir desta definição conceitual, construímos os caminhos metodológicos orientados pela
abordagem processual das representações sociais, cuja ênfase reside na apreensão do
processo, por meio de suas diversas fontes, no nosso caso os discursos dos entrevistados. Para
tanto a pesquisa foi desenvolvida na cidade de Bragança -PA com os 40 professores que
ingressaram no curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos na UFPA Campus
de Bragança no primeiro semestre de 2014.
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Para tanto usamos para a escuta dos entrevistados a técnica do grupo focal que de acordo com
Placco (2005) tem a finalidade de levar o pesquisador o mais próximo às compreensões que
os participantes possuem do tópico do pesquisador. Nosso intuito era por meio dessa técnica
trazer a tona, por meio dos discursos dos entrevistados, tanto os elementos das condições do
seu fazer professor da EJA, quanto às condições relacionais que lhe deram sentido, a partir
dos elementos que constituíram a sua formação inicial, sua concepção de EJA e, suas
expectativas em relação ao curso de especialização em EJA, conforme apresentaremos no
sub-tópico a seguir no qual designamos como release, uma vez que sinalizam alguns
resultados dessa pesquisa.

Escrevendo o release
Na análise inicial os professores revelaram em seus discursos imagens nas quais atribuem
uma trajetória escolar marcada por diferentes adversidades. São trajetórias escolares marcadas
por rompimentos ou por inícios de escolarização tardia. Cabe ressaltar que oito desses
profissionais declaram que são oriundos da Educação destinada aos jovens e adultos.
Dentro deste contexto dois aspectos nos chamam atenção, no primeiro o processo de
escolarização tardia reflete no tempo em que esses sujeitos ingressam nos curso de formação
inicial, uma vez que apesar de possuírem em media de 30 a 45 anos de idade, a grande
maioria possui menos de cinco anos de formação em nível superior e, o segundo aspecto é
que esse processo tardio é marcado nos discursos dos professores como um aspecto de
identificação com o aluno da EJA. O que os levam a afirmar que “apesar das limitações da
EJA, ela tem representado a este coletivo um espaço de possibilidades, no qual muitos deles
são exemplos disso”.
Entretanto, se por um lado, a afinidade e identificação com a modalidade de ensino da EJA se
constrói para esse grupo de professores com a EJA m suas trajetórias escolares, no processo
de formação docente via os cursos de licenciaturas o mesmo não ocorre, visto que formados
em sua grande maioria nos cursos de licenciaturas das Instituições de Ensino Superiores
publicas (UFPA, IFPA e UEPA) apenas os professores formados em pedagogia campus de
Bragança (UFPA) e os professores formados em Licenciatura do campo (IFPA/Bragança)
relataram a influencia do curso na sua formação e escolha para trabalhar com a EJA, os
demais cursos de formação inicial (Ciências Biológicas, Ed. Física, Geografia, História,
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Letras, Matemática e Química) não possuem nenhuma disciplina voltada para a especificidade
da modalidade de ensino da EJA.
Isto significa dizer os debates Nacionais em torno da atuação desses profissionais tornam-se
necessários e significativos na medida em que redirecionam seus currículos para atender as
exigências legais em torna da formação dos professores da EJA, tal como descreve Machado:
[...] as mudanças curriculares dos cursos de pedagogia em decorrência
do debate nacional da atuação deste profissional e sua habilitação fez
com que alguns cursos de pedagogia, em varias regiões brasileiras,
passassem a ter em seus currículos ênfases específicas para habilitar o
pedagogo, inclusive a ênfase ou habilitação em EJA (2008; p. )

É interessante ressaltar que ainda situados nesse campo de fragilidades e de poucas estratégias
de formação inicial especifica ao campo da EJA, podemos inferir de acordo com os sentidos e
significados impressos nos discursos dos professores entrevistados que tiveram em seus
currículos na formação inicial disciplinas e estágios voltados para a docência na EJA, no caso
os pedagogos (UFPA) e dos licenciados em Educação do campo (IFPA), a lógica da opção
pela docência na EJA deixou de ser em decorrência da complementação de carga horária, e
passou a ser uma escolha influenciada pela formação que os respectivos cursos
proporcionaram a estes profissionais.
Dentro desta lógica de sentidos e significados podemos dizer que a própria trajetória escolar
faz com que esses profissionais atribuam a esta modalidade de ensino o sentido de espaço de
possibilidades e de oportunidades para a Inclusão Social dos excluídos dos processos de
escolarização.
Contraditoriamente os discursos são marcados pelo sentido de que o sucesso dessa
modalidade de ensino ainda encontra-se intimamente dependente ao envolvimento e a
identidade do profissional, visto as fragilidades e as formas discriminatórias pelas quais a
EJA e os seus sujeitos (ALUNOS e PROFESSORES) continuam sendo vistos na escola e no
próprio município.
O que nos levam a afirmar a existência de duas estruturas de sentidos para definir essa
modalidade de ensino EJA. A primeira marcada pelas suas contradições entre as suas
limitações que os sentidos que os definem como um campo de possibilidades. E segunda os
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sentidos que marcam a ideia de uma EJA que se quer construir como um espaço de direitos e
construções de cidadanias para todos e não apenas alguns. Esta compreensão da necessidade
de mudanças para transformar essa oferta de ensino define ao nosso olhar a natureza
mobilizadora desses profissionais em torno de sua formação especifica no âmbito da
formação em nível de Pós Graduação em EJA.
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MESA: A ESCOLA E O SIMBÓLICO NA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS E EM PIERRE BOURDIEU

LIMA, Rita de Cássia Pereira

Resumo
Ao começar a delinear uma Teoria das Representações Sociais (TRS) em 1961, Serge
Moscovici destaca a função sociocognitiva da representação, cuja estrutura pode ser
desdobrada em duas faces intercambiáveis: a figurativa e a simbólica. O autor afirma que a
representação transmite a cada figura um significado e a cada significado uma figura.
Tentando redefinir conceitos da Psicologia Social com base no fenômeno de representação
social, Moscovici enfatiza a função simbólica desta e seu poder de construção do real: se por
um lado há uma substância simbólica que faz parte da elaboração de uma representação, por
outro lado existem práticas que produzem tal substância. De maneira ampla, o simbólico pode
ser associado a significados que estão no lugar de algo. Em específico na TRS, o simbólico
não está dissociado da figura, visto que elaborações cognitivas e simbólicas são
indissociáveis.
A mesa aqui proposta tem como objetivo refletir sobre essas questões, tendo como cenário o
espaço escolar, carregado de significações construídas em relação a diversos temas, objetos,
pessoas, por agentes e por grupos que dela fazem parte. Espaço também de lutas, de
legitimação da dominação da instituição escolar, de construções resultantes de interações
grupais inseridas em conjunturas políticas mais abrangentes. Essa temática vem interessando
os(as) pesquisadores(as) que compõem a mesa, oriundos de três regiões do país (CentroOeste, Nordeste e Sudeste), correspondendo a quatro estados brasileiros (Mato Grosso, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo). Os dois primeiros trabalhos têm cunho teórico e
os seguintes apresentam pesquisas empíricas em relação com a teoria proposta. Três desses
estudos buscaram aproximação conceitual da TRS com Pierre Bourdieu para a compreensão
do simbólico na escola e um se baseou na categoria espaço, de acordo com autores como
Jodelet (2002) e Sennett (1990), considerando a escola como ambiente afetivamente marcado
por sentimentos associados à dimensão simbólica, histórica e social do lugar.
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Fátima Abdalla procura elementos da teoria da ação, de Bourdieu, e da TRS, de Moscovici,
para melhor compreender relações de força e de sentido na construção simbólica da escola
enquanto espaço da formação e do trabalho docente. Propõe que sejam considerados dois
aspectos: organização para a regulação de regras/normas do sistema de ensino, que tendem a
influenciar os agentes para reproduzi-las (relações de força); auto-organização para a tomada
de decisões – espaço dos possíveis – atualizando a margem de autonomia dos envolvidos e as
estratégias para seu fortalecimento como campo de participação, de colaboração e de
autonomia (relações de sentido). A noção moscoviciana de influência, particularmente a
influência social da escola, ajudaria a compreender as produções simbólicas como
instrumentos de dominação e/ou de construção, de transformação da cultura escolar.
O texto de Pedro Campos e de Rita Lima propõe aproximação conceitual entre o conceito de
“capital simbólico”, de Bourdieu, e a TRS. Na abordagem bourdieusiana, o capital simbólico
é da ordem do conhecimento e do reconhecimento, nascendo da relação entre uma forma de
capital (cultural, social, econômico) e os agentes socializados que o conhecem/reconhecem e
lhe dão valor. Depende de categorias de percepção, de sistemas de classificação, de esquemas
cognitivos dos agentes, o que permite aproximação com as representações sociais. Na
abordagem moscoviciana, elas têm base cognitiva e social, explicada pelos processos de
objetivação e de ancoragem. Na construção/reconstrução do objeto de representação é
possível supor a existência, ou não, de um capital simbólico que emerge da cultura dos grupos
sociais envolvidos. As reflexões explicitadas no texto permitem propor uma hipótese de
trabalho, a ser validada empiricamente, de tratar as representações sociais como formações
simbólicas que condensam os efeitos simbólicos das formas do capital propostas por
Bourdieu.
Moisés Domingos-Sobrinho destaca os efeitos do poder simbólico, de imposição de
legitimidades e de naturalização do mundo, sugeridos por Bourdieu, que perpassam a
construção das representações sociais do ser docente. O enfoque nas relações de poder
simbólico faz parte do percurso acadêmico do autor, durante o qual ele vem procurando, por
meio de um modelo teórico, demonstrar a pertinência de se investigar as representações
moscovicianas em articulação com a praxiologia do mundo social de Bourdieu. Tais reflexões
fundamentam um conjunto de teses doutorais com objetivo investigar o processo de
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construção do ser professor (a) da educação básica, em cidades nordestinas, demonstrando
como os efeitos do poder simbólico de “naturalização” e “imposição de legitimidade”
perpassam os conteúdos representacionais referentes ao ser docente.
O estudo de Naiara Neinow e de Daniela Andrade parte do princípio que um mesmo objeto de
representação pode ativar conteúdos diferentes dependendo do grupo que o significa,
colocando em evidência o efeito da focalização, uma das condições de emergência das
representações sociais no processo de produção de significados. As autoras analisam
diferentes focalizações de representações sociais sobre escola segundo professores e alunos,
conforme a categoria espaço, concebido como matriz, como lugar – significação do espaço –
que lhe atribui identidade, como portador de valor paradigmático por meio da co-existência
ou predominância do potencial narrativo ou linear dos lugares. Dados empíricos coletados em
uma escola pública de Cuiabá-MT revelaram diferentes focalizações ancoradas na idéia de
linearidade e de expressividade. Esses aspectos delineiam a escola como lugar ambíguo e
como campo de relações de poder no qual se forjam identidades sociais vinculadas à idéia de
controle e à idéia de possibilidade de escape, com uma produção previsível e homogeneizante
em contraposição à expressividade de singularidades ancoradas na imprevisibilidade.
Em seu conjunto, os trabalhos apresentados defendem a relevância de estudos psicossociais
que aprofundem a dimensão simbólica da escola com base na TRS, se necessário buscando
apoio de outros referenciais teóricos que permitam aproximações. Ao pensarmos,
particularmente, na relação teórica entre a TRS e Bourdieu, algumas questões podem ser
colocadas, por exemplo: O que é considerado “simbólico” em ambas as teorias? Que visões
de sociedade e de cultura perpassam os textos propostos? Quais são as lacunas
problematizadas por eles?

A mesa não tem ambição de discutir exaustivamente essas

temáticas, mas de provocar o debate para ampliar o olhar psicossocial da escola oferecido pela
TRS.
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RELAÇÕES DE FORÇA E DE SENTIDO EM BOURDIEU E MOSCOVICI PARA
COMPREENDER A CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DA ESCOLA
ABDALLA, Maria de Fátima Barbosa – UNISANTOS e CIERS-Ed/FCC

Agência de financiamento: Capes

Resumo
Este texto tem como objetivo central identificar elementos da teoria de ação, de Bourdieu
(1997, 1998a, 1998b), e da teoria das representações sociais/TRS, de Moscovici (1978), que
possam contribuir para compreender as relações de força e de sentido na construção simbólica
da Escola enquanto espaço da formação e do trabalho docente. Dentre os elementos da teoria
bourdieusiana, retoma-se a tríade conceitual - o campo, o capital e o habitus -, tendo como
ponto central a relação (de “mão dupla”) entre as estruturas objetivas (dos campos sociais) e
as estruturas incorporadas (do habitus). Pretende-se, de um lado, aguçar o olhar para as
relações de legitimação da dominação da Escola, pois ela exerce um trabalho de imposição ou
dominação simbólica em relação aos agentes envolvidos. De outro, tem-se a intenção de
refletir sobre as tomadas de posição ou escolhas que os agentes fazem no domínio da prática,
para entender a Escola como “espaço dos possíveis”. Importa revelar que as relações de força
se manifestam como relações de sentido, e configuram as representações que os agentes
incorporam a serem influenciados pela Escola enquanto “força formadora de hábitos” (habitus
cultivado). Em Moscovici (1978), parte-se da noção de representações sociais, destacando-se
que ela contribui para os processos de formação de condutas e de orientações das
comunicações sociais. Focaliza-se a noção de influência (MOSCOVICI, 1985, 2011a), a fim
de se analisar a influência da Escola para seus agentes, na conservação e/ou transformação da
cultura escolar. Distinguem-se, assim, as modalidades de influência, que ora fazem com que
os agentes envolvidos reforcem o status quo, “conformando”/regulando a Escola (relações de
força), e ora possibilitam que haja mudança/transformação, dando abertura a um processo
coletivo de mudança/inovação da Escola (relações de sentido). A partir das proposições
teóricas, considera-se que a Escola é organizada para a regulação de regras/normas do sistema
de ensino, que tendem a influenciar os agentes para reproduzi-las (relações de força); mas ao
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mesmo tempo poderá se auto-organizar para a tomada de decisões, atualizando a margem de
autonomia dos envolvidos e as estratégias para seu fortalecimento como campo de
participação, de colaboração e de autonomia (relações de sentido).
Palavras-chave: Bourdieu e Moscovici; construção simbólica da Escola; modalidades de
influência.

Introdução
O objetivo central aqui é o de identificar elementos da teoria de ação, de Bourdieu (1996,
1997, 1998a, 1998b), e da teoria das representações sociais/TRS, de Moscovici (1978), a fim
de compreender as relações de força e de sentido na construção simbólica da Escola enquanto
espaço da formação e do trabalho docente. Nesta perspectiva, partimos da seguinte
inquietação: quais seriam, então, os elementos que caracterizam a teoria de ação e a TRS e
poderiam estar sendo aqui privilegiados para compreender a influência da escola na
constituição de sua significação simbólica? Para dar conta dessa questão, destacamos os
conceitos fundantes da teoria de ação de Bourdieu (1997), no sentido de procurar entender as
produções simbólicas como instrumentos de dominação (BOURDIEU, 1998b, p. 10-11), mas
também como “um (quase) sistema dotado de sentido e doador de sentido” (BOURDIEU,
1998a, p. 94), que engendra possibilidades de construção de “espaços possíveis”. Ou seja, “do
que é possível, concebível, nos limites de certo campo” (BOURDIEU, 1996, p. 267). E
revisitamos, também, as noções de representações sociais e de influência social e suas
modalidades, em Moscovici (1978, 1985, 2011a). Tais noções contribuem para compreender
a influência social da Escola, na conservação e/ou transformação do que aqui consideramos
como cultura escolar: espaço em que existem interações simbólicas que possibilitam
interpretar normas, rituais, mitos etc., regular comportamentos, fortalecer as pertenças ao
grupo e enfrentar desafios. Com efeito, como diria Bourdieu (2011, p. 234), “a cultura é um
desafio que, à semelhança de todos os desafios sociais, supõe e impõe, a um só tempo, que o
indivíduo entre no jogo e se deixe levar pelo jogo”.

Dos elementos da teoria de ação em Bourdieu
Para que se possa compreender a construção simbólica da Escola, interessa-nos, aqui, situar a
tríade conceitual da teoria de ação - o campo, o capital e o habitus, tendo como ponto central
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a relação (de “mão dupla”) entre as estruturas objetivas (dos campos sociais) e as estruturas
incorporadas (do habitus). Quanto ao campo, é preciso nos lembrar dos três momentos
descritos por Bourdieu e Wacquant (2008, p. 143-145): 1º deve-se analisar a posição do
campo frente ao campo de poder; 2º é necessário traçar um mapa da estrutura objetiva das
relações entre as posições ocupadas pelos agentes ou instituições; e 3º tem que se analisar o
habitus dos agentes, os diferentes sistemas de disposições que são adquiridos ao internalizar
um determinado tipo de condição social e econômica. Condições estas que nos fazem pensar,
também, sobre a noção de capital, pois seja ele econômico, cultural, escolar ou social, reforça,
segundo Bourdieu (1997), o princípio da diferença ou diferenciação.
Somando a isso, não podemos ignorar o que o próprio Bourdieu (1998a, p. 211) nos ensina
sobre a Escola, enquanto “força formadora de hábitos”, pois ela oferece “uma disposição geral
geradora de esquemas particulares capazes de serem aplicados em campos diferentes do
pensamento e da ação aos quais se pode dar o nome de habitus cultivado”. Entendendo-se,
assim, que habitus cultivado seria, segundo Bourdieu (1998a, p. 349), um “(...) sistema dos
esquemas interiorizados que permitem engendrar todos os pensamentos, percepções e as
ações caracterizadas de uma cultura”.
Nesta direção estes três conceitos nos ajudam a olhar para as relações de legitimação da
dominação da Escola (o habitus cultivado), no sentido de que ela exerce um trabalho de
imposição ou de dominação simbólica em relação aos agentes envolvidos. Ou seja, a Escola
comunica seus princípios de organização e cumpre a sua função, que é a de “transmitir este
programa de pensamento chamado cultura”: programação esta “capaz de facilitar sua
transmissão metódica” (BOURDIEU, 1998a, p. 215). Mas onde ficam, então, os espaços dos
possíveis? Como a Escola pode se tornar espaço do aprendizado da autonomia? Como as
relações de força podem se manifestar como relações de sentido e configurar uma nova “força
formadora de hábitos”?
Para responder a estas indagações, usando as palavras de Bourdieu (1998b, p. 118), diríamos
que é preciso “apreender ao mesmo tempo o que é instituído, sem esquecer que se trata
somente da resultante, num dado momento, da luta para fazer existir ou ‘inexistir’ o que
existe, e as representações, enunciados performativos que pretendem que aconteça aquilo que
enunciam, restituir ao mesmo tempo as estrutura objetivas e a relação com as estruturas, a
começar pela pretensão a transformá-las...”. É necessário, dessa forma, tomar posições e/ou
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reinventar o “espaço dos possíveis” (BOURDIEU, 1996, p. 265-270): fazer escolhas,
empreender apostas e estratégias para se compreender a lógica das práticas. Sobretudo,
admitir, junto com Bourdieu (1996, p. 347), “que é possível um pensamento das condições
sociais do pensamento que dê ao pensamento a possibilidade de uma liberdade com relação a
essas condições”. O que significa interrogar as condições de possibilidade e tomar
consciência das opções e ações dos sujeitos na construção simbólica da Escola na interação
com outros sistemas sociais, sublinhando a necessidade de sua visibilidade enquanto espaço
de mobilização social e de relações de sentido para cada um dos envolvidos no
projeto/trabalho educativo.

Dos elementos da TRS de Moscovici
Para se compreender a construção simbólica da Escola, recorremos, também, às palavras de
Moscovici (1978, p. 77), quando diz que: “a representação contribui exclusivamente para os
processos de formação de condutas e de orientação das comunicações sociais”. E é, neste
sentido, que resolvemos enfrentar este estudo e recuperar, de algum modo, a noção
moscoviciana de influência, pois consideramos que ela nos ajudará a compreender como se dá
a construção simbólica da Escola.
Como revelam Paicheler e Moscovici (1985, p. 176): “dispomos de uma só palavra,
influência, para referirmos a realidades diversas, inclusive contraditórias, para dar conta de
vários significados; uma só palavra para denominar tanto a ação como o efeito, tanto a
uniformidade como a troca”. Além disso, toda influência, enfatizam os autores, “supõe uma
modificação dos indivíduos ou grupos influenciados” (p. 177). Entretanto, continuam,
“existem duas grandes categorias de possíveis respostas à influência: a aceitação e a
resistência” (p. 176). E, segundo eles, se há resistência, é preciso saber a sua amplitude, suas
causas e seu objeto. Em termos de aceitação, ou seja, de conformidade, esses autores citam,
também, a distinção de conformidade introduzida por Kelman (1961, apud PAICHLER;
MOSCOVICI, 1985, p. 177-178): 1º interiorização - é a mais permanente e a mais enraizada
das respostas à influência social, em que o sujeito internaliza o sistema de valores e condutas
dos demais como se fossem seus, e não percebe que tem sido objeto de influência; 2º
identificação - trata-se de uma resposta à influência social de um indivíduo que deseja ser
semelhante ao seu influenciador, adotando o comportamento, atitudes e opiniões das pessoas
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com o qual se relacionam; 3º conformidade simulada - consiste em aceitar de forma pública
um comportamento ou um sistema de valores sem aderir de fato a eles, continuando, assim,
com suas crenças. Como dizem os autores, “a conformidade simulada, todavia é uma forma
de conformidade, porém já constitui uma forma de resistência à influência” (PAICHELER;
MOSCOVICI, 1985, p. 178).
Entendemos também, junto com Moscovici (2011a, p. 74-75), que: a) a influência se exerce
em duas direções: da maioria em relação à minoria e da minoria em relação à maioria; b) é um
processo recíproco que implica ação e reação tanto da fonte como do alvo; c) é importante
saber por que e como um agente social, sobretudo em posição minoritária, é capaz de exercer
influência; d) os grupos e os indivíduos são muito diferentes em relação ao grau de
interiorização das normas ou às respostas sociais, podendo haver “compromisso profundo”,
“adesão superficial” e até uma “resposta automática”; e e) a existência de um conflito
anterior, ou discrepância entre os graus de adesão às normas e às opiniões, cria uma
predisposição para a mudança e um potencial de mudança.
O que se quer é compreender, então, a noção de influência social sob o ponto de vista das
“modalidades de influência”, que incluem, como acentua Moscovici (2011a, p. 177-183): a
conformidade, a normatização e a inovação. Modalidades estas, que ora fazem com que os
agentes envolvidos reforçam o status quo, “conformando”/regulando a Escola, e ora
possibilitam que haja mudança/transformação, permitindo um processo coletivo de mudança e
uma autonomia da escola enquanto organização social.
Conforme Moscovici (2011a, p. 178), a conformidade “define o comportamento de um
indivíduo ou subgrupo quando este comportamento está determinado por normas e
expectativas legítimas de grupo”. E a função da conformidade é a de “eliminar o desvio que
ameaça de modo permanente a integridade de toda a entidade social” (p. 178). A
normatização está marcada, segundo o autor, “pela necessidade de evitar o conflito e de
impedir o desacordo em relação ao esquema de referência” (p. 182). E quanto à inovação,
Moscovici (2011a, p. 182) enfoca “o processo de mudança e de inovação desde baixo, onde a
mudança resulta da ação de uma minoria que não possui um status privilegiado quanto à
posição social e competência” (p. 182). Mas a questão que nos resta é: em que medida essas
noções bourdieusianas e moscovicianas podem contribuir com o estudo da construção
simbólica da Escola (e da cultura escolar) voltada para a formação e para o trabalho docente?
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Considerações finais
Neste momento é importante levantar algumas considerações, a partir das proposições
teóricas e da questão indicada, levando em conta que “quando a ideia muda, a realidade em
que vivemos juntos não é mais a mesma” (MOSCOVICI, 2011b, p. 180). Nesta perspectiva,
enfatizamos que: 1º é necessário identificar a Escola enquanto campo de forças e de lutas
(habitus cultivado) e como organização social, voltada para a regulação de regras/normas do
sistema de ensino, e que tende a influenciar os agentes para reproduzi-las (relações de força);
e/ou como identidade local, que poderá se auto-organizar para a tomada de decisões,
atualizando a margem de autonomia dos professores envolvidos e as estratégias para seu
fortalecimento (relações de sentido); e 2º há um conjunto de interpretações para compreender
qual o “efeito” e/ou a “influência” da Escola: a) espaço de concretização das políticas
educativas (habitus cultivado e/ou conformidade/normatização); b) local de conflito e de
desordem, mas que assume diferentes funções e indicam diversos sentidos em busca da
coesão de sua identidade (espaço de autonomia/emancipação e/ou de inovação); e c) locus de
mobilização social (“espaço dos possíveis”), em que uma nova atitude/ação coletiva se esboça
para reinventar relações de sentido para a Escola como campo de colaboração, de participação
e de autonomia, renovando, assim, o espaço da formação e do trabalho docente.
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Resumo
Para refletir sobre a relação entre a escola e o simbólico, o texto tem como objetivo
estabelecer aproximações entre o conceito de “capital simbólico” de Bourdieu e a teoria
moscoviciana das representações sociais. Na abordagem bourdieusiana, o capital simbólico é
da ordem do conhecimento e do reconhecimento, nascendo da relação entre uma forma de
capital (cultural, social, econômico) e os agentes socializados que o conhecem/reconhecem e
lhe dão valor. Ele depende de categorias de percepção, de sistemas de classificação, de
esquemas cognitivos dos agentes, o que permite aproximação com as representações sociais.
Na abordagem moscoviciana, as representações sociais têm base cognitiva e social, explicadas
na obra seminal da teoria (La psychanalise, son image, com public) por meio dos processos de
objetivação e ancoragem. A objetivação se situa mais ao nível do conceito, sendo um
processo cognitivo para a interpretação do objeto representado, processo este de
conhecimento e de reconhecimento do objeto. A ancoragem suscita um modelo de ação,
consequência do modo como o objeto representado é inserido pelo grupo na hierarquia de
valores da sociedade e integrado nas relações sociais de acordo com as preferências deste
grupo. Na construção/reconstrução do objeto de representação é possível supor a existência,
ou não, de um capital simbólico que emerge da cultura dos grupos sociais envolvidos. Estão
aqui duas posições diferentes, mas não antagônicas e complementares para a compreensão do
espaço escolar. Se em Bourdieu é difícil perceber uma teoria dos grupos sociais, em
Moscovici parece estar ausente uma teoria da sociedade. Consideramos que, para o estudo do
simbólico na escola e dos diversos aspectos que lhe dizem respeito, essas duas abordagens são
necessárias. A dificuldade de se discutir o capital simbólico na escola (ou seus efeitos de
dominação simbólica) pode estar ligada à ideologia instituída pelo Estado, que define a
função social da escola e do conhecimento. Professores, alunos e famílias – sem, ou com
pouco capital simbólico – tendem a não serem suficientemente reconhecidos, como
produtores legítimos de saber, para que suas representações sociais da escola (real objeto do
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cotidiano) possam produzir efeitos de valor, de reconhecimento, de poder político. Muitas
vezes os professores não encontram as condições simbólicas de reconhecimento, para fazer-se
grupo. Os elementos aqui examinados permitem propor uma hipótese de trabalho, a ser
validada empiricamente, de tratar as representações sociais como formações simbólicas que
condensam os efeitos simbólicos das formas do capital em Bourdieu, ou seja, o estudo das RS
seria um caminho privilegiado para o estudo do capital simbólico e vice-versa.
Palavras-chave: Escola, Capital Simbólico, Representações Sociais, Espaço Social.

Esse texto dá continuidade a trabalhos anteriores, em que buscamos aproximação conceitual
entre “campo”, de Pierre Bourdieu, e “grupo” na teoria moscoviciana das representações
sociais (LIMA e CAMPOS, no prelo) e também, sob a ótica das posições sociais, uma
reflexão sobre “campo social”, de Pierre Bourdieu e “campo do objeto de representação
social” de Willem Doise (CAMPOS e LIMA, artigo inédito). Esses dois artigos estão
fundamentados na proposta de aprofundar o enfoque psicossocial na Educação, possibilitando
identificar elementos simbólicos em sua interação dinâmica com o contexto histórico e social.
Neste trabalho tomamos como ponto de partida o conceito de “capital simbólico” de Bourdieu
para compreender a dimensão simbólica da escola. Defendemos que estudar este capital no
espaço escolar oportuniza aproximação com a Teoria das Representações Sociais (TRS), visto
que ambos dizem respeito a conhecimentos, a estruturas mentais, a crenças, a valores sociais.
Podemos citar algumas obras em que Bourdieu expõe seu entendimento a respeito do “capital
simbólico”: Sur l´État (2012), Méditations pascaliennes (1997), Raisons pratiques – Sur la
théorie de l´action (1994), Choses Dites (1987), Esquisse d’une théorie de la pratique (1972).
Em “Sur l´Etat” (BOURDIEU, 2012), o autor se interessa pela gênese do Estado, sendo este
considerado produtor de instrumentos para a construção da realidade social, organizando ritos
de instituição que contribuem para produzir divisões sociais e inculcar princípios pelos quais
essas divisões são percebidas. Nesse modelo genético, o Estado é visto como campo de lutas
tendo por trama o poder sobre os outros campos e envolvendo um processo de concentração e
acumulação de diferentes tipos de capital (econômico, cultural, social, simbólico, entre
outros), um exercendo poder nos outros.
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Segundo o autor (BOURDIEU, 2012), a noção de campo está ligada às relações simbólicas
operadas no espaço social constituído de “mercados” dotados de uma lógica específica. Os
campos são influenciados por diferentes formas de capital, particularmente: o capital
econômico (relações de produção, bens econômicos, rendas); o capital cultural (originalmente
proposto para pensar o sucesso/fracasso escolar como resultado da desigualdade de acesso das
crianças a bens culturais como bibliotecas, viagens, artes de maneira geral, envolvendo
também obtenção de títulos escolares); o capital social ( recursos que garantem uma rede
durável de relações sociais, como frequentar clubes e práticas esportivas); o capital simbólico
(estratégias de acumulação e de reconhecimento da honra, por exemplo).
O “capital simbólico” que destacamos aqui, espécie de crédito (BOURDIEU, 1987), é
proposto para compreender a lógica que o Estado parece construir, considerada um processo
de concentração, de acumulação de diferentes tipos de capital. Ao estudar esta lógica,
Bourdieu (2012) afirma que é um capital da ordem do conhecimento e do reconhecimento,
nascendo da relação entre um tipo de capital (cultural, militar, econômico, físico, entre outros)
e os agentes socializados conhecem/reconhecem. Nessa dinâmica relacional, o autor faz
referência à acumulação inicial de diferentes tipos de capital que, se acumulando, sofrem uma
transmutação, sendo o capital simbólico a noção mais complexa e a mais necessária para essa
compreensão. Segundo Bourdieu (1997), este capital é efeito da distribuição de outras formas
de capital em um campo, assim talvez fosse até melhor falar de efeitos simbólicos do capital.
Exemplos deste capital, de acordo com o autor, seriam a nobreza e o campo político (este por
excelência um lugar de ser, de existir, de ser percebido). A autoridade estaria baseada nesse
capital reconhecido socialmente como legítimo (BOURDIEU, 2012). Outro exemplo típico de
capital simbólico seria a honra nas sociedades mediterrâneas, que existe pela reputação, pela
representação dos outros, quando as pessoas compartilham crenças que lhes fazem perceber
propriedades e condutas como honradas ou desonradas (BOURDIEU, 1994). A competência
técnica e o conhecimento científico seriam também instrumentos de acumulação de capital
simbólico (BOURDIEU, 1997).
O conceito de habitus13 relaciona-se a esse capital. Para Bourdieu (2012), o Estado se
apropria de estruturas mentais produzindo um habitus cultural em que domina a gênese e a
13

Habitus: sistema de disposições duráveis interiorizadas pelos indivíduos em suas condições objetivas de
existência, e que funciona como esquemas inconscientes de ação, de percepção e de reflexão (BOURDIEU,
1979).
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estrutura. O autor (BOURDIEU, 1987) se refere ao habitus como condições sociais de
existência interiorizados pelos agentes sob a forma de princípios inconscientes de ação e
reflexão, de esquemas de sensibilidade e do entendimento. Depois de estruturado pelas
condições sociais de existência, o habitus continua produzindo uma subjetividade
(percepções, representações, opiniões, crenças, desejos) relativamente independente do
exterior, expressa e se exteriorizada na ação dos indivíduos e grupos.
Para Bourdieu (1997), a disposição do habitus tende a conservar ou a aumentar o capital
simbólico. Na honra, por exemplo, a disposição pode ser adquirida pela educação ou por sua
frequência (precoce e prolongada) indiscutível nas práticas. Assim, diferentes tipos de capital
tendem a funcionar como capital simbólico quando este obtém o reconhecimento na forma de
habitus estruturado de acordo com as estruturas do espaço onde ele é gerado. Como afirma o
autor (BOURDIEU, 1994), quando as representações oficiais do que o homem é em um
espaço social se tornam habitus, elas se tornam o princípio das práticas.
Bourdieu (1997) chama a atenção para a inseparabilidade entre as dimensões política e
cognitiva ao afirmar que a luta política é uma luta cognitiva pelo poder de impor a visão
legítima do mundo social, por meio do reconhecimento acumulado sob a forma de capital
simbólico de notoriedade e de respeitabilidade. Para o autor (BOURDIEU, 1994), este capital
depende de categorias de percepção de propriedades de outros capitais por parte dos agentes
que as percebem, as reconhecem e lhes dão valor. Ele envolve sistemas de classificação,
esquemas cognitivos que, para o autor, são ao menos em parte produto da incorporação, pelos
agentes, das estruturas objetivas do campo em questão. Segundo o autor (op.cit), os agentes
sociais constroem o mundo social através de estruturas cognitivas, visto que os atos de
submissão, de obediência, mobilizam formas e categorias de percepção. Bourdieu (op. cit., p.
189) ainda afirma que este capital tem eficiência simbólica como se fosse uma “força mágica”
porque responde a crenças, a expectativas coletivas socialmente construídas.
De acordo com Bourdieu (2012), a concentração de capital simbólico é necessária para os
processos de nominação, poder de criação social em que a pessoa nomeada passa a existir
conforme a nominação e cujos proveitos podem ser percebidos em forma de crédito, de
confiança, de autoridade. Para o autor (BOURDIEU, 1997), esse capital que existe pela
estima, pelo reconhecimento, pela confiança nos outros, assegura formas de dominação e se
perpetua somente se consegue obter a crença em sua existência. Este é um dos aspectos que
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suscita aproximações entre capital simbólico e representações sociais, especialmente no
espaço escolar. Como afirma Campos (2013, p. 46), baseando-se nos primeiros textos sobre a
TRS (MOSCOVICI, 1976; JODELET, 1984), a representação social:
[...] é uma formação simbólica, um conjunto organizado de
significados, saberes, crenças ou cognemas; formação gerada na
interação de um grupo com um objeto (fenômeno, evento), dentro do
campo social que recobre este mesmo objeto, no qual se encontram
outras formações simbólicas (ideologias, valores, normas, outras
representações sociais, mitos, conhecimentos científicos etc), outros
objetos, instituições e, para simplificar, outros grupos sociais com seus
valores, crenças etc.
Quando apresenta a TRS em sua obra seminal, Moscovici (1976), ao explicar as
representações com base em uma perspectiva cognitiva e social, propõe que elas são
elaboradas por meio dos processos de objetivação e ancoragem. A objetivação se situa mais
ao nível do conceito, sendo um processo cognitivo para a interpretação do objeto
representado, processo este de conhecimento e de reconhecimento do objeto. A ancoragem
suscita um modelo de ação, consequência do modo como o objeto representado é inserido
pelo grupo na hierarquia de valores da sociedade. Este objeto é integrado nas relações sociais
de acordo com as preferências do grupo, sendo associado a formas conhecidas e reconhecido
através delas.
Ao considerarmos esses dois processos na formação de representações sociais a respeito de
vários objetos, podemos dizer que normas e valores sociais dominantes interferem no
reconhecimento, pelo grupo, de certos elementos do objeto representado. Ao representar um
objeto social, cada grupo se representa face ao objeto (constitui ou reforça uma “norma
identitária”) e face aos outros grupos que têm relação direta com este mesmo objeto. Isto
significa que cada grupo constrói cognitivamente uma visão de seu “ambiente”, integrando e
reconstruindo os valores a as atitudes referentes ao seu próprio grupo e aos outros grupos
diretamente envolvidos. Para integrar os diversos níveis de julgamentos sociais (atitudes,
atribuições, estereótipos e valores incluídos) os grupos tomam em consideração a distribuição
no real e na história de uma sociedade, do capital econômico, social e cultural.
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Temos aqui duas posições diferentes, que não consideramos

antagônicas, mas

complementares para a compreensão do espaço escolar. Bourdieu valoriza a dimensão
simbólica de instituições situadas em diversos campos sociais, por exemplo, o Estado como
instância de poder simbólico que exerce dominação simbólica em outras (podemos citar o
campo da escola pública, por exemplo). Moscovici, com a TRS, valoriza as interações grupais
mobilizadas para a atribuição de significados a objetos que afetam esses grupos. Se no
primeiro é difícil perceber uma teoria dos grupos sociais, no segundo parece estar ausente
uma teoria de sociedade. Consideramos que para o estudo do simbólico na escola, e dos
diversos aspectos que lhe dizem respeito, essas duas abordagens são necessárias.
A dificuldade de se discutir o capital simbólico na escola (ou seus efeitos de dominação
simbólica) talvez esteja no fato que a ideologia instituída pelo Estado, que define a função
social da escola e do conhecimento, opere como um bloqueio. Sobretudo porque professores,
alunos e famílias – sem, ou com pouco capital simbólico – não são reconhecidos como
produtores legítimos de saber, para que as representações sociais da escola (real objeto do
cotidiano) possam produzir seus efeitos de valor, de reconhecimento, ou seja, de poder
político. Os professores, por exemplo, se constituem em grupo que não encontra as condições
simbólicas de reconhecimento, para fazer-se grupo. Nesse sentido, a aproximação entre o
conceito de capital simbólico de Bourdieu e a TRS pode oferecer contribuições relevantes
para estudos que pretendem aprofundar o olhar psicossocial para a instituição escolar.
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PODER SIMBÓLICO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO SER DOCENTE

DOMINGOS SOBRINHO, Moisés– UFRN
Agência: CAPES/REUNI14
Resumo
Apresenta-se aqui uma exposição simplificada dos resultados da aplicação de uma proposta
de modelo teórico que articula a teoria das representações sociais e a praxiologia social de
Pierre Bourdieu feita por um conjunto de teses doutorais que tiveram como objeto de pesquisa
a construção do ser professor (a) da educação básica em algumas realidades da região
Nordeste. Todavia, nesta exposição, o foco estará voltado para destacar como os efeitos do
poder simbólico, de imposição de legitimidades e de naturalização do mundo, sugeridos por
Bourdieu, perpassam a construção das representações sociais do ser docente nas realidades
pesquisadas. Este enfoque visa explorar tanto as preocupações epistemológicas levantadas por
Moscovici e Denise Jodelet, em seus diferentes trabalhos, as quais acentuam que as
representações sociais devem ser estudadas articulando-se tanto os elementos afetivos e
mentais, como as relações sociais que as afetam, isto é, a realidade material, social e ideativa
sobre a qual elas têm de intervir, integrando-se, assim, na análise desses processos, a pertença
e a participação, sociais ou culturais, dos sujeitos. Com base nos dados empíricos extraídos de
cinco teses doutorais orientadas pelo autor, procura-se, acompanhando-se essas preocupações,
demonstrar como os efeitos de ‘imposição de legitimidade’ e de ‘naturalização do mundo’,
decorrentes do poder simbólico, perpassam a construção dos conteúdos representacionais
relativos ao “ser docente” e ganham visibilidade por meio das comunicações e condutas que
ajudam a construir. O que é feito com o apoio da praxiologia bourdieusiana, para a qual, a
cultura não deve ser encarada apenas como um conjunto de obras materiais e imateriais, mas,
como resultante da elaboração de percepções sobre o mundo e das diferentes maneiras de
descrevê-lo e compreendê-lo. Não deve ser vista apenas como construção de sentidos, mas,
em grande medida, como resultante das disputas pela imposição dos sentidos legítimos sobre
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o mundo, o que pressupõe a existência de um poder que não atua pela coação ou pela força
física,

porquanto resultado do acordo pré-reflexivo entre as estruturas objetivas e as

estruturas incorporadas. No caso em foco, demonstra-se isto nas representações sociais do ser
professor (a) construídas por docentes do ensino fundamental e infantil de cidades nordestinas
(Natal, Campina Grande, João Pessoa e Maracanaú) e evidencia-se sua repercussão sobre
certas práticas desenvolvidas no espaço escolar.
Palavras – chave: representações sociais; poder simbólico; ser docente; espaço escolar.

Introdução
A exposição que se segue visa demonstrar, a partir dos resultados de um conjunto de
pesquisas que tiveram como objetivo investigar o processo de construção do ser professor (a)
da educação básica, em algumas cidades nordestinas, como os efeitos do poder simbólico de
“naturalização” e “imposição de legitimidade” perpassam os conteúdos representacionais
referentes ao ser docente. O enfoque centrado nas relações de poder simbólico, aqui
priorizado, faz parte de um longo percurso durante o qual se vem procurando demonstrar a
pertinência de se investigar as representações moscovicianas em articulação com a
praxiologia do mundo social de Bourdieu. Isto porque, como explicita Denise Jodelet, as
representações sociais devem ser estudadas articulando-se elementos afetivos, mentais e
considerando-se as relações sociais nas quais estão envolvidas, quer dizer, a realidade
material, social e ideativa sobre a qual têm de intervir. Contudo, diz ainda a autora, embora o
sujeito seja considerado de um ponto de vista psicológico, a particularidade da pesquisa das
representações sociais está no fato de se integrar “na análise desses processos a pertença e a
participação, sociais ou culturais, do sujeito. É o que a distingue de uma perspectiva
puramente cognitivista ou clínica.” (JODELET, 2001, p. 26-27). Daí ser preciso perguntar:
“Quem sabe e de onde sabe?”, “O que sabe e como sabe?”, “Sobre o que sabe e com que
efeitos?” A esse conjunto de questões e na perspectiva aqui adotada, acrescenta-se a pergunta
“A partir de que condições sabe?”, com o fim de se elaborar uma matriz de leitura da
construção dos sentidos do mundo social realizada pelas diferentes formas de coletivos de
indivíduos, mais precisamente, elaborar uma matriz de leitura da construção dos sentidos dos
objetos sobre os quais se disputa a imposição do sentido legítimo sobre os mesmos.
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Legitimidade comumente resultante dos efeitos do poder simbólico de naturalização ou de
imposição da cultura hegemônica sobre o que deve ou não ser aceito como válido.
Acrescentamos o advérbio “comumente” ao termo legitimidade, pois, concordamos
igualmente com Bourdieu quando alerta, no livro Razões práticas (1996), para o fato de nem
todas as condutas humanas serem movidas pela busca de distinções ou resultantes da
imposição de legitimidades ou do efeito de naturalização do mundo social.
A imposição da definição legítima sobre as coisas pressupõe a existência de um poder que
não atua pela coação, pela força física, mas que se exerce sobre os corpos como que por
magia, a qual se efetiva “com o apoio de predisposições colocadas, como molas propulsoras,
na zona mais profunda dos corpos”, como ele procurou demonstrar no seu livro,

A

dominação masculina (1999, p. 53). É em consequência da incorporação desse conjunto de
pressupostos fundamentais e pré-reflexivos que os agentes sociais podem aceitar o mundo
como óbvio e natural, ou seja, como ele é, porque eles lhe aplicam as estruturas cognitivas
que são originárias das próprias estruturas desse mundo (ibid.).
Os sentidos legítimos ou hegemônicos fazem, portanto, parte da doxa, ou seja, das opiniões
correntes, das crenças estabelecidas, do que é aceito como óbvio, portanto, não questionado.
Por esta razão, a análise da aceitação dóxica do mundo, “em razão da concordância imediata
das estruturas objetivas e das estruturas cognitivas, é o verdadeiro fundamento de uma teoria
realista da dominação e da política” (ibid.).
Procuraremos a seguir, e considerando o pouco espaço permitido a esta apresentação, ilustrar
a articulação teórica proposta e a hipótese central que a norteia, com base nas pesquisas
doutorais mencionadas.
Os efeitos do poder simbólico nos dados analisados
Posto que as teses se apoiam no modelo antes mencionado, elas demonstram como o ser
professor (a) nas realidades pesquisadas é resultante da confluência de diferentes habitus e
contextos específicos e como isso repercute na construção dos conteúdos representacionais
em foco, permitindo-se constatar regularidades e distanciamentos entre os mesmos. Essa
confluência de habitus, identificados como provinciano, feminino, religioso e rural, é bem
demonstrada, em especial, nas teses de Lira (2007), Albuquerque (2005) e Melo (2009).
Um primeiro achado a ilustrar o objetivo desta exposição refere-se à reprodução de um
sentido outrora hegemônico e que reproduzia a naturalização da relação do (a) docente com a
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sua atividade enquanto “vocação” e “missão”. As teses de Melo (2005), Melo (2009) e Soares
(2011) ilustram bem esses achados. Diz Melo (2009, p. 10) na pesquisa realizada em Natal,
capital do estado do Rio Grande do Norte:
[...] segue a reprodução dos elementos da faceta da dimensão
sacerdotal, potencializados pela adesão a correntes religiosas, as quais
buscam “sacralizar” o espaço escolar, através de apelos religiosos e a
manifestação

de

uma

hexis

que

materializa

os

sentidos

compartilhados. Constatamos professores numa postura de extrema
paciência com os alunos, se esforçando para atendê-los de carteira em
carteira e dizendo se orgulhar e amar o que fazem, não importando as
adversidades. (MELO, 2009, p. 160).

As teses, quando descrevem as condições de trabalho do professorado e de muitas escolas nas
quais atuam, constatam que, tanto as condições salariais estão longe de corresponder aos
esforços do professorado, como estão distantes de contribuir para a sua valorização
profissional. Contudo, assim como constatado por Melo, são ainda encontrados depoimentos
que qualificam o magistério como “missão”, independentemente das condições nas quais é
exercido, reproduzindo, desse modo, um efeito de naturalização do mundo, visto como sendo
“assim mesmo”.
A autora constata que o habitus docente, no seu caso, é influenciado pelas disposições de um
habitus religioso que está na base da reprodução de práticas cujo intento é “sacralizar” o
espaço escolar, procurando torná-lo extensão das igrejas às quais os sujeitos se filiam. Na
tese, são exibidas fotos da postura corporal das professoras junto aos alunos e alunas e de
cartazes afixados pelos corredores da escola fazendo convites para cultos e outras atividades
de determinadas igrejas. Pode-se, assim, ilustrar também o sentido da dimensão do habitus
denominada por Bourdieu de hexis, fruto do seu apelo às elaborações aristotélicas, que o
influenciaram na construção deste conceito. Dessa forma, Melo põe em evidência o reflexo da
disputa pela imposição da verdade religiosa sobre o mundo, na realidade por ela pesquisada,
qual seja, a região Norte da cidade do Natal, onde, nas últimas décadas, vem crescendo
aceleradamente, assim como em toda Natal, o número de igrejas genericamente chamadas de
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evangélicas, as quais disputam a hegemonia das crenças e rituais religiosos, antes
hegemonizados pela igreja católica.
Outro exemplo dos efeitos da imposição da definição legítima sobre os objetos do mundo
pode-se extrair da seguinte citação de Albuquerque sobre o professorado de Maracanaú,
pequena cidade do interior do Ceará.

Na atribuição de sentido ao objeto representacional escola, os
professores assinalaram sua funcionalidade, descrevendo-o como um
lugar tanto de novos aprendizados, quanto de ampliação dos saberes
trazidos da família. Surgiu, também, o caráter prescritivo, pois a
escola foi vista como um lugar de formação do cidadão, do cidadão
crítico, de preparação para o futuro, para ocupar um bom lugar na
sociedade. (ALBUQUERQUE, 2005, p. 78).
Reproduz-se, por conseguinte, a imposição da legitimidade do discurso hegemônico sobre a
escola. Por um lado, a imposição da legitimidade decorrente dos discursos oficiais sobre a
escola produzidos para o Estado pelos intelectuais universitários convidados pelo mesmo,
tendo em vista elaborar as Diretrizes Curriculares, Projetos Políticos Pedagógicos e outros
documentos que visam subsidiar as práticas educativas em todo o país; discurso produzido
por intelectuais

cujas ideias estão também presentes nas obras utilizadas nos diversos

processos formativos, do Oiapoque ao Chuí, como se as realidades e os sujeitos fossem os
mesmos. Daí falar-se da escola, em qualquer realidade, como formadora de “cidadãos
críticos”, por vezes, acrescentando-se “autônomos” e “reflexivos”.
Por outro lado, a legitimidade decorrente de sentidos hegemônicos que passaram a fazer parte
da doxa, isto é, das opiniões correntes e crenças estabelecidas, como a que associa à escola a
garantia de assegurar, para qualquer um, como dito acima, “um bom lugar na sociedade”,
sendo aí abstraídas as condições concretas dessa realização. Como destaquei em outros textos
(DOMINGOS SOBRINHO, 2000; 2003 e No Prelo), esta afirmação doxa encobre os
inúmeros exemplos da realidade brasileira, podendo-se citar o sofrimento das vítimas do
fracasso escolar e da exclusão social para as quais essa garantia não se efetiva. Ou o
sofrimento dos jovens submetidos ao filtro do vestibular (hoje assumindo outras formas, mas
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igualmente seletivas), para os quais, o sucesso ou o fracasso é quase exclusivamente atribuído
aos seus próprios dons e méritos.
Considerações Finais
Os esforços que vem sendo feitos pelo autor, na tentativa de articular a teoria das
representações sociais de Moscovici e a praxiologia social bourdieusiana, cujo recorte dos
efeitos da influência do poder simbólico na construção das representações sociais foi aqui
apenas ilustrado, indicam ser este um caminho tanto para dar visibilidade às relações de poder
ausentes na perspectiva moscoviciana, quanto oferecer ao modelo bourdieusiano uma
abordagem psicossocial dos fenômenos sociais, igualmente ausente neste.
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A ESCOLA COMO LUGAR DE DIFERENTES SIGNIFICAÇÕES: AS
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Resumo
Diferentes focalizações de representações sociais sobre escola segundo professores e alunos
são analisadas conforme a categoria espaço (JODELET, 2002; SENNETT, 1990). Espaço foi
concebido como espaço como matriz (JODELET, 2002); como lugar – significação do espaço
– que lhe atribui identidade (PROSHANSKY, 1976 apud JODELET, 2002); como portador
de valor paradigmático por meio da co-existência ou predominância do potencial narrativo ou
linear dos lugares (SENNETT, 1990). Os estudos sobre os lugares destinados à infância
podem revelar tanto aspectos sobre sua identidade, quanto podem delinear aspectos da
subjetividade dos sujeitos vinculados aos lugares, sejam estes adultos ou crianças. Neste
sentido, considera-se que a significação vinculada à escola, conforme análise de Kohan
(2005), a descreve como lugar onde se insere a infância escolarizada que, de acordo com os
estudos de Foucault (1997), apresenta-se como uma das instituições disciplinares cuja
intencionalidade formadora extrapola a função de transmissão de conhecimento e caminha ao
encontro do processo de produção de subjetividades. A escola assume potencial identificador
de si, dos alunos, professores e comunidade tornando-se um lugar afetivamente marcado por
sentimentos associado a uma dimensão simbólica, histórica e social do lugar. Tal articulação
permite pensar que as escolas podem ser consideradas espaços sociais cuja produção de
sentidos se orienta segundo duas facetas constitutivas do espaço: a linear, próxima ao sentido
de infans, e a narrativa que invoca o sentido de neós. Os dados foram coletados por meio de
entrevistas com 10 professoras e 44 alunos entre oito e 11 anos de uma escola pública em
Cuiabá-MT. Os mesmos foram processados no software Alceste o que permitiu análise
comparativa das representações. Os dados revelam diferentes focalizações ancoradas na idéia
de linearidade e de expressividade aspectos que delineia a escola como lugar ambíguo e como
campo de relações de poder no qual se forjam identidades sociais vinculadas a idéia de
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controle e a idéia de possibilidade de escape, por uma produção previsível e homogeneizante
em contraposição a expressividade de singularidades infantis ancoradas na imprevisibilidade.
Palavras-chaves: Escola. Representações Sociais. Focalização.

Introdução
Quando se leva em consideração que um mesmo objeto de representação pode ativar
conteúdos diferentes a depender do grupo que o significa intenta-se colocar em evidência o
efeito da focalização – uma das condições de emergência das representações sociais – no
processo de produção de sentidos.
Segundo Moliner (1996) focalização refere-se à posição de determinados grupos que definem
o interesse por certos aspectos de um objeto e, por conseguinte, o seu desinteresse com
relação a outros, impedindo os indivíduos de terem uma visão global do objeto. Portanto,
pessoas ou grupos costumam dar maior destaque às perspectivas que se harmonizem com suas
orientações o que faz com que as informações sejam marcadas por um sentido, por atributos
positivos ou negativos – dimensão atitudinal – que serão ordenadas e justificadas.
Este é o exercício proposto pelo presente estudo, analisar a significação da escola por
professores (n=10) e alunos (n=44) de uma escola pública em Cuiabá-MT. O mesmo se deu
por meio de entrevistas semi-estruturadas cujos dados foram processados pelo software
Alceste.
Os resultados evidenciam a existência de diferente ativação dos conteúdos representacionais,
sendo a preocupação com o controle e produção – dentro da sala de aula – conteúdos mais
mobilizados pelos professores e a necessidade de escapar do controle e a conquistas de
espaços que assegurem a expressividade – fora da sala de aula – conteúdos mais presentes nos
discursos dos alunos.

Escola como lugar
A análise da escola como lugar requer o reconhecimento de três descritores do espaço. O
primeiro caracteriza o espaço como matriz porque esta incorpora a mediação entre natureza e
cultura, definindo oportunidades e limitações para a ação do sujeito. O espaço, ao mesmo
tempo em que é uma estrutura subordinada e subordinante, se materializa em objetos, lugares
e práticas sociais arraigadas nas relações e nos modelos culturais de um determinado tempo,
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além de possuir poder de gerar novas relações e modos de vida, pelas suas transformações
(JODELET, 2002).
O segundo descritor refere-se ao espaço como lugar – significação do espaço – apresentam
uma comunicação simbólica referente ao que esperar dele e a auto-avaliação em relação a ele.
É essa característica do lugar que proporciona as pessoas o senso de identidade de lugar
(PROSHANSKY, 1976 apud JODELET, 2002) que, por sua vez, auxilia na definição do
papel que o sujeito exerce na sociedade.
Finalmente, nota-se que a significação do espaço pode revelar o seu valor paradigmático por
meio da co-existência ou predominância do potencial narrativo ou linear dos lugares. O
potencial narrativo pode ser entendido como um espaço aberto para o desenvolvimento de
atividades imprevisíveis de eventos, que se colocam disponíveis para o exercício de criação
cujo produto pode ser objeto de interpretação ou ponto de partida para outras invenções. Já o
potencial linear dos lugares permite apenas uma possibilidade de uso, sua ocupação
caracteriza-se pela repetição de seqüência de atos previsíveis e pré-estabelecidos (SENNETT,
1990).
Deste modo, a significação vinculada à escola conforme análise de Kohan (2005) a descreve
como lugar onde se insere a infância escolarizada que, de acordo com os estudos de Foucault
(1997), apresenta-se como uma das instituições disciplinares cuja intencionalidade formadora
extrapola a função de transmissão de conhecimento e caminha ao encontro do processo de
produção de subjetividades.
Com rituais organizados em função da disciplina, a escola dispõe de habilidades que regulam
e ajustam os processos comunicacionais e consequentemente a produção de sentido, seja por
meio de práticas discursivas ou práticas não-discursivas tais como a disposição do espaço e a
distribuição das pessoas.
Contrário ao entendimento de uma posição unilateral na relação de poder, o autor acrescenta
que professores e alunos bem como a comunidade escolar são sujeitados embora nem todos
ocupem a mesma posição no contexto e por isso são afetados de modos diferentes naquilo que
se denomina experiência de si.
Deste modo, a análise de Kohan (2005) permite compreender a escola como lugar cuja
configuração delineia uma matriz de estrutura de oportunidades orientada prioritariamente
pela linearidade – normatividade – objetivada na imagem da disciplina e ancorada, segundo
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discurso institucional, nos significados associados à criança como infans – aquele que se
define pela negatividade e incompletude – não fala (KOHAN, 2008).
No entanto, Kohan (2005) ao analisar o caráter produtivo do conceito de poder em Foucault
(1997) destaca que o mesmo não é algo que se toma, se tem ou se conquista. O poder é algo
que se exerce na arte do governo – pessoas que exercem poderes e estruturam campos de
ações dos outros.
Neste sentido, pode-se pensar que na escola o poder circula entre os campos de ação de
adultos e crianças. Enquanto ser que exerce o poder é factível pensar as crianças, na condição
de aluno, como capazes de imprimir alguma nova ordem no cenário linear do contexto escolar
e neste sentido, pode-se pensar em uma dimensão simbólica da escola na qual também circula
o sentido de neós (KOHAN, 2008) – a infância compreendida como nascimento, novidade e
como o novo - a revelia do discurso institucional.
Essa articulação permite pensar que as escolas podem ser consideradas espaços sociais cuja
produção de sentidos se orienta segundo duas facetas constitutivas do espaço: a linear,
próxima ao sentido de infans, e a narrativa que invoca o sentido de neós.
Nesta perspectiva, os estudos sobre os lugares destinados à infância podem revelar tanto
aspectos sobre sua identidade, quanto podem delinear aspectos da subjetividade dos sujeitos
vinculados aos lugares, sejam estes adultos ou crianças.

Sobre a metodologia
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10 professoras e 44 crianças entre oito e
11 anos, matriculadas na segunda série15. Os dados foram processados pelo software Analyse
Lexicale par Contexte d’ un Ensemble de Segments de Texte16 (ALCESTE) na sequencia
procedeu-se análise comparativa.

A escola como lugar segundo professores e alunos
De forma geral, o discurso das professoras caracterizou-se por uma ambigüidade recorrente,
identificada com relação aos seguintes temas: 1. relacionamento entre os diferentes grupos de
15

Embora a organização da escola seja por ciclos, o termo série foi adotado por ser o mesmo recorrente segundo
as crianças entrevistadas.
16
Programa estatístico de análise lexical por contexto de um conjunto de segmento de texto, desenvolvido por
Max Reinert em 1979.
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trabalhadores da escola, 2. o significado da sala de aula, 3. o caráter autoral da ação docente e
4. a ludicidade dos alunos.
O significado da sala de aula, retratado pelas professoras, a relaciona, por um lado, ao sentido
de aconchego e acolhimento e, por outro, ao sentido de dominação do docente.
O caráter autoral da ação das professoras se restringe à dimensão da organização da escola.
Essa, por sua vez, parece regular-se pelo calendário escolar e pelas datas festivas que
funcionam como reguladores sociais importantes para esse grupo. De outra forma, quando se
analisa a noção de transformação da escola, observa-se uma retirada do protagonismo das
professoras, associando a temática com a questão da infra-estrutura, frente a qual assumem
sua condição de impotentes.
O discurso em torno da infra-estrutura, somado à existência de conflitos na relação escolafamília, funcionam como justificativas para o adiamento do caráter lúdico da escola. Embora
as professoras reconheçam a importância da ludicidade para a infância, se deparam com a
ambiguidade estabelecida entre a imprevisibilidade do brincar e a previsibilidade do estudar.
Por sua vez, os alunos retratam dois aspectos da sua relação com o universo escolar: o da sua
condição de espectador das transformações da escola e o da sua condição de protagonista por
meio das narrativas infantis. No primeiro, os alunos identificam uma escola que sofre poucas
transformações, sendo as mesmas geradas pela ação dos adultos. O segundo aspecto revela o
universo das narrativas infantis, mediadas pelos reguladores sociais – dentro e fora da sala de
aula – e acompanhados de seus scripts subjacentes.
A partir do marcador fora da sala de aula delineia-se como lugar narrativo, para os alunos, a
tríade pátio, quadra e banheiro, podendo ser tomada como correlata ao significado de recreio.
Assim, no seu discurso, o recreio incorpora a categoria de lugar, um lugar pleno de tempo.
Ao falarem sobre suas construções simbólicas, os alunos apresentam-se como protagonistas
da cena escolar e revelam movimentos de acomodação e resistência frente aos reguladores por
eles reconhecidos.

Considerações finais
Os dados revelam diferentes focalizações ancoradas na idéia de escola como campo da
linearidade e como campo da expressividade aspecto que delineia a escola como lugar
ambíguo e como campo de relações de poder no qual se forjam identidades sociais condições
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sobre as quais se forjam as identidades do professor e do aluno orientadas pelo controle e pela
possibilidade de escape, por uma produção previsível e homogeneizante em contraposição a
expressividade de singularidades infantis ancoradas na imprevisibilidade. Uma mesma escola
representada a partir de duas focalizações distintas, aspecto da realidade simbólica que
revelam diferentes crenças e valores que organizam as relações de poder entre professores e
alunos.
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MESA: INTERFACES ENTRE APRENDIZAGENS E TROCAS NA FORMAÇÃO
CONTINUADA E ENSINAR NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS E
PROFESSORES

ENS, Romilda Teodora

Resumo
Para discutir e analisar as “Interfaces entre aprendizagens e trocas na formação continuada e
ensinar nas representações sociais de alunos e professores”, reuniram-se três trabalhos que
fazem parte de dois projetos de pesquisa, envolvendo a PUCPR e UEL. São pesquisas que
procuram entender como as representações sociais, articuladas a outros referencias teóricos,
podem ser um instrumento de análise significativo na compreensão das construções sociais
que, em determinados contextos histórico-culturais, definem as políticas e currículos da
formação e do trabalho docente. Os projetos, em suas investigações realizaram estudos com o
aporte teórico das Representações Sociais a partir de Moscovici (1978, 1985, 2003, 2005,
2010, 2011a, 2011b), Jodelet (2001), Sá (1996) salientando aspectos relativos à formação de
professores. Em “Ensinar nas Representações Sociais de Alunos de um Curso de Pedagogia”
as autoras analisam as representações sociais de ensinar de alunos recém-ingressos (112) e
formandos (55) de Pedagogia, matriculados em uma instituição pública do Paraná-Brasil. Na
interseção dos campos da teoria das representações sociais com a Educação, o trabalho foi
desenvolvido sob a abordagem estrutural das representações utilizando um teste de associação
de palavras com o indutor Ensinar é... As respostas lematizadas dos participantes foram
examinadas a partir dos resultados do software EVOC (2000). Realizaram comparações entre
os prováveis núcleos centrais da RS do 1º e do 4º ano. A análise da força das relações desses
elementos com os que integram os respectivos sistemas periféricos, permitiu evidenciar as
seguintes relações: educar com aprendizagem e com conhecer; metodologia com aluno, com
conhecer e com professor. Considerações acerca dessas diferenças têm por referência as
produções pertinentes à formação profissional de professores, assim como às da teoria das
representações sociais. Em “Ensinar nas Representações Sociais de Professores em Cursos de
Formação Continuada”, as autoras investigaram as representações de ensinar de 146
professores matriculados em cursos de especialização. Análises prototípicas e quanto à força
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da coocorrência entre os elementos identificados na organização da estrutura da RS, na
situação da hierarquização das palavras inicialmente evocadas e registradas pelos
participantes, isto é, quanto à conexidade (análise de similitude) são apresentadas. Os
resultados indicaram maior conexidade entre amar e prazer (com força de 0,12), amar e
aprender, aprender e prazer, prazer e gratificante (cada um com força=0,11), prazer e dom
(força=0,09), dedicação e prazer (força=0,08). Com magnitude de 0,07 foram constatadas as
conexões amar e comprometimento, dedicação e doação, aprender e conhecimento. A árvore
máxima correspondente à magnitude da força das relações constadas evidencia a centralidade
de sentimentos (prazer, amar) e atitudes (dedicação, doação) na RS. Considerações são tecidas
à luz do suporte teórico adotado pelas autoras. Em “Formação continuada nas Representações
sociais de professores da escola básica”, as autoras realizam uma reflexão a partir das RS de
professores da Escola Básica a partir do termo indutor formação continuada, apresentando a
análise da estruturação, organização e da conexidade entre os elementos que constituem o
quadro de quatro casas gerados pelo software EVOC (2000). De posse desses dados
procedeu-se à análise de similitude, a qual possibilitou a construção da árvore máxima com
três blocos distintos, evidenciando o grau de conexidade entre aprendizagem, conhecimento e
trocas na formação continuada do professor, aspectos interpretados pelas autoras como
vinculados pelo ao valor de aprimoramento que o grupo de participantes atribui aos
conhecimentos propiciados em situações de formação continuada.
Palavras-chave: Representações Sociais; Ensinar; Aprendizagem; Formação do professor.
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FORMAÇÃO CONTINUADA NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA.
LOPES, Arlete do Rocio Ribeiro –Escola Municipal de Araucária PR/ PUCPR
ENS, Romilda Teodora – PUCPR/CIERS-ED/FCC

Agência Financiadora: CAPES
Resumo
Este texto realiza uma reflexão sobre formação continuada nas representações sociais de
professores da Escola Básica, cujo objetivo é identificar as representações sociais dos
professores da educação básica sobre o termo indutor formação continuada, a partir da análise
da conexidade entre os elementos que constituem o quadro de quatro casas gerados pelo
software EVOC (2000). Tendo como aporte teórico a Teoria Representações Sociais,
conforme: Moscovici (1978, 2011) foi aplicada a técnica de associação de palavras que
envolveu os seguintes tipos de análise: análise prototípica e análise de similitude. De posse do
quadro de quatro casas gerado pelo software EVOC, procedeu-se à análise de similitude, a
qual possibilitou a construção da árvore máxima com três blocos distintos, evidenciando o
grau de conexidade: entre “aprendizagem”, “conhecimento” e “trocas”. O primeiro bloco
estabelece o maior número de conexidades, totalizando 15 palavras e desvelando as relações
que os professores estabeleceram quanto à palavra “aprendizagem”, a qual se conexa, com
maior força, com “aperfeiçoamento”, “atualização”, “estudo”, “reflexão” e “práticas. Como
elemento aglutinador do segundo bloco destacou-se a palavra “conhecimento”, que
estabeleceu conexidade mais forte com as palavras “experiência”, “certificação” e “pesquisa”.
No terceiro bloco a palavra aglutinadora foi “trocas” que estabeleceu conexidade com outras
quatro: “informação”, “capacitação”, “interesse” e “mudanças”. Assim, pode-se inferir que a
representação social dos professores da educação básica se sustenta na conexidade entre o que
ele aprende, como esse aprendizado interfere na aquisição de seus conhecimentos e a
importância dos espaços de formação continuada, como espaços de “trocas” fundamentais
para que as mudanças ocorram em suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, tomando-se a
aprendizagem como a primeira condição para a cidadania, a qual implica em processos
simultâneos de cunho social e intersubjetivo, com forte valor simbólico para o grupo de
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professores e que demonstraram apresentar uma representação de formação continuada
vinculada ao valor de aprimoramento de novos conhecimentos.
Palavras-chave: Representações sociais; Formação Continuada; Aprendizagem; Trocas.

Introdução
Diante de nossa caminhada como professoras foi possível compreender as proposições de Ens
e Gisi (2011, p. 42) quanto a que “as transformações que invadem os muros da escola
parecem estar ancoradas nas mudanças”, e que tais transformações “interferem tanto na
organização da escola como nas formas de relacionamento, do trabalho do professor, bem
como na maneira que alunos e professores aprendem”.
Nesse sentido, cabe ressaltar a contribuição de Gatti (2010, p. 117) que nos diz: “Nunca é
demais lembrarmos a importância da função dos professores na contemporaneidade. Eles
formam, com seu trabalho nas escolas, as sucessivas gerações que darão continuidade a um
processo de civilização [...]”.
Conforme explica Gatti (2010), nos ano de 2011 e 2012, um dos principais objetivos das
ações voltadas à formação continuada consistiu em proporcionar troca de experiências e
espaços de comunicação, e relatos de experiências, com a finalidade de contribuir para a
melhoria do processo de ensino aprendizagem.
Faz-se necessário, no entanto, destacar dois aspectos, pertinentes à sua oferta, no Brasil: a
intensificação da formação continuada de professores, após os anos finais de 1990, com a
promulgação da LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996); o fato de ser negligenciada pelos sistemas
de ensino, segundo Brzezinski (2008).
Nesse sentido, a autora contribui relembrando que desde o VIII Encontro Nacional da
ANFOPE17, a formação continuada de professores tem sido entendida como um processo
contínuo, que proporciona “[...] novas reflexões sobre a ação profissional e, novos meios para
o desenvolvimento do trabalho pedagógico [...]” (ANFOPE18, 1996, p. 23 apud
BRZEZINSKI, 2008, p. 1148). Por isso, essa formação deve se constituir em espaço de
reflexão do professor, principalmente sobre sua prática, possibilitando-lhe “conhecimentos, de

17

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
O documento da ANFOPE (1996), citado por Brzezinski (2008) é o Documento Final do VIII Encontro Nacional.
Belo Horizonte, 1996. (mimeo.)
18
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saberes, de capacidades para o desempenho de suas atividades” (BRZEZINSKI, 2008, p.
1145).
Com base nesse contexto, nos propusemos a identificar as representações sociais dos
professores da educação básica sobre o termo indutor “formação continuada”, a partir da
análise do grau de conexidade entre os elementos que constituem o quadro de quatro casas
gerados pelo software Ensemble de programes permettant l’analyse des evocations-EVOC
(VERGÈS, 2000), tendo como aporte teórico a teoria representações sociais como proposta
por Moscovici (1978, 2011), sob a abordagem estrutural (ABRIC, 2000).

Metodologia
Para a produção deste estudo, o levantamento dos dados foi realizado por meio do teste de
associação livre de palavras aplicado a 85 professores de uma rede pública de ensino da
região metropolitana de Curitiba/ PR por compreendermos ser esse um exemplo do “contexto
social onde o objeto é apreendido” (MOSCOVICI, 1978, p. 187).
Para a análise prototípica os dados foram analisados e organizados em planilhas Excel para
que pudessem ser processados nos programas do software EVOC, versão (2000), dentre os
quais o Randgraph possibilita identificar os elementos que compõem a estruturação dos
elementos (sistema central e periférico) das representações dos professores sobre formação
continuada, e o AIDECAT que informa a força desses elementos entre si.
Os dados identificados pelo grau de importância atribuída às evocações livres produzidas
individualmente (OMI) foram examinados quanto à força de sua relação, pela técnica da
análise de similitude, a qual viabiliza aos pesquisadores averiguarem a “[...] quantidade de
laços ou conexões que um dado elemento mantenha com outros elementos da representação”
(SÁ, 1996, p. 123), bem como construir uma árvore máxima a partir da força das conexões
entre os elementos.

Resultados
A partir da análise da conexidade ou força de ligação dos elementos presentes no quadro de
quatro casas da OMI sobre formação continuada, observa-se na “árvore máxima” (Figura 1) a
presença de três blocos distintos, com considerável grau de conexidade entre si:
“aprendizagem”, “conhecimento” e “trocas”.
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No primeiro bloco, a palavra “aprendizagem” é a que possui maior número (15) de conexões,
entre os elementos do sistema central e periférico. Esse vocábulo reafirma sua importância
como elemento aglutinador e elucidador da questão da formação continuada para os
professores participantes, os quais justificaram a escolha dessa palavra, por exemplo, como
segue: “Sempre que buscamos uma formação continuada é com o objetivo de aprender cada
vez mais, aprendizagem significa a constante formação [...]” (P66);” [...] A aprendizagem
precisa “circular”, isto é, deve ser dividida com outras pessoas”. (P79); “Porque estamos em
constante aprendizagem, sempre temos momentos em que ensinamos e em que aprendemos
[...]” (P48).
Como podemos perceber, para os professores que participaram desta pesquisa, a
aprendizagem é concebida como um processo contínuo e infindável na busca de socialização,
conhecimentos e mudanças relativas ao fazer pedagógico. A aprendizagem pode ser entendida
como algo compartilhado que estabelece uma “marca na relação interpessoal e no crescimento
humano” (MATOS, 2001, p.50). Sendo assim, a formação continuada é um caminho muitas
vezes percorrido por aqueles que sentem necessidade de se desenvolver mais
profissionalmente, entendido pelos participante deste estudo como um processo de
aprendizagem, para sanar dificuldades encontradas no exercício da sua profissão, que lhes
possibita ressignificar sua prática e construir novas soluções para os impasses que enfrentam
no cotidiano profissional.
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Figura 1 - Formação Continuada: Árvore máxima da Representação Social
dos Participantes
Fonte: Autora, 2014.
No segundo bloco, a palavra “conhecimento” estabelece conexidade com “trocas”, apesar
deste último vocábulo não pertencer ao quadrante do provável núcleo central. Isso fortalece
dimensões do espaço de formação continuada como lócus de “trocas” de “conhecimento”. A
experiência aliada à pesquisa evidencia o reconhecimento prático e científico como fonte de
conhecimento para o professor. A associação de “conhecimento” com a “certificação”
evidencia a possível interpretação dos professores de perceberem que sua profissão é
valorizada por políticas específicas de incentivo profissional presentes no plano de cargos,
carreiras e vencimentos do município campo de pesquisa. Porém, o registro das justificativas
dos professores participantes nos pode auxiliar a compreender melhor como entendem quando
selecionaram a palavra conhecimento entre as cinco palavras associadas a formação
continuada. Conhecimento localizou-se como segundo elemento do provável núcleo central e
ressurge como segundo elemento de conexidades elucidado pela análise de similitude,
explicado, por exemplo, pelos enunciados: “Para mim formação continuada significa troca e
acúmulo de experiências e novos conhecimentos” (P28). “A formação continuada é de suma
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importância para se desenvolver novos conhecimentos, para que esses orientem o trabalho do
professor [...]” (P65). “O conhecimento é a base de tudo, só conhecendo poderemos melhorar,
mudar ou transformar algo” (P21).
No terceiro bloco, apesar da palavra “trocas” (elemento da primeira periferia da OMI) criar
arestas com dois elementos do provável núcleo central (“informação” e “capacitação”) e dois
elementos da segunda periferia (“interesse” e “mudanças”), esse vocábulo reafirma o espaço
de formação continuada como lócus onde a “aprendizagem” ocorre na relação com o outro,
em processo constante de mudanças permeado pelo interesse na aquisição de informação para
se capacitarem como profissionais. Isto ressalta, a um só tempo, a fragilidade e a necessidade
constante da construção da identidade profissional para que professores possam superar as
dificuldades oriundas da sua formação inicial. A escolha da palavra “trocas” como sendo a
mais importante para representar o termo formação continuada, foi justificada por apenas um
dos participantes ao dizer: “As trocas de experiências na formação continuada são de grande
importância para o enriquecimento de nossas práticas pedagógicas [...]” (P034).
A análise da conexidade entre os elementos presentes na árvore máxima nos possibilita inferir
que a representação social sobre formação continuada funda-se na articulação entre
aprendizagem, conhecimento e trocas.
Considerações finais
Com base nos dados revelados no quadro de quatro casas, pode-se entender que a palavra
“aprendizagem” tem um forte valor simbólico para o grupo de professores e associada às
dimensões de aprimoramento e de aquisição de novos conhecimentos, conforme salientado
pelo participante P61 ao dizer que “aprendizagem é absorver novos “conhecimentos”, como
se uma maneira de aprimorar as estratégias de trabalho, se manter “atualizado”. A palavra
“aprendizagem” é a que norteia o preparo para o exercício profissional do professor da
educação básica, no Art. 3º II, b da Resolução CNE/CP 1/2002, quando indica: “a
aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e valores em
interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso
capacidades pessoais” (BRASIL, 2002). Sobre esse aspecto Gatti (2003), salienta a
importância de considerar os professores como sujeitos sociais, que aprendem novos
conhecimentos, valores e atitudes, tendo por fundamento os processos sociais e
intersubjetivos nos quais se envolvem/são envolvidos. Em relação a possíveis momentos de
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“aprendizagem”, buscados pelos professores em formação continuada, faz-se necessário, a
nosso ver, inverter as tradições assentes em referências externas sobre o quê e como fazer para
“instituir práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação” (NÓVOA 2009, p. 33).
Ou seja, conforme adverte o autor:a aprendizagem é a primeira condição para a cidadania.
Sendo assim, é possível pressupor que os participantes desta pesquisa têm almejado encontrar
em suas formações continuadas uma condição sini qua non para a construção de uma
sociedade mais cidadã.
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Resumo
As relações entre representações sociais e comportamentos constituem um campo de estudo
em expansão, desde a proposição teórica seminal de Serge Moscovici. Nessa perspectiva, o
presente estudo tem por objetivo identificar as representações sociais que professores em
formação de pós-graduação lacto sensu, compartilham da atividade profissional específica a
professores: ensinar. Os sujeitos desta pesquisa foram 146 professores matriculados em cursos
de especializações na área de educação. Todos possuíam licenciatura. Para conhecer tais
representações realizamos um estudo empírico, utilizando um Teste de Associação de
Palavras tendo por indutor “Ensinar é...”, visto instrumentalizar condições para a identificação
dos elementos que configuram o sistema central, provável núcleo, e o Sistema Periférico das
representações sociais (ABRIC, 2000). Para a análise dos dados foi usado o software o EVOC
(2000), ferramenta que permite ao pesquisador examinar a estrutura e organização das
respostas apresentadas em situações como as propostas neste estudo. A análise de similitude
dos elementos que informaram sobre a estrutura e organização da representação social, objeto
deste estudo, foi realizada e demonstrada a magnitude das forças de relação dos elementos,
com uma árvore máxima. O conjunto de resultados evidencia que dimensões relacionadas a
sentimentos e atitudes suplantam as que configuram os saberes docentes específicos para a
condução profissional de seus fazeres. Um dos aspectos que nos inquietou é que alguns
professores, alunos de cursos de especialização, associam a atividade ensinar a um dom,
mesmo, sendo essa atividade a principal e diferenciadora profissional dos fazeres de
professores. A profissionalização do trabalho docente é discutida face aos resultados obtidos e
evidenciados os limites e sugestões para novos estudos.
Palavras-chave: Representações Sociais. Professores; Ensinar; Formação Continuada.
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Introdução
Para a compreensão dos fatos da Educação, Gilly (2001) assinala a importância da noção de
representação social, com o argumento: “orienta a atenção para o papel de conjuntos
organizados de significações sociais no processo educativo” (GILLY, 2001, p. 321),
auxiliando a compreender fenômenos macroscópicos, como “as relações entre a pertença a um
determinado grupo social e as atitudes e comportamentos diante da escola [..., como também]
os relativos à comunicação pedagógica na turma e à construção de saberes” (GILLY, 2001, p.
322). No Brasil, autores, como Alves-Mazzotti (1994, 2002) e Madeira (2003), por exemplo,
vêm demonstrando a importância da Teoria das Representações Sociais para a Educação.
Qualquer mudança que se queira alcançar pela educação escolar “exige que se compreendam
os processos simbólicos que ocorrem na interação educativa, e esta não ocorre num vazio
social” (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.60).
Quando se assume que as representações sociais devem ser compreendidas como variáveis
independentes no que concerne à Psicologia Social, como explica e recomenda Moscovici
(2010), e que não devem ser tomadas como autoexplicativas, mas precisam ser "explicadas
pelas condições sociais” (MOSCOVICI, 1983, p. 2) que as engendram, investigar as
representações sociais compartilhadas por professores, estudantes de especialização torna-se
importante para conceber a imagem que os profissionais têm de sua atividade docente.
Como “Os comportamentos individuais ou de grupo são diretamente determinados pelas
representações elaboradas em e sobre a situação e o conjunto de elementos que a constituem.”
(ABRIC, 2001, p. 168), e as “nossas representações internas, que herdamos da sociedade, ou
que nós fabricamos, podem mudar nossa atitude em relação a algo fora de nós mesmos”
(MOSCOVICI, 2010, p. 102), decidimos tomar como objeto de pesquisa as representações
sociais acerca do ensinar de 146 professoras licenciadas, alunas de cursos de especialização
(Neuropedagogia, Educação Especial, Psicomotricidade e Psicopedagogia).
Por entendermos que professores, quando buscam voluntariamente realizar cursos de
formação continuada estejam preocupados com os processos de ensino e aprendizagem
escolar, neste estudo nos propusemos responder `questão: “Quais as representações sociais do
ensinar em professores estudantes de cursos de especialização?”

que no processo de

formação docente sejam identificadas diferenças e semelhanças entre as representações
sociais do ensinar. Assim, pretende-se caracterizar as representações sociais do ato de ensinar
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Ensinar, como atividade intencional em si especifica a profissão docente (ROLDÃO, 2007).
Ação que ocorre sempre situada e imbricada em interações definidas, estuturadoras e
estruturantes dos fazeres de quem ensina e aprende em espaços formalmente definidos , como
os de sala de aula, uma vez que os modos de relação dos sujeitos entre si (professores e
alunos) e com os objetos do saber legitimado para ser escolarizado (éticos, cognitivos,
atitudinais etc), são definidos por políticas públicas, ensinados e socializados por práticas
culturais formais e informais, das quais a experiência anterior do professor como aluno
integra os saberes docentes- disciplinares ou não (NÓVOA, 1992; TARDIF, 2002).

Desenvolvimento
A natureza do objeto deste trabalho e o conjunto de inquietações que o atravessam e o
limitam, isto é, das relacionadas à identificação e análise das representações sociais do ensinar
em professores, alunas de cursos de especialização circunscreve-o no campo das pesquisas
exploratórias, de cunho qualitativo.
Sua parte empírica foi realizada junto a 146 professores que frequentavam cursos de
especialização-Educação Especial, Neuropedagogia, Psicomotricidade e Psicopedagogia-, na
modalidade presencial, no estado do Paraná. Para a coleta dos dados deste trabalho foi
utilizado um Teste de Associação de Palavras, formulado conforme recomendações de Abric
(1994; 2000). No Brasil, esse teste tem sido utilizado em pesquisas similares à deste estudo
(MARCHESE; PULLIN, 2012, por exemplo). No caso da presente pesquisa foi utilizado
como indutor a frase “Ensinar é...”.
Os protocolos desse teste solicitavam, nas linhas iniciais ao participante que completasse a
frase ‘Ensinar é...’ com os primeiros cinco termos que lhe viessem à mente. Após a escrita
dessas palavras, o participante deveria elencar a importância das mesmas nos parênteses que
antecediam a linha de cada palavra que havia escrito, usando 1 para a que considerasse como
a mais importante e numerasse as demais sequencialmente. O instrumento foi aplicado
coletivamente nas aulas dos cursos de especialização que os participantes frequentavam, após
exposição da relevância do trabalho e da participação de todos e das razões que dirigiram o
convite à participação de professores, solicitando-se a leitura atenta e a assinatura de um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, entregue a todos os presentes no dia da coleta.
Após consumadas essas situações, esclarecimentos foram prestados conforme que se fizeram
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necessários em cada grupo de alunos- professores. Apenas aos que assinaram o termo de
consentimento foi entregue o protocolo do Teste de Associação de Palavras.

Resultados
Todos os participantes atenderam ao proposto no protocolo, escrevendo as cinco palavras
solicitadas para o indutor e as classificaram. Para examinar a freqüência pela ordem de
emissão (OME) e importância (OMI) atribuída individualmente às palavras foi usado o
software Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations (EVOC), versão 3 de
2000, desenvolvido por Pierre Vergès. Esse software possibilita identificar a organização das
palavras em quatro quadrantes nos quais são distribuídas as palavras, pela combinação da
frequência (f) com a ordem natural de evocação registrada (OM). Um dos programas do
software, o Rangfrq organiza, em um quadro de quatro casas, os elementos que compõem o
sistema central-provável núcleo central- e o sistema periférico da representação em estudo.
A frequência estipulada para a distribuição das palavras nos quadrantes teve por referência o
valor 14 e OM=3. Seguindo as recomendações de Abric (1994), além da simples análise da
ordem das evocações iniciais (OME) foi realizada a da hierarquização (OMI) das palavras
associadas ao indutor verbal proposto, examinando-se as relações entre os elementos
identificados no provável núcleo central na situação OMI, conforme recomendado por
Flament (1986); e Roussiau (2003)
O quadro 1 sumariza, por vocábulo, a distribuição obtida por quadrante quanto à sua
frequência (f) no grupo e por situação- OME e OMI – simultaneamente com a ordem média
(OM), no caso definida como 3, o qual viabiliza identificar como elementos situados no 1º
quadrante, constituintes do provável núcleo central da representação social as palavras: amar,
aprender, conhecimento, doação, dom, gratificante, prazer. A ausência de elementos na 1ª
periferia na situação OMI permite que, inicialmente, sejam tomadas como constituintes do
núcleo central da RS.
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Quadro 1- Distribuição nos quadrantes dos elementos evocados inicialmente (OME) e
hierarquizados (OMI). N=146 =7.
Elementos por

Freq>ou =14 OM<3

Freq> ou =14 OM> ou= 3

POSSÍVEL NÚCLEO CENTRAL

1ª PERIFERIA

quadrante
f

OME

f

OMI

f

OME

Amar

42

2,095

45

1,689

Aprender

49

2,531

50

2,480

Conhecimento

23

2,913

23

3,174

Dedicação

19

2,579

20

3,150

Doção

15

2,500

19

2,842

Dom

15

2,733

15

2,200

Gratificante

23

2,435

23

2,391

Prazer

50

2,360

51

2,765

Elementos por
quadrante

Ausência de
elementos

Freq<14 OM<3

Freq<14 OM>ou=3

Zona de Contraste

2ª Periferia
f

OMI

8

3,750

10

3,300

9

3,111

11

3,182

9

3,000

11

3,364

11

3,182

10

3,500

Satisfação

8

3,000

Transmitir

9

3,222

Alegria

f

OME

8

2,875

f

OMI

Bom
Compartilhar

f

10
8

OME

3,500

2,625

Compreender

7

3,143

Crescer

7

3,286

Difícil

9

2,556

Educar

10

2,300

9

2,667

Gostar

7

2,429

7

2,857

Mediar
Paciência

7

2,143

Realização

8

3,125

7

3,429

11

3,273

Respeitar
Responsabilidade
Saber

10

2,500

10

3,778

9

3,778

Fonte: Autoras, 2014.
Sendo o sistema periférico um complemento indispensável do sistema central (ABRIC,
2000), porque o protege, atualiza e contextualiza constantemente suas determinações
normativas permitindo aos sujeitos uma flexibilidade e adequação em função de suas
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experiências cotidianas, bem como admitindo-se que as RS se constituem em uma estrutura
particular, composta de crenças-nucleares que permitem aos indivíduos armazenar e partilhar
crenças básicas, que estruturam e, ao mesmo tempo, integram os efeitos das distintas
experiências individuais (MOSCOVICI, 2011), cabe lembrar que além dos elementos que
compõem o provável NC da RS ensinar dos participantes deste estudo, faz-se necessária a
interpretação da leitura dos demais quadrantes nos permitiu. Esses elementos constituem,
como lembra Alves-Mazzotti (2002, p. 22), “a parte operatória da representação,
desempenhando um papel essencial no funcionamento e na dinâmica das representações.”
Partindo desse quadro e com auxílio das informações geradas no programa AIDECAT do
software utilizado (EVOC) foi realizada a análise de similitude para verificar a magnitude da
força da relação das palavras/elementos organizados na situação OMI.
A figura 1, sumariza a magnitude quanto à força das principais relações, evidenciando a
conexidade entre aprender e prazer e de suas ramificações na RS.

Figura 1- Árvore Máxima
Fonte: Autoras, 2014.

Nessa árvore observa-se que prazer associa-se a três elementos (gratificante, dom, dedicação)
com força maior do que as das relações constatadas com aprender e deste com amar, doação,
conhecimento. O conjunto desses vocábulos constitui o 1º quadrante da OMI, no qual
aprender e prazer são os elementos que apresentaram maior freqüência (50 e 51,
respectivamente), seguidos por amar, com frequência 44, conhecimento e gratificante, com
freqüência 23. Como na 1ª periferia foi constada a ausência de elementos na situação OMI,
deduze-se a constituição da RS apresentando como elementos do núcleo central os
evidenciados na figura 1.

Considerações Finais
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Ensinar, atividade principal e diferenciadora profissional dos fazeres de professores, em face
dos resultados deste estudo que indicaram a predominância de sentimentos e atitudes dos
participantes ao pensarem-na inquieta. Especialmente, porque ainda existem professores,
como os participantes deste estudo- alunos de cursos de especialização- que associam essa
atividade a um dom. Entendemos que crenças e imagens como a de dom associadas ao
ensinar, evidenciadas neste estudo, precisem ser desveladas e objeto de provocação para a
reflexão dos alunos, seja em cursos de formação profissional docente inicial ou continuada-,
“porque não mudam por si só: as experiências acadêmicas têm uma influência sobre elas e as
experiências práticas em geral contribuem para confirmar ditas crenças” (VAILLANT e
MARCELO, 2012, p. 59). Ao se constatar que políticas públicas, como as de formação inicial
e continuada de professores, são apenas propostas em discursos oficiais e discutidas nos
meios acadêmicos, a tomada de decisões efetivas para que se realizem o que formulam, exige
compromisso dos que preparam os futuros professores para o seu exercício profissional. Para
tanto, a identificação das RS de ensinar e aprender dos alunos- futuros professores, ou dos que
já estejam em atuação- nos parece ser um dos caminhos promissores para uma reflexão
compartilhada em sala de aula..
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Resumo
A teoria das representações proposta por Serge Moscovici tem sido fecunda na análise de
problemáticas e resposta a questões da área da Educação (MADEIRA, 2000; SOUSA, 2002;
MENIN; SHIMUZU, 2005; JODELET, 2007), nomeadamente, por defender que a
consciência social, instituída e instituinte das produções sociais e individuais se (re)constitui a
partir da condição dos indivíduos integrarem uma sociedade “pensante” (MOSCOVICI, 2010)
a qual, graças aos artefatos e formas de comunicação que utiliza, é responsável pela
constituição de uma e não outra realidade, pela ideologia, ciência e senso comum tecendo as
raízes dessa consciência no indivíduo/grupo. Sendo a atividade de ensinar um dos ofícios dos
fazeres de professores (ROLDÃO, 2007a e b) e uma das metas da sua formação profissional,
objetiva-se com este trabalho analisar as representações sociais de ensinar de alunos recémingressos (112) e formandos (55) de Pedagogia, matriculados em uma instituição pública do
Paraná-Brasil. Na interseção dos campos da teoria das representações sociais com a Educação
(ALVES-MAZZOTTI, 1994; MADEIRA, 2000; GILY, 2001), este trabalho, desenvolvido
sob a abordagem estrutural das representações (ABRIC, 1994a e b), utilizando um teste de
associação de palavras com o indutor “Ensinar é...” As respostas lematizadas dos
participantes (N=167), relativas às evocações iniciais e à hierarquização, foram examinadas a
partir dos resultados do Randgraf e do Aidecat que integram o software EVOC (Ensemble de
programmes permettant l’analyse des évocations). As comparações entre os prováveis
núcleos centrais da RS do 1º e do 4º ano foram realizadas, bem como a análise da força das
relações desses elementos com os que integram os respectivos sistemas periféricos permitiram
evidenciar que a relação aprendizagemXconhecer como a mais forte (0,27), seguida por
educar (Xaprendizagem=0,17; Xconhecer=0,11, para os participantes de modo geral.
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Examinados os quadrantes das RS de recém-ingressos e formandos, diferenças foram
verificadas nos elementos e nas forças de relação: aprendizagemXler (0,09), seguida com
força de 0,08 pelas relações amarXpaciência, aluno Xaprendizagem, entre os participantes do
1º ano, e como mais forte, entre os do 4º ano, aprendizagemXconhecer (0,27), seguida das
relações com força de 0,11- educar com aprendizagem e com conhecer; de metodologia com
aluno, com conhecer e com professor. Considerações acerca dessas diferenças são
apresentadas, tendo por referência as produções pertinentes à formação profissional de
professores, assim como às da teoria das representações sociais.
Palavras-chave: Representações Sociais; Ensinar; Formação; Profissionalização Docente.

Introdução
O valor heurístico da Teoria das Representações Sociais, formulada por Serge Moscovici,
transcende o escopo do objeto investigado e descrito em sua obra seminal (JODELET, 2008a
e b). Problemáticas e questões da área da Educação têm sido discutidas e abordadas sob esse
aporte (MADEIRA, 2000; SOUSA, 2002; MENIN; SHIMUZU, 2005; JODELET, 2007).
Serge Moscovici redimensionou a posição e a importância do conhecimento cotidiano por
compreendê-lo “como fundante da vida, da linguagem e das práticas”, como indicam Almeida
e Santos (2011, p. 289), ressaltando-o como terceiro elemento que, junto com a ideologia e a
ciência, contribui para o estudo das raízes da consciência social, instituída e instituinte das
produções sociais e individuais. Sob essa perspectiva, as representações sociais têm sendo
sido compreendidas “como fios entrelaçados num mesmo tecido” (ARRUDA, 2009, p. 740),
que permitem examinar “as relações que o sujeito mantém com as representações, produtos e
cristalizações de sentido que ele confere a seu universo de vida” (JODELET, 2009, p. 705).
Admitindo-se que diversos são os lugares de ancoragem das representações, bem como
distintas as ordens das dinâmicas que contribuem para a sua formação, estrutura,
funcionamento e efeitos, os quais não podem ser reduzidos a um saber pensado sobre um
dado objeto, visto decorrerem também dos saberes experienciados e praticados com o mesmo.
Sabendo-se, ainda, que a pluralidade dos processos de significação ultrapassa as impressões
semânticas que um dado fenômeno gera para o indivíduo e que sua significação remete ao
“conjunto formado pela significação ‘conotativa’ do processo simbólico que liga significante
e significado [... à] ‘referência cognitiva’” (JODELET, 1969, p. 132. Grifo do autor) e que tais
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significações estão sujeitas a contextos socioeconômicos e políticos que regulam a sua
produção, por exemplo, aos fazeres que ocorram em contextos escolares, como os relativos ao
ensino (BALL, 2001; BALL et al.2013; TARDIF; GAUTHIER, 2001), sendo ainda que a
atividade de ”ensinar, [é] caracterizadora do fazeres de professores (ROLDÃO, 2007a e b).
Objetiva-se com este trabalho analisar as representações sociais de ensinar de alunos recémingressos (112) e formandos (55) de Pedagogia matriculados em uma instituição pública do
norte do Paraná-Brasil, cientes de que um dos aspectos do significado de uma palavra, no
caso ensinar, reside na impressão semântica que evoca nos respondentes a qual corresponde a
“uma certa ‘atitude’ prática ou afetiva” (JODELET, 1969, p. 127 . Grifos do autor).

Metodologia
Múltiplos percursos metodológicos têm sido sugeridos nos últimos anos para abordar a
complexidade dos fenômenos (APOSTOLIS, 1994; ABRIC, 1994b, FLAMENT, 2001;
VIAUD; ROUSSIAU, 2002), em face dos contextos e momentos históricos em que se
inscrevem e podem ser focalizados. A investigação aqui relatada situa-se na interseção dos
campos da teoria das representações sociais com a Educação (ALVES-MAZZOTTI, 1994;
MADEIRA, 2000; GILY, 2001), e tem por apoio a abordagem estrutural das representações,
proposta por Abric (1994a e b), e na qual foi utilizado um teste de associação de palavras com
o indutor “Ensinar é...”. As informações recolhidas (as cinco primeiras palavras evocadas e
respectiva hierarquização por ordem de importância) foram lematizadas, e posteriormente
rodadas no software Ensemble de programmes permettant l’analyse des évocations (EVOC,
2000), o qual gera por um dos seus subprogramas (Randgraf) a associação do resultado da
frequência por palavra do corpus com a respectiva ordem média de sua entrada no conjunto
analisado. As respostas lematizadas dos 167 participantes, relativas às evocações iniciais e à
hierarquização, foram examinadas quanto aos índices de associação (análise de similitude),
como descrito por Flament (1986) e ROUSSIAU (2003).

Resultados
A variabilidade vocabular mesmo após a lematização foi enorme entre os participantes no
grupo (1º + 4º ano, N=167): das 822 respostas examinada, 219 vocábulos foram diferentes
apenas 15 foram reduzidos. Dos 66 vocábulos que constituíram a RSEnsinar, migraram do 2º
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quadrante da OME para o 1º quadrante da OMI conhecer (f=57; OM= 2,737) e dedicação
(f=22; OM=2,591); aluno,amar, aprendizagem, professor, transmitir permaneceram nesse
quadrante- provável núcleo central dessa RS, com frequências e OM próximas das verificadas
na situação da OME. A construção de um quadro com esses resultados comparando a
estrutura das RS por ano (1º X 4º) permitiu destacar diferenças significativas, as quais quando
verificadas quanto à força das relações estabelecidas entre seus elementos constituintes
(análise de similitude) viabilizaram a montagem de árvores máximas distintas quanto aos
elementos e forças de relação: aprendizagemXconhecer como a mais forte (0,27), seguida por
educar (Xaprendizagem=0,17; Xconhecer=0,11, para os participantes de modo geral (1ª +4ª
série); aprendizagemXler (0,09), seguida com força de 0,08 pelas relações amar X paciência,
aluno Xaprendizagem, entre os participantes da 1ª série; como mais forte, entre os da 4ª série,
aprendizagemXconhecer (0,27), seguida das relações com força de 0,11- educar com
aprendizagem e com conhecer; de metodologia com aluno, com conhecer e com professor.

Conclusões Possíveis...
Apesar de não ter sido um estudo longitudinal, as diferenças observadas quanto à estrutura da
RS ensinar em alunos de séries distintas do curso de Pedagogia, foco deste estudo, permitem
acentuar alguns dos efeitos da formação profissional, demonstradas no que nos parece ter sido
o cerne de cada uma. Se entre os participantes da 1ª série, o sujeito aluno se fez presente com
força de 0,08 em relação a aprendizagem, o professor é com a mesma força relacionado a
educar pelos da 4ª série. No entanto, as relações entre esses sujeitos (aluno e professor) são da
mesma magnitude (0,13) para todos, independente da série. Sendo a aprendizagem um dos
processos relacionados à eficácia dos fazeres de ensinar, constatou-se que se relacionou a
conhecer com força de 0,30 (na 1ª e 1ª +4ª), e um pouco inferior nos da 4ª série (0,27). Se
para os participantes da 1ª série a condução da aprendizagem está associada a amar (0,06), a
paciência (0,05), ao professor (0,11) e apenas com força 0,03 à metodologia, uma maior
associação desta com educar (0,11) e com motivar (0,08) foi verificada nos da 4ª série. Tais
mudanças parecem evidenciar efeitos da escolarização na formação profissional, na medida
em que para os formandos desse curso para “o exercício da função de ensinar, no sentido de
promover a aprendizagem e a apropriação do saber pelo outro” (ROLDÃO, 2000, p. 29), o
professor precisa motivar seus alunos para educá-los. Por outro lado, se “o conhecimento, o
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saber, tem sido o elemento legitimador da profissão docente” (ENS, GISI e EYNG, 2010, p.
51), a análise da estrutura das RS investigadas neste estudo, isto é, dos elementos que
compõem e as organizaram, indicam que conhecer só se faz presente como elemento do
provável núcleo central depois do esforço cognitivo (OMI) dos participantes da 1º ano e
quando analisadas as respostas conjuntas (1º + 4º ano), sendo que para os do 4º ano nas
situações de OME e OMI conhecer se situou 1ª periferia.
As diferenças evidenciadas nas comparações das RS (1º + 4º ano, 1º e 4º) exemplificam, as
ponderações de Madeira (1990, p. 1): “a representação social traz em si a história, na história
particular de cada um. [...] em suas variâncias, as marcas do sentido atribuído, por
determinados segmentos ou grupos”, e permitem, que concordemos com essa autora, quando
diz: “Apropriação do saber [...] É síntese, progressiva e sempre provisória, que se faz no
vivido a partir do que, na relação dom o outro, saberes vão se organizando de forma a permitir
ao indivíduo, interpretar o mundo objetivado no que o cerca e intervir” (MADEIRA, 2000,
p.246-247. Grifos da autora).
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MESA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AFETO NA FORMAÇÃO DOCENTE

NASCIMENTO, Ivany Pinto
Resumo
Esta mesa objetiva discutir a interlocução de estudos que tratam dos afetos, da afetividade, e
das emoções articulados as representações sociais e a educação. Os trabalhos apresentados
resultam de estudos e pesquisas que versam sobre: as Representações sociais do aluno sobre o
afeto e seu enlace na construção do conhecimento; As Representações Sociais no campo das
polifonias entre Afetividade e a Educação e; as Representações Sociais de Afetividade no
Trabalho Docente nas Pesquisas em Educação. A tônica central de partilha entre essas três
temáticas investigadas são os referenciais da Teoria das Representações Sociais inaugurada
em Moscovici, 1961, e as perspectivas de autores como Freud (1976) e Lacan (1978);
Maturana (1977), Banchs (1995) e; Wallon (1995). São obras que tratam sobre a
ambivalência dos afetos, que conferem a emoção e a afetividade um importante papel na
estrutura do sujeito e, portanto no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. O
primeiro, as Representações sociais do aluno sobre o afeto e seu enlace na construção do
conhecimento estudo objetivou apreender as representações sociais do aluno sobre o afeto na
busca de fazer a implicação se os processos afetivos interferem na produção do conhecimento.
Utilizou a trilha metodológica da pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico e os instrumentos
de coleta de dados foram: entrevistas, desenho e imagem. Participaram doze sujeitos na faixa
etária de 20 a 25 anos do sexo feminino, partícipes da disciplina nomeada de Educação,
Representação Social ministrada no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade em 2013, utilizou-se da entrevista em profundidade que privilegia a fala
e a escuta dos informantes. Para a autora, a construção das categorias expressam as
representações sociais sobre o afeto fundado fora da sala de aula e ressignificam o aprender
nesse ambiente ancorado em representações sociais de professor pesquisador, professor
sujeito, professor afetivo, professor escutante, professor sisudo e professor autoritário e
professor distante e professor que vê o aluno como sujeito. O segundo estudo, As
Representações Sociais no campo das polifonias entre Afetividade e a Educação, objetiva a
interlocução entre a afetividade, as representações sociais e a educação na perspectiva de
autores como Maturana (1977), Banchs (1995). O estudo do papel das emoções na construção
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das representações sociais tem sido limitado segundo Banchs (1995). Para esta autora, a
pesquisa sobre a dimensão afetiva como mediadora das praticas educativas na escola necessita
de investigação, uma vez que a importância da afetividade para o ensino-aprendizagem e para
o estabelecimento de um clima positivo para a dinâmica daqueles que fazem a escola é crucial
muito embora a afetividade, por vezes não possua este valor. Enfatiza a importância de
centralizar discussões sobre a afetividade, sobretudo o seu entrelaçamento com o campo das
representações sociais para que suscite avanços e aprofundamentos necessários para a
compreensão da afetividade nos processos de objetivação e ancoragem que dão corpo as
representações sociais que orientam práticas educativas. O terceiro estudo, as Representações
Sociais de Afetividade no Trabalho Docente nas Pesquisas em Educação, aborda a produção
de conhecimentos em dissertações e teses sobre as representações dos professores sobre
afetividade e o trabalho docente. A metodologia procedeu ao levantamento das produções
acadêmicas – de teses de doutorado e dissertações de mestrado na última década, defendidas
nos Programas de Pós-Graduação em Educação e dispostas no Banco de Teses da CAPES. O
objetivo deste estudo foi investigar como a temática afetividade e o trabalho docente vem
sendo abordada e como são articulados nessas produções; identificar os objetos investigados,
os aportes teóricos, os métodos utilizados e as principais conclusões. Constatou-se que estas
pesquisas, em geral, denotam uma preocupação com o uso de estratégias no campo afetivo e
pedagógico para a intervenção do docente no seu trabalho. Contudo, o interesse por objetos de
estudos que tratem da afetividade do educador relacionada com o seu próprio trabalho
mostraram-se incipientes. Pretende-se que a interlocução teórica desses estudos contribua para
a compreensão que a emoção, os afetos e afetividade e a educação são dimensões importantes
e presentes no campo das representações sociais.
Palavras chave: Teoria das Representações Sociais. Afeto. Formação Docente. Trabalho
docente.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CAMPO DAS POLIFONIAS ENTRE
AFETIVIDADE E A EDUCAÇÃO
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Resumo
Este estudo objetiva a interlocução entre a afetividade, as representações sociais e a educação
na perspectiva de autores como Maturana (1977), Banchs (1995) que conferem a emoção um
importante papel na estrutura do sujeito e, portanto no seu processo de desenvolvimento e
aprendizagem. O estudo do papel das emoções na construção das representações sociais tem
sido limitado segundo Banchs (1995). Contudo, de acordo com esta autora, isto não significa
que a dimensão afetiva deixe de ser um elo fundamental no processo de construção de
representações sociais. É evidente que a dimensão afetiva está presente desde o início deste
processo de construção, uma vez que os vínculos que integram a formação dos grupos
possuem esta dimensão, que como nos diz Maturana, (1977) é basilar na história humana. O
diálogo segundo este autor é um componente da emoção. Assim, linguagem além da função
de comunicar, intercambiar idéias, opiniões, significados tem a função de partilhar emoções e
mediar à dimensão afetiva que perpassa a vida de grupos sociais. A pesquisa sobre a
dimensão afetiva como mediadora das praticas educativas na escola necessita de investigação,
uma vez que a importância da afetividade para o ensino-aprendizagem e para o
estabelecimento de um clima positivo para a dinâmica daqueles que fazem a escola é crucial
muito embora a afetividade, por vezes não possua este valor. Daí a importância de centralizar
discussões sobre a afetividade, sobretudo o seu entrelaçamento com o campo das
representações sociais para que suscite avanços e aprofundamentos necessários para a
compreensão da afetividade nos processos de objetivação e ancoragem que dão corpo as
representações sociais que orientam práticas educativas.
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Palavras Chaves: Representações Sociais, Afetividade, Educação.
Nos últimos cinco anos, a seleção de caminhos a serem percorridos para a construção e
visibilidade do objeto de pesquisa é o desafio que nos inquieta. Este desafio nos faz perseguir
práticas que possam dar conta não somente do seu delineamento, mas das dimensões onde
esse objeto se corporifica.
Uma das opções feitas de ordem teórica e metodológica para tal fim foi o trabalho com os
significados partilhados, expressos pelo discurso. Este trabalho conseguiu revelar as
propriedades específicas atribuídas pelos grupos sociais a um determinado objeto. Estas
propriedades cumprem a função de balizadores de sentidos que orientam os pensamentos, os
sentimentos, as ações e as condutas destes grupos, sem as quais não conseguiriam preencher
as lacunas de sua inscrição mental.
Neste artigo abordaremos as representações sociais no campo das polifonias entre a emoção e
a educação. Na perspectiva de Moscovici, Jodelet e Banchs e outros afins, o campo polifônico
das representações sociais se institui para uma possível articulação com a dimensão afetiva
emocional, na perspectiva de Maturana ao levar em consideração a emoção na educação.
O desafio da elaboração deste texto se lança para a autora; pois esta tessitura prescinde da
utilização cuidadosa de tintas e pincéis que, por entre traços e rabiscos, possam colorir e
delinear formas e significados consistentes para que o leitor-ouvinte seja mais um a aceitar o
convite para adentrar no campo das polifonias entre as representações sociais, emoções, e a
educação.
A Teoria das Representações Sociais tem sido a interlocutora e companheira com a qual
compartilhamos de suas concepções e proposições metodológicas para encaminhar olhares
investigativos sobre determinados fenômenos psicossociais.
Esta teoria, inaugurada por Moscovici (1978), é uma forma de conhecimento sobre os saberes
partilhados pelos grupos sociais que tanto estruturam os sujeitos quanto suas realidades
sociais. O senso comum das elaborações mentais, decorrentes das interações dos grupos
sociais, é fundamental para se entender a racionalidade das ações individuais e coletivas dos
sujeitos. Além disto, outras dimensões como a emoção e a educação se inscrevem nesta
atividade de representar a realidade e orientar condutas sobre ela.
Ao fazer a opção de efetivar pesquisas à luz da Teoria das Representações Sociais, algumas
preocupações se fazem presentes sobre o campo psicossocial na perspectiva das interações,
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comunicações e informações, às quais o sujeito é constituidor e constituído. Uma delas é com
à apreensão da complexidade que envolve os fenômenos psicossociais por entendermos que a
lógica que sustenta o pensamento sobre as representações sociais prescinde desta
compreensão para a construção do objeto, alvo da pesquisa.
Esta é uma preocupação que compartilhamos com aqueles pesquisadores que dialogam com a
Teoria das Representações Sociais e se preocupam em ultrapassar a leitura do que ali se
encontra enquanto aparência sobre um determinado fenômeno.
Essa apreensão da complexidade que envolve os fenômenos psicossociais não é uma tarefa
simples. A complexidade de um fenômeno do ponto de vista da apreensão de suas múltiplas
facetas é da ordem da impossibilidade de abarcá-las em suas totalidades.
Os universos de partilhas e elaborações de pensamentos entre os sujeitos sobre a vida
cotidiana geram conhecimentos implícitos sobre o nosso comportamento e às nossas atitudes
sociais, sem que necessariamente sejamos conscientes deles.
Estes conhecimentos sistematizam e dinamizam culturas nos diversos segmentos sociais, ou
seja, regras e valores que regulam atitudes comportamentos e sentimentos de sujeitos para
com seus grupos de pertença.
A pesquisa das representações sociais de um grupo de sujeitos sobre um fenômeno tem a
função de produzir um conhecimento sistematizado sobre o saber consensual do qual esse
fenômeno se reveste. O contexto neste cenário é imprescindível para entendermos o jogo de
figura e fundo que dão corpo e expressão ao objeto.
Cabe observar que, o objeto de pesquisa alimenta também uma complexidade tal e qual a de
seu fenômeno. Antes do recorte de uma de suas facetas para investigação, cabe o seguinte
questionamento: este fenômeno social pode ser um objeto de representação social para um
grupo? Dito de outra forma, este fenômeno é familiar para este grupo?
Encontraremos estas respostas ao compreendermos que um fenômeno social pode ser um
objeto de representação social e, portanto passível de estudo, se ele fizer parte da realidade
social daquele grupo. Se, consequentemente, os pensamentos, os sentimentos que o grupo
nutre sobre ele orientarem suas práticas. Significa que uma representação social é sempre de
um grupo sobre alguma coisa.
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Estas características assinalam que a representação social é uma forma de conhecimento que
modela o objeto utilizando-se de vários recursos como: os lingüísticos, a comunicação, as
ações e os materiais (JODELET, 1989).
Após a abordagem de alguns fundamentos das representações sociais, importantes para o seu
campo de investigação, perguntamos: qual o papel da dimensão emocional na construção das
representações sociais e de que forma a educação se integra nesta construção?
O estudo sobre papel das emoções na construção das representações sociais ainda é limitado.
Banchs aponta que as representações sociais têm sofrido criticas pelo fato de não explicar o
papel que a experiência privada e afetiva, quer dizer, a subjetividade individual, pode jogar
na elaboração das representações (1995, p.97).
Esta dúvida ou lacuna quanto à explicação sobre o papel das emoções se amplia, por um lado,
para a escola americana de psicologia social. Por outro, os teóricos que se intitulam
construcionistas ao enfatizar acentuadamente a dimensão social, histórica, dinâmica e
construtiva da realidade atribuem à emoção um papel cognitivo presente na narrativa de
grupos sociais e, portanto atribuem a ela um caráter coletivo.
Desse modo, as emoções estão presentes e são elos fundamentais no processo de construção
de representações sociais, pois o ato de representar só se torna necessário quando a idéia sobre
algum objeto ou alguém se vincula ao afetivo-emocional. Implica em dizermos que a
dimensão afetiva é parte ativa na representação.
Entendemos que a critica sobre o papel das emoções nas representações sociais reside muito
mais por ela ser pouco enfatizada nos estudos sobre as representações sociais do que
propriamente a sua negação enquanto uma dimensão imprescindível na construção das RS’s.
Se a representação é elaborada a partir da pactuação de um grupo social e resulta em uma
elaboração mental que consolida um conhecimento que passa a assumir uma função
determinante no modo como estes sujeitos se constituem e constroem a realidade, é evidente
que as emoções estão presentes desde o início deste processo de construção.
Significa que as interações que integram o estabelecimento de vínculos para a construção de
grupos possuem a dimensão emocional. Como nos diz Maturana, (1977) a emoção é basilar
na história humana, pois remete à nossa origem. As interações prescindem da emoção para a
regularidade de condutas humanas. Sem o componente emocional, o que existe são encontros
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casuais próprios dos comportamentos de bandos encontrados na vida de outras espécies de
animais.
Ao aceitar o desafio de elaborarmos este texto, nos propusemos a utilização meticulosa de
tintas cujas tonalidades delineassem, a partir de traços e rabiscos, as formas e os significados
que pudessem desvelar o papel das emoções na construção das representações sociais. Assim
estamos seguindo e, dentre as abordagens sobre as emoções, nossos rabiscos se utilizam das
tintas com as quais Maturana imprime significados sobre as emoções enquanto componente
essencial da manutenção das interações dos grupos humanos. Esse tom pode fornecer uma
contribuição sem a pretensão de esgotar essa discussão, mas a validade está em se reiterar o
pensamento sobre a emoção enquanto um componente do processo de construção das
representações sociais de um grupo sobre um determinado fenômeno.
Muito embora Maturana enfatize o fenômeno biológico como fonte primária das emoções,
das interações e demais comportamentos da espécie humana, não significa que a natureza
biológica da espécie humana esteja submetida à determinação do sistema orgânico e seu
processo de maturação. Maturana (1998) deixa claro que a natureza biológica humana é
perpassada pela história da linhagem hominídea a que pertencemos. Logo, em sua concepção
a biologia humana é transformada pela cultura.
O humano se constitui no intercruzamento do racional com o emocional. A linguagem é um
componente da emoção e, segundo este autor chileno, além da função de comunicar,
intercambiar idéias, opiniões, significados tem a função de partilhar emoções e mediar a
dimensão emocional que perpassa a vida de grupos sociais.
O amor e a rejeição são duas emoções que Maturana considera pré-verbais, uma vez que a
existência de ambos antecede a comunicação. Tanto a rejeição quanto o amor são concebidos
como viscerais. Fazem parte da história e da evolução humana e no entanto, na visão deste
teórico chileno, estas emoções não são antagônicas. São faces de uma mesma moeda e o
oposto das duas é a indiferença.
Uma articulação com o lugar que ocupa estas emoções na construção das representações
sociais pode ser pensada a partir do pensamento deste autor, do ponto de vista das imagens e
significados que grupos sociais partilham sobre determinados objetos ou acontecimentos ou
ainda pessoas e/ ou grupos. As atitudes de aproximação ou rejeição destes grupos sobre um
objeto ou acontecimento devem ser levadas em consideração na composição das
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representações sociais. Assim como também o tempo de transformação de um fenômeno
estranho em familiar e sua valoração por um determinado grupo. Tanto as atitudes de
aproximação ou rejeição quanto o tempo de transformação do estranho em familiar indicam
marcas das emoções que compõem imagem-objetividade e significado-ancoragem. que o
grupo atribui a um fenômeno.
Significa que as premissas básicas da hierarquia das preferências de um grupo se fundam na
emoção e, portanto, a elaboração mental de imagens e significados opera a partir da emoção
seja ela consciente ou não.
Cumpre notar que as emoções na concepção de Maturana (1998) são sistemas dinâmicos
corporais que determinam o campo de ações onde os grupos se movimentam. Dessa forma,
quando a emoção varia, o campo de ações se transforma. Este é um outro ponto da teoria
deste autor que podemos nos utilizar para pensar sobre as emoções no campo das
representações sociais na perspectiva da orientação de condutas. Significa que quando as
emoções sobre um determinado objeto se transformam a conduta em relação a ele sofre
alterações assim como o campo de ação.
Podemos então atribuir mudanças também nas representações sobre esse objeto. Estas se
processam de acordo com as emoções que lhe dão suporte. Portanto, a dimensão racional que
orienta a lógica das ações humanas se constitui a partir da dimensão emocional.
Até aqui evidenciamos alguns aspectos de articulação entre as representações sociais e o lugar
das emoções neste processo de construção de imagens e significados partilhados pelos grupos
sociais sobre um fenômeno. Perguntamos: onde cabe a educação neste cenário, como um
terceiro elemento do campo de polifonias que ousamos rabiscar?
Adiantamos que as representações sociais se articulam no campo da educação e ambas no
campo das emoções. Se a educação se constitui em um processo de convivência com o outro e
este processo aproxima e transforma um e outro ao fazer com que ambos aprendam a conviver
em sociedade, então como diz Maturana a educação como “sistema educacional” configura
um mundo, e os educandos confirmam em seu viver no mundo que viveram em sua educação
(1998, p.29).
Para o campo da educação, o estudo das representações sociais oferece uma contribuição
significativa para se pensar sobre os conhecimentos que orientam tanto o processo educativo,
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sua estrutura, seus mecanismos e leis quanto à forma de pensar e agir dos atores envolvidos
neste processo.
A importância do estudo da teoria das representações sociais e sua aplicabilidade no campo da
educação reside em compreender a partir pesquisa os operadores psicossociais das condutas
de grupos assim como estruturas simbólicas de sujeitos que estão envolvidos no processo
educativo, no caso pais e filhos, professores e alunos. Assim também os mecanismos pelos
quais os fatores sociais agem sobre os processos educativos e modificam seus resultados,
Gilly (1989).
As representações sociais relativas à educação, escola, professores, alunos... não são
independentes de outros sistemas de representações existentes nos demais segmentos sociais.
Significa que estas representações participam da dinâmica psicossocial dos extra-muros da
escola.

Considerações finais
Para finalizar, após percorrer uma trajetória que objetivou dar forma e corpo as representações
sociais no campo das polifonias entre a emoção e a educação por entre alguns traçados e
rabiscos, compreendemos que a emoção e a educação são dimensões importantes e presentes
no campo das representações sociais. A orientação de condutas de grupos sociais se inscreve
em uma cadeia de imagens e significados no qual a emoção, os pensamentos, a linguagem, a
convivência e os fazeres consolidam a construção de conhecimentos para dar sentido e
orientação à vida dos grupos.
O campo de discussão não se fecha aqui e, portanto o desafio de mais um soa para a autora
como um convite para a continuidade e aprofundamento destas e outras questões importantes
para o avanço dos estudos da Teoria das Representações Sociais.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ALUNO SOBRE O AFETO E SEU ENLACE NA
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
ORNELLAS, Maria de Lourdes S. – PPGEduc/UNEB[1]

Resumo
É um estudo que se justifica pela construção fundante da autora na teoria das representações
sociais na primazia da abordagem processual moscoviciana a qual destaca um conhecimento
do senso comum e constituído em razão do cotidiano do sujeito. É uma abordagem
encontrada, hoje, no centro de um debate interdisciplinar, na medida em que se tenta nomear,
fazer relações entre as construções simbólicas com a realidade social e dirige seu olhar
epistêmico para entender como esta realidade constrói a leitura dos símbolos presentes no
nosso cotidiano. Observa-se, nessa construção teórica, que as representações sociais estão
associadas às experiências subjetivas do sujeito, enredadas simultaneamente como um
produto e um processo: (...) a atividade representativa constitui, portanto, um processo
psíquico, permitindo tornar familiar e presente em nosso universo interior; um objeto que está
distante e, de certo modo, ausente, (...) .(Moscovici, 1978, p. 28) Na condição de
pesquisadora, indaga-se: não seria essa capacidade de dar uma nova forma às coisas pela
atividade psíquica que constitui uma representação social? René Kaes (2001), ao pensar sobre
representação social numa vertente psicanalítica, elabora a hipótese de que a representação é
um trabalho de lembranças daquilo que está ausente? Pode-se dizer que a representação
social, ao estudar o sujeito em processo de interação com outros sujeitos, expressa uma
espécie de saber prático de como se sentem, pensam, aprendem e interpretam. Os teóricos
sobre o afeto que apoiarão o diálogo com a autora são Freud (1976) e Lacan (1978) os quais
discorrem sobre a ambivalência dos afetos. Faz-se preciso descortinar uma escuta em que o
aluno possa se colocar no lugar de investigador, daquele que semiotiza o conhecimento
transmitido no desejo de deixar suas marcas e inscrições no processo do seu savoir-faire. O
método trilha pela pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico. Faz-se pertinente lembrar a
proposição teórica de que uma representação social é sempre de alguém (sujeito) e de alguma
coisa (objeto). Durante a disciplina, em 2013, nomeada de Educação, Representação Social a
qual ministro no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, doze
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sujeitos na faixa etária de 20 a 25 anos do sexo feminino foram selecionados pelo critério do
desejo e, após agendar dia, horário e local deu-se início a entrevista em profundidade
privilegiando a fala e a escuta. Após as entrevistas, procedeu-se a leitura das respostas quando
a construção das categorias de análise se presentificou: professor afetivo, professor escutante,
professor sujeito, professor sizudo, professor autoritário e professor distante. Diante dessas
falas, a Análise do Discurso pela via de Dominique Mainguenau (2001) foi convidada para
desvelar o dito e o dizer, o conteúdo manifesto e latente, que se encontra oculto, aparente, no
ato falho, escondido nas entranhas do não-dito.
Palavras-chave: Representações Sociais. Afeto. Construção do Conhecimento.

É uma pesquisa que objetiva apreender as representações sociais do aluno cobre o afeto na
busca de fazer a implicação se os processos afetivos interferem na produção do conhecimento.
A opção pela Teoria das Representações Sociais, tomando como referência a Abordagem
Processual de Serge Moscovici, revela o quanto têm aderência às questões contemporâneas
nas quais o senso comum é veiculado nas comunicações interpessoais, mas se engendram no
escopo do processo histórico e social, no encontro do cognitivo com o afetivo. Portanto, o
teórico dessa abordagem elucida seu pensamento. Esta opção também se sustenta no fato de
ser uma forma de conhecimento socialmente elaborado, partilhado e construído, e que chega
ao homem a partir das experiências de sua prática, entendida como um processo através do
qual o homem se constrói e se expressa com suas dores e esperanças na relação dinâmica de
um concreto que assim se faz. O próprio Moscovici é um teórico de postura cognitivista e tem
se preocupado com os aspectos afetivos e simbólicos e ampliado, em seus textos recentes, a
importância do afetivo nas representações sociais.
Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, proposições e explicações
na vida cotidiana no curso de comunicação interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa
sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem também ser
vistas como a versão contemporânea do senso comum. (MOSCOVICI, 1978, p.181).
Em relação aos aspectos afetivos, cognitivos e sociais das representações sociais, estes
aspectos estão presentes na vida cotidiana o que vai afetar o desejo do sujeito tornar-se
produtor do saber e do conhecimento, incursionando e amalgamando suas representações e
afetos JODELET, (2001, p. 41) postula:
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As representações sociais devem ser estudadas articulando elementos afetivos, mentais e
sociais e integrando, ao lado da cognição da linguagem e da comunicação, as relações sociais
que afetam as representações e a realidade material, social e ideal sobre as quais elas
intervirão (JODELET, 2001, p.41)
Assim posto, o problema da pesquisa se delinea na seguinte assertativa: Que lugar e posição
teriam os afetos na construção do conhecimento e se o aluno tem essa dimensão como
estruturante para seus processos cognitivos, afetivos e sociais. Com vistas a elucidar que o
afeto está na hiância entre Eros e Thanatos[2], essas palavras gregas são convidadas a
comparecer a este cenário traduzindo a supremacia do conceito de afeto: Um dos estados
emocionais, cujo conjunto constitui a gama de todos os sentimentos humanos, do mais
agradável ao mais insuportável. (FREUD, 1976, p. 124)
Para Lacan, o afeto é convertido, deslocado, invertido, ou até mesmo enlouquecido e nos
obriga a não-ser senão esse objeto sempre desconhecido e faltante: o amódio ( 1964, p.45)
Essa maneira ambivalente de conceituar afeto, sem dúvida, representa um avanço no
conhecimento sobre a temática, na medida em que desnuda a ideia de que o afeto encontra-se
ancorado apenas na idealização ilusória do amor romântico.
O método trilha pela pesquisa qualitativa de cunho etnográfico. Torna-se pertinente lembrar a
proposição teórica defendida por Sá (1998) de que uma representação social é sempre de
alguém (sujeito) e de alguma coisa (objeto). Esta afirmação pode ser representada pela
configuração:

(S) aluno
Representação social
(O) afeto
Para Sá (1988, p.28), “na construção do objeto de pesquisa, precisamos levar em conta
simultaneamente o sujeito e o objeto da representação que queremos estudar”. Esse objeto nos
ilumina, posto que se estuda e se teoriza essa temática, seja no grupo de pesquisa, seja nas
publicações, trata-se de produções teóricas na tentativa de reunir algumas peças, visando criar
um desenho da representação social do fenômeno investigado.
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Os instrumentos de coleta de dados foram: entrevistas, desenho e imagem. Quando as
entrevistas foram iniciadas, os alunos foram convidados a assinarem o Termo de
Consentimento Livre. Após o material organizado, procedeu-se a construção das categorias de
análises seguidas das falas dos sujeitos.
Professor afetivo: Nessas falas, os sujeitos referem-se aos professores da escola básica:
minha professora era atenciosa e paciente, isso facilitava a nossa aprendizagem; ela
explicava bem e andava de carteira em carteira tirando dúvidas; minha professora que mais
me marcou antes da prova preparava os alunos, acalmava e dizia que iríamos tirar notas
boas; A professora contava histórias para preparar a entrada do conteúdo e a gente aprendia
muito. As falas dos sujeitos estão espelhadas no objeto desenhado nesse estudo:
representação social do aluno sobre o afeto no processo do conhecimento. É possível dizer
que o afeto prazeroso marca a pele do sujeito e faz montagem do amor romantizado,
idealizado o que tropeça com o afeto presente nos impasses da vida cotidiana. O professor
pesquisador expressa, na sala de aula, que é atualizado, traz para a sala novidade, não fica
preso ao livro e sua maneira de ser professor mostra que ele tem vontade que o aluno
aprenda.
Segundo boa parte dos sujeitos, o professor sujeito é aquele professor que se identifica com
os alunos, não marca a diferença de posição, ele transmite o conteúdo, contudo escuta o que o
aluno traz de saber e de conhecimento. Acrescente que são poucos os professores que têm
esse jeito, essa forma de ser na sala de aula.
Em relação ao professor sisudo, este desenvolve na sala de aula uma caricatura de mau
humor o que dificulta a interação na sala de aula. É o tipo do professor que os alunos não
gostam, reclamam na direção, porém nada acontece.
Já o professor autoritário parece ter prazer em ditar, gritar, não escuta e é o dono da
verdade. Na classe, os alunos não falam, sentem-se temerosos. Enquanto que o professor
distante mostra-se egocêntrico, há uma distante física, geográfica, psíquica e afetiva. Não há
o processo de ensinar e aprender.
Os demais instrumentos de coleta (desenho e imagem) serão objeto de análise nas próximas
etapas da pesquisa
Para não concluir, é pertinente dizer que os sujeitos desta pesquisa expressam as
representações sociais sobre o afeto fundado fora da sala de aula e ressignificam o aprender
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nesse ambiente ancorado em representações sociais de professor pesquisador, professor
sujeito, professor afetivo, professor escutante, professor sisudo e professor autoritário e
professor distante e professor que vê o aluno como sujeito. Para este estudo, duas
representações emergem revelando-se em ato, considerando fundantes: professor afetivo e
professor que vê o aluno como sujeito,
A ambivalência observada nas respostas dos sujeitos relacionadas ao que é ser professor,
muitas vezes, é apresentada com certo mal-estar e desvela a dificuldade que o professor tem
enfrentado em lidar com o novo, com o diferente em sala de aula. Superar este mal-estar
implica que o professor, no cotidiano da sala de aula, sustente o sentido simbólico da
ambivalência na relação pedagógica e possa construir representações, proporcionando a
escuta para entender as marcas do mal-estar e bem-estar do que é ser professor.
Constrói-se, como professores, as próprias representações e, em razão delas, orienta-se
atividades e as impõem ao aluno, na suposição de que se sabe o que é melhor para ele. É
possível que, em certa medida, estudar os afetos na sala de aula possa contribuir para que o
professor faça um bordado da fala e da escuta nesse local, permeado de afeto e que o avesso
e o direito do bastidor revele a cor, o matiz e as linhas utilizadas e se teçam simbolizadas na
fala do autor:
Vamos bordando a nossa vida, sem conhecer por inteiro o risco; representamos o nosso
papel, sem conhecer por inteiro a peça. De vez em quando, voltamos a olhar para o bordado já
feito e sob ele desvendamos o risco desconhecido [...] (SOARES, 1990, p. 25).
Pensa-se que o debate não está suspenso, há arquivos incandescentes a serem achados,
ajustados, arremates a serem feitos, uma vez que a pesquisadora está no lugar do sujeito da
fala. Desejo continuar analisando os dados dos sujeitos, escrevendo sobre essa temática, uma
vez que o escrever necessita sempre recomeçar. Como remédio ou até como receita prefere-se
tentar tirar alguns véus e, quem sabe, trocar a repetição por um ato de criação.

No lugar de

pesquisadora, constitui-se com o afeto e coloca-se também no lugar da escuta, quando tenta
apresentar o risco de não poder, na sua completude, enodar educação, representação social e
afeto, e sento não insatisfeita de tentar dar uma boa forma a esse desejo, na busca de amarrar,
desatar e amalgamar os fios quebrados do material teórico e empírico a ser tecido.
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[1] Drª em Psicologia da Educação. Profª da Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade. Pós-doutorado em Psicanálise e Educação na IPUSP. Psicanalista.
[2] Eros: na tendência freudiana é o conjunto das pulsões de vida, enquanto Thanatos é o
conjunto das pulsões de morte.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE AFETIVIDADE NO TRABALHO DOCENTE
NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO
RODRIGUES, Sônia Eli Cabral– PPGED/UFPA20

Resumo
Este trabalho compõe nosso estudo de doutoramento em educação que tratou das
representações sociais de professores sobre a afetividade e suas implicações no trabalho
docente. O recorte que ora, apresentamos objetiva discutir nossa apreensão sobre a temática
das representações sociais de professores sobre afetividade e o trabalho docente, a partir do
levantamento das produções científicas em educação realizadas nos programas de pósgraduação em educação. Os aportes teóricos que balizaram nosso estudo implicaram na
escolha de teóricos que tratam da relação indissociável entre a razão e a afetividade como a
concepção de Freud (1920) e Wallon (1995), cujos estudos no campo da psicologia oferecem
valiosas contribuições para a compreensão dos aspectos afetivos no desenvolvimento do
sujeito, além de integraram em seus pressupostos a afetividade como um componente
importante para a compreensão do desenvolvimento da aprendizagem humana e conceberem a
afetividade em seus constructos teóricos como elemento constitutivo dos sujeitos. No campo
das representações sociais, os construtos teóricos de Moscovici (1961) – mentor dessa teoria
e, demais pesquisadores como Jodelet (2001); Guareschi (1995) e Sá (2001) foram relevantes
para compreender a construção do objeto de estudo no campo das TRS, também
compartilham que a dimensão afetiva no campo das representações sociais exige um trabalho
conceitual e abre um leque para diversas investigações. Esta pesquisa teve um caráter
inventariante e descritivo, utilizamos dois descritores para a busca dos trabalhos, nos últimos
dez anos – afetividade e trabalho docente e representações sociais sobre afetividade e o
trabalho docente. Constatamos um crescimento nos estudos sobre a afetividade por várias
áreas, sobretudo no campo da educação, porém, ainda é limitado o número de produções
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sobre a afetividade e o trabalho docente, e mais incipiente são as produções que tratam das
representações sociais de professores sobre afetividade no trabalho docente.
Palavras-chaves: Afetividade. Trabalho Docente. Representações Sociais.

Introdução
Este trabalho parte da revisão de produções científicas sobre o tema representações sociais,
afetividade e o trabalho docente disponível nas publicações de dissertações e teses no portal
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Este
levantamento bibliográfico partiu de estudos desenvolvidos no doutorado em educação, onde
focalizamos as representações sociais de docentes da pós-graduação em educação sobre a
afetividade e suas implicações no trabalho docente.
Neste sentido, pretendemos discutir nossa apreensão do tema afetividade na educação, de
modo, a situar a produção científica nas pesquisas em educação e a revisitar nossos conceitos
que tem por base a afetividade como uma dimensão inerentemente humana e, como humanos
somos seres que construímos e partilhamos de representações sobre a dimensão afetividade no
contexto das instituições sociais e educativas.

Afetividade: conceitos e definições
Inúmeros autores, de diversos países, formularam distintas concepções e interpretações sobre
o tema da “Afetividade”. Ao emergir como campo de pesquisa independente, a Psicologia
com William James e a Psicanálise de Sigmund Freud apresentaram pressupostos inovadores
para explicar como as emoções se desencadeavam (DAMÁSIO, 1996).
Contudo, à medida que as ciências da mente e do cérebro se desenvolveram no inicio do
século XX, seus interesses de pesquisa voltaram-se para outros temas e as especialidades
demostraram desinteresse pelo estudo das emoções.
O predomínio da razão teve papel crucial nas instituições educacionais escolares, em especial
nos currículos e programas educacionais. Estas contribuíram para considerar apenas as
dimensões racionais e cognitivas no trabalho pedagógico.
No início do século XX, começam a surgir concepções de teóricos como Freud, Piaget,
Vygotsky e Wallon estudiosos do campo da psicologia, estes integraram em seus pressupostos
a afetividade como um componente importante para a compreensão do desenvolvimento da
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aprendizagem humana e concebem a afetividade em seus constructos teóricos como elemento
constitutivo dos sujeitos.
Os pressupostos de Wallon (1995) apresentam relevantes contribuições para a compreensão
da constituição humana e, em especial, à questão da afetividade. Para este autor, a afetividade
refere-se à capacidade e disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo e
interno por meio de sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis. Essas
sensações referem-se às emoções, os sentimentos e a paixão. Em Wallon, encontramos o
estudo da vida afetiva, este perpassa o entendimento sobre as emoções, estas têm um poder
plástico, expressivo e contagioso. As emoções são consideradas a exteriorização da
afetividade, por meio de sua expressão corporal, motora, a exemplo do choro, da gargalhada,
do riso.
Em suma, essas expressões e manifestações fazem parte da nossa vida psíquica e nos
acompanham em todo momento e em todas as situações que vivemos. Estão enlaçadas a partir
de nossas ações, expressões e pensamentos com os aspectos afetivos, representados pelas
emoções e sentimentos, sejam eles prazerosos ou desprazerosos.

A afetividade e o trabalho docente como objeto das representações sociais
A Teoria das Representações Sociais (TRS) inaugurada por Moscovici (1961) tem como
pressuposto a reciprocidade entre os fenômenos psicológicos e sociais. Desse modo, a
construção da representação social de um objeto requer o compartilhamento de modos de
pensamentos e de explicações existentes na sociedade, onde são construídos, reconstruídos
pelos sujeitos ao longo do processo de socialização (crenças, imagens, comunicações,
símbolos) veiculados por um grupo, comunidade, sociedade ou cultura.
Para Sá (1998) é necessário analisarmos algumas questões para certificar a plausibilidade do
objeto como fenômeno concreto das RS, este autor enfatiza que primeiro devemos proceder à
enunciação do objeto de modo claro para que não haja “contaminação” pelas representações
de objetos próximos a ele. Segundo, orienta decidir sobre os possíveis sujeitos cujas
manifestações serão investigadas, pois, a proposição teórica de uma representação social é
sempre de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto), não se pode falar de representação
de alguma coisa sem especificar o sujeito – a população ou conjunto social das manifestações
discursivas – que mantém tal representação. Por fim, devemos observar o contexto
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sociocultural – onde se inscrevem as práticas específicas, as redes de interação, as instituições
implicadas, a comunicação de massa acessível – desses sujeitos para uma precisa
compreensão da formação e manutenção das representações.
Assim, feito o delineamento do fenômeno a ser estudado, devemos nos certificar da
possibilidade de sua abordagem, com base nos pressupostos da teoria das representações
sociais e os recursos metodológicos disponíveis. Segundo Sá (1998, p. 25), estes critérios
servem como “requisitos básicos” para a construção do objeto de pesquisa.
Entendemos que a articulação temática dos temas representações sociais, afetividade e o
trabalho docente devem ser entrelaçados pela dimensão cultural na qual nos constituímos,
enquanto sujeitos em um tempo/espaço distinto, que estabelece regras, valores e modos de
pensar e estar no mundo. Neste sentido, concebemos a afetividade como um fenômeno
psicossocial no campo da educação. Com base, neste constructo psicossocial, que vimos à
relevância de apreensão deste tema articulado ao trabalho docente. Nesta linha de análise,
deixa de ter sentido a dicotomia entre o afetivo/ emocional, subjetivo, individual e o que lhes
seria oposto, ou seja, o racional/cognitivo, o objetivo e o social. A racionalidade, tanto quanto
a afetividade e a emotividade, se vinculam e operam no concreto como síntese possível e
dinâmica de um processo histórico que a extrapola.

Metodologia
O levantamento das produções científicas teve um caráter inventariante e descritivo,
mapeamos esses trabalhos, com intuito de identificar questões específicas de nossa
temática de estudo – as representações sobre a afetividade e o trabalho docente.
Primeiro, procedemos ao levantamento das produções acadêmicas – de teses de doutorado e
dissertações de mestrado – dos últimos dez anos (2001-2011) sobre o tema afetividade e
trabalho docente, defendidas nos Programas de Pós-Graduação em Educação e dispostas no
Banco de Teses da CAPES. Nosso objetivo foi investigar como a temática afetividade e o
trabalho docente vem sendo abordada e como são articulados nessas produções; interessamonos em identificar os objetos investigados, os aportes teóricos, os métodos utilizados e as
principais conclusões. Segundo, o levantamento de dissertações e teses sobre as
representações de professores sobre afetividade e o trabalho docente objetivou apreender o
estado do conhecimento e as articulações realizadas nas pesquisas realizadas. Elegemos para
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análise teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas no período entre 2002 e
2012 disponibilizadas no banco de teses e dissertações da CAPES.

Afetividade e trabalho docente nas pesquisas em educação
O resultado das produções científicas sobre o tema afetividade e trabalho docente, no banco
de dados da Capes, apresentou um total de 89 trabalhos sendo: 18 teses e 71 dissertações.
Constatamos que as pesquisas sobre a afetividade foram desenvolvidas por várias áreas de
conhecimento, mas sobretudo, na área da educação, somamos 75 trabalhos, o que inferimos o
interesse de pesquisadores em investigar o tema nesta área.
Os trabalhos foram analisados a partir das informações disponíveis na ficha técnica das
produções do banco de dados, o que nos possibilitou a composição de um quadro descritivo
contendo: nome do autor, instituição, orientador, palavras-chave, titulo e resumo, ano e área.
A partir desta análise preliminar, optamos pela seleção de 21 (vinte e um) estudos: duas teses
e 19 dissertações, os quais apresentam maior proximidade com a temática afetividade e
trabalho docente. Estes foram agrupados em três categorias, a saber: afetividade e o fazer
pedagógico, afetividade e as relações interpessoais e; a afetividade e a formação de
professores. Para essa classificação consideramos os objetivos e os sujeitos das pesquisas (se
professores-formadores ou professores em formação) e os resultados apresentados.
No primeiro agrupamento de dissertações e teses– afetividade e o fazer pedagógico, situamos
9 trabalhos. Os autores pesquisaram as concepções de professores sobre a afetividade e sua
expressão na prática docente nos contextos da educação infantil, ensino fundamental e EJA.
Os resultados apresentados ratificam a importância dos docentes reconhecerem os aspectos
afetivos no processo de aprendizagem. Os professores pesquisados expressaram ter
consciência da dimensão afetiva no processo de ensino/aprendizagem, mas em suas práticas
os aspectos racionais e cognitivos são vistos com maior evidência em detrimentos dos
aspectos emocionais.

O segundo agrupamento afetividade e relações interpessoais reuniram

três trabalhos, são pesquisas que objetivaram analisar a importância da afetividade na relação
professor-aluno. Os resultados demonstraram que a afetividade está presente nas relações
entre os participantes da comunidade escolar, esta não pode ser ignorada. Sua ausência pode
causar prejuízos à relação de professores e alunos. Os docentes participantes se encontravam
confusos quanto ao seu papel na vida dos estudantes, eles tinham dificuldades de conciliar
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afetividade e rigor no trabalho docente. O terceiro e último agrupamento de dissertações e
teses definido – afetividade e formação de professores – é composto por nove trabalhos. Estes
investigaram como o componente afetivo está inserido nos processos de ensino e
aprendizagem dos currículos de formação de professores.
Estes estudos constataram que a formação de professores quando valoriza no processo
formativo à dimensão afetiva possibilita a promoção de intervenções significativas no
processo de vivência pessoal e profissional dos sujeitos em formação.

Teoria das Representações Sociais, Afetividade e o trabalho docente: articulações
teóricas nas pesquisas em educação
Localizamos vinte e seis (26) trabalhos que utilizaram a TRS como pressuposto teórico de
seus estudos. Contudo, após análise dos resumos, o que nos possibilitou obter informações
sobre o objeto de estudo, os objetivos, a metodologia, os sujeitos e os resultados obtidos.
Identificamos seis temáticas que norteiam os objetos desses estudos. Estes temas estão
relacionados abaixo e ao lado o quantitativo dos trabalhos envolvidos na referida temática,
quais sejam: Ser professor (6); Profissão e a profissionalização docente (3); Formação inicial
e à prática docente (2); Atividades acadêmicas (3); Identidade docente (3); Trabalho docente
(7). Dentre essas produções se destaca a dissertação de SOUSA (2004) que investigou a
representação do educador – formador de professores sobre a afetividade e sua expressão no
ensino e na aprendizagem da Matemática. Esta autora utilizou a TRS para análise e
interpretação da construção psicossocial das RS, e a abordagem histórico-social - Wallon,
Vygotsky -, destacou a ênfase nos determinantes culturais, históricos e sociais da condição
humana que lhe auxiliaram na leitura da dimensão afetiva no trabalho educativo desenvolvido
pelos sujeitos da pesquisa.
Na revisão dessas teses e dissertações, observamos que os estudos das representações de
docentes sobre a afetividade relacionada com o seu trabalho carecem de mais estudos. Menin,
Shimizu e Lima (2009) alertavam quando analisaram as teses e dissertações de programas
brasileiros de Pós-Graduação em Educação e sugerem a ampliação dessa temática.

Considerações Finais
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Nossa apreensão da temática das representações sociais de professores sobre afetividade e o
trabalho docente, nos possibilitou a constatação da relevância e interesse de pesquisadores de
diferentes campos da produção de conhecimentos e principalmente da educação pelo estudo
dessa tríade temática. Ao realizar uma leitura mais detalhada dos resumos, constatamos que
inúmeros trabalhos não articulavam ou relacionavam o tema afetividade com o trabalho
docente, estes termos/temas não aparecem como objetos das pesquisas, muito menos nas
palavras-chave dos resumos. Os resultados desses estudos fazem referência à afetividade
como elemento/dimensão importante no processo de ensino e aprendizagem; nas relações em
sala de aula, na mediação do conhecimento. Contudo, os estudos das representações sociais de
professores sobre a afetividade e o trabalho docente mostraram-se incipientes.
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MESA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE OBJETOS DA CULTURA
UNIVERSITÁRIA EM DIFERENTES REALIDADES NACIONAIS

DOMINGOS SOBRINHO, Moisés

Resumo
A ideia de organização da presente mesa redonda surgiu da necessidade de divulgação de
resultados de pesquisas concluídas ou ainda em curso no âmbito de um projeto de colaboração
entre a UFRN, mais especificamente, o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e
a Universidade Paris 8 – Vincennes à Saint-Dennis, em particular, com o Centre
Interuniversitaire de Recherches, Culture, Éducation, Formation, Travail (CIRCEFT). Faz
parte desse projeto a preocupação em pesquisar e trocar informações e dados sobre o ensino
superior, o estudante, a cultura estudantil, as trajetórias na universidade (ingresso,
desempenho e inserção no mundo do trabalho), as relações com o aprender (Como o
estudante aprende? Como avalia o aprendizado, as aulas e os professores), que representações
sociais constroem sobre os diferentes objetos da cultura universitária? Dessa cooperação
também fazem parte representantes da Universidade de Évora (Portugal), do ISCTE (LisboaPortugal), da Universidade de Valéncia (Espanha) e da Universidade Nancy-2. Na presente
mesa, entretanto, por razões diversas, sobretudo financeiras, dada a situação de crise na
Europa, participam apenas Brasil e França: o professor Eduardo Marquez-Duarte (Paris 8),
cujo texto está voltado para as representações sociais do ensino universitário construída por
estudantes de diferentes cursos das universidades parisienses: Psicologia, Economia, Artes
Plásticas e Ciências da Educação. Em continuidade a estudos já realizados, o autor busca
agora confirmar características multidimensionais das representações sociais sobre o objeto
em foco; a profa. Erika Andrade, da UFRN, explora as possíveis representações sociais da
iniciação à docência construídas pelas (os) licenciandos do curso de Pedagogia que atuam no
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e suas repercussões sobre o
processo formativo docente; o prof. Moisés Domingos Sobrinho (UFRN), por sua vez,
investiga as representações sociais de ciência construídas por estudantes do Curso de
Pedagogia em dois intervalos de tempo bem distanciados um do outro, o que lhe permite
demonstrar como a centralidade dos elementos que organizam o conteúdo representacional do
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objeto em foco sofre pouca alteração nos períodos de sua observação. Assim, os
pesquisadores mencionados pautam suas reflexões com base na teoria moscoviciana das
representações sociais, falam de realidades nacionais diferentes e se utilizam de metodologias
diferenciadas, o que permite enfatizar a riqueza heurística da teoria iniciada por Serge
Moscovici.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NO ÂMBITO DO
PIBID – PEDAGOGIA/UFRN: A FORMAÇÃO NA LICIENCIATURA

ANDRADE, Erika dos Reis Gusmão

Resumo
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID busca a valorização da
carreira do magistério e o desenvolvimento da educação superior e básica. O
PIBID/Pedagogia da Universidade Federal do Rio grande do Norte – UFRN tem atuado desde
o início de 2009 contemplando do ensino infantil ao nível médio (Normal), nos campos de
atuação dos pedagogos. É objetivo, deste trabalho, apresentar possíveis representações
sociais, acerca da iniciação à docência, construídas pelos licenciandos do referido curso e que
participam do PIBID. Para tanto, realizou-se uma contextualização do Programa aliando a
Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003; JODELET, 2001) e a Formação
Docente (TARDIF, 2008; PERRENOUD, 2000). O texto apresenta as premissas do programa
e reflete sobre as experiências dos pibidianos de Pedagogia nas escolas e na UFRN, revelando
que a iniciação à docência, atravessada pelo PIBID, permite uma formação qualificada
voltada para a profissionalização e a prática reflexiva.
Palavras chave: PIBID, pedagogia, representação social, formação de professores,

Introdução
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, surge no âmbito das
políticas públicas nacionais para a educação como uma grande oportunidade de avançar na
melhoria da qualidade da educação brasileira. O subprojeto Pedagogia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) tem atuado em escolas da rede pública de Natal/RN
desde o início de 2009. Tais ações efetivadas por meio de projetos de ensino e seqüências
didáticas possibilitaram trabalhar diversos temas na perspectiva do letramento (com alunos
dos níveis de alfabetização e sistematização da leitura e escrita), da inclusão social (nas
classes de aceleração de ensino, especialmente nos quintos anos), e qualificação no que tange
___________________________
Este trabalho foi escrito em co-autoria com Elda Silva do Nascimento Melo.
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à formação para o magistério (nas classes de formação de professores de nível médio)
contemplando desde o ensino infantil até ao nível médio, nesse caso, modalidade normal, por
se tratar de campo de atuação dos pedagogos.
Considerando a relevância do programa, buscamos neste trabalho compreender as
representações sociais dos licenciandos de Pedagogia da UFRN sobre a iniciação à docência.
Como referencial teórico adotamos a Teoria das Representações sociais (MOSCOVICI, 2003;
JODELET, 2001) e no tocante a formação docente os estudos de Tardif (2008); Nóvoa
(1995); Perrenoud (2000); Contreras (2002) Libâneo (1996, 2010); Fazenda (1994) entre
outros.
A teoria das representações sociais desenvolvida por Serge Moscovici na década de 1970 tem
se ocupado em estudar os fenômenos psicossociais que ocorrem no interior dos grupos
sociais. O mérito da teoria está em romper com a dicotomia sujeito-objeto. Nessa perspectiva,
a realidade é representada, ressignificada e reapropriada pelos sujeitos a partir de uma
atividade realizada pelo sistema cognitivo integrado ao seu sistema de valores, a sua história e
ao contexto social e ideológico no qual está inserido (ABRIC, 2001). Outro elemento
fundante da teoria está na desmistificação da ciência como via única de apreensão, explicação
e elaboração do conhecimento. Nesse sentido, é considerada uma teoria do senso comum, pois
dá visibilidade ao que denomina de conhecimento do cotidiano, elaborado e reelaborado a
partir de uma lógica diferente da lógica científica.
Na construção da representação de um objeto por um determinado grupo ocorre o que
Moscovici (2003) denominou de mecanismos de construção das representações sociais. Estes
mecanismos que fazem parte de um mesmo processo foram chamados de objetivação e
ancoragem. A objetivação é a passagem de conceitos ou ideias para esquemas ou imagens
concretas, que se transformam em “supostos reflexos do real” (MOSCOVICI, 2003, p. 289).
A ancoragem é a constituição de uma rede de significações em torno do objeto, relacionandoo a valores e práticas sociais. Estes conceitos presentes na teoria das representações sociais,
podem nos auxiliar a compreender determinados aspectos que se referem ao cotidiano da
iniciação à docência nos licenciandos do PIBID/Pedagogia/UFRN.

Desenvolvimento

670

Realizamos nossa pesquisa, durante o primeiro semestre de 2013, com os licenciandos
participantes deste subprojeto utilizando a Técnica de Associação Livre de Palavras – TALP.
A partir do termo indutor “iniciação à docência é...” os sujeitos responderam 03 palavras que
lhe viessem a mente. Depois foram orientados a numerá-las de acordo com o grau de
aproximação que possuíam com o referido termo. Em seguida, os sujeitos justificavam suas
escolhas. O PIBID Pedagogia é formado por 60 licenciandos. Desse total foram pesquisados
46 sujeitos, ou seja, 77% da população total. O instrumento de coleta utilizado para foi o
formulário da TALP.
Verificou-se, no tocante a variável gênero que 8,7% dos participamtes são do gênero
masculino, 84,7 % são do gênero feminino, e 6,52% não responderam. Esse dado reafirma a
feminização do magistério, especialmente, no ensino infantil e nas séries iniciais do ensino
fundamental. Com relação à idade verificou-se que 50% dos envolvidos está na faixa etária
entre 21 e 25 anos. Entre os pibidianos há ainda, aproximadamente 13% com menos de vinte
anos; 18% com idade entre 26 e 30 anos; 4% na faixa etária entre 31 e 35 anos; 2% entre 36 e
40 anos; cerca de 10% com mais de 40 anos, e 4%, não respondeu.Verificamos ainda que,
aproximadamente 68% dos sujeitos estudaram em escola pública, enquanto que 24% estudou
em escolas privadas e os demais não responderam. Outro elemento verificado é que os
pibidianos participantes estavam cursando do primeiro ao ultimo período não havendo assim,
grande concentração em nenhum dos períodos. Constatou-se ainda, que os licenciandos
estavam participando do programa há pelo menos dois semestres.
A partir desta técnica foi verificado que os sujeitos evocaram 62 palavras diferentes. Após
evocar as palavras estes justificaram suas escolhas. As palavras evocadas estão no quadro a
seguir.
Quadro 01 – palavras evocadas pelos sujeitos a partir do termo indutor “iniciação à
docência é?”
Palavras evocadas

Frequência

Aprendizagem

18

Experiência

14

Compromisso

13

Formação

11

Prática

11
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Conhecimento

7

Importante

7

Responsabilidade

5

Desafio

4

Ensinar

3

Oportunidade

3

Descobertas

2

Frustração

2

Reflexão

2

Preparo

2

Realidade

2

Início

2

Dedicação

2

A partir da técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009) foram construídas categorias,
considerando o campo semântico das palavras evocadas pelos sujeitos. Foram construídas as
categorias apresentadas a seguir, considerando que as palavras citadas apenas uma vez foram
desconsideradas.
Quadro 02: Categorias analíticas a partir da TALP
Dimensão Profissional

Dimensão da Prática

Dimensão Reflexiva

Conhecimento

Experiência

Reflexão

Formação

Prática

Desafio

Compromisso

Realidade

Oportunidade

Responsabilidade

Importante

Descobertas

Dedicação

Início

Frustração

Preparo

Ensinar

Aprendizagem

Considerando as categorias de caráter semântico temos na Dimensão Profissional elementos
que os pibidianos incorporaram ao seu discurso como elementos necessários à consecução do
ofício de professor: conhecimento, formação, compromisso, responsabilidade, dedicação e
preparo. Há uma referência muito forte nas justificativas a um ethos (BOURDIEU, 2002)
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docente, ou seja, a um conjunto de elementos que devem ser parte das competências daquele
que aspira a docência. Nessa direção, os participantes justificam tais elementos como
essenciais, parte de uma ética profissional que não pode estar dissociada da docência.
Essa dimensão foi denominada de profissional porque seus elementos remetem a uma
docência qualificada, impulsionada pela busca de novos conhecimentos que possibilitem o
aprimoramento da docência. Para Tardif (2008, p. 36) os saberes profissionais dos professores
são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados, e carregam as marcas do ser
humano. Os discentes demonstram reconhecer a existência de um conjunto de saberes
inerentes a profissão de professor. Desse modo, coadunam com a ideia de Gauthier (1998)
que considera o professor como profissional.
Os Pibidianos trazem em seus discursos um sentido muito claro de profissionalização e de
competência como requisitos para ser professor. Reforçam o entendimento de que os saberes
profissionais dos professores são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e situados,
e, ainda, que carregam as marcas do ser humano, conforme advoga Tardif (2008).
É possível verificar também, uma Dimensão da Prática nas falas dos sujeitos pesquisados.
Esta dimensão nesse trabalho é formada pelos elementos: experiência, prática, realidade,
importante, início e ensinar. Os sujeitos relacionam a iniciação à docência no âmbito do
PIBID/Pedagogia da UFRN ao fato de aliar a teoria abordada na academia com a prática
desenvolvida na escola. Tal como pressupõe a filosofia do programa, os alunos fazem
constantemente alusão ao privilégio de poder, ainda em formação, vivenciar a prática,
conhecer a realidade da escola e da sala de aula e poder atuar como docentes. Ressaltam o
apoio dos professores mais experientes, tais como o supervisor e o professor da turma em que
atuam, como fundamentais para uma prática mais qualificada em sala de aula. É importante
destacar que os licenciandos atribuem grande importância a essa prática confirmando que é
um diferencial em suas formações, iniciar um trabalho na escola com o apoio propiciado pelo
PIBID.
Ancoram os elementos de sua representação na importância da experiência propiciada pelo
PIBID que por sua vez permite a efetivação da articulação entre a teoria e a prática, uma das
principais premissas posta pelo PIBID. Remetem ainda, ao que Tardif (2008) denominou de
saberes da ação pedagógica, os quais fazem referência ao saber experiencial tornado público e
testado. Ou seja, no PIBID, os discentes podem antes mesmo de assumir suas funções como
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professor testar, experimentar, vivenciar situações que contribuam para o aprimoramento
daquilo que será futuramente seu campo profissional de atuação. Ademais, percebem essa
experiência como um passaporte para um futuro ingresso nos programas de pós-graduação e
no mundo do trabalho, notadamente, para aprovação em concursos públicos.
A terceira Dimensão, a qual denominamos Reflexiva, tem como elementos as palavras:
reflexão, desafio, oportunidade, descobertas, frustração e aprendizagem. A partir do que
justificam os sujeitos percebe-se que a iniciação a docência no âmbito do PIBID permite aos
licenciandos refletir sobre a docência, conhecer o metier do tendo a oportunidade de verificar
os desafios e frustrações que envolvem a profissão, mas também co-participam de novas
aprendizagens e descobertas. São instados a problematizar e ponderar as potencialidades e
lacunas que a escola e a profissão apresentam.
As falas remetem a uma representação social no sentido em que Wagner (1998, p. 4)
explicita, ou seja, como “um conteúdo mental estruturado - isto é, cognitivo, avaliativo e
simbólico - sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou metáforas,
e que é conscientemente compartilhado com outros membros do grupo social”.
Sendo assim, os pibidianos evidenciam que a experiência inicial com a docência funciona
também como um vetor que possibilita verificar in loco os desafios e perspectivas da
profissão de professor e possibilitando uma avaliação acerca da sua viabilidade e satisfação
pessoal enquanto profissão, uma atitude reflexiva (PERRENAUT, 2000). Como afirma o
autor, na maior parte das vezes, a reflexão é retrospectiva e sua função principal é ajudar a
fazer um balanço, a compreender o que deu ou não certo e a preparar o profissional caso a
ação se repita. No caso dos envolvidos é uma oportunidade de decidir sobre sua escolha e
verificar sua proficuidade baseando-se em referentes sociais, econômicos, profissionais e
afetivos.
Esta é uma enorme contribuição para a prática desses licenciandos, uma vez que já em sua
formação vivenciam rupturas de antigas dicotomias como teoria-prática; individual-coletivo;
sujeito-objeto; professor-aluno; ensino-pesquisa; ensinar-aprender. O trabalho desenvolvido
no PIBID Pedagogia é sempre coletivo e, subjacente, está a busca por uma prática reflexiva
que considere os limites e potencialidades dos alunos, dos professores e da escola de modo
geral.
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Considerações finais
Com base nos dados analisados pode-se inferir que os licenciandos que vivenciam a
iniciação à docência no âmbito do PIBID representam esse processo de inserção na escola,
ainda em formação, como um elemento importante e distintivo. Ressaltam elementos que
integram a postura profissional, assim como evidenciam a importância da prática em
consonância com a teoria e a pesquisa acadêmica. Reforçam ainda, a oportunidade de poder
refletir e decidir sobre suas escolhas de forma qualificada e contextualizada, considerando as
frustrações, os desafios, as aprendizagens e todo o conhecimento da prática adquirido durante
essa experiência que apesar de apresentar semelhanças com estágio, tem se configurado como
uma rica oportunidade de romper com velhas polarizações, contribuindo para a construção de
novas formas de se pensar e consubstanciar a formação de professores.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE CIÊNCIA CONSTRUÍDAS POR ESTUDANTES
DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFRN – DESAFIOS À INCORPORAÇÃO DA
CULTURA CIENTÍFICA

DOMINGOS SOBRINHO, Moisés - UFRGN

Resumo
Apresenta-se aqui um recorte dos resultados de uma pesquisa mais ampla sobre o sentido de
ciência construído por alunos e alunas do curso de pedagogia da ufrn, pesquisa realizada em
dois períodos distintos (2001-2003 e 2010) e cujo objetivo central foi conhecer como se
estruturam os conteúdos representacionais relativos à ciência e como esses funcionam como
obstáculos simbólicos à incorporação de um habitus científico necessário ao relacionamento
desses futuros profissionais com os códigos e regras do campo científico nacional. O modelo
teórico que orientou a pesquisa baseia-se na articulação da teoria das representações sociais de
serge moscovici, a praxiologia social de pierre bourdieu e a teoria do núcleo central
desenvolvida por jean-claude abric. Aqui, todavia, explora-se apenas a identificação do
conteúdo representacional em foco com o auxílio da teoria complementar de jean-claude
abric. Constatou-se que os discentes compartilham, de modo predominante, sentidos de
ciência ancorado nos seguintes estereótipos de ciência como: conhecimento, mas na acepção
de acúmulo de informações; estudo, porém como reprodução das práticas da educação básica
e pesquisa, termo que se impõe por sua legitimidade circulante, posto não possuírem
experiência de produção do conhecimento científico.
Palavras-chave: campo científico. Representação social. Habitus. Formação docente

Introdução
Desde 1994, lidamos com as disciplinas de pesquisa e metodologia científica no curso de
pedagogia da ufrn, as quais vêm assumindo novas configurações a cada mudança de
currículo, tendo em vista melhor adaptar-se às demandas de construção do perfil do
pedagogo. Aproveitando essa experiência e necessidade profissional, decidimos, no início de
2001, aplicar sistematicamente um formulário solicitando aos alunos e alunas que evocassem
livremente palavras associadas ao termo-indutor ciência. Isso foi feito até 2003 quando, por
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razões profissionais, tivemos de nos afastar da docência, somente retomando a aplicação
desse instrumento em 2010. O objetivo central dessa empreitada sempre foi o de conhecer os
sentidos de ciência pré-existentes entre os estudantes de pedagogia que cursavam, pela
primeira vez, uma disciplina voltada exclusivamente para a pesquisa científica. Partimos
sempre do pressuposto, e por isso aplicamos o referido formulário, nos dois períodos citados,
que, se esses sentidos podem ser apreendidos pelo conceito de representação social, pode-se
também conhecer a estruturação do conteúdo representacional em termos de elementos
centrais e periféricos, conforme propõe a teoria do núcleo central.
Os resultados obtidos confirmam a hipótese da existência de uma representação social
predominantemente compartilhada pelas turmas investigadas nos dois períodos de aplicação
do instrumento. O que é confirmado pela estruturação do seu conteúdo em torno dos mesmos
campos semânticos (conhecimento, estudo e pesquisa).

As variações semânticas que se

constata de um período a outro não são capazes de provocar mudanças na estruturação desse
conteúdo, o qual, segundo procuramos demonstrar, por estar ancorado em sentidos
estereotipados de ciência, funciona como obstáculo simbólico à incorporação dos esquemas e
disposições do habitus (cultura) necessário ao estabelecimento de relações adequadas com o
campo científico.

Sobre o fenômeno das representações sociais
Para nos ajustarmos ao mundo, diz jodelet (2001), precisamos saber como nele nos
comportar, dominá-lo física ou intelectualmente, identificar e resolver os problemas do
cotidiano. Daí a necessidade de construirmos representações sociais, isto é, saberes ditos
espontâneos, ingênuos, senso comum que regem nossa relação com o mundo e com os outros,
organizam e orientam as condutas e comunicações sociais. Enquanto fenômenos complexos
são compostos por elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças,
valores, atitudes, opiniões, imagens, dentre outros, que precisam ser apreendidos como uma
totalidade significante e um guia para a ação. Por esta razão são essencialmente prescritivas:
“[...] Elas se impõem sobre nós como uma força irresistível. Essa força é uma combinação de
uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição
que decreta o que deve ser pensado.” (moscovici, 2003, p. 36).
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As representações sociais interferem na assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento
pessoal, na construção das identidades pessoais e sociais, nas formas de expressão dos grupos
e nas transformações sociais. Como fenômenos cognitivos envolvem a pertença social dos
indivíduos com implicações afetivas, normativas e a interiorização de experiências, práticas,
modelos de condutas e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela
comunicação social que a ela estão ligados. Por isso, seu estudo constitui uma contribuição
decisiva para a abordagem da vida mental individual e coletiva. (jodelet, 2001).
Como já abordamos em outro texto (domingos sobrinho, 2000), moscovici elaborou sua teoria
tendo, dentre outras preocupações, a de fugir à dicotomização e descontextualização da
relação sujeito/objeto presentes na psicologia cognitiva dos anos 1950 e na sociologia de
émile durkheim. Na sua ótica, os processos através dos quais os indivíduos representam o
mundo são dinâmicos, complexos e não comportam corte ou separação entre o universo
interior e exterior aos mesmos. O objeto de uma representação faz parte de um contexto ativo
e é concebido pela pessoa ou grupo, pelo menos parcialmente, como prolongamento de si
mesmo.

Enquanto sistemas de pré-concepções, de imagens e valores, as representações

sociais têm sua própria significação cultural e sobrevivem independentemente das
experiências individuais tomadas isoladamente. Possuindo um caráter coletivo, não visam a
dar conta das diferenças individuais, mas somente das diferenças entre grupos.
Dado o fato de se situarem na interface das dimensões psicológica e social, o estudo das
representações sociais deve, por um lado, levar em conta o funcionamento do aparelho
cognitivo e por outro lado o funcionamento dos sistemas sociais, a dinâmica dos grupos e das
interações, na medida em que essas afetam sua gênese, estrutura e evolução (jodelet, 2001).
Desse quadro teórico lançamos mão do conceito de representação social, tendo em vista
apreender os sentidos de ciência predominantes junto à população de estudantes do curso de
pedagogia nos períodos aqui observados. A hipótese central que orienta o trabalho de
pesquisa (relembramos: ainda em fase de aprofundamento da análise) apóia-se na crença que
as representações sociais enquanto “teorias” coletivamente construídas e produtoras de
atitudes e condutas podem funcionar como obstáculos simbólicos à incorporação de novos
conteúdos e práticas – hipótese já explorada em outro momento (andrade; silva; domingos
sobrinho, 2007).
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A teoria complementar do núcleo central
Os dados que passaremos a analisar não podem ser compreendidos sem se fazer referência à
teoria complementar das representações sociais desenvolvida por jean-claude abric,
pesquisador da universidade francesa de aix-en-provence e discípulo de serge moscovici.
Baseado nos seus estudos experimentais sobre percepção social, abric concluiu haver sempre
a centralidade de certos elementos

nos conteúdos representacionais, responsável por

organizá-los e guiar a ação dos indivíduos face ao objeto representado. Conclusão que
encontrou apoio na tese da existência de uma estrutura imagética na representação, conforme
defendeu moscovici no seu clássico estudo sobre a psicanálise (moscovici, 1976). Esse núcleo
imagético seria a estrutura responsável pela articulação, de modo mais concreto ou
visualizável, dos elementos selecionados pelos indivíduos na construção da representação, em
função de critérios culturais ou normativos. Assim, abric passou a defender que os elementos
de um conteúdo representacional são não somente hierarquizados, mas organizam-se em torno
de um núcleo constituído por um ou alguns elementos. Em “torno” desse estariam outros
elementos considerados periféricos, formando, então, um duplo sistema: central e periférico.21
sá (2002) resume muito bem, de acordo com os princípios dessa teoria, o que se passa com os
elementos de um determinado conteúdo representacional, quando de sua estruturação.
Segundo ele, descontextualizados, reorganizados em uma nova estrutura de conjunto e deles
retidas apenas certas qualidades icônicas, tais elementos passam a gozar de uma considerável
autonomia em relação à totalidade do objeto original. Tal recriação nuclear do objeto pode ser
então amplamente utilizada, como forma básica de conhecimento, em uma variedade de
situação e circunstâncias, em associação com outros saberes e informações, definindo mesmo
essas situações e intermediando o acolhimento de novas situações.
Em síntese, a ideia básica defendida pela teoria complementar é que toda representação está
organizada em torno de um núcleo central que determina, ao mesmo tempo, a significação e
organização do conteúdo representacional relativo a determinado objeto, seja ele material ou
essencialmente simbólico. Outro aspecto importante: sendo um subconjunto da representação
composto por um ou alguns elementos, sua ausência desestrutura a representação ou lhe dá

21

Existe no Brasil uma vasta bibliografia sobre a teoria do núcleo central. Todavia, para uma primeira e
consistente aproximação, indicamos o livro de SÁ (2002).
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sentido completamente diferente. É também a base comum e propriamente social sobre a qual
se constrói a homogeneidade do grupo.
Quanto aos elementos periféricos (os quais, no caso da nossa pesquisa, não serão aqui
explorados), esses são determinados pelas acentuações individuais e o contexto imediato da
construção representacional, por isso possibilita a flexibilização dos sentidos centrais. O
sistema periférico funciona como defesa da representação, embora seja através dele que, na
maior parte dos casos, ocorrem as transformações de seu conteúdo: mudança de ponderações,
interpretações novas, deformações funcionais defensivas, integração condicional de elementos
contraditórios, posto que nesse sistema são toleradas e vivenciadas as contradições do
cotidiano. (abric, 2000, p. 32).
O provável núcleo central da representação social de ciência
Os resultados analisados a seguir fazem parte de um banco de dados resultante do
desenvolvimento do método de associação ou evocação livre de palavras, sugerido por jeanclaude abric em várias de suas obras. Esse consiste, inicialmente, em solicitar aos sujeitos
(seja através de um formulário ou mesmo oralmente) que, estimulados por um termo indutor,
enunciem as palavras que lhes vêm à mente; no segundo momento procedam à hierarquização
das mesmas; no terceiro, justifiquem a escolha da palavra classificada como a mais
importante, conforme ilustramos abaixo.

O caráter mais espontâneo, porque menos

controlado, e a dimensão projetiva das associações/evocações tendem a permitir o acesso
muito mais fácil e rápido ao conteúdo representacional do que através de uma entrevista,
conforme demonstrou abric em muitas de suas pesquisas, bem como vários outros
pesquisadores e pesquisadores em diferentes países – incluindo o brasil.
A análise dos dados assim produzidos obedece fundamentalmente a dois critérios: freqüência
de evocação e ordem média de evocação de cada palavra, isto é, a média das ordens em que
cada palavra foi evocada - em primeiro lugar, segundo, terceiro e assim por diante. Por esse
caminho, podemos identificar as palavras que mais provavelmente pertencem ao núcleo
central da representação estudada, dado o seu caráter prototípico ou sua saliência. Em geral,
os dados são processados no software evoc, criado para esse fim (vergès, 2000).
A representação social de ciência junto às turmas de 2001 – 2003 e em 2010
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A aplicação do formulário, no primeiro período, ocorreu junto a seis turmas, sendo três no
turno vespertino e três no turno noturno. Cada uma tinha aproximadamente 38 alunos/alunas,
perfazendo uma população em torno de 220, da qual conseguimos atingir 183 respondentes.
Considerando apenas as evocações referentes à palavra considerada mais importante,
obtivemos um total de 183 evocações (uma por estudante), sendo 48 palavras diferentes.
Dentre essas, 4 (conhecimento, descoberta, estudo e pesquisa ) foram evocadas 122 vezes e
44 evocadas 61 vezes. Tem-se, portanto, que 4 palavras representam 66,6% do total de
evocações, enquanto 44 representam 33,3%.
Relembramos que apenas a freqüência não é suficiente, de acordo com abric, para determinar
os elementos do núcleo central. É também necessário calcular a ordem média das evocações e
cruzar essas duas variáveis. No nosso caso, isso só será feito posteriormente. No momento,
pautaremos nossa análise e especulações a respeito desse primeiro resultado, com base na
freqüência e na força semântica das quatro evocações. Na freqüência porque essa revela a
natureza essencialmente coletiva da representação22, na força semântica porque embora a
saliência de um elemento, obtida por meio da análise quantitativa, seja um forte indicador de
seu pertencimento ao núcleo central, não lhe confere, isoladamente, a centralidade da
representação, pois essa define-se muito mais por sua dimensão qualitativa.
Conclui-se que os sujeitos não se referem, pois, ao objeto como algo com o qual têm
familiaridade, deixando evidente compartilhar um sentido fundamentalmente resultante do
“consumo” de informações científicas adquiridas por meio da mídia, da trajetória escolar e
universitária recém iniciada e do senso comum. Não demonstram ter uma compreensão
adequada do que sejam, por exemplo, as etapas de um processo de investigação, dos métodos
científicos, das teorias, divagando na estereotipia das informações circulantes e dos sentidos
legitimados.
Em 2010, destacam-se três palavras estudo, pesquisa e conhecimento, as quais foram
evocadas 73 vezes, representando 71,5% do total; 26 palavras foram evocadas 29 vezes,

22

Enquanto a freqüência revela a natureza essencialmente coletiva da representação, diz Abric (2000), a análise
da ordem média das evocações faz destacar a natureza individual da construção representacional, pois cabe aos
indivíduos decidir quanto ao grau de importância que possui cada termo ou expressão evocada.
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representando 28,4%. A exemplo dos resultados de 2001 e 2003, os sujeitos não se referem a
um objeto com o qual tenham familiaridade.
Considerações finais
Constata-se haver, nos dois períodos pesquisados, a predominância de sentidos que
reproduzem os estereótipos circulantes no senso comum, quando descrevem ou qualificam
ciência como conhecimento, estudo, descoberta, pesquisa. Confrontando-se o resultado dos
dois períodos, a diferença mais expressiva, quanto à organização do conteúdo
representacional, é a ausência, no resultado de 2010, do campo semântico

descoberta.

Todavia, dada a interação entre esses campos, pois, conforme demonstramos, conhecimento
está relacionado com “descobrir”, “pesquisas” e “estudo”; pesquisa com “estudar”,
“descobrir”, “conhecimento”; descoberta com “pesquisando”, “não conhecido”; estudo com
“pesquisar”, “conhecer”, “conhecimento”, “conhecimentos”, preferimos focalizar nossa
atenção nos campos semânticos comuns aos dois resultados, considerando também que
descoberta é um elemento descritor e prescritor tanto quanto pesquisa. Outras variações
semânticas resultantes das acentuações individuais e intragrupais serão melhor evidenciadas
quando procedermos à análise do sistema periférico dessa representação.
Esses resultados põem em evidência os processos formativos das representações sociais,
ancoragem e objetivação, os quais implicam em operações cognitivas visando a tornar
familiar o não familiar. A ancoragem visa a integrar o objeto desconhecido em um sistema
de pensamento social pré-existente, tendo em vista classificá-lo e nomeá-lo. A objetivação,
por sua vez, consiste numa operação imaginante e estruturante, através da qual se dá forma
específica ao objeto, tornando-o quase tangível para o sujeito. Os sujeitos referem-se,
portanto, a um objeto com o qual não têm familiaridade, mas possuem certo nível de
informação, obtido através dos conteúdos da educação básica, da divulgação científica,
principalmente, acreditamos, por meio da mídia, e das interações cotidianas, por onde
circulam as leituras pautadas essencialmente pelo senso comum.
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REPRESENTATIONS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE : EMERGENCE
DES FACTEURS DESCRIPTIFS CHEZ DES ETUDIANTS UNIVERSITAIRES
PARISIENS

MARQUEZ-DUARTE, Eduardo - Enseignant-Chercheur en Psychologie Sociale
Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS, EA 4356).
UFR de Psychologie, Université Paris 8

Résumé
Suite à une première étude sur les représentations de l’enseignement où nous avons identifié 5
facteurs organisant la perception des étudiants en psychologie à l’Université Paris 8 sur
l’enseignement, nous orientons l’étude actuelle sur deux axes : le premier, confirmer la
validité de l’instrument de mesure que nous avons conçu et ensuite généraliser les résultats
sur un ensemble de participants plus large incluant d’autres Unités de Formation et de
Recherche (Economie, Arts-Plastiques, Sciences de l’Education, et d’autres universités
parisiennes). Nous interrogeons actuellement des étudiants (n= 450) de plusieurs formations
espérant ainsi valider l’instrument de mesure et déterminer comment une évaluation de
l’enseignement par les étudiants est possible sans mettre en cause la relation étudiantsenseignants. L’objectif de cette recherche est donc de confirmer les caractéristiques
structurales multidimensionnelles de l’enseignement. Les premier résultats montrent une
structure à deux dimensions et cinq facteurs et une matrice où sont représentées les différentes
modalités (les items) des variables (les 5 facteurs issus de la Classification Descendante
Hiérarchique) pédagogie, compétence, disponibilité, relationnel et accessibilité au contenu.
Nous voulons également confirmer la sensibilité du questionnaire pour l’évaluation de
l’enseignement universitaire. Le but de cette tentative est de dégager une structure factorielle,
corrélationnelle, covariance permettant d’identifier les dimensions et variables de
l’enseignement perçues par les étudiants participants à cette étude. Dans une perspective
méthodologique nous appliquons et montrons concrètement l’intérêt de l’analyse factorielle
des correspondances et l’analyse hiérarchique ascendante. Ces techniques issues de l’analyse
factorielle exploratoire montrent des représentations graphiques sur les attractions et les

685

distances entre les modalités des variables que le questionnaire opérationnalise. Nous
envisageons par la suite la mise à l’épreuve d’une modélisation par équations structurelles.
Mots clés : répresentations sociales – enseignement universitaire – facteurs descriptifs –
etudiants universitaires
Représentation de l’Enseignement : étude exploratoire par entretien.
Les représentations dont on parle ici, n’ont pas une validité scientifique, elles sont des
croyances et des sentiments que les étudiants mobilisent pour répondre aux questions de
l’entretien. Ce sont des Représentations Sociales (attitudes, savoirs communs, croyances,
préférences normatives, etc.) que nous analysons pour mieux comprendre la perception que
les étudiants ont de l’enseignement et de leurs enseignants. Elles peuvent, je le pense,
participer à un ajustement, à une confirmation et à une (ré)orientation de nos pratiques
d’enseignement.
Construction du guide de l’entretien :
Pré-enquête : Identification de thèmes, sous-thèmes et indicateurs.
Dix-huit étudiants (L3) ont répondu à une double question :
i.

Quels sont les thèmes les plus fréquents que vous évoquez avec vos
camarades au sujet de l’enseignement à l’université?

ii.

Selon vous, quels thèmes les étudiants voudraient aborder au sujet de

l’enseignement en psychologie?
L’objectif était d’identifier les thèmes qui pourraient intervenir dans la construction de la
représentation de l’enseignement chez les étudiants. Suite à une analyse catégorielle thématique (avec l’aide de Tropes) sur l’ensemble de réponses, 2 thèmes et 5 sous-thèmes ont
été retenus. Aucune distinction n’a été faite entre les réponses de la question 1 et celles de la
question 2.
Les thèmes : les Profs et la Pédagogie. Les sous thèmes : Jugements (d’évaluation) ;
Personnalité ; Compétences ; Relationnel ; Pédagogie.
Élaboration du guide
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Nous avons ensuite présenté les thèmes et sous-thèmes aux mêmes étudiants, suivis d’une
liste d’énoncés issus des entretiens, on leur a demandé de classer, dans la mesure du possible,
ces énoncés dans un (et seulement un) des sous-thèmes. Suivant la méthode de juges, nous
nous sommes accordés, enfin, sur un ensemble d’énoncés exploitable qui viendront structurer
le guide d’entretien en deux parties :
 La première partie traite de la représentation du prof, en particulier, les attitudes des
étudiants à leur égard et les théories naïves de la personnalité du prof que les étudiants
construisent.
 La deuxième partie porte sur l’interaction, l’enseignement et la pédagogie.
Le guide se compose d’un questionnaire de 33 items (cf. annexe : le guide), un peu long
certes, pour un format d’entretien semi-structuré, mais le caractère exploratoire de cette
étude exige un « panachage » de contenu assez large. Nous n’avons pas interrogé un
échantillon important de sujets (18 Ss) mais la profondeur de l’entretien permet de palier
l’effectif faible des sujets, cette stratégie d’ordre qualitative est proche de celle que Glaser,
Strauss et Corbin (1967, 1990, 1992), ont mise en place, le but étant de faire émerger des
concepts et des hypothèses fondés sur les données recueillies, et pour les propos empiriques
de cette étude, dériver un ensemble d’énoncés et d’items pour la construction du
questionnaire.
Entretien de recherche guidé semi-structuré.
Dispositif : Sur 21 entretiens guidés semi-structurés (Abric, 1999) réalisés, nous en avons
retenus 18, ceux dont les interviewés ont entièrement remplis les conditions de la consigne
(i.e. répondre à toutes les questions de l’entretien -33 items-, production estimée du rapport
qualité-quantité, saturation thématique). Les interviewés sont tous des étudiants inscrits en
licence de psychologie à l’UFR P8. (11 entre eux en L3). La passation, individuelle, a eu lieu
pendant le second semestre 2009-2010.
Résultats : Première Classification Descendante Hiérarchique.
Le corpus (l’ensemble d’entretiens, le discours global de tous les entretiens validés, toutes
questions confondues) est analysé avec Alceste. Dans la perspective d’une analyse factorielle
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exploratoire l’application de la CDH répond à l’objectif d’identifier la nature des facteurs
sous-jacents à l’ensemble des données recueillis (Wegener et Fabrigar, 2000). Dans une CDH,
on part de l’ensemble des entretiens qui sont scindés en unités thématiques (ici les deux
dimensions du dendrogramme) qui se ressemblent le moins, puis on scinde ces classes et ainsi
de suite, jusqu’à obtention de classes à un seul élément (qu’on peut appeler catégories
thématiques ou facteurs).
1 compétence
Première Dimension
3 relationnel

4 implication

2 pédagogie
Seconde Dimension
5 adaptation
Figure 1. Dendrogramme représentant les 2 dimensions et les 5 facteurs de la
Classification Descendante Hiérarchique des distances entre les variables associées à
chaque facteur.
En ordonnée, les cinq facteurs que la CDH dégage dans un ordre de similitude décroissante,
ces 5 facteurs se trouvent organisés en deux dimensions, la première regroupant le facteur 1 et
les facteurs 3 et 4, la seconde regroupant les facteurs 2 et 5. On peut constater que ce
regroupement factoriel concerne fondamentalement la thématique « pédagogie » que nous
avons envisagée dans notre modèle initial. En revanche, la variable thématique
«représentation du prof » déclarée initialement sur Alceste n’émerge pas comme un facteur
«indépendant ». Techniquement parlant il s’agirait d’une variable non mesurée mais observée
donc latente. Toutefois, la première dimension et les trois facteurs correspondants renvoient à

688

un ensemble de 12 variables qui participent, plus ou moins, à la perception que les étudiants
ont des enseignants. Ceci est un « gage » de validité du modèle initial.
La seule division de l’arbre (dendrogramme) oppose « les compétences et le relationnel et
l’implication » à « la pédagogie et l’adaptation ». Ainsi, « pédagogie et adaptation » ont plus
de similitudes entre elles qu’avec les termes qui évoquent l’univers autour de l’enseignant. En
d’autres termes, la RS de l’enseignement semble s’organiser sur la base des compétences
perçues de l’enseignant et de la pédagogie perçue. Cette hypothèse sera mise en exergue lors
de l’analyse factorielle de correspondances plus loin.
Ci-après nous décrivons brièvement les variables qui supportent les 5 facteurs identifiés.
Suivants les recommandations de Doise, Clemence et Lorenzi-Cioldi (1992, p. 47) nos
interprétations doivent être prise avec précaution car les indices de similarité, voire de
distances, de nature statistique visent à maximiser l’homogénéité des facteurs.
PREMIERE DIMENSION Compétences
Le Facteur 1, « Compétence » est le facteur le plus important qui émerge de l’analyse. Il est
organisé autour de 4 variables suivantes, nous interprétons ces variables comme étant un
ensemble de conditions préalables pour l’application pédagogique qui conviendrait le mieux à
l’enseignant afin d’atteindre l’objectif général de son cours.


CLARTE DES OBJECTIFS : Rendre accessible le contenu du cours en posant
clairement le plan et les objectifs du cours, les rappeler le long de l'enseignement et se
tenir au plan annoncé.



POLYVALENCE: Articulation et évocation de différentes théories de la psychologie
pour expliquer l’objectif pédagogique en cours ; évocation historique des concepts,
introduction d’autres disciplines qui traitent les concepts…



IMPLICATION: Perception des étudiants de l’importance que l’enseignant donne à son
cours: valorisation de l’activité, distance perçue avec le contenu de ses cours. Plus il
valorise sa profession, plus il est proche du contenu de son cours et plus il sera perçu
comme impliqué dans son enseignement.
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ANCIENNETE DU PROFESSEUR: Expérience supposée de l’enseignant. Les
étudiants expriment une «préférence » pour les « vieux profs » dans le domaine de la
pédagogique, du relationnel et de la polyvalence.
Relationnel, Implication.

Les F3 (Relationnel) et F4 (Implication) renvoient à la perception que les étudiants ont des
professeurs autour de 9 variables:
1. disponibilité,
2. relationnel,
3. implication,
4. contact familier,
5. contacts affectifs,
6. influence perçue négativement.
7. influence perçue positivement,
8. jugements d’impartialité,
9. favoritismes

Les étudiants attribuent à cette dimension une grande importance, ils sont très critiques à
l’égard de la disponibilité, du contact et de l’impartialité. En effet, la disponibilité des
enseignants est perçue comme quasi inexistante en dehors des horaires du cours.
SECONDE DIMENSION
Pédagogie et Adaptation
Les facteurs F2 (pédagogie) et F5 (adaptation) forment la dernière division du dendrogramme,
ils se distinguent clairement du F1 (compétence), ils renvoient aux variables suivantes:
 Pédagogie,
1. facilité ou la difficulté éprouvée par les étudiants pour accéder aux contenus des cours,
2. importance et manière perçues pour utiliser le matériel pédagogique (diapos en
particulier),
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 Adaptation,
1. adéquation et ajustement des contenus des cours et du discours employé.
2. méthodologie de travail qui est plutôt inexistante et fortement sollicitée.
Analyse Factorielle de Correspondances (AFC).
Technique de traitement de matrices de données, cette analyse nous donne ici les
représentations en corrélations, contributions et coordonnées des classes et des formes. Cette
technique repose sur l’hypothèse d’indépendance entre lignes et colonnes de la matrice. La
décomposition de la matrice en tableaux plus simples permet de rendre compte des écarts à
l’indépendance exprimés au moyen du chi-carré. L’AFC porte sur 15 individus (faible
effectif) et sur 33 modalités.
Résultats
Conscients du fait que nos effectifs sont restreints nous ne tirerons pas des conclusions
surprenantes, toutefois l’examen du graphe des deux axes principaux montre d’abord que le
facteur 1 (axe horizontal V.P.= .2962) explique le 31,24% de l’inertie et le facteur 2 (axe
vertical V.P.= .2591) en explique le 27,33%. L’axe horizontal oppose les classes pédagogie et
compétences aux classes accessibilité et disponibilité et relationnel.
Sur le plan des deux premiers facteurs certains regroupements sont visibles: clarté d’objectifs,
cours adapté, discours adapté et comme toile de fond la polyvalence. Les modalités de ces
rubriques sont toutes en haut du graphe (coordonné positif sur le deuxième facteur). Ceci
explique qu’elles intéressent (ou pas) les mêmes étudiants
Importance des quatre facteurs de l’AFC sur la représentation de l’enseignement.
Facteur
1
2
3
4

Valeur Propre
.2962
.2592
.2236
.1692

Coeff de Corrélation
0,544
0,509
0,473
0,411

Pourcentage
31.23981
27.33194
23.58109
17.84716

Cumul
31.240
58.572
82.153
100

La racine carrée de la valeur propre indique le coefficient de corrélation entre lignes et
colonnes dont le facteur en rend compte. Le facteur 1 a une valeur propre élevée et une
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corrélation supérieure à 0.5. Les deux premiers facteurs expliquent presque le 60% de la
variance. Pour cette raison nos analyses se sont concentrées sur ces deux facteurs.

+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+
18
clarté objectifs
17
16
15
14
cours adapté
13
*méthodo travail
polyvalence
12
discours adapté
11
10
pédagogie
9
8
personnalité
7 perception humour
compétences ancienneté
6
RS générale professeurs
5
4
3
2
implication valorisation enseignement
1
jugement bon ma
0+
importance conseils
1
2
3
4
accessibilité contenu
5 RS IPP importance utilisation matos
contact familial
6
*RS perce utilisation matos
disponibilité
7
*RS importance
8
9
10
contact affectif positif
11
12
personnalité
13
RS IPN
14
implication importante
relationnel
15
16
17
perception implication
+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+

Premier facteur: Schématiquement ce facteur classe les étudiants selon l’intérêt qu’ils
portent aux éléments autour de la pédagogie et des compétences : la proximité des variables
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« l’adaptation des cours à leur niveau, la méthodologie de travail, l’adaptation du discours,
l’humour et l’importance des conseils » indique que ce sont les mêmes sujets qui traitent
simultanément ces variables relatives à la pédagogie. Pour ce qui est des compétences, elles
sont organisées autour de la représentation du professeur, en effet, la « clarté des objectifs »
est une variable majeure, « la polyvalence, l’ancienneté, la personnalité, la valorisation de
l’enseignement » sont donc les variables qui structurent la représentation du professeur.
Dans ce premier facteur l’opposition la plus intéressante concerne la pédagogie d’une part et
la disponibilité et le relationnel d’autre part.
Deuxième facteur: Il explique le 27.33% de la variance. Ce facteur classe les étudiants selon
l’intérêt qu’ils portent aux variables autour des classes accessibilité aux contenus et
disponibilité-relationnel. Il oppose fondamentalement l’accessibilité des contenus aux
compétences.
Des nouvelles données sont en voie de traitement. Elles représentent un échantillon plus
important et plus représentatifs de la population étudiante parisienne.
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MESA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LICENCIANDOS SOBRE O TRABALHO
DOCENTE

DIAS, Adelaide Alves

Resumo
Esta mesa focaliza a questão das representações sociais no contexto da formação inicial e
continuada de professores, com especial ênfase para a problemática dos processos de
construção de identidade profissional, das expectativas dos estudantes de licenciatura sobre o
seu processo formativo e sobre a docência, incluindo os saberes requeridos para sua
efetivação no desenvolvimento do trabalho docente. Três pesquisas vinculadas ao Programa
de Cooperação Acadêmica – PROCAD NF- CAPES e ao Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade - Educação - CIERS-ed constituem a mesa e têm em
comum a discussão sobre a profissionalização docente a partir de uma perspectiva
psicossocial. Além dessa afinidade temática, as três pesquisas, envolvendo duas instituições
de ensino superior (UFPB e UFPE) comungam com a ideia de que perspectiva teóricometodológica das Representações Sociais se constitui como abordagem privilegiada para
análise e interpretação dos dados. O primeiro trabalho, intitulado “Representações Sociais de
estudantes de Licenciatura sobre a profissão docente” teve como foco a questão da
profissionalização docente no contexto da formação inicial de professores e as representações
sociais que lhes são constitutivas. Buscou evidenciar a os processos de construção de
identidade profissional, as expectativas dos estudantes de licenciatura sobre o seu processo
formativo e sobre a docência, incluindo os saberes requeridos para sua efetivação, mediante
análise das categorias: Relação teoria e prática; Relação professor x aluno; Papel do professor;
Valorização e reconhecimento profissionais. O segundo trabalho: “Representações Sociais das
Tecnologias: o olhar dos docentes em formação” teve como objetivo principal obter as
Representações Sociais das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) dos
licenciandos do Curso de Pedagogia a distância da UFPB Virtual, em especial, aqueles que já
atuam em sala de aula, buscando compreender, a partir dessas representações, como os
professores em processo de formação articulam sua formação com a sua prática. A pesquisa
foi feita em dois momentos, inicialmente, de forma exploratória, procurou entender a
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representação que esses estudantes possuíam acerca de uma formação em curso de
licenciatura a distância, esse primeiro momento nos deu suporte para que pudéssemos
conhecer um pouco dos anseios e expectativas dos estudantes a partir de uma formação
mediada pelas TICs. A terceira pesquisa, intitulada “As Representações Sociais de
professores de creches universitárias sobre o Ensino de arte” teve como foco central a
investigação de como as representações sociais sobre o ensino de Arte funcionam enquanto
referências para o fazer pedagógico no contexto da educação infantil. Visou investigar as
representações desses professores sobre o ensinar Arte para crianças pequenas; os desafios
com os quais são confrontados em sua prática cotidiana, bem como seus reflexos nas práticas
educativas da arte desde a educação infantil através de um fazer artístico que propicie o
desenvolvimento estético e expressivo, a criatividade, a curiosidade e múltiplas habilidades
nos seres humanos; as práticas de Arte articuladas com as atividades lúdicas, as fases do
desenvolvimento cognitivo e as contribuições do desenvolvimento estético e expressivo na
formação da criança pequena.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE LICENCIATURA SOBRE A
PROFISSÃO DOCENTE

DIAS, Adelaide Alves/ UFPB
SILVA, Rejane Dias da/UFPE
Agência Financiadora: CAPES – PROJETO PROCAD NF2009

Resumo
Esta pesquisa teve como foco a questão da profissionalização docente no contexto da
formação inicial de professores e as representações sociais que lhes são constitutivas. Assim,
teve como objetivo conhecer os processos de construção de identidade profissional, as
expectativas dos estudantes de licenciatura sobre o seu processo formativo e sobre a docência,
incluindo os saberes requeridos para sua efetivação. Para isso, percorremos dois caminhos
teóricos: Formação de professores e Representação Social, a fim de construir análises
explicativas para o problema de estudo. O primeiro consistiu na discussão sobre estudos em
torno da categoria formação. E o segundo caracterizou-se pela escolha do aporte teóricometodológico da Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Moscovici (1961). Para
coleta dos dados utilizamos as entrevistas semi-estruturadas, as quais foram analisadas com
base na análise de conteúdo Bardin (1977), por ser um instrumento de análise das
comunicações, se mostra adequado para a análise das representações sociais. Participaram da
amostra seis alunos dos cursos de Licenciatura em História, Letras e Pedagogia da
Universidade Federal da Paraíba. Os resultados indicaram que as representações sobre a
formação docente circulam em torno das categorias: Relação teoria e prática; Relação
professor x aluno; Papel do professor; Valorização e reconhecimento profissional. Constatouse que os cursos de formação de professores precisam conhecer as representações sociais que
constituem a profissionalidade dos futuros professores e, de forma coletiva, fazer reflexões
das práticas formativas dos professores dessa área. Desta forma espera-se que esta pesquisa
possa possibilitar a análise das políticas públicas da formação de professores.
Palavras-chave: Representações sociais. Formação de professores. Profissionalização.
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Introdução
Este trabalho é fruto de uma pesquisa integrada que compôs uma proposta de cooperação
acadêmica no âmbito do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – PROCAD/CAPES
(Edital PROCAD - NF n° 21/ 2009) que envolveu pesquisadores de três Programas de PósGraduação em Educação (UFPB, UCB e PUC/SP), intitulada “A perspectiva psicossocial de
formação do professor”, cujo objetivo principal foi o de constituir um corpo de
conhecimentos sobre o trabalho docente e seus desdobramentos considerando a perspectiva
dos sujeitos em situação de formação para a docência na educação básica. A formulação
original do Projeto contemplou uma estrutura que possibilitou a análise dos aspectos que
tematizam a formação para a docência em uma perspectiva psicossocial. A busca por integrar
as várias abordagens, com vistas à construção coletiva de uma nova proposta epistemológica a
ser constituída, que permitisse compreender a abordagem psicossocial em educação, foi o
elemento articulador das pesquisas realizadas no âmbito do Programa, que contemplaram
temáticas referentes a processos variados de construção de identidade profissional, de
profissionalidade docente, de representações sociais de licenciandos, de indicadores
psicossociais e processos afetivos de constituição e formação de professores durante seu
processo formativo em cursos de licenciatura.
Enquanto parte integrante deste Projeto maior, esta pesquisa objetivou conhecer os processos
de construção de identidade profissional, as expectativas dos estudantes de licenciatura sobre
o seu processo formativo e sobre a docência, incluindo os saberes requeridos para sua
efetivação. Por meio de entrevistas semi-estruturadas, os estudantes de três cursos de
Licenciatura Plena da Universidade Federal da Paraíba (Pedagogia, História e Letras) falaram
livremente sobre quatro tópicos: 1) razões da escolha profissional e expectativas sobre o
curso; 2) os saberes docentes envolvidos na construção da profissionalidade; 3) sua trajetória
universitária desde a sua entrada no curso até agora; e 4) foi-lhes perguntado sobre questões
referentes ao processo de construção de Identidade profissional, de Alteridade e de
Subjetividade envolvidos.
Os 06 (seis) sujeitos foram selecionados de acordo com dois critérios: ter participado da
coleta anterior de dados feita em 2010, quando eles estavam no 1º ano do curso e
encontrarem-se no último ano do curso.
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Sendo assim, os participantes da pesquisa foram 02 (dois) estudantes do curso de Licenciatura
em Letras, 02 (dois) de Licenciatura em História e 02 (dois) de Pedagogia. Dos seis
entrevistados apenas um licenciando de Pedagogia pretendia ser professor, se identificou com
o curso, inclusive já está atuando na profissão. O outro afirmou não pretender ser professor. Já
atuava como assistente administrativa, em uma biblioteca pública. Os dois de História
pretendiam ser historiador e os dois de Letras afirmaram que pretendiam ter domínio de uma
língua. Dentre os entrevistados três participam ou participaram do PIBIC.
As entrevistas foram analisadas com base nos pressupostos teóricos da Análise de Conteúdo
proposta por Bardin (1977). Segundo ela através das falas dos sujeitos, podemos identificar os
conteúdos que se referem ao nosso objeto de estudo, através de categorias analíticas,
permitindo assim, desvelar o sentido que os sujeitos em estudo atribuem a essas falas
possibilitando-nos localizar o contexto no qual elas foram construídas.
Os dados foram analisados através de categorias temáticas. O processo de categorização é,
segundo Bardin (1977, p. 117), “uma operação de classificação de elementos constituídos de
um conjunto, por diferenciação e seguidamente, por reagrupamento, segundo o gênero, com
os critérios previamente definidos”. No nosso caso, este agrupamento foi realizado através de
critérios semânticos, ou seja, todos os termos encontrados que traziam os mesmos
significados/sentidos eram agrupados em uma só categoria e foi realizado em duas etapas:
 O inventário que consistiu no isolamento dos elementos.
 A classificação que consistiu na repartição dos elementos visando uma melhor
organização das falas.
Para realizar uma classificação dos elementos em categorias se faz necessário agrupá-los
através do que têm em comum. Este método nos permitiu sintetizar os dados
coletados.Recorremos ao processo de categorização, através da técnica que utiliza o
procedimento por “milha” o qual segundo Bardin (1977, p.119) tem como característica: “o
sistema de categorias não é fornecido, antes resultando da classificação analógica e
progressiva dos elementos”.
Para Silva (2008), análise temática é uma técnica para estabelecer através de um critério
semântico, contribuindo para a análise categorial.
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Com base neste referencial de análise, agrupamos os termos que possuem os mesmos
significados em numa mesma categoria. Em seguida, reunimos os itens que apresentam a
mesma mensagem.
Com base neste referencial de análise foram construídas quatro grandes temas: relação teoriaprática, relação professor-aluno, papel do professor e valorização e reconhecimento
profissional. Para cada um deste temas foram erigidas categorias de análise oriundas do
material empírico coletado.
Os resultados estão descritos, por temas, e serão apresentados nos quadros a seguir:
1. RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA
Categorias

Fragmentos de fala dos sujeitos

Frequência
(ocorrência)

Currículo do curso

É porque na sala de aula é um conjunto. E se o conjunto não trabalha

06

bem harmônico, o resto não dá. E a gente quando vai, quando nós
vamos para o estágio, que é obrigatório, nós não vamos com
orientação do professor. O professor às vezes nem sabe como é que se
realiza o cotidiano da sala de aula, e vem, o que a gente traz pra sala
de aula, pra ele é objeto de pesquisa, é objeto de estudo, mas não é
algo que ele vivencie, então ele não pode colaborar muito com você.
Falta de experiência dos

E às vezes a intervenção que ele faz com relação àquilo que a gente tá

professores do curso com

falado não contribui muito pra você. Porque ele também vai pra uma

a Educação Básica

teoria, sem articular, sem ter aquela vivência mais... Sem tá no chão

03

mesmo, entendeu? Só naquela base de ideal.

Eles estão numa base só de teoria, sobre. Por isso que eu estou
dizendo que o estágio, quando a gente passa, alguns professores da
formação das outras áreas, como os do estágio, eles tão numa base
teórica, apenas, ideal, eles não sabem como é a vivência de sala de
aula.

Os professores mesmo irem a campo (risos). Eu acho que falta isso,
eles terem esse conhecimento da escola hoje.

Valorização da prática de

Você só aprende na prática. Não tem outra forma de aprender. Por que

sala de aula

tanto é que quando você faz um plano de aula, quando você tá

04

atuando e você faz um plano aula aquilo é algo idealizado que você
imagina que vai se efetivar. Quando você chega na sala de aula, a sala
de aula tem um formato, tem uma dinâmica que foge a aquilo dali, e
você tem que dar conta. E pra dar conta, você precisa saber dar aula.
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Aprender a dar aula.

Porque as vezes é muita teoria e pouca prática. Eu acho que só os
estágios que nós, que nós, fazemos ao longo do curso, que no caso são
quatro estágios, não é suficiente para a gente conhecer o dia a dia de
uma escola.
Valorização da pesquisa

Mas uma experiência que eu tiro daqui, tranquila, muito gratificante

03

foi participar de projetos de pesquisa.

Eu acho que a pesquisa aqui na federal uma coisa maravilhosa e eu
sinto que deveria ser mais socializado junto aos alunos.

Uma experiência muito rica para mim o PIBIC. Foi onde eu me inseri
como pesquisadora iniciante, pois pesquisadora eu não sou ainda
(risos). Ainda vou aprender muito ao longo da minha trajetória
profissional. Ah foi uma experiência muito rica. Aprendi muito.
Currículo integrado

haver essa articulação com os professores, para a gente ir a campo

04

para fazer trabalhos mais elaborados, mais estruturados.

haver mais assim uma junção dos professores do semestre a fim de
que eles articulem entre si a melhor forma de trabalhar com a gente.

2. RELAÇAO PROFESSOR-ALUNO
Categorias

Fragmentos de fala dos sujeitos

Frequência
(ocorrência)

Papel do professor para

Enquanto, não sei se eles percebem muito bem isso, mas alguns

construção da identidade

professores enquanto eles formam para o trabalho, eles formam

profissional do

também você enquanto pessoa. Tem muitos professores que eu tenho

licenciando

aquela admiração, por algum fator dele que aí contribui para a minha

05

identidade, enquanto profissional.
Relações interpessoais x

Se você não se identifica com o professor, você tem que realmente

aprendizagem do aluno

trancar a disciplina porque isso vai influenciar na sua aprendizagem.

06

Tem professor que chega na sala de aula e que nos dá, e que desperta
admiração ou pela propriedade que ele traz, né, teórica, ou pela
propriedade metodológica, né, o seu dar aula, a sua desenvoltura
Coerência pedagógica

Se eu tenho uma corrente filosófica, eu tenho que trabalhar em cima

04

da minha corrente filosófica e não em outra, porque às vezes tem
professor que vem numa corrente filosófica e em sala de aula sua
atitude é totalmente diferente e a gente percebe, às vezes ele pode até
não pensar, não se tocar que a gente percebe, mas a gente percebe, né.
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Muita gente que se diz freireano, tem uma metodologia totalmente
positivista, totalmente, né, autoritária e se diz freireano, e traz uma
fala freireana e a metodologia não é.

Eu vou sair com muitas lacunas aqui do curso é umas disciplinas de
professores que apenas compareciam em sala de aula e não
ministravam aula.

3. PAPEL DO PROFESSOR
Categorias

Fragmentos de fala dos sujeitos

Frequência
(ocorrência)

Atribuições do professor

A professora tem que dar conta da parte metodológica, da parte de

03

conteúdo, da parte da didática, da parte psicológica, da afetividade do
aluno, do seu constrangimento, de seus problemas de casa, né?
É um grande desafio ser professor. Porque ele tem que dar conta
disso tudinho, e desmotiva muito.

É uma profissão desafiadora, eu diria. Porque hoje nós temos uma
escola com vários problemas

4. VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PROFISSIONAL
Categorias

Fragmentos de fala dos sujeitos

Frequência
(ocorrência)

Desvalorização

E a desmotivação que ela muitas vezes independe do salário. É algo

profissional

também interessante, porque há um discurso de que professor ganha

05

pouco e que por isso é desmotivado. Não defendendo. Que realmente
nós ganhamos pouco, realmente é insuficiente. Mas que essa
insatisfação às vezes independe de você estar ganhando bem.

Ser educador hoje em dia é um desafio. Não assim, vou ser sincera,
não teve reconhecimento perante, assim, pelo menos é uma opinião
minha, perante a sociedade. Eu acho que tinha que ser mais
valorizada, mas só que infelizmente não é. Quem sabe um dia, né?
(risos)
Reconhecimento

Reconhecimento pelo meu trabalho. De que ele está sendo feito de

profissional

forma certa. De... que todo conhecimento que eu tive na academia

02

possa fazer na prática e que dê, que dê certo.

Eu acho que o respeito perante a minha profissão, é isso que eu quero
do sistema público, ou de uma escola privada. Que eu acho que tá
faltando isso.
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Como podemos observar nos quadros apresentados, as representações sociais da formação dos
licenciandos circulam em torno dos temas: Relação teoria e prática; Relação professor x
aluno; Papel do professor; Valorização e reconhecimento profissional. Esses temas são
evidenciados nas falas da maioria dos sujeitos pesquisados.
No tema relação teoria e prática, evidenciamos as categorias currículo do curso, falta de
experiência dos professores do curso com a Educação Básica, valorização da prática de sala
de aula, valorização da pesquisa e o currículo integrado. Observamos nessas representações,
que não há uma preocupação por parte dos cursos de formação, em preparar os alunos, para
atuarem na Educação Básica, ou seja, ensino fundamental e médio.
A propósito, Pimenta e Lima (2004), advogam que o lugar da prática educativa é a escola, ela
é o lugar de atuação dos professores, nesse sentido cabe aos cursos de formação, proporcionar
o conhecimento e a interpretação desse real existente, pois é o ponto de partida dos cursos de
formação. Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e a
proposição de soluções às situações de ensinar e aprender. Nesse sentido, nada mais,
apropriado que os cursos de formação repensem seus currículos e proporcione aos seus
alunos, o estudo dos conteúdos que eles irão ensinar na Educação Básica. Nesse sentido,
nossos dados apontam nesse tema que os licenciando compreendem essa necessidade, por isso
a preocupação dos mesmos com essa temática.
Outro tema é a relação professor x aluno, que se desenha nas categorias; papel do professor
para construção da identidade profissional do licenciando; relações interpessoais x
aprendizagem do aluno e a coerência pedagógica. Esse tema é recorrente no debate em torno
da formação inicial dos professores. Quando os alunos chegam ao curso de formação inicial,
já trazem alguns conhecimentos, saberes, valores e suas representações sobre o que é ser
professor. Esses conhecimentos são oriundos de sua vivência enquanto alunos. A partir dessa
experiência eles avaliam quais foram os bons professores, quais eram bons em conteúdo, e
não eram em didática, quais os bons nas duas ou apenas em uma delas, quais os que
contribuíram para sua formação humana.
O desafio, então, para os cursos de formação inicial é o de possibilitar o processo de mudança
desses conhecimentos e representações, ou seja, do aluno de seu ver o professor como aluno
ao seu ver-se como professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor (PIMENTA,
2000).
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O terceiro tema que se apresenta é sobre o papel do professor, nesse tema observamos apenas
a categoria atribuições do professor, aqui já se observar a questão da profissionalidade
docente, é onde o licenciando esta ancorando suas representações com base no conhecimento
adquirido no curso, e na forma como o mesmo se ver como futuro professor.
Por fim temos o último tema que diz respeito à valorização e reconhecimento profissional,
assim temos as categorias desvalorização e reconhecimento profissional, as representações
contextualizadas nos discursos dos sujeitos em relação à categoria sob análise dizem respeito
ao aspecto do profissionalismo Ramalho (2006). Segundo essa autora, o profissionalismo
refere-se à reivindicação de um status distinto dentro da visão social do trabalho. No caso
acima exposto, a questão da valorização social passa pelo reconhecimento do trabalho como
profissão e pelo pagamento atribuído ao professor. Nesse contexto, a identidade profissional
vai construindo-se numa perspectiva negativa.
A propósito, Pimenta e Anastasiou (2002) advogam que o significado atribuído pelos
professores a si mesmos e à educação escolar exerce papel fundamental nos processos de
construção da identidade docente. Pimenta (2004) afirma

[...] que o fortalecimento da identidade e o desenvolvimento de
convicções em relação à profissão estão ligados às condições de
trabalho e ao reconhecimento e valorização conferida pela sociedade à
categoria profissional. Dessa forma, os saberes, a identidade
profissional e as práticas formativas presentes nos cursos de formação
docente precisam incluir aspectos alusivos ao modo como a profissão
é representada e explicada socialmente (PIMENTA; LIMA, 2004, p.
66).

Como se pode notar nas falas dos alunos, as representações em relação à essa categoria se
contextualizam a partir da desvalorização da profissão docente e das lacunas vivenciadas por
eles nos seus cursos de formação.
A identidade profissional é questão premente para os cursos de licenciatura. Ela deve
contribuir no sentido de tais cursos se mobilizarem em torno da ideia de que “ensino de
qualidade deve estar afinado com os desafios da sociedade contemporânea é uma questão de
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moral de profissionalismo e de sobrevivência profissional“ (LIBÂNEO, 1998, p. 50). Assim,
compete-lhes refletir sobre as representações nessa realidade, enfrentar a raiz dos obstáculos,
de modo a possibilitar aos futuros professores condições de se posicionarem como
professores.

Considerações finais
As ideias que circulam acerca da formação dos professores influem e, ao mesmo tempo, são
influenciadas pelo conjunto das relações sociais, pelas falas e pelas histórias construídas no
contexto social em que se produzem. Na mesma linha de reflexão, a análise da representação
social da formação do professor nos permitiu compreender o que subjaz a tal processo
formativo e identificar os significados atribuídos pelos sujeitos e as dimensões integrantes do
mencionado processo.
Esta pesquisa revelou que as representações sobre a formação circulam em torno das
categorias Relação teoria e prática; Relação professor x aluno; Papel do professor;
Valorização e reconhecimento profissional nas falas dos sujeitos investigados.
Nessa perspectiva, defendemos que os cursos de formação devem ser organizados, de modo a
permitir aos futuros docentes vivenciar experiências de aprendizagem desejáveis para seus
futuros alunos, mas que constituam um desafio intelectual. Os futuros professores devem
desenvolver atitude de abertura em relação à experimentação e à inovação. Tornar-se-ão
realmente profissionais à medida que ensinarem e refletirem sobre o seu ensino. Logo, o
principal objetivo da formação deve ser o de possibilitar-lhe a preparação e o envolvimento
no próprio desenvolvimento profissional. Importa destacar a necessidade de se considerar o
conhecimento educacional, que inclui contribuições das ciências da Educação e possibilita a
tomada de consciência dos problemas educacionais e a reflexão sobre eles.
Esperamos que esta investigação contribua para a melhoria do processo de formação
profissional dos futuros professores e, sobretudo, que possibilite as instituições formadoras a
refletirem sobre suas práticas docentes e pedagógicas.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo obter as Representações Sociais das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) dos licenciandos do Curso de Pedagogia a distância da
UFPB Virtual, em especial, aqueles que já atuam em sala de aula, buscando compreender, a
partir dessas representações, como os professores em processo de formação articulam sua
formação com a sua prática. A pesquisa foi feita em dois momentos, inicialmente, de forma
exploratória, procurou entender a representação que esses estudantes possuíam acerca de uma
formação em curso de licenciatura a distância, esse primeiro momento nos deu suporte para
que pudéssemos conhecer um pouco dos anseios e expectativas dos estudantes a partir de uma
formação mediada pelas TICs. Para essa coleta de dados, inicial, utilizamos, o Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), a partir de uma atividade desenvolvida no blog contido na
própria plataforma que Moodle. Nessa atividade, foi sugerido que os sujeitos escrevessem
uma carta para um amigo(a), falando sobre seu ingresso no curso Pedagogia, além de um
levantamento documental para traçar um perfil dos sujeitos. Num segundo momento, para a
identificação das representações sociais das tecnologias, aplicamos o Teste de Evocações de
Palavras em relação ao estímulo tecnologia. A análise do material se deu a partir das
categorias indicadas por Bardin (1998), constituindo-se em eixos articuladores dos sentidos
atribuídos as tecnologias. Os resultados trazem um conhecimento factual referente às
tecnologias ligado ao seu uso social, com pouca ênfase no uso educacional. Os discursos dos
sujeitos não transparecem uma preocupação com a prática ou utilização dos meios
tecnológicos de maneira crítica e reflexiva, mas baseado na facilidade de acesso à informação,
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demonstrando pouca proximidade entre as tecnologias e seus avanços com os processos
educativos ou valores culturais.
Palavras chave: Representação Social; Educação a Distância; Formação Docente; Tecnologias
da Informação e Comunicação.

Introdução
As transformações tecnológicas do final do século XX e início do século XXI, especialmente
no referente às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS), propiciaram um grande
crescimento informacional e têm influenciado o modo de ser e conhecer das pessoas em
diversos segmentos sociais e profissionais. No âmbito do debate acadêmico, observa-se uma
polarização de opiniões relativa ao tema: alguns profissionais da educação defendem com
afinco a introdução das tecnologias nos processos educacionais, enquanto, outros, se mantêm
resistentes a esse uso.
Para Valente (2008), a introdução de uma nova tecnologia na educação provoca,
naturalmente, duas posições distintas em relação ao seu uso:a primeira delas seria uma
posição cética e que se opõe à entrada das tecnologias nas escolas e na formação docente,
usando como justificativa, a restrição das instituições de ensino público brasileiro e uma
pretensa desumanização da educação. A segunda posição, mais otimista, reúne dois grupos
distintos: os que compreendem ser a tecnologia parte integrante da vida contemporânea e,
portanto, a escola deve estar preparada para utilizá-lo e aqueles que vêm a tecnologia como
um modismo, cujo argumento é o de que, em outros países, há um uso do computador na
educação e a nossa realidade não poderia ser diferente.
Tais considerações apontam para o interesse acadêmico desta pesquisa, orientada para o
conhecimento de como um grupo de professores da educação básica, em processo de
formação inicial em um curso mediado pelas tecnologias, representa as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) – como ferramenta de formação pedagógica ou como um
processo social de apropriação e recriação técnico-científica.
Como aporte teórico-metodológico para essa pesquisa, adotamos a teoria das Representações
Sociais, que se constitui em um domínio de pesquisa que busca compreender o modo pelo
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qual o significado é atribuído ao objeto; como os atores sociais interpretam o universo social e
como se dão essas relações sociais, em função das suas representações. Para Jodelet (2001):
É nesse processo de apreender o novo que criamos representações e
estas são sociais na medida em que “partilhamos esse mundo com os
outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma convergente,
outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentálo.” (JODELET, 2001, p.17)

Sendo assim, compreender os diversos significados construídos sobre a temática tecnologia e
educação, a partir da Teoria das Representações Sociais, envolve ir além dos limites que a
questão aparentemente impõe e situá-la no contexto social. Essas compreensões originaram as
questões norteadoras de nosso estudo, a saber: qual o posicionamento apresentado pelos
docentes em formação relativo às TICs? Qual a contribuição das representações sociais dos
educadores para a discussão sobre as TICs e suas aplicações na formação docente?
Assim norteada, nossa pesquisa objetiva, precipuamente, compreender as Representações
Sociais dos licenciandos do curso de Pedagogia a distância da UFPB Virtual acerca das TICs.
Ademais, busca verificar como esses professores articulam essas representações a sua prática.

Referencial Teórico
A Teoria das Representações Sociais já está de certa maneira consolidada no meio acadêmico
e conforme Sá (1998) desdobra-se em pelo menos três abordagens: a primeira é uma
continuidade da obra original, tem um viés antropológico e tem sido mais difundida por e
Jodelet (2001); a segunda, através de Doise (1990), centra-se nas condições de produção e
circulação das Representações Sociais e a terceira surge em Aix-en-Provence, sendo
representada por Jean Claude Abric (1998), que dá ênfase a dimensão cognitivo-estrutural
conhecida como Teoria do Núcleo Central.
Buscou-se, então, com essa pesquisa, elementos que propiciem reflexões no campo das
Representações Sociais das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs, identificadas
entre os alunos do Curso de Pedagogia a Distância da UFPB Virtual. A análise dos dados a
partir da Teoria das Representações Sociais pode nos mostrar diferentes visões sobre a
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importância das TICs nos processos formativos, e que poderiam passar despercebidos em
alunos optantes por uma licenciatura que se desenvolve presencialmente.
Para podermos fazer o levantamento das representações acerca da escolha dos sujeitos pela
formação em Pedagogia a distância, utilizamos o recurso didático, conhecido como blog
contidona plataforma Moodleda UFPB Virtual. A coleta dos dados foi feita durante o
desenvolvimento de uma atividade de integração da disciplina de Políticas Públicas e
Educação Infantil do curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância da UFPB Virtual,
durante os semestres 2010.1 e 2010.2.
O momento inicial da pesquisa configurou-se como de caráter exploratório da temática
proposta e contou com 35 sujeitos, de um universo de 141 alunos inscritos nos dois períodos
letivos do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância e com os discentes que já atuam em
sala de aula. O segundo momento desta pesquisa, realizado no ano de 2012, constituiu-se na
coleta de dados estritamente direcionado para Representações Sociais das tecnologias pelos
sujeitos pertencentes ao mesmo grupo do estudo exploratório, só que em um universo mais
restrito - dos 11 polos de apoio presencial, entrevistamos cerca de 70 sujeitos dos polos de
João Pessoa e Campina Grande, a partir da técnica de Associação Livre de Palavras.
Os estudos de Abric (1996), que forneceram os subsídios para o direcionamento das nossas
análises, pois definem as Representações Sociais como sendo conjuntos sócios cognitivos
organizados e estruturados em dois subsistemas: um sistema central e outro periférico.

Representações do Curso de Pedagogia a Distância
Ao desenvolver o recorte inicial da nossa pesquisa, fizemos o questionamento acera do que
levou os sujeitos à escolha de um curso de pedagogia a distância. Em seguida, fizemos a
análise das respostas dos sujeitos, a partir do anteriormente citado instrumento, o questionário
carta. Em nossas análises encontramos algumas justificativas, bastante frequentes, que nos
levaram à identificação de algumas unidades de significação. Segundo Bardin (1978, p.55),
essas unidades estão carregadas de significados e valores que se encontram em processo de
identificação dos temas e de construção das categorias.
Sendo assim, formamos categorias temáticas baseadas na identificação dessas unidades de
significação. Essa identificação se deu com base no campo semântico ligado à escolha do
curso e que nos levou à organização do conteúdo a partir das falas, ou seja, criamos categorias
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a posteriori e em forma de temas isolados, instituindo assim, as primeiras hipóteses. Na
construção das categorias temáticas obtivemos duas dimensões que se relacionam a
representação que fazem licenciatura em pedagogia: uma dimensão negativa das concepções
expressas pelos sujeitos da nossa pesquisa reflete a insatisfação com os salários e as
inadequadas condições de trabalho, principalmente no tocante à ausência de planos de carreira
e estabilidade no emprego. Análise esta que não nos cabe aprofundamento por não ter ligação
com o objeto de pesquisa em questão.
A dimensão positiva, ligada à afetividade, reflete uma representação ligada a feminização do
magistério, reflexo da mentalidade herdada desde o Brasil colonial, em que se dava pouca
importância à instrução feminina e, ainda hoje presente na sociedade, razão pela qual se
revela nas representações dos licenciandos do curso de Pedagogia, segundo estudos feitos por
Almeida (2004).
Para serem geradas as hipóteses acerca das Representações Sociais dos sujeitos pesquisados,
sistematizamos dois grupos e palavras-temas: um deles ligado aos saberes da prática:
curriculares e pedagógicos e o outro, ligado à escolha profissional, subdividindo-se na
questão da certificação e da identificação com a área de pedagogia.
Observamos que, em relação aos saberes da prática, os sujeitos não questionam a qualidade da
formação ou a modalidade de ensino. Não argumentam contra as técnicas ou recursos
tecnológicos, mas o discurso aparenta satisfação e revela boas expectativas por parte dos
sujeitos. Tais achados confirmam outros estudos como o de Lüdke; Boing (2004), que
indicam a incorporação, pelo professor, da lógica da requalificação permanente e aceitação de
sua responsabilidade por esse processo formativo, disseminada de acordo com os preceitos
das reformas neoliberais, iniciadas na década de 1990.

O teste de evocações de palavras: em busca das representações sociais das tecnologias
pelos licenciandos do curso de pedagogia a distância.
Com a utilização do instrumento de Associação Livre de Palavras, atualmente denominado
pelos pesquisadores de Representações Sociais de Evocações Livres, procuramos explorar as
representações relacionadas ao termo indutor tecnologia. A partir dele, foram obtidas quatro
palavras induzidas pela evocação livre, primeira etapa da coleta de dados de classificação para
a análise do conteúdo das evocações. Sendo assim, confrontamo-nos com um conjunto
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heterogêneo de unidades semânticas que foram reunidas e catalogadas em uma planilha
eletrônica para que fosse induzida uma ordem e, em seguida, localizarmos as estruturas
centrais e periféricas destas evocações.
Os critérios de escolha dos sujeitos, para que chegássemos às representações sociais das
tecnologias, se deram, segundo: o lugar, a posição social que os indivíduos ocupam ou as
funções que preenchem e determinaram os conteúdos representacionais e sua organização, via
a relação ideológica que mantêm com o mundo social.
Após o teste de evocações e aproximando algumas semânticas de forma generalizada, com
base em critérios de agrupamento mediativos, nos foi permitido representar a informação de
maneira condensada, a partir da “Constelação de Atributos”:

Figura 01 - Constelação de Atributos.

AU
m pouco mais longe nas nossas análises e, em busca de dados mais conclusivos, nos foi
conveniente classificar as unidades de significações, criando categorias, pois, com a primeira
análise da frequência de ocorrências e ordenando essa frequência na constelação de atributos,
obtivemos apenas um indicativo da representação social.
Os resultados do Rangraf, permitiram a construção de um quadro distribuindo a ordem e
frequência das evocações em quadrantes. Vejamos:
Quadro 03: Ordem e frequência das evocações em relação ao estímulo tecnologias
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F >= 7
Celular
Internet

14
13
F<7

Avanço
Desenvolvimento
Informação
Tablet

4
7
6 1,3
4 1,5

OME < 2

F >=7

OME >= 2

F<7

OME >=2

1,9
1,8
OME < 2
1,2
1,7

Computador
5
Conhecimento
82,3
Globalização
5
Modernidade
4
Televisão
6
Fonte: Tabgraf - EVOC 2000

2,0
2,8
2,3
2,0

O termo celular, pertencente ao quadrante superior esquerdo, indica a formação de uma
provável representação sobre tecnologias, pois aparece como um dos termos principais e, em
torno do qual, outros se aglutinamou se relacionam, como os termos desenvolvimento
einternet, que exerce uma função geradora e uma função organizadora das representações dos
sujeitos.
Para procedermos à análise das evocações dos sujeitos, respaldamo-nos na perspectiva do
estudo das representações sociais, delineada por Abric (1998),para quem, as representações
sociais são interiorizadas pelos membros de determinado grupo e vão se constituindo na
“visão de mundo”, nas crenças e valores. Esses valores éticos e morais são fundamentais na
manutenção do possível núcleo central, no nosso caso,o celular, o que vai ao encontro ao
conceito de desenvolvimento tecnológico incorporado por este público e explicado, a seguir, a
partir da categorização das unidades léxicas, contidas nas justificativas da escolha da palavra
mais importante relacionada ao termo indutor, tecnologia, durante o teste de evocações das
quatro palavras.
Utilizando-nos daanálise do conteúdo de Bardin (1977) a partir das justificativas dos sujeitos,
dimensionamos essas representações, sob a forma de categorias temáticas. Como explicitado
na sequência
1ª Dimensão23- Processos de Modernização: os sujeitos ligam a tecnologia à modernização
dos sistemas e sociedades, incorporando a capacidade, das tecnologias, em facilitar o acesso à
informação e à comunicação, nos levando a um possível Núcleo Central, celular, tendo a
internet como orbitando essa estrutura.

23

Ver Anexo IV
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O uso social das tecnologias é destacado em torno do núcleo celular, dando um valor de
mercado à dimensão modernização, mesmo que estes professores tenham tido a oportunidade
de lidarem com a interatividade proporcionada pelas tecnologias durante a sua formação.
Podemos associar essa dimensão com a reflexão que Belloni (1999) faz acerca do papel da
televisão nos processos de socialização em que reflete sobre a velocidade com que os sistemas
midiáticos se multiplicam e, qualquer obra de arte erudita, manifestação popular ou
informação, esvaziam-se de seu significado específico e autenticidade, passando a se
transformar em produto midiático, subordinado à lógica da produção globalizada.
Dessa forma, consideramos pertinente inferir que, as estruturas centrais que constituem as
crenças, valores e atitudes historicamente associados às representações que os sujeitos desta
pesquisa possuem acerca das tecnologias, foram moldadas pelouso social, simplesmente como
objeto de consumo. Percebemos que há toda uma justificativa desses sujeitos, em torno da
relação da informação com acesso ao conhecimento, mas não encontramos, nesses discursos
analisados, uma visão de aquisição crítica desse conhecimento, nem reflexões sobre que
conhecimento seria esse.
A ausência dessa criticidade, nas falas analisadas, alertou-nos para uma questão que
consideramos de maior gravidade: será que temos uma nova forma de recepção passiva de
conteúdos, dessa vez apropriado por grandes corporações financeiras? Nas justificativas de
escolha das palavras mais importantes, em meio às quatro evocadas, pudemos identificar
indícios desse apassivamento. Os aspectos facilidade, desenvolvimento e modernidade são
bastante destacados nas falas e, nos mostram a preocupação dos licenciandos em ter acesso à
informação, sem trazer uma preocupação com o modo como toda essa informação chega até
eles ou até os seus educandos, já que estes sujeitos já atuam em sala de aula.
2ª Dimensão - Ferramenta de Acesso ao Conhecimento: As tecnologias não são vistas
apenas pelo seu poder de facilitar a vida moderna, mas como ferramenta de acesso ao
conhecimento, de interação entre comunidades e países, ligadas ao processo de globalização,
acesso a outras culturas e sociedades.
Como já exposto anteriormente, as estruturas periféricas reforçam a centralidade da
representação desses sujeitos. Ao tempo em que reforçam as estruturas centrais das
representações dos sujeitos, essas estruturas periféricas, se confirmam, não só pelas palavras
computador, conhecimento, globalização, modernidade e televisão, como pelas categorias
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de análise formadas a partir da justificativa de escolha das palavras, pelos sujeitos, em relação
ao estímulo tecnologia.
O conjunto de dados coletados ressalta, entre outras, a dimensão comunicativa dessas
representações, como atestam as falas a seguir transcritas, concernentes a justificativa de
escolha da palavra mais importante que definiria tecnologia para cada um deles.

Conclusões
Percebemos nessas falas uma associação do conhecimento em meio à ideia de informação, no
sentido de pura emissão e recepção, em detrimento ao que Guarezi (2009) fala acerca de
como o conhecimento é construído. Para esse autor, o conhecimento é algo construído por
meio da comparação, análise de consequências, ligações e da comunicação, no sentido do
diálogo, em que se associa conhecimento à experiência, a verdade, ao julgamento e as regras.
Destacando-se a primeira dimensão, percebemos a existência de uma concepção de tecnologia
enquanto produto a ser consumido, e que integra os processos de modernização das
sociedades. Confirmando, assim, a configuração do núcleo central das representações sociais
das tecnologias, o elemento celular.
Sendo assim, constatamos que consumo e produto estão intrínsecos nas representações sociais
das tecnologias dos licenciandos que estão concluindo uma formação, que deveria
desenvolver nos alunos docentes, a preocupação com a construção do conhecimento nos
processos educativos e não, apenas, a simples absorção de informações.
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Resumo:
A presente pesquisa teve como foco as representações sociais dos professores de creches
universitárias da Paraíba sobre o ensino de Arte. Objetivou investigar como as representações
sociais sobre o ensino de Arte funcionam enquanto referências para o fazer pedagógico no
contexto da educação infantil. Partimos do pressuposto que a Arte é elemento indispensável
do processo formativo do ser humano e que dependendo da forma como os professores de
educação infantil a representam socialmente interfere na eficácia do processo de educação,
como imaginário social e na orientação de condutas e práticas educativas no contexto da
educação infantil. Os professores, quando utilizam as diversas linguagens artísticas em
atividades educativas precisam atentar para a devida importância com as bases teóricas da
área. Por isso, este trabalho aborda ainda a importância da Arte no processo de
desenvolvimento humano desde a mais tenra idade, destacando o desenvolvimento estético e
expressivo na formação global do sujeito. Assim, este trabalho visou investigar as
representações desses professores sobre o ensinar Arte para crianças pequenas; os desafios
com os quais são confrontados em sua prática cotidiana, bem como seus reflexos nas práticas
educativas da arte desde a educação infantil através de um fazer artístico que propicie o
desenvolvimento estético e expressivo, a criatividade, a curiosidade e múltiplas habilidades
nos seres humanos; as práticas de Arte articuladas com as atividades lúdicas,as fases do
desenvolvimento cognitivo e as contribuições do desenvolvimento estético e expressivo na
formação da criança pequena.
Palavras-chave:Representações sociais; educação infantil; arte; desenvolvimento estético e
expressividade
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Introdução
As representações sociais dos professores de educação infantil sobre o ensino de Arte refletem
as práticas educativas da disciplina desde a educação infantil através do fazer artístico que
propicia o desenvolvimento estético e expressivo, a criatividade, a curiosidade e múltiplas
habilidades nos seres humanos.
As crianças vivenciam a necessidade de apreensão de significados e códigos, que se traduz no
contato destas com as mais variadas formas de Arte desde o início das suas vidas. Fato este
que se torna mais presente quando do seu ingresso na escola, uma vez que o processo de
apreensão de significados se intensifica quando as crianças iniciam as aprendizagens escolares
de ver, agir, fazer, escutar, sentir, movimentar-se, descobrir, pesquisar, fantasiar, repesentar
formas particulares de conhecimentos para na etapa seguinte: ler, escrever, adicionar e
subtrair.
Nesta etapa, o interesse da criança na escola se amplia ainda mais para as estruturas da Arte,
estruturas criadas com a intenção da comunicação de significados sobre a maneira pessoal da
criança de encontrar sentido no mundo que a rodeia a partir da descoberta e da participação na
elaboração, no fazer.
A criança constrói seus símbolos, representa os objetos e as ações sobre eles, e representa
também seus conceitos, numa progressiva ação de reconhecimento e elaboração da realidade.
Winnicott (1951/1975) chama de “espaço potencial”, o espaçoonde a realidade e a fantasia se
encontram e tornam-se similares tendo como pilares para essas construções o brincar, que ao
mesmo tempo se traduz em “brincar com a realidade”. A atividade lúdica encontra-se na base
de toda experiência cultural e criativa da infância.
Nesse contexto, a Arte faz parte da vida da criança como leitura de mundo, expressão pessoal,
apreenção e exploração dos mínimos detalhes da realidade que extrapolam o mundo da
fantasia e constrói uma realidade única e pessoal.
Partindo do pressuposto de que a representação social dos professores sobre a Arte é um fator
referencial para uma prática voltada para o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade,
dos horizontes cognitivos e da compreensão da criança do seu patrimônio cultural e
artístico, como elemento de relevada importância para a sua formação enquanto sujeito
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social, buscamos conhecer como e em que patamar a representação social da Arte se encontra
na orientação e comunicação desses professores junto as crianças pequenas.
As práticas de Arte articuladas com as atividades lúdicas e demais atividades cotidianas da
Educação Infantil, ao mobilizar os interesses, a curiosidade, os conhecimentos prévios,
aspectos das histórias de vida do aluno e do seu contexto, propiciam ao professor o
conhecimento do aluno em seus aspectos sociais, cognitivos, afetivos e emocionais que
implica uma atitude de permanente investigação, por meio de observações, diálogos com as
crianças e suas famílias, a avaliação contínua dos conhecimentos adquiridos, a sondagem dos
interesses delas e atenção as necessidades que elas expressam.
A criança, dificilmente, diz com palavras o que sentem, mas revelam seus sentimentos por seu
tom de voz, pela expressão facial ou por outras formas de expressão não-verbais como o
desenho, as garatujas e os rabiscos, dentre outras.
Acreditamos que este estudo é de grande relevância para compreensão dos múltiplos
processos de constituição das práticas educativas de Arte na Educação Infantil a partir do
olhar dos professores sobre a Arte enquanto disciplina que almeja o pensamento crítico sobre
as possibilidades de romper com o padrão tradicional presente na educação, buscando uma
perspectiva de gerenciamento do ensino que contemplem o desenvolvimento da
expressividade, da subjetividade da criança no fazer em sala de aula, uma vez que os
sentimentos, os sentidos, a imaginação e a memória simbólica também são instrumentos de
conhecimento culturalmente acumulado e conquistado cotidianamente, na interação única e
pessoal de cada ser humano com o mundo e através da Arte que nos encanta com sua poética.
É do “encantamento” que surge o interesse nos significados das diversas linguagens da Arte e,
a partir dos significados, começamos a penetrar nos universos pessoais, sociais, políticos e
culturais dos criadores (crianças). Rompendo barreiras e preconceitos, desvelando o
conhecimento e o interesse por uma diversidade maior de assuntos, transgredido, permitindo a
fantasia e o brincar tão necessários para esta fase da vida.
Segundo Caldeiron e Canavieira (2011 p. 156) “as crianças estão sujeitas às mesmas
condições sociais que os adultos, e isso implicam diretamente a produção de suas culturas”.
Continuando sua linha de pensamento as autoras afirmam que “as formas que a infância pode
ser vivida dentro do mesmo tempo histórico e espaço geográfico; que, aliada à pluralidade
cultural de nosso país e de outros países, tornam múltiplas as culturas infantis”.

718

Sem dúvida, conhecer as representações sociais de Professores de Creches Universitárias
sobre o Ensino de Arte é parte de um desafio pedagógico, que se reflete no processo
educativo com vistas ao desenvolvimento estético e expressivo e ao desenvolvimento de
diversas habilidades propiciadas pelo ensino de Arte nesta fase do desenvolvimento humano.
Na medida em que problematizamos o ensino da Arte na educação infantil, inúmeras questões
vão surgindo: como os professores constroem suas práticas educativas? como vem fazendo
essa mediação junto as crianças pequenas?quais as representações sociais dos professores que
ensinam Arte na Educação infantil? quais fundamentos teóricos baseiam as suas práticas
pedagógicas na área de Arte?o que é Arte para o professor de Educação Infantil? como e por
que ensinar Arte para crianças pequenas? em que medida a intervenção da Arte na Educação
das crianças pequenas, favorece o seu processo formativo, contribuindo para o seu
desenvolvimento expressivo? A arte é usada como elemento formativo do aluno ou está
presente apenas como recurso para trabalhar os conteúdos de outras disciplinas do currículo?
Para responder às questões acima, a pesquisa visou investigaras práticas do ensino de Arte,
articuladas com as atividades lúdicas em escolas/creches de educação infantil nas
Universidades Federais da Paraíba e a formação do professor, com o foco nas representações
sociais dos professores sobre o ensino de Arte e as fases e contribuições do desenvolvimento
expressivo na formação da criança pequena.
Adotando uma perspectiva reflexiva, na qual a Arte contribui para a apreensão da significação
das práticas e ações educativas que orientam a educação infantil, ao indagar sobre a formação
do professor de Arte (LIMA, 2007) percebemos que suas práticas educativas na educação
infantil se constroem no cotidiano escolar sem a sistematização dos saberes constitutivos do
campo de conhecimento artístico.
O referencial teórico que subsidia esse estudo perpassa pelos marcos legais que norteiam o
sistema educacional brasileiro e sustentam as políticas públicas vigentes, e em processo de
implantação que referendam a obrigatoriedade do ensino de Arte na Educação Básica, como a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996a), Parâmetros Curriculares
Nacionais de Arte (BRASIL, 1996b), Parâmetros Curriculares Nacionais de Qualidade para a
Educação Infantil vol. 1 e 2 ( BRASIL, 2006), Referencial Curricular para a Educação
Infantil vol 1, 2, e 3 (BRASIL, 1998), Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das
crianças de zero a seis anos à educação (BRASIL, 2006) além do legado teórico de autores
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que focalizam a infância, CALDEIRON e CANAVIEIRA (2011), DIAS, (2005), PAIVA,
FLÁVIO (2009) WINNICOTT ( 1951,1967, 1975 ), o desenvolvimento humano nos aspectos
cognitivo (PARSONS,

1992; PIAGET. INHELDER, 1986),estético e

expressivo

(GARDNER, 1997; MARTINS, 1998, 1992; LOWENFELD, 1977; KELLOGG, 1979;
ARNHEIM, 1996; ), os processo de ensino-aprendizagem (ANTUNES, 2002; AZEVEDO,
1995; MORIN, 2003; BOURO, 2003; BOSI, 1995; BARBOSA, 2001; POZO, 2002; HEAD,
1982; SOUZA, 2004; VASCONCELLOS, 2003; BRONOWSKI, 1983); Representações
Sociais PEDRINHO A. GUARESCHI, SANDRA JOVCHELOVITCH(orgs) (2012),
MOSCOVICI, SERGE (2011), entre outros.
Para investigar as representações sociais dos professores de Educação Infantil sobre o ensino
de Arte, nossa pesquisa vem se desenvolvendo em duas vertentes: a primeira, de cunho mais
teórico, voltada para a análise do Ensino de Arte na educação das crianças pequenas, tentando
apreender-lhes os caminhos pedagógicos e as práticas educativas.
A segunda, centrada nas representações sociais dos professores sobre o ensino de Arte dando
ênfase à observação participante, às entrevistas em profundidade e à análise dos relatos e
depoimentos dos participantes.
Nesse sentido, esse estudo representa uma busca para aprofundar a análise dos vínculos
transversais entre as representações sociais dos professores sobre o ensino de Arte para
crianças pequenas, bem como o atual modelo do ensino de Arte preconizado pelos
documentos normativos e a Educação Infantil, focalizando as práticas pedagógicas, o
processo de desenvolvimento expressivo da criança, suas fases e desdobramentos que se
refletirão na formação integral do ser humano.
Essa pesquisa qualitativa orientada metodologicamente pela Teoria das Representações
Sociais, desenvolvidas no âmbito da Psicologia Social, que segundo Moscovici (1990)
propicia um olhar psicossocial sobre os processos simbólicos existentes nas interações
pessoais, onde são contemplados o sujeito social e seu mundo interior, e ao mesmo tempo
restituem o sujeito individual ao mundo social.
Desta forma realizamos observações, entrevistas e questionários para levantar as
representações sociais dos professores sobre o ensino de Arte. Como instrumento de
investigação, usamos um caderno de campo onde foram registradas as observações e os
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acontecimentos do cotidiano das escolas de educação infantil das Universidades Federais da
Paraíba.
Obedecendo a este critério, a pesquisa foi realizada em3 creches universitárias, sendo duas da
Universidade Federal da Paraíba (uma em João Pessoa e outra em Bananeiras) e a outra da
Universidade Federal de Campina Grande, na cidade de mesmo nome. Outro instrumento
usado foi o questionário aplicado aos professores que compõem o corpo docente das três
creches. Ao todo foram entrevistados 13 professores, sendo doze (12) do sexo feminino e hum
(1) do sexo masculino.
A coleta e análise dos dados foram discutidas à luz dos referenciais teóricos estudados, tendo
como base os estudos de Bardin (1977).
Como resultado geral, constatamos que dentre os entrevistados nenhum tem formação
específica na área de Arte e que as creches não dispõe de profissionais na área para dá suporte
aos professores nas atividades com as linguagens artísticas.
Um dos aspectos observado em nossas entrevistas com os professoras das creches das
universidades federais da Paraíba foi quando perguntamos “O que você entende por Arte?” As
respostas obtidas oscilaram entre: Arte como área de conhecimento, Arte como linguagem,
como fazer criativo, como representação da vida, expressão humana, expressão e
comunicação, a beleza das coisas – o belo a partir do modo de olhar, múltiplas linguagens,
dentre outras menos frequentes; as respostas apresentam uma fragilidade teórica que reforçam
nossas observações sobre a questão da formação do professor para trabalhar com a disciplina
sem formação adequada.
Verificamos que os professores possuem uma visão simplista e vaga sobre a Arte, os dados
coletados refletem a falta de conhecimentos específicos e científicos sobre a área, no entanto
podemos observar ainda, que todos os entrevistados destacam a importância do trabalho com
Arte na educação das crianças e no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, na
criatividade, sensibilidade, percepção, reflexão e imaginação, dentre outros aspectos.

Considerações finais
O presente trabalho tem como objetivo verificar quais as Representações Sociais dos
professores de educação infantil sobre o ensino de Arte, e como essas representações se
refletem nas práticas educativas da disciplina desde a educação infantil através do fazer
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artístico que propiciam o desenvolvimento estético e expressivo, a criatividade, a curiosidade
e múltiplas habilidades nos seres humanos.
Os resultados obtidos revelam a importância do ensino de Arte para crianças pequenas a partir
da compreensão de que a Arte na educação infantil possibilita o desenvolvimento estético e
expressivo do aluno na medida em que amplia a sensibilidade, percepção, reflexão e
imaginação que caracterizam um modo único de dar sentido às experiências pessoais
percebendo as múltiplas práticas culturais.
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MESA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E REPRESENTAÇÕES: DA FORMAÇÃO
INICIAL À PÓS-GRADUAÇÃO

PAIVA, Marlúcia Menezes de

Resumo
A preocupação com o ato de educar as gerações mais novas remete-nos aos primórdios do
processo civilizatório da humanidade. Nessa constituição, representações são construídas que
vão elaborando uma identidade específica para a produção docente. Esta mesa redonda
elabora uma reconstituição da construção da

profissão docente e a formação de uma

identidade específica, revelando as primeiras experiências institucionalizadas para o ato de
ensinar, alcançando a prática pedagógica dos dias atuais.

Revela, ainda, como essa

construção ocorreu no Estado brasileiro e as representações sociais atuais nas licenciaturas,
particularmente os cursos de física, química, matemática e pedagogia da UFRN, objetivando
refletir sobre as possíveis tentativas de pensamento sobre o que os licenciandos estão
aprendendo, sobre o como irão ensinar e o que pensam sobre o que aprenderam e o como
estão ensinando, aqui se referindo aos professores em exercício (MOSCOVICI, 1978;
JODELET,2001). Essa compreensão é pertinente para subsidiar a reflexão sobre a formação
de professores no sentido de avaliar a constituição dos cursos de formação de professores, que
embora obedeçam às diretrizes curriculares publicadas a partir de 2002, para a maior parte dos
Cursos de Licenciatura, e em 2006, para o Curso de Pedagogia, ainda não conseguem superar
a lógica bacharelesca da formação. Possibilita também, uma reflexão sobre a constituição
identitária profissional dos discentes submetidos a uma formação que se constitui
simbolicamente como concernente a um campo profissional diferente da docência. Sendo
assim, demonstram uma compreensão da docência como uma possibilidade de atuação
profissional de segunda opção diante da falta de mercado de trabalho nessas áreas para o
bacharel. O nosso estudo ainda contempla a investigação das produções simbólicas sobre a
universidade e a escola a partir de pesquisas realizadas com estudantes de diferentes níveis de
ensino residentes no interior do Ceará (MOSCOVICI,1978; BOURDIEU,1979) . Foram
realizados quatro estudos; um primeiro refere-se às representações sociais de universidade
construídas pelos estudantes de uma universidade pública situada na região do Vale do
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Jaguaribe/Ceará; o segundo refere-se a um estudo das representações de escola construídas
por estudantes de uma escola pública estadual do 9º ano do ensino fundamental realizada com
uma professora que é também orientanda do curso de Pedagogia; o terceiro também se
debruça sobre as representações sociais de escola, de alunos do 5º ano de uma escola pública
municipal; o quarto trabalho possui o mesmo termo indutor, mas foi aplicado a mães de
estudantes da educação infantil de uma escola pública. Os resultados evidenciaram o sentido
de universidade no mesmo sentido atribuído á escola, ambas consideradas como o caminho de
ascensão social e esperança de um futuro melhor. Esses resultados significam um grande
avanço para compreensão da realidade do cotidiano escolar a partir do senso comum, sendo
uma relevante contribuição de estudo com o referencial das representações sociais. Enfim,
nosso estudo identifica no Brasil, particularmente com o advento da República, a constituição
e construção da identidade docente e suas representações.
Palavras Chave: Profissão Docente, Representações, Identidade Docente.
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IMPLICAÇÕES DOS MODELOS DE FORMAÇÃO E DAS CONCEPÇÕES DE
ENSINO PARA O LICIENCIANDO: UM ESTUDO EM REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

ANDRADE, Erika dos Reis Gusmão - UFRN/PPGEd

Resumo
As Representações Sociais, segundo Jodelet (2001), são fenômenos complexos acionados e em
constante ação na vida social. Os elementos que as denotam como fenômeno são: informativos,
cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, etc. Vale salientar
que todos eles são organizados sob a aparência de um saber sobre o estado da realidade. E, estes
significantes em relação com a ação, são o foco da investigação científica, tentando descrevê-las,
analisá-las, explicá-las em suas dimensões, formas, processos e funcionamentos. Neste estudo
trabalhamos com as representações sociais do ensinar e do campo de conhecimento específico para
licenciandos dos cursos de Física, Química , Matemática e Pedagogia da UFRN. Objetivamos refletir
sobre as possíveis tentativas de pensamento sobre o que vinham aprendendo e sobre o como irão
ensinar, no caso dos licenciandos, e sobre o como veem pensando sobre o que aprenderam e o como
estão ensinando, aqui se referindo aos professores em exercício. Essa compreensão nos parece
pertinente para subsidiar a reflexão sobre a formação de professores no sentido de avaliarmos a
constituição dos cursos de formação de professores, que embora obedeçam às diretrizes curriculares
publicadas a partir de 2002, para a maior parte dos Cursos de Licenciatura, e em 2006, para o Curso de
Pedagogia, ainda não conseguem superar a lógica bacharelesca da formação. Possibilita também, uma
reflexão sobre a constituição identitária profissional dos discentes submetidos a uma formação que se
constitui simbolicamente como concernente a um campo profissional diferente do da docência. Nesse
sentido, a Teoria das Representações Sociais, nos possibilita o aprofundamento investigativo sobre os
processos de pertença a partir de uma análise mais detida sobre as funções de identidade que aparecem
no campo representacional dos participantes de nosso estudo identificado com uma visão positivista
do campo cientifico, ao tratar dele de forma aplicativa e pura, sem nenhuma relação com sua
transposição para a esfera do ensino. Sendo assim, demonstram uma compreensão da docência como
uma possibilidade de atuação profissional de segunda opção diante da falta de mercado de trabalho
nessas áreas para o bacharel.
Palavras chave: Representações Sociais, Formação Docente, Licenciaturas.
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Implicações dos modelos de formação e das concepções de ensino para o licienciando:
um estudo em representações sociais
Nossa questão de estudo gira em torno de compreender se havia diferenciação na construção
das representações sociais sobre o ensinar e o aprender em professores que já haviam passado
pelo processo formativo no ensino superior e aqueles que ainda estavam em processo de
formação (ANDRADE, 2003). No entanto, nos deparamos com uma construção
representacional muito similar o que nos levou a indagar o papel formativo dos cursos nos
quais tais professores se formaram, sobre como mobilizavam os componentes de suas
representações na formação de seus modelos de saber-fazer e fazer para saber e mais, quais
elementos do processo formativo destes sujeitos passavam a ser componentes de tais
representações. Assim, começamos a indagar sobre como esse processo de construção de
modelos profissionais ocorre especificamente na formação de professores.
Nos propomos ao desafio de investigar, em diferentes cursos de licenciatura, quais as
concepções de ensinar e de conhecimento de área específica, os alunos vão construindo a sua
relação com a docência. Desfiamo-nos a avançar mais um passo para a compreensão de tal
formação: buscar compreender como os modelos de ensinar e como as concepções da
ciência/campo de conhecimento ensinados atravessa a formação dos alunos marcando sua
relação com o ensinar e com o conteúdo ensinado.
Entendemos ser possível fazer uma espécie de mapeamento destas marcas identitárias e de
seus mecanismos de apropriação pelos licenciandos. Para tanto nos respaldamos na Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) na busca de compreensão de como se
constroem marcas simbólicas em contextos concretos de formação.
A representação social se constitui numa forma de conhecimento que, mais que proporcionar
uma orientação prática aos sujeitos, organiza e constrói uma dada realidade, permitindo o
convívio social (JODELET, 2001). Sendo assim, é a Teoria das Representações Sociais a
abordagem escolhida para fundamentar nossa investigação, pois se observa que se
apropriando das informações recebidas em cursos de formação e capacitação - sobre novas e
antigas concepções de ensino e de aprendizagem, sobre como deve ser estabelecida a relação
entre professores e alunos no que diz respeito ao ato de aprender - os professores reconstroem
estas informações a partir de conhecimentos prévios, decompondo os novos conhecimentos e
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os reorganizando de forma a torná-los possíveis de serem incorporados ao seu referencial de
condutas (MOSCOVICI, 1978).
Para analisar representações constituídas no cotidiano de pessoas, se faz necessário entender
como estas classificam e categorizam em sistemas de construtos, o que é apreendido da
realidade. O indivíduo elabora um sistema de conceitualizações, enfatizando uma construção
ativa da realidade, refletindo formas de construção desta e atribuindo-lhe significados.
Compreender como ocorre esta conceitualização de categorias é fundamental para
entendermos o comportamento humano e suas formas de visão de mundo em suas múltiplas
facetas (ROAZZI, 1995). É importante também para evidenciarmos a natureza dos conceitos
formulados e como estes são utilizados e organizados na relação do indivíduo com o mundo.
Acreditamos ser o Procedimento de Classificações Múltiplas uma abordagem metodológica
que nos permite uma aproximação das diversas facetas que uma representação social pode
apresentar, precisamente por permitir o acesso a tais sistemas de classificação do real.
O Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM), como apresentado por Roazzi (1995, p.
05), “permite ao participante utilizar seus próprios construtos e o encoraja a expressar seus
próprios pensamentos sobre esse construtos, isto é, o deixa livre para expressar sua forma
específica de pensar”, minimizando a interferência do pesquisador. A compreensão das
categorias utilizadas e construídas pelos sujeitos são primordiais para o entendimento do
sentido e do significado que atribuem ao mundo, consequentemente, entender como pensam e
agem em relação a esses aspectos e como os conceitualizam.
Em nosso trabalho estamos investigando sobre as concepções de ensinar e de campo
específico da ciência para alunos das licenciaturas da UFRN que tem seu campo de atuação
vinculado à Rede de Ensino Básica (Ensino Fundamental e Médio), são elas: Física, Química,
Matemática, Pedagogia, Biologia, Letras, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e
Educação Física. Devido a grande extensão do trabalho, o dividimos em etapas e
apresentaremos agora os primeiros resultados da primeira etapa, a partir dos resultados com
os cursos de com os cursos de Química, Física, Matemática e Pedagogia.
O trabalho pesquisa proposto com os licenciandos teve como base a tríade sobre campo
disciplinar específico, o aprender e ensinar, por despertaram interesse de investigação, pois
para GARCIA, (1997) ao tratar sobre Formação Docente, aponta a importância do estudo
sobre o pensamento do professor. O autor elenca uma semântica de conhecimentos a serem
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produzidos pelo professor em formação, sendo um deles o conhecimento do conteúdo
pedagógico. Este conhecimento não é transmitido, nem adquirido, nem é um conhecimento
linear, mas produzido em sua trajetória de formação quando confrontado com o processo de
transformar em ensino seu objeto de estudo. Já que a maioria dos licenciandos tinha tido
pouca experiência de estar numa sala de aula em exercício docente, um dos objetivos desse
trabalho era o de conhecer como os licenciandos estavam construindo suas Representações
Sociais acerca dos objetos simbólicos dessa tríade.
Ao escreverem sobre o que pensavam a respeito de seu campo disciplinar específico, os
licenciandos de Química participantes do trabalho, o conceituaram como Ciência Exata que
estuda os fenômenos cotidianos, matéria e suas transformações, ou como todo o Universo. Os
licenciandos do curso de física, ao escreverem sobre o que pensavam a respeito de seu campo
disciplinar específico, o definiram como campo da ciência que tem a finalidade de trazer
respostas a determinados fenômenos naturais mediante cálculos, experimentos, com vistas à
utilização dos seres humanos.
É patente a aproximação de algumas representações da Ciência nos moldes Iluministas na
escrita dos licenciandos dos cursos de Química e Física. Tidas como do ramo das ciências
exatas, herdeiras de um paradigma positivista, os licenciandos estudantes desses campos,
apresentam idéias de que para se entender a realidade deve-se a partir de um lugar, de olhar
privilegiado, utilizar procedimentos metodológicos para extrair da natureza, dados empíricos
mensuráveis, quantificáveis, em busca de uma verdade. Deste lugar central, matemático, na
ciência moderna derivam duas conseqüências principais: conhecer significa quantificar; o
método científico assenta na redução da complexidade. O que não é quantificável é
cientificamente irrelevante. A segunda conseqüência mostra que o mundo é complicado e a
mente humana não o pode compreender completamente. “Conhecer significa dividir e
classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou.” Santos
(2002).
A transposição do saber Química, Física para os espaços do aprender e ensinar não é visível.
Os licenciandos estavam posicionados como expectadores, “receptores desse saber”.
Pensavam sobre ele enquanto ferramenta científica útil explicativa da realidade. Já os
professores em exercício, o representavam como disciplina a ser transmitida, esvaziando a
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dimensão científica do campo, como se nos espaços pedagógicos a Química e a Física
tivessem que ser reduzidas, desqualificadas de sua dimensão científica.
Houve sentidos atribuídos à aprendizagem que variaram desde concepções do ensino
tradicional, aprendizagem como aquisição, treino, absorção de conhecimento, informação, a
partir de alguém que sabe, e que transfere esse saber para outro, que passivamente o recebe.
Até sentidos que denotaram concepções interacionistas do aprender. Tais como: interpretação
das situações, aprendizagem como um processo, vemos em suas falas e escritas, a inclusão
dos espaços sociais como mediadores à aprendizagem, como a família, escola, e o cotidiano.
Essa hibridização se dá segundo Andrade (2003), pela associação com a concepção de ensino
e educação que permeavam suas práticas e formação. Embora estivessem fragmentadas, e não
fossem fiéis às concepções científicas, eram elas que orientavam suas condutas e seus fazeres
pedagógicos.
Observa-se em algumas escritas dos licenciandos de Física, o entendimento da aprendizagem
como um método individual, como se processasse de maneira individual, não articulada a
uma dimensão de construção coletiva de conhecimento. Um processo pragmático, por etapas,
altamente objetivado, asséptico à subjetividade. Porém, esteve presente em escritas e em falas
o entendimento da aprendizagem como troca estabelecida nos espaços de relação entre
professor – alunos.
Ao trabalharmos com os Licenciandos da Matemática encontramos uma representação social
articulada em três campos, são eles: o campo “Relação ensino-aprendizagem” faz menção aos
elementos considerados, pelos licenciandos, como essenciais ao no processo de ensinoaprendizagem, porém são citados de uma forma ampla e geral. O campo “dimensões afetivas
do ensinar” é constituído das relações e de alguns sentimentos gerados naturalmente pelo ato
de ensinar, são coisas que devem existir e permitem uma relação saudável entre professores e
alunos. O campo “atributos necessários ao ser professor” traz os elementos essenciais,
indispensáveis a prática docente, tais elementos são capazes de diferenciar os “bons”
professores, dos “ruins”. O quarto e último campo são os diversos elementos que permeiam o
trabalho de um professor, alguns elementos têm boa aceitação pelo grupo, enquanto outros
devem ser evitados durante o trabalho docente. A interseção desses campos esclarece sobre a
prática e o discurso desses profissionais.
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No estudo com os licenciandos de Pedagogia, direcionamos a atenção para o saber desses
alunos sobre o ser professor da Educação Infantil a partir da compreensão do imaginário
social presentes na história, estereótipos, e representações do feminino na profissão docente.
Os conteúdos das falas se encontram em processo de identificação dos temas e de construção
das categorias. Essas palavras foram agrupadas em três campos semânticos numa tentativa de
aproximação sobre o campo representacional dos licenciados em pedagogia sobre o fazer
docente. Tais campos ainda estão em fase de análise não tendo ainda a sua sistematização.
A partir da justificativa dos alunos fica evidenciado a sobreposição dos aspectos afetivos em
detrimento dos aspectos técnicos, que devem também está imbricados no saber sobre esse
fazer do profissional. Fica claro é que esses aspectos do amor, da vocação, do querer da
dedicação, da sensibilidade, da paciência, o educar, do cuidar, estão presentes devido à
imagem social fortemente vinculadora deste campo de atuação aos aspectos do trabalho com
crianças.
Há muitas representações sociais sobre a figura do professor que consideram a prática docente
como algo natural, que é próprio da mulher, e neste processo de feminização do magistério
houve um transporte dos atributos considerados de natureza feminina para o magistério, tais
como a semelhança da docência com o trabalho doméstico, a fragilidade e a dependência. Por
isso esta atividade é considerada uma continuidade da educação primária.
Quando são enfatizados os aspectos que nesse quadro denomino de “atributos do
profissional”, emerge o discurso de que devemos estar nos formando todo o tempo, de que o
professor precisa aprender sempre, de que o professor nunca está preparado. Mas o que é
interessante é que os alunos demonstram não compreender quais são os conhecimentos
sistematizados que são necessários ao professor das séries iniciais para a construção de sua
identidade profissional.
Referências:
AGUIAR, Ana Maria; CARVALHO, Maria do Rosário. Disciplina Escolar e Gestão: Uma
leitura psicossocial de uma relação. In: CARVALHO, M. R. F., PASSEGGI, M. C.,
SOBRINHO, M. D. (org.). Representações Sociais: teoria e pesquisa. Coleção Mossoroense,
Mossoró: Fundação Guimarães Duque/Fundação Vingt-um Rosado, 2003, p. 121-15.
ANDRADE, Erika dos Reis Gusmão. O fazer e o saber docente: A representação Social do

731

processo de ensino – aprendizagem. 2003. Dissertação (Doutorado em Educação) – Faculdade
de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
GARCÍA, Carlos Marcelo. A formação de professores: novas perspectivas baseadas na
investigação sobre o pensamento do professor. In: NÓVOA, Antonio. Os professores e a sua
formação. Publicações Dom Quixote: Lisboa,1997. Pg.51 – 76.
JODELET, D. As representações sociais. Trad. Lílian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.
420 p.
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro:
Zahar,1978.
ROAZZI, A. Categorização, formação de conceitos e processos de construção de mundo:
procedimento de classificações múltiplas para o estudo de sistemas conceituais e sua forma de
análise através de métodos de análise multidimensionais. Cadernos de Psicologia, n. 1, p. 127, 1995.
SILVA, Maria Lúcia Santos Ferreira da. Estagio curricular: desafios e relação teoria e pratica
In: SILVA, Maria Lúcia Santos Ferreira da (Org). Estagio curricular: contribuições para
redimensionamento de sua prática. Natal, RN: EDUFRN, 2005.

732

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSOES E A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

MIRANDA, Marly Medeiros de - Universidade Estadual do Ceará

Resumo
A produção científica no campo da educação tem se apropriado da Teoria das Representações
Sociais na busca de novas abordagens teórico-metodológicas que contribuam para a
compreensão da realidade cotidiana e dos sistemas simbólicos relativos às instituições
escolares e aos processos educativos na universidade e na escola. Este trabalho tem como
objetivo tecer algumas reflexões sobre a contribuição desta teoria para na investigação das
produções simbólicas sobre a universidade e a escola a partir das pesquisas que temos
realizado com estudantes de diferentes níveis de ensino residentes no interior do Ceará. Tem,
portanto, como aporte teórico a teoria das Representações Sociais, na perspectiva
Moscoviciana e de seus seguidores, e a Praxiologia de Pierre Bourdieu, com uso do modelo
teórico proposto por Domingos Sobrinho. O primeiro estudo refere-se às representações
sociais de universidade construídas pelos estudantes de uma universidade pública situada na
região do Vale do Jaguaribe/Ceará. O segundo refere-se a um estudo das representações de
escola construídas por estudantes de uma escola pública estadual do 9º ano do ensino
fundamental realizada com uma professora que é também orientanda do curso de Pedagogia.
O terceiro também se debruça sobre as representações sociais de escola, mas de alunos do 5º
ano de uma escola pública municipal. O quarto trabalho possui o mesmo termo indutor, mas
foi aplicado a mães de estudantes da educação infantil de uma escola pública. Para coleta de
dados para apreensão das representações nos quatro estudos foi aplicado o Teste de
Associação Livre de Palavras, o primeiro com o termo indutor ‘universidade é’, e os outros
três com o termo indutor ‘escola é’. Na segunda etapa deste instrumento, foi realizada a
análise de conteúdo do significado da palavra mais importante assinalada pelos respondentes.
Para identificação dos gostos e estilos de vida dos sujeitos aplicamos um questionário de
questões abertas. A análise dos dados quantitativos ocorreu com o uso do software EVOC
(2003) e a análise de conteúdo do significado da palavra mais importante na perspectiva de
Bardin (1977). Os resultados evidenciaram o sentido de universidade no mesmo sentido
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atribuído a escola, ambas consideradas como o caminho de ascensão social e esperança de um
futuro melhor. Apesar das dificuldades inerentes ao estudo das representações sociais na
formação inicial, por tratar-se de um estudo a parte com os bolsistas de iniciação científica ou
orientandos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os resultados significam um grande
avanço para compreensão da realidade do cotidiano escolar a partir do senso comum, sendo
uma relevante contribuição de estudo com esse referencial.
Palavras-chave: Formação Inicial. Representações Sociais. Educação. Universidade.
Escola.

Introdução
Este trabalho tem como objetivo levantar algumas reflexões sobre a contribuição da Teoria
das Representações Sociais para na investigação das produções simbólicas sobre a
universidade e a escola a partir das pesquisas que temos realizados com estudantes de
diferentes níveis de ensino residentes no interior do Ceará. Estes estudos tiveram origem com
a investigação do trabalho do doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN. Os três trabalhos seguintes foram realizados com participantes do
grupo de pesquisa Educação, Formação Docente e Representações Sociais, com bolsistas de
iniciação científica ou orientandos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de
Pedagogia.
A relevância deste tema reside no destaque que procura a Teoria das Representações Sociais
na produção científica no campo da educação, em busca de novas abordagens teóricometodológicas que contribuam para a compreensão da realidade cotidiana e dos sistemas
simbólicos relativos às instituições escolares, aos processos educativos na universidade e na
escola, aos sentidos construídos no senso comum pelos atores sociais envolvidos neste campo,
sejam eles, professores, alunos, ou mães de alunos.

A teoria das representações sociais e a aproximação com o conceito de habitus
A Teoria das Representações Sociais foi criada por Serge Moscovici (1978) em seu estudo
sobre os sentidos atribuídos à Psicanálise pela sociedade parisiense. Considera que toda
representação é de um sujeito em relação a um objeto, em um determinado momento, em um
determinado contexto social. Nesse sentido, demonstra em seu estudo que uma representação
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social é a leitura de um objeto social por um sujeito, e sua estrutura está impregnada de
valores, crenças, informações produzidas socialmente, ou seja, este sujeito está situado em um
espaço social marcado por produções materiais e simbólicas que direcionam sua forma de
apreensão do mundo.
Queremos destacar a contribuição Denise Jodelet (2001, p.21), seguidora de Moscovici. Para
a autora “a representação é uma forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado,
com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social”. Ressalta assim dois aspectos importantes das representações: sua construção
socialmente partilhada, o que significa que não é um ato de pensamento de um sujeito
isoladamente, e o seu caráter de saber prático, no sentido de que orienta as ações dos sujeitos.
Ressaltamos ainda a contribuição de Jean Claude Abric (1989, 2000) à teoria das
Representações Sociais com a abordagem estrutural das representações através sua teoria do
Núcleo Central, na qual demonstra que as representações sociais possuem uma estrutura
composta por um núcleo central e elementos periféricos, cada um destes elementos com
funções específicas e complementares. O núcleo central é responsável pela organização e o
significado das representações, estando mais ligado à memória coletiva e a história do grupo.
Os elementos periféricos constituem a essência do conteúdo, permitindo a integração da
experiência e a história dos indivíduos.
Domingos Sobrinho (2000, p119), em seu estudo sobre Habitus e Representações Sociais,
ressalta as bases epistemológicas nas quais se fundamentam Bourdieu e Moscovici, no sentido
de dar um novo estatuto à relação sujeito/objeto: “Permitem pôr em evidência a dinâmica
relacional e simbólica através da qual os indivíduos entram em contato com o mundo exterior
e o reproduzem à sua imagem e semelhança.”
É na noção de habitus que ele encontra esse elemento mediador entre as estruturas objetivas e
subjetivas, pois o habitus “é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de
práticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas. E nos dois casos,
suas operações exprimem a posição social em que foi construído” (BOURDIEU, 1990,
p.158).
As diferenças entre os agentes (estudantes) se manifestam na postura corporal e nas
preferências, que, ao serem percebidas pelo próprio agente e pelos outros, são classificadas e
classificadoras, traços distintivos dos diferentes estilos de vida. Para Bourdieu (1979, p.193),
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um estilo de vida é “[...] o conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, dentro
da lógica específica de cada um de seus espaços simbólicos, mobiliário, vestimenta,
linguagem ou hexis corporal, a mesma intenção expressiva”.
Domingos Sobrinho (2000, p.120) analisa também as representações sociais como
manifestações do habitus, destacando que “é, portanto, a partir da construção das
representações dos diferentes objetos em disputa dentro de um campo particular do espaço
social, que um determinado grupo vai construindo os traços distintivos de sua identidade”.
Optamos pela aplicação deste modelo por considerá-lo viável para a explicitação de nossos
objetos de estudo, ou melhor, para evidenciar como a articulação habitus/representação social
influencia a construção do sentido de universidade e escola.

As pesquisas
O primeiro estudo refere-se às representações sociais de universidade construídas pelos
estudantes de uma universidade pública situada na região do Vale do Jaguaribe/Ceará. O
segundo refere-se a um estudo das representações de escola construídas por estudantes de uma
escola pública estadual do 9º ano do ensino fundamental realizada com uma professora que é
também orientanda do curso de Pedagogia, o terceiro também sobre as representações sociais
de escola de alunos do 5º ano de uma escola pública municipal, um quarto trabalho com o
mesmo termo indutor mas aplicado a mães de estudantes da educação infantil, de uma escola
pública Para coleta de dados para apreensão das representações nos quatro estudos foi
aplicado o Teste de Associação Livre de Palavras, o primeiro com o termo indutor
universidade é, e os outros três com o termo indutor escola é. Da segunda etapa deste
instrumento foi realizada a análise de conteúdo do significado da palavra mais importante
assinalada pelos respondentes. Para identificação dos gostos e estilos de vida dos sujeitos
aplicamos um questionários de questões abertas. A análise dos dados quantitativos ocorreu
com o uso do software EVOC (2003) e a análise de conteúdo do significado da palavra mais
importante. Os resultados evidenciaram o sentido de universidade no mesmo sentido atribuído
a escola, ambas consideradas como o caminho de ascensão social esperança de um futuro
melhor.

Análise e discussão dos resultados
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As representações sociais que os estudantes universitários constroem da universidade, nos
permitiu compreender sua significação e os diversos sentidos por eles atribuídos a esta
instituição.
Do que foi manifestado pelos estudantes, podemos verificar que as palavras conhecimento,
cultura, aprendizagem, pesquisa, formação, educação, crescimento e futuro foram
predominantes na atribuição dos sentidos, constituindo-se os elementos invariantes, os
organizadores e articuladores dos demais elementos das representações sociais da
universidade, o seu núcleo central. Os demais elementos, os periféricos, expressam o
essencial mesmo destes significados. Como construções simbólicas da universidade, revelam
uma instituição situada no campo acadêmico que assume sentidos que vão desde o de
transmissora do saber historicamente acumulado até o de promotora da formação profissional
garantindo a ascensão social dos que lá estudam.
As representações sociais nos três grupos pesquisados evidenciaram um sentido semelhante.
Tanto as mães dos alunos quanto os alunos do ensino fundamental nas séries iniciais o sentido
de escola emerge como a redentora das camadas populares, ao encontrarmos como núcleo
central estudo e aprendizagem sempre articulados a perspectiva de futuro.
Originários de uma mesma região, vivenciando estilos de vida semelhantes dadas as mesmas
condições econômicas e sociais, compartilham representações sociais de escola, como espaço
de estudo e formação na perspectiva de um futuro melhor.

Considerações finais
Consideramos que uma representação social não pode ser entendida em sua complexidade se
não levarmos em conta as condições psicossociais e culturais de sua produção. Como diz
Moscovici(1978) as representações sociais não devem ser reduzidas apenas a uma atividade
cognitiva de classificação e ordenamento dos objetos que nos rodeiam. Para além dessas
funções, elas são produzidas para servir de orientação, de guia prático para a ação. Neste
sentido, cumprem uma função importante de regulação das relações entre os diferentes atores
e grupos sociais. Partindo destes pressupostos, buscamos estabelecer um diálogo com alguns
conceitos da praxiologia de Pierre Bourdieu, tomando como referência as formulações de
Domingos Sobrinho ( 2000, p.119-120 ) segundo as quais elas são construídas por sujeitos
que ocupam uma determinada posição no espaço social sendo, por conseguinte, portadores de
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“sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como
estruturas estruturantes”, como destaca Bourdieu (1979).
A teoria das representações sociais contribui também, no nosso entender, para enriquecer o
estudo das identidades coletivas, quando articulada com os conceitos de campo e de habitus
desenvolvidos pela praxiologia de Bourdieu (1979). As elaborações deste autor vão bem ao
encontro do que diz Moscovici(1994, 47) sobre sua própria teoria, ao afirmar que para que
possa perdurar é necessário que a teoria seja suficientemente elástica e complexa. Estas
qualidades lhes permitem modificar-se em função da diversidade dos problemas que deve
resolver e dos fenômenos novos que deve descrever ou explicar. Assim, fica evidente sua
contribuição na educação.
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PROFISSÃO DOCENTE

PAIVA, Marlúcia Menezes de - UFRN/PPGEd

Resumo
A preocupação com o ato de educar as gerações mais novas remete-nos aos primórdios do
processo civilizatório da humanidade. Nessa constituição, representações são construídas que
vão elaborando uma identidade específica para a produção docente. Este trabalho elabora uma
reconstituição da construção da profissão docente e a formação de uma identidade específica,
respaldando-se em leis e estudo bibliográfico. Identifica as primeiras experiências
institucionalizadas para o ato de ensinar e ressalta as influências do pensamento moderno e da
Igreja Católica nessa elaboração. Revela como essa construção ocorreu no Estado brasileiro,
provindas dessas matrizes de pensamento. Por último, aponta as reformas ocorridas no Brasil,
particularmente, com a República e a repercussão na formação e construção da identidade
docente.
Palavras-chave: Profissão Docente, Identidade Docente, História da Formação de Professores.

Encontramos, desde o Mundo Antigo, a preocupação com o educar as gerações mais novas.
As primeiras referências apontam os povos da Mesopotâmia e do Egito como o primeiro
espaço de execução dessas práticas. Fontes pesquisadas assinalam, inicialmente, uma
preocupação limitada a pequenos agrupamentos que, em geral, eram agregados ou ocupavam
funções de mando naquelas civilizações. Esses ensinamentos, registrados na literatura da
época, eram transmitidos, segundo Manacorda (1989), em forma de conselhos de pais para
filhos, ou de mestre escriba para seus discípulos e propagavam saberes que transmitiam
preceitos morais e comportamentais de acordo com as conveniências sociais, políticas, enfim,
culturais, daquele momento histórico. No entanto, não existia ainda uma preocupação com o
melhor ensinar, isto é, com aspectos pedagógico-didáticos da transmissão de saberes, da
formação de mestres. A transmissão dos conhecimentos, ou saberes, respaldavam-se no
princípio da autoridade, por exemplo, do pai versus filho.
O Mundo Antigo também viu florescer as civilizações grega e romana, espaço temporal que
favoreceu a educação. Para Cambi (1999. p.48), “[...] o Mediterrâneo antigo, e, sobretudo, a
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Grécia – clássica e helenística – foram os núcleos constitutivos da tradição ocidental ou, pelo
menos, de alguns de seus elementos caracterizantes” com seu ideal educativo de formar o
homem e o cidadão, cujo ápice ocorreu com a Paidéia, não apresentava, entretanto, escolas de
formação do professor. As práticas cotidianas da cidade educavam: o teatro, as assembleias, a
música, os esportes, a família.

Na construção de uma educação mais institucionalizada,

lembramos que novos saberes significantes foram construídos com os movimentos ocorridos
no período medieval, com as escolas nascidas dos movimentos educacionais da Igreja
Católica, de influência monacal e, particularmente, com o aparecimento das universidades no
século XII, na Itália, embora sua importância maior estivesse centrada na Universidade de
Paris, criada no século XIII. Todos esses movimentos educacionais criaram representações
assimiladas por uma minoria e, particularmente no caso das universidades, dedicam-se à alta
cultura, às artes liberais.
Modificações mais importantes ocorreram com o movimento da Reforma protestante, já no
século XVI, em plena era moderna, que revolucionou a civilização da época. No
entendimento de Eby (1962 p.1), a Reforma “foi o despertar mais profundo e de mais amplo
alcance na história da civilização ocidental.”(1962, p.1) , alcançou todos os aspectos da vida
humana.
As modificações nos sistemas de produção, a apropriação dos bens da Igreja Católica, pelo
movimento reformista, transformaram as economias e a organização política. Territórios que
antes pertenciam à Igreja passaram às mãos dos príncipes e governantes dos novos estados
seculares de orientação protestante. Iniciativas no campo da educação ocorreram,
principalmente pela necessidade de ler a bíblia em sua própria língua e de combater a
mendicância. Surgiram escolas nas regiões reformadas, denominadas livres. Noutra dimensão,
a Contra-Reforma, instituída pela Igreja Católica, que particularmente depois das práticas
reformadoras, procurava reorganizar-se e, entre outras iniciativas, criou a Companhia de Jesus
(1540) e instaurou o Concílio de Trento (1545 a 1563), que trouxeram novas representações
do ato de ensinar. A criação dessa ordem trouxe grande repercussão no campo educacional,
inclusive no nosso país.
Observamos no decorrer dessa trajetória, que a educação escolar foi lentamente se
institucionalizando, adquirindo novas representações, embora, os modelos de escola
instaurados geralmente existiam em função das elites e não deixavam clara a necessidade de
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formação de professores para o ato de ensinar. A primeira instituição de formação de mestres,
que se tem noticia, se encontrava em Reims (França), com o nome de Seminário dos Mestres,
instituída, em 1684, por iniciativa de São João Batista de La Salle (1651-1719). Esse monge
criara uma congregação, os Irmãos Lassalistas, dedicada a formação de mestres para o ensino
de crianças pobres. No mesmo período, Comenius (1592-1670), considerado o primeiro
educador da era moderna, renovador da pedagogia, voltou seus estudos para a melhor forma
de ensinar. Preocupou-se com a didática, publicando, entre outras obras, a Didacta Magna,
obra clássica na área da educação.
Hilsdorf (2006), estudando o surgimento da escola moderna, evidencia também a influência
de Francis Bacon (1561-1626) na construção do pensamento moderno e na interlocução
impetrada entre Comenius e Bacon. Ambos introduziram o pensamento racional e científico,
deixando de lado o saber impregnado de magia e religiosidade, tão comum no período
medieval.
Segundo Saviani (2009), a primeira instituição que recebeu o nome de Escola Normal, surgiu
em 1795, em Paris, como resultado da representação das ideias liberais propagadas pela
Revolução Francesa/1789, de atender a população com educação. A Escola Normal trazia a
proposta de formar professores, com a distinção entre Escola Normal Superior, para
professores de nível secundário e Escola Normal Primária que formaria professores para o
ensino primário.
Tanuri (2000) afirma que as escolas criadas com o objetivo específico de formar professores
para a função específica de ensinar, devem essa criação “à institucionalização da instrução
pública no mundo moderno, ou seja, à implementação das ideias liberais de secularização e
extensão do ensino primário a todas as camadas da população.”(p.62). Uma nova
representação da formação docente estava sendo construída. Para essa autora, a Revolução
Francesa consolida a ideia das escolas normais providas pelo Estado, com a função específica
de formar professores leigos, para melhor atender a instrução pública, proposta do ideário
liberal divulgado naquela Revolução. À época, a formação dos Estados Nacionais consolida a
ideia da educação para as camadas mais populares, necessária à implantação dos sistemas
públicos de ensino, e a consequente ampliação numérica de professores. Esse movimento
inicia-se no século XVIII e se expande no século XIX.
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No Brasil Colônia, as normas vigentes para a educação eram derivadas do Governo português.
Inicialmente, tivemos a presença dos padres da Companhia de Jesus e durante 200 anos o
ensino brasileiro obedeceu às normas do Ratio Studiorum, embora com alguma adaptação
para melhor atender à população colonial. Depois, com a expulsão dos jesuítas em 1759, o
país ficou subordinado às Reformas Pombalinas, com a criação das Aulas Régias.
Observamos, no Alvará de 06/11/1772, as instruções aí emanadas, que diziam: “[...] nas
Capitanias do Ultramar se farão exames na mesma conformidade. Sempre de tudo será livre
aos opositores virem examinar-se em Lisboa, quando declararem que assim lhes convém.”
(Apud Moacyr,P., 1936, p. 24), as mesmas normas estipuladas para Portugal, para admissão
de mestres, eram também aplicadas nas Capitanias de Ultramar. No entanto, de acordo com
Mendonça e Cardoso (2007) os resultados dos concursos realizados nem sempre eram
cumpridos, causando insatisfações.
O país vai assistir algumas modificações com a Independência. Na Constituição de 1824,
apesar de muitas discussões e debates, quase nada de concreto foi feito pela instrução pública
e, consequentemente pela formação de mestres. O texto final da Constituição limitou-se a
dizer, no artigo 32, que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” e no art 33, que
nos colégios e universidades “serão ensinados os elementos das Ciências, Belas Artes e
Artes”. Em decorrência, em 15 de outubro de 1827, foi promulgada a primeira Lei Geral de
Educação no Império do Brasil. Tratava da instrução pública instituindo as Escolas de
Primeiras Letras e “Manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e
lugares mais populosos do Império”.
No Art. 7o, reza que “Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados
publicamente perante os Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que for julgado mais
digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação”. Institui o ensino mútuo, mas logo
demonstra sua não exequibilidade. Delega aos professores que não tiverem conhecimento
desse método irem para a capital instruírem-se as próprias custas
Outra ação importante no período imperial foi a promulgação do Ato Adicional, de 1834, que
estabelece a descentralização da educação, delegando o poder de legislar sobre instrução
pública às Assembleias Legislativas Provinciais, para os níveis primário e secundário. O
Governo central era responsável pelo ensino superior em todo o país e total na capital do
Império.
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Após a descentralização, as Províncias iniciaram a criação das Escolas Normais, que
apresentaram trajetória incerta e atribulada, num processo de criação e extinção. A Província
do Rio de Janeiro sai à frente, instituindo em Niterói, em 1835, a primeira Escola Normal do
país. Esse caminho foi seguido pela maioria das províncias ainda no século XIX.
O início do século XX, particularmente o período de 1920 e 1930, foi permeado por lutas pela
melhor organização do ensino. Foram criadas instituições como a Associação Brasileira de
Educação-ABE, responsável pelas Conferências Brasileiras de Educação e, de certa forma,
também pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), marco na construção da
educação brasileira e de novas representações do ato de ensinar. Em 1939 foi criado o Curso
de Pedagogia, na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. A partir de
1942, tem início as denominadas Reformas Capanema, ou Leis Orgânicas do Ensino, que
reformulou todo o ensino médio, inclusive o ensino normal. O ensino superior fora alvo da
Reforma Campos, de 1931.
Com a aprovação em âmbito nacional, em 2 de janeiro de 1946, da Lei Orgânica do Ensino
Normal, a mesma orientação prevaleceu. Na nova estrutura, o curso normal foi dividido em
dois ciclos: o primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário, com a duração de
quatro anos. Tinha o objetivo de formar regentes do ensino primário e funcionaria em Escolas
Normais Regionais. O segundo ciclo, com a duração de três anos, correspondia ao ciclo
colegial do curso secundário, com o objetivo de formar professores do ensino primário,
funcionando em Escolas Normais e nos institutos de educação. Observemos que o momento
histórico possibilitou a formação de novas representações para o magistério.
A vigência dessa Lei perdura até 1961, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, primeira lei geral da educação nacional, pois normatiza todos os níveis de
ensino. A LDB/61 foi aprovada em 20 de dezembro de 1961, após longo embate, que
perdurou treze anos, envolvendo congressistas e forças da sociedade civil, divididas entre
progressistas e conservadores. Essa Lei normatizou a formação de professores do nível
primário ao ensino superior. Dedicou o Capítulo IV, de título “Da Formação do Magistério
para o Ensino Primário e Médio” à formação deprofessores nas mais diversas modalidades de
ensino.
As Leis 5.540/1968 e 5.692/1971, aprovadas pelos governos ditatoriais, respectivamente,
reformularam o ensino superior e depois o secundário e o primário, que receberam a
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denominação de 1º e 2º graus. Nessa nova estrutura, desapareceram as Escolas Normais,
substituídas pela habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau,
organizada em duas modalidades básicas: uma com a duração de três anos, que habilitaria a
lecionar até a 4ª série; e outra com a duração de quatro anos, habilitando ao magistério até a 6ª
série do 1º grau. O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau.
Para as quatro últimas séries do ensino de 1º grau e para o ensino de 2º grau, a lei 5.692/71
previu a formação de professores em nível superior, em cursos de licenciatura curta (3 anos de
duração) ou plena (4 anos de duração). Ao curso de Pedagogia, além da formação de
professores para habilitação específica de Magistério, conferiu-lhe a atribuição de formar os
especialistas em Educaçã - diretores, orientadores educacionais, supervisores escolares e
inspetores de ensino.
A partir de 1980, novas representações foram construídas. Surgiu um amplo movimento pela
reformulação dos cursos de Pedagogia e licenciaturas, que adotou o princípio da “docência
como a base da identidade profissional de todos os profissionais da educação” (Silva, 2003, p.
68 e 79). À luz desse princípio, a maioria das instituições tendeu a situar como atribuição dos
cursos de Pedagogia a formação de professores para a educação infantil e para as séries
iniciais do ensino de 1º grau (ensino fundamental).
O quadro de mobilização dos educadores alimentou a expectativa de que, findo o regime
militar, o problema da formação docente no Brasil seria mais bem equacionado. Mas a nova
LDB promulgada, em 20 de dezembro de 1996, não correspondeu a essa expectativa.
Introduzindo como alternativa aos cursos de pedagogia e licenciatura, os institutos superiores
de educação e as Escolas Normais Superiores, a LDB sinalizou para uma política educacional
tendente a efetuar um nivelamento por baixo: os institutos superiores de educação emergem
como instituições de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais
aligeirada, por meio de cursos de curta duração (Saviani, 2008c, p. 218-221). A essas
características não ficaram imunes às novas diretrizes curriculares do curso de pedagogia
homologadas em abril de 2006.
Finalmente, resta-nos uma breve palavra sobre a formação de professores no nível da pósgraduação. Este nível de ensino é de criação recente no Brasil. A expressão pós-graduação,
com a conotação que atualmente nomeamos, surgiu, em 1946, no Estatuto da Universidade do
Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ. (Decreto 21.321, de 18/08/1946).
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Na década de 1950, que se seguiu à Segunda Grande Guerra, observamos o surgimento de um
surto de desenvolvimento econômico, mas também social e político. A pós-graduação surgiu,
então, como um suporte para o projeto nacional de desenvolvimento econômico, favorecendo
a expansão da ciência e da tecnologia. Por outro lado, a pós-graduação também favorecia a
formação de docentes para esse nível de ensino.
É nessa conjuntura que foi criada a Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), em 1951, com o objetivo de "assegurar a existência de pessoal
especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos
empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país". Surgiu com o
nome de Campanha, depois, em 1999, recebeu a denominação atual: Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Paulatinamente a pós-graduação
institucionaliza-se e os cursos vão se constituindo em realidade. A consolidação da pósgraduação, ocorreu com o Parecer 977, aprovado pelo Conselho Federal de Educação em
dezembro de 1965, conhecido como Parecer Sucupira, seu relator. Nesse Parecer foram
traçados os dois níveis da pós-graduação: o mestrado e o doutorado.
Atualmente, a CAPES, fundação do Ministério da Educação (MEC), coordena a expansão e
consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os Estados da
Federação, formando professores para o ensino fundamental, médio, superior e para a pósgraduação, estabelecendo uma nova representação para a profissão docente.
No momento atual, de consolidação da democracia participativa, com a construção do novo
Plano Nacional de Educação, de vigência 2011 a 2020, que contou em sua construção com
ampla participação da sociedade civil, através das Conferências Nacionais de EducaçãoCONADs, mas, que ainda se encontra em tramitação no Congresso Nacional, perspectivas se
abrem e representações da profissão docente estarão sendo construídas, revelando uma nova
instituição da identidade docente.
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MESA: EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DO PROFESSOR, INCLUSÃO E
REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

PIRES, Francisco José

Resumo
O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência realizada entre dois professores (um de
Pedagogia e um de Letras) de uma universidade da Zona Leste e uma escola de Educação
Básica, também localizada na Zona Leste de São Paulo, dentro de um projeto de formação de
professores promovido pela universidade a fim de aproximar os conhecimentos produzidos no
âmbito acadêmico com os da escola. O resultado foi, de um lado, uma revisão da
autorrepresentação dos professores, destes em relação aos seus alunos e à própria
comunidade, e, de outro, uma revisão do próprio papel da IES na comunidade escolar onde o
projeto foi desenvolvido.
Palavras-chave: formação continuada; representação do professor; mudança da escola; fazer
pedagógico.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA COMUNIDADE NO CONTEXTO DA
ORGANIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS

COSTA, Valter de Almeida - Universidade Camilo Castelo Branco

Resumo
A proposta deste trabalho que integra a presente mesa redonda resulta da análise dos trabalhos
apresentados pelo Congresso de Educação “Zona Leste: Currículo e Território”, no qual foi
perceptível, em várias comunicações e relatos de prática, a presença, como objeto das
pesquisas relatadas, do conceito de “comunidade”. Sendo comum, nos estudos educacionais,
as representações sociais dos educadores e alunos, no caso das práticas apresentadas ao longo
do Congresso a temática que apontou para a consideração das questões do território na
construção curricular das instituições educacionais localizadas na Zona Leste da cidade de
São Paulo, favoreceu o aparecimento deste sujeito de difícil definição: a comunidade. Na
história social da Zona Leste, também está presente a “comunidade” objeto das associações de
moradores, as Sociedades Amigos do Bairro; ou as organizações comunitárias religiosas que
desempenharam importante papel nas lutas por educação e saúde, na década de oitenta, como
as C.E.B.s, as Comunidades Eclesiais de Base, inspiradas, na época, pela Teologia da
Libertação. Passando a integrar a semântica do pensamento hegemônico neoliberal,
fortalecido nos anos noventa, o entendimento da comunidade como força autônoma
contraposta ao Estado é disseminado com a proliferação de ONGs (Organizações Não
Governamentais). O objetivo do trabalho é analisar a variada apropriação deste conceito de
“comunidade” que passa a ser relacionado com frequência crescente a outro termo bastante
em uso neste período: o do “Desenvolvimento Local”. Embora integre o repertório das
organizações internacionais que operam principalmente com os países em desenvolvimento, o
que nos interessa é a análise da ocorrência desta expressão num território específico, a Zona
Leste do Município de São Paulo, nos período que antecede o aparecimento de duas
organizações distintas que, atuando nesta região, terão entendimentos diversos quanto ao
significado político deste termo “comunidade”.
Palavras-Chave: Comunidade; hegemonia; Desenvolvimento Local
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A proposta desta mesa redonda resulta da análise dos trabalhos apresentados pelo Congresso
de Educação “Zona Leste: Currículo e Território”, no qual foi perceptível, em várias
comunicações e relatos de prática, a presença, como objeto das pesquisas relatadas, do
conceito de “comunidade”. Sendo comum, nos estudos educacionais, as representações
sociais dos educadores e alunos, no caso das práticas apresentadas ao longo do Congresso a
temática que apontou para a consideração das questões do território na construção curricular
das instituições educacionais localizadas na Zona Leste da cidade de São Paulo, favoreceu o
aparecimento deste sujeito de difícil definição: a comunidade.
Este termo aparece quando há referência à importância do fortalecimento da Comunidade
Escolar, numa perspectiva voltada à dinâmica interna das unidades educacionais. Mas aparece
também fazendo referência a um sujeito externo, onde a “comunidade” é, em geral, associada
ao grupo com o qual é necessário dialogar, resolver impasses, administrar conflitos (este
termo é bastante utilizado para designar os grupos que ocupam as quadras da escola nos finais
de semana). E ainda serve para identificar os que ofereceriam certo perigo pelo envolvimento
com o tráfico ou outras formas de banditismo.
Mas na história social da Zona Leste, também está presente a “comunidade” objeto das
associações de moradores, as Sociedades Amigos do Bairro; ou as organizações comunitárias
religiosas que desempenharam importante papel nas lutas por educação e saúde, na década de
oitenta, como as C.E.B.s, as Comunidades Eclesiais de Base, inspiradas, na época, pela
Teologia da Libertação.
Passando a integrar a semântica do pensamento hegemônico neoliberal, fortalecido nos anos
noventa, o entendimento da comunidade como força autônoma contraposta ao Estado é
disseminado com a proliferação de ONGs (Organizações Não Governamentais). Outro termo
bastante em uso neste período: o do “Desenvolvimento Local”.
Embora integre o repertório das organizações internacionais que operam principalmente com
os países em desenvolvimento, o que nos interessa é a análise da ocorrência desta expressão
num território específico, a Zona Leste do Município de São Paulo, nos período que antecede
o aparecimento de duas organizações distintas que, atuando nesta região, terão entendimentos
diversos quanto ao significado político deste termo “comunidade”. Uma destas organizações é
o Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste, entidade policlassista fundada em 1999. A
outra organização é o coletivo “Comunidades Unidas da Zona Leste”, criada em apoio às
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favelas ameaçadas de remoção na região de Itaquera, em 2011. Antes abordar o confronto de
posições destes coletivos, a partir da concepção divergente em relação ao termo
“comunidade”, vejamos, num breve histórico da constituição destas organizações locais, a
constituição de suas representações, definição de objetivos e estratégias.

As Organizações e Movimentos Sociais na Zona Leste de São Paulo
No decorrer desta década de 1980 e na década seguinte várias associações de moradores, na
medida em que verão serem atendidas suas reivindicações mais tradicionais (iluminação,
pavimentação e extensão de linhas de ônibus) adotam programas assistencialistas dos
governos (de distribuição de cestas básicas e leite), o que faz com que parte destas entidades
fique muito próxima das autoridades, facilitando os casos de cooptação de lideranças.
Mas a década de 80, na Zona Leste, também foi momento de surgimento de novas formas de
participação popular. Por influência da ala da Igreja Católica,

ligada à Teologia da

Libertação, e com o apoio do Bispo Dom Angélico Sândalo, da Diocese de São Miguel
Paulista, as C.E.B.s, Comunidades Eclesiais de Base, estimulam a participação de leigos nas
lutas sociais (TICÃO, 2011). Também na Zona Leste, entre o final dos anos setenta e início
dos anos 80 surgiu e ganhou força o Movimento Popular de Saúde. Iniciado com uma
comissão de mulheres do Jardim Nordeste, ainda nos anos setenta, a ampliação da luta por
postos de saúde e saneamento básico resultará em grande reunião das Comissões e Conselhos
de Saúde da Zona Leste, que são unificados em 1983.
Se este início dos anos 80 foi de incremento das organizações populares, em Itaquera também
ocorreram movimentos de maior união do empresariado local. Em 1980, chega o Rotary
Clube em Itaquera, aglutinando empresários e profissionais liberais, conforme modelo trazido
dos Estados Unidos, desde que estes “clubes de serviço” passaram a funcionar no Brasil, no
início do Século XX (NEVES. 2005.) Neste mesmo ano de 1980, foi fundada a AIRI,
Associação das Indústrias de Itaquera. Uma das pautas desta Associação será a campanha pela
instalação de um Polo Industrial em Itaquera.

Os Anos 90 e a fundação do Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste
A expectativa geral por medidas que gerassem empregos na região, tendo em vista a explosão
populacional verificada com a chegada dos Conjuntos Habitacionais na década anterior,
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levaram dezenas de organizações locais a fundarem, em novembro de 1999, no SESC
Itaquera, o Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste.
O Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste, foi fundado por cerca de 180 entidades
(Clubes de Lojistas, Conselhos de Segurança, Unidades do Rotary Clube, Lojas Maçônicas,
Universidades privadas, Associações de Moradores, etc). A composição era heterogênea mas,
nos primeiros anos desta entidade, criada como OSCIP, a direção era predominantemente
empresarial (COSTA, 2011). O Fórum, FDZL, foi fundado no mesmo ano da promulgação da
Lei 9.790/99, que criou a OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Em
seu Estatuto Social o Fórum divide seus quadros dirigentes conforme os chamados três
setores, de acordo com o entendimento liberal da expressão (NEVES, 2005.)

Os anos 2000 e os embates políticos e ideológicos na Zona Leste
Entre as principais intenções presente na fundação deste Fórum, pode ser mencionada a
finalidade de tratar de demandas estratégicas e de alcance regional, quando as entidades de
moradores ou de classe convencionais tinham por tradição o tratamento de assuntos locais e
imediatos. Esta intenção, por exemplo, permitiu que esta organização acompanhasse as
discussões que, mais tarde, resultaram na elaboração dos Planos Regionais Estratégicos das
Subprefeituras localizadas na Zona Leste. Vários ativistas, militantes comunitários e técnicos
ligados ao Fórum participaram das discussões que resultaram na elaboração dos PREs de
Itaquera, São Miguel Paulista, Penha, São Mateus e Mooca, por exemplo.
Refletindo a composição heterogênea, policlassista, do Fórum, as posições dos diferentes
integrantes do FDZL variaram conforme suas posições de classe ou ideológicas, frente às
várias propostas que compuseram os Planos Regionais das subprefeituras, aprovados em 2004
e na luta que se seguiu no tumultuado e inconcluso processo de revisão destes planos.
De todas as propostas intensamente debatidas neste período a da Lei da Operação Urbana Rio
Verde Jacu era uma das principais. Esta Lei foi intensamente discutida mas não foi aplicada.
Ficou praticamente engavetada. Mas algumas de suas propostas tiveram encaminhamento: as
obras viárias da extensão da Avenida Radial Leste e intervenções complementares; de
extensão da Avenida Jacu-Pêssego; e a primeira fase do Parque Linear Rio Verde. Não foi,
porém, efetivada, a parte relacionada a aquisição prévia de terrenos e imóveis para o
reassentamento das famílias atingidas pelas obras. Resultado: centenas de famílias removidas
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por conta das obras da Avenida Jacu-Pêssego (Nova Trabalhadores), em operação coordenada
pela DERSA (sendo obra que extrapolou os limites do Município, foi assumida pelo Governo
do Estado). Como não houve investimento para a aquisição prévia de moradias para estas
famílias, estas foram atendidas com o recurso do aluguel social.

A questão da moradia e a luta contra a remoção das favelas
Quando, no ano de 2010, a proposta da continuidade das obras do Parque Linear Rio Verde
começa a ser aventada junto com a da construção do Estádio para a Abertura da Copa do
Mundo, em áreas próximas à Estação Itaquera do Metrô, é dado o sinal de alerta para as
milhares de famílias que residem nas favelas da região. Surgem boatos sobre possível
remoção de inúmeras favelas situadas em torno do futuro estádio e nas margens do Rio Verde,
no trajeto do projetado Parque Linear.
As famílias destas comunidades ameaçadas começam a buscar informações sobre a
veracidade deste risco de remoção.
Estas informações, relacionadas ao processo de remoção destas favelas, com respectivos
prazos, não são fornecidas. Por outro lado, com base na exposição que começa a ser feita,
pela nova secretaria municipal criada, especificamente, para tratar dos assuntos relacionados à
Copa, a SP/Copa, é possível verificar a previsão de retirada das comunidades próximas ao
futuro estádio. Pelas projeções feitas nos eventos desta Secretaria, os moradores visualizaram,
na área das atuais comunidades o desenho do Parque Linear Rio Verde, projeto que integrava
o Plano Regional Estratégico de Itaquera, em 2004, mas que agora parecia ter sido
recuperado.
Para fins de pressionar o Poder Público e obter informações sobre os projetos que resultassem
em remoção de favelas, foi organizada, em setembro de 2011, uma plenária unificada de
representantes das favelas da região de Itaquera. Esta reunião foi convocada, conjuntamente,
pelos coletivos do “Movimento Nossa Itaquera” e “Copa para Quem?”, tendo recebido o
nome de Primeiro Encontro das Comunidades Unidas da Zona Leste, pelo Direito à Moradia.
Esta reunião, realizada numa escola estadual de Itaquera, a EE Prof. Milton Cruzeiro, reuniu
cerca de quatrocentas pessoas destas comunidades ameaçadas e contou com a presença de
representantes do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Os
defensores públicos presentes se comprometeram em acompanhar o caso e como saldo do
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encontro foi deliberada a constituição de uma nova organização de apoio aos moradores, o
coletivo “Comunidades Unidas da Zona Leste”.
A formação do Coletivo “Comunidades Unidas Da Zona Leste”
Formado por militantes de várias organizações de esquerda, este coletivo, “Comunidades
Unidas”, ou Comunas, como começou a ser chamado pelos seus integrantes, conseguiu
aglutinar outros grupos, de teatro, de música, estudantes, em ações de apoio à organização
destas comunidades. Foram realizados “Arrastões Culturais”, nos quais os grupos
promoveram atividades para o entrosamento com os moradores trazendo grupos de rap,
artistas, grupos de teatro, para algumas das comunidades.
Das favelas em que o “Comunas” atuou, a que mais avançou em termos de organização, até
porque era a mais ameaçada, foi a Favela da Paz. Nas outras favelas, mobilizadas
inicialmente, funcionou, no ano de 2012, uma espécie de contraofensiva desmobilizadora.
Alguns grupos políticos e associações ligadas à Administração Municipal, da época (gestão
do Prefeito Gilberto Kassab que tinha coronéis da Polícia Militar em quase todas as
Subprefeituras, inclusive na de Itaquera) fizeram movimentos para desmobilizar e desarticular
as comunidades. Tiveram algum resultado, pois no Segundo Encontro das Comunidades,
realizado em abril de 2012, participaram mais moradores da Favela da Paz e diminuiu a
presença de moradores das demais comunidades em que estes grupos ligados ao Governo
Local, do período, conseguiram espalhar boatos de que estas atividades tinham propósitos
eleitorais.
Mesmo com estes movimentos que promoveram a desinformação e certo enfraquecimento da
luta conjunta das várias comunidades, a Comunidade da Paz continuou mobilizada,
principalmente com a obtenção, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da
confirmação de que estava mesmo prevista a remoção desta Comunidade. No documento
obtido pelo Núcleo de Habitação da Defensoria Pública de São Paulo, constava mesmo o
objetivo de remoção desta e outras favelas para a conclusão do Parque Linear Rio Verde.
Com a vitória da coligação que elegeu Fernando Haddad, do PT, como prefeito de São Paulo,
numa ampla coligação;

e sua posse, em 2013, foi obtida, finalmente, a audiência dos

moradores na Secretaria de Habitação. Entre as audiências que se seguiram, e com a
confirmação de que era mesmo propósito oficial, a retirada da Vila da Paz para a construção
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do Parque Linear, uma vitória parcial dos moradores foi a suspensão da reintegração de posse,
que estava marcada para acontecer em abril de 2013.
A organização dos moradores foi sendo aprimorada. Foi fundada uma associação na
Comunidade da Paz. Esta favela, nos dois últimos anos, foi intensamente visitada por vários
órgãos de imprensa. Pesquisadores de várias Universidades também passaram a circular pela
região, visitando estas comunidades e promovendo estudos relacionados ao Megaevento da
Copa e estas questões de moradia popular. No próprio Congresso de Educação Zona Leste:
Currículo e Território este tema constou de alguns trabalhos apresentados.

O megaevento da copa: o capital e as esquerdas em clima de concentração
Parece que o Megaevento da Copa, ao atrair o grande Capital (presente nas construções do
Estádio, obras viárias e próprios empreendimentos ligados ao evento em si) e mídia mundial,
também atraiu os setores mais críticos ao Capital. Várias organizações de esquerda,
agrupamentos classistas, militantes estudantis, oferecem contraponto à exuberância dos
grandes investimentos que acompanham os preparativos para a Copa. O Megaevento aglutina
o Grande Capital, mas também concentra as organizações classistas dos trabalhadores. Ocorre
o acirramento da luta ideológica. E isto acontece no contexto das grandes manifestações
populares que agitam algumas praças mundiais e que fervilharam as ruas brasileiras em junho
de 2013.
Mas como as organizações citadas no início, o Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste
e o Coletivo “Comunidades Unidas da Zona Leste” compreenderam ou dedicaram atenção à
situação de algumas destas várias comunidades existentes na região de Itaquera, frente aos
impactos decorrentes dos preparativos para a Copa de 2014?

Um ponto que pode ser considerado como divisor de águas, no que se refere ao maior
delineamento ideológico no interior destas organizações policlassistas (os Fóruns, e entre eles
o Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste e sua versão local, na região de Itaquera, o
Movimento Nossa Itaquera) é o momento que exigiu o posicionamento dos militantes frente à
ameaça da remoção de milhares de famílias das favelas de Itaquera a partir de 2010. Diante da
ameaça de remoção daquelas favelas, ficou mais nítida a divisão ideológica entre aqueles que
até viram com,

nem sempre discreta, simpatia a possibilidade de afastamento daqueles
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povoados que “desvalorizam” as melhores propriedades (reunidos nas reivindicações por
melhorias viárias para solução dos problemas de trânsito regional); e aqueles que somaram
forças aos moradores que estavam sendo expulsos.
Entre as consequências políticas deste Megaevento da Copa, em Itaquera, portanto, avaliamos
existir a maior definição e visualização dos antagonismos de classe, na questão concreta da
luta pela moradia. A participação destes intelectuais e trabalhadores (arquitetos, assistentes
sociais e professores, do Coletivo “Comunidades Unidas”) na luta com os moradores destas
comunidades possivelmente contribuiu para algumas destas vitórias (o compromisso de que
receberão um imóvel para morar na região) mas também contribuiu para a constituição, ou
reconstituição, para o campo da esquerda, da representação deste sujeito social, a
“comunidade”.
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EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DO PROFESSOR, INCLUSÃO E REPRESENTAÇÃO
SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO.

MALAVASI, Abigail - Universidade Camilo Castelo Branco
SANTOS, Gerson Tenório dos - Universidade Camilo Castelo Branco

Resumo
O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência realizada entre dois professores (um de
Pedagogia e um de Letras) de uma universidade da Zona Leste e uma escola de Educação
Básica, também localizada na Zona Leste de São Paulo, dentro de um projeto de formação de
professores promovido pela universidade a fim de aproximar os conhecimentos produzidos no
âmbito acadêmico com os da escola. O resultado foi, de um lado, uma revisão da
autorrepresentação dos professores, destes em relação aos seus alunos e à própria
comunidade, e, de outro, uma revisão do próprio papel da IES na comunidade escolar onde o
projeto foi desenvolvido.
Palavras-chave: formação continuada; representação do professor; mudança da escola; fazer
pedagógico.

Introdução
O objetivo deste relato é mostrar, a partir de um projeto realizado entre a universidade e uma
escola de Educação Básica, como as representações do professor em relação a si mesmo, aos
alunos e à comunidade, pode se alterar, promovendo novas aberturas para a mudança de
práticas no interior da escola e para o trabalho coletivo, que pressupõe a presença do outro.
Busca-se também mostrar que essa prática altera, por outro lado, a própria representação da
Universidade em relação ao seu papel junto à comunidade escolar.

A formação do professor como esteio para alavancar os processos de mudança da escola
Consideramos a formação dos professores como aspecto fundamental para a mudança da
escola. Este deve estar articulado com a escola e os projetos que desenvolve. O projeto
político-pedagógico construído coletivamente é fator decisivo para a instauração do
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movimento de transformação e mudança da escola. Então, é imprescindível o envolvimento e
empenho do professor nessa empreitada.
Desse modo, somente uma formação contextualizada, organizada, que se produz no próprio
espaço escolar e preocupada com as necessidades pedagógicas, profissionais e pessoais do
professor como sujeito ativo desse processo, poderá responder ao que se costuma dizer sobre
a função social da escola, seja do ponto de vista das crianças e adolescentes que vivem a ação
dessa escola, seja do ponto de vista da comunidade local em que a escola está inserida.
Nesse sentido acreditamos que a função social da escola seja, de fato, compreender os sujeitos
envolvidos nela e com ela, seus interesses e sonhos, seus caminhos e descaminhos, suas
crenças, sua cultura, sua prosa e sua prosódia. Nessa imersão no espaço escolar social/singular
poderemos junto, desenvolver processos de ensino com a finalidade de possibilitar aos
sujeitos envolvidos nos processos, condições para compreender e intervir na realidade em que
vive. A esse respeito recorremos a Paulo Freire que afirma: “No momento em que a
percepção crítica se instaura, na ação mesma, se desenvolve um clima de esperança e
confiança que leva os homens a empenhar-se na superação das situações-limites”. Esta
superação que não existe fora das relações homens-mundo, somente pode verificar-se através
da ação dos homens sobre a realidade concreta em que se dão as “situações- limites”. (...)
Desta forma, o próprio dos homens é estar, como consciência de si e do mundo, em relação de
enfrentamento com sua realidade em que, historicamente, se dão as “situações-limites”.
“E este enfrentamento com a realidade para a superação dos obstáculos só pode ser feito
historicamente.” (Freire, 1983, p.107)

A formação docente em foco
Discutir a formação docente atualmente no contexto brasileiro significa compreender que a
temática não é consensual nem simplista. Encontramos muitas pesquisas que problematizam
tanto a formação docente inicial promovida pelos cursos de licenciatura oferecidos pelas
universidades quanto os programas de formação continuada oferecido pelo estado.
Quando se considera o papel docente a partir da formação inicial, encontramos fortes críticas
ao modelo de formação docente que privilegia currículos que instauram a separação entre a
teoria e a prática, entre a pesquisa educacional e o mundo da escola, entre a reflexão e a ação,
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pois o mesmo considera as situações e problemas pedagógicos por um prisma idealista e
longe do contexto e da vivencia concreta das instituições escolares. Nessa perspectiva, os
professores são concebidos como técnicos e ao final da formação inicial se veem desprovidos
de conhecimentos/vivências que lhes deem suporte para viver a complexidade do ato
pedagógico.
Observando-se as políticas de formação dos professores que estão nas escolas, percebemos o
descontentamento dos mesmos frente a estes. Os programas de formação baseiam-se nos
resultados das avaliações externas que elaboram os processos de formação a partir das
representações que os órgãos centrais e médios têm do professor. Geralmente são temas que
não interessam ou não respondem às expectativas do professor. E muito comumente é deixada
muito clara a intenção de intervenção e culpabilização do professor pela baixa qualidade da
nossa educação. Consideramos que essas medidas aprofundam o distanciamento entre as
agencias formadoras e o desenvolvimento profissional de professores, deixando-os sempre
fora das decisões, das reestruturações curriculares, do repensar da escola.
Esse cenário vai promovendo a pauperização do trabalho docente, que gera insatisfação
profissional e perda de sua identidade profissional. As políticas postas em curso insistem em
considerar o professor como mero reprodutor de lições prontas, desempenhando uma ação
técnica, desprovida da reflexão.
Teóricos como Arroyo (2000) afirmam que a profissão docente se constitui como um ofício
artesanalmente criado a partir de experiências concretas. Nóvoa (1995), por sua vez, chama a
atenção para a existência de uma crise de identidade entre os professores. Para esse autor os
fatores que acentuam essa crise estão relacionados com a crescente insatisfação profissional,
que tem a ver com os baixos salários, a violência, a sobrecarga de trabalho, a depreciação do
trabalho docente e ainda a expropriação da ação docente, tornando seu trabalho alienado e
impossibilitando uma ação reflexiva: “A crise de identidade dos professores, objeto de
inúmeros debates ao longo dos últimos vinte anos, não é alheia a esta evolução que foi
impondo uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional. A transposição dessa atitude
do plano científico para o plano institucional contribui para intensificar o controle sobre os
professores, favorecendo o seu processo de desprofissionalização” (NÓVOA, 1995, p. 15).
A preocupação sobre os rumos da profissão docente nesse início de século em que tantos
desafios se colocam à sociedade tem sido fruto de várias reflexões. Vivemos um momento
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histórico em que o acesso que temos a uma vastidão de informações com uma velocidade sem
precedentes em qualquer outro período de desenvolvimento da humanidade gera novas
demandas para a escola que tem a finalidade socialmente reconhecida de educar as novas
gerações e impõe novas exigências ao professor.
Num momento marcado por inúmeras transformações em nível global, como os problemas
que colocaram o planeta no limite de disponibilidade de recursos naturais, as variadas
modificações ambientais, as crises econômicas globalizadas que afetam todos os países, além
das guerras religiosas, a exploração sexual de crianças, a fome que ainda assola tanta gente, a
imagem do professor está sempre em xeque. Ora é o único responsável pelos problemas da
educação, ora é o único que poderá resolver todos os problemas educacionais.
Sua imagem é cambiante, vai do bode expiatório, a salvador da humanidade. Esses fatores,
entre outros, têm sido responsáveis pela diminuição da procura dos cursos de licenciatura que
respondem pela formação inicial para a docência.

A formação continuada: uma forma de resistência
A formação centrada na escola como alternativa de formação permanente do professor tem se
apresentado como perspectiva de superação do sentimento de isolamento docente e construído
uma base para a reconstrução de uma cultura escolar que tem como foco a “ação-reflexãoação”. Para que isso ocorra pensamos que a escola é o lugar onde se produzem diferentes
narrativas e diferentes fazeres, diferentes olhares, por isso é o espaço privilegiado de
formação. Os diferentes olhares sobre o cotidiano escolar criam indicadores, trilhas que
redimensionam as práticas, que estabelecem e restabelecem vínculos de confiança de simpatia
de reconhecimento de interação. A perspectiva de formação em processo mediada pelo
diálogo provocado e provocante tem a possibilidade de estabelecer vínculos entre todos que
fazem parte da comunidade de trabalho e pressupõe despojamento para o debate. É o espaço
para a dúvida das próprias certezas, é o espaço para que as pessoas flagrem-se diante de suas
incoerências, preconceitos, equívocos na busca de superação.
No sentido de promover esse espaço de formação de envolvimento, apropriação e pertença
tem-se que buscar fortalecer a experiência de formação a partir de parcerias com formadores
da universidade que podem auxiliar a transformar a instituição escolar em lugar de formação.
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A relação universidade escola: uma experiência de formação
A par desta questão a universidade desenvolveu em uma escola de educação básica da Zona
Leste, dentro do Projeto Eixos Temáticos, dois importantes eixos de discussão com a
participação do Curso de Letras e de Psicologia. De um lado houve uma extrema necessidade
por parte dos alunos em conhecerem melhor as áreas do conhecimento a que podem se
dedicar profissionalmente no futuro e quais dessas áreas têm mais a ver com seu perfil
psicológico. Nesta direção foi feito um trabalho com o curso de Psicologia para que houvesse
uma orientação vocacional com os alunos das séries finais, o que os auxiliou muito em suas
escolhas profissionais futuras. O outro eixo relacionou-se à formação dos professores nos
horários de HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo) no tocante às questões do
letramento e do trabalho dentro da perspectiva dos gêneros discursivos. Em meados de 2008,
os professores da universidade realizaram vários encontros em que se discutiram
alfabetização, cultura oral e escrita, história do letramento, condições essenciais para o
letramento na sociedade atual e o trabalho com gêneros do discurso.
Estes encontros possibilitaram no próprio espaço de formação do professor uma reflexão
constante a respeito das questões tratadas, que independentemente da área de atuação têm um
contato direto com os conteúdos de todas as disciplinas, visto que ensinar ciência,
matemática, ciência, etc. necessariamente envolve o domínio de textos escritos e orais, de
organização textual do respeito a certas regras (na maioria das vezes implícitas para os
professores) de funcionamento dos textos ditos científicos, filosóficos, técnicos, pedagógicos,
etc., do planejamento de ações mediadas por determinados tipos de discursivos materializados
em textos, do domínio de aspectos semióticos implicados nas práticas de letramento, etc.
A formação continuada do professor permitiu que vários projetos fossem desenvolvidos na
escola com o envolvimento de todas as áreas do conhecimento. O maior deles, denominado “
Movimento: eu leio, você lê, todos leem”, teve início em meados de agosto de 2009 e teve
como objetivo desenvolver a capacidade leitora dos alunos. Todas as áreas desenvolveram
ações. Os professores e alunos selecionaram textos, que eram lidos, suscitavam pesquisas e se
relacionavam com conhecimentos de várias áreas, com outros autores e com outros textos.
Percebemos que tal projeto permitiu aos alunos e professores que dialogassem em torno de
pesquisa envolvendo as diversas áreas do conhecimento.

762

Matemática e geografia pesquisaram temas significativos; artes, língua portuguesa e história
ressaltaram aspectos dos temas abordados produzindo textos e outras formas de expressão.
Cabe destacar um ponto importantíssimo dessa ação: nenhum aluno ficou fora do movimento.
As classes tinham que participar por inteiro. Então, os alunos que sabiam mais ajudavam
aqueles que sabiam menos para que todos tivessem as mesmas oportunidades. O movimento
foi finalizado no início de novembro com uma exposição aberta à comunidade de toda
produção realizada nesse período. Todas as salas receberam medalhas pela participação. Cabe
ressaltar ainda que a escola atingiu notas muito boas nas avaliações internas e externas
(SARESP, ENEM ) e o mais importante é que os professores e alunos avaliaram o semestre
como muito produtivo e sentiram-se realizados. A presença da universidade nos momentos de
formação garantiu a interlocução e a produção de sentidos sobre o fazer pedagógico, tornando
a palavra monológica em polissêmica; o trabalho individual em compartilhado.

Considerações finais

Acreditamos que a participação da universidade na perspectiva metodológica assumida
preserva e valoriza os saberes docentes, o que diminui o hiato entre a universidade e a escola,
entre a teoria e a prática. A valorização de uma epistemologia da prática docente garante a
importância do reconhecimento do papel desse profissional. Sobre a importância do
reconhecimento destacamos as palavras de Tillich, para quem o reconhecimento é uma
instância fundante do humano. O homem em sua incompletude busca sua autoafirmação.
Tillich utiliza a palavra coragem para explicar como o ser pertencente ao mundo se afirma
como participante na potência de um grupo, no reconhecimento. A coragem de ser, explica o
autor, é a coragem de afirmar o próprio ser pela participação. Participa-se do mundo ao qual
se pertence e do qual se está, ao mesmo tempo, separado. Porém, o participar do mundo tornase real através da participação naquelas seções dele que constituem nossa própria vida. Só
pelo contínuo encontro com outras pessoas é que a pessoa se torna e permanece uma pessoa.
Portanto, aquele que tem a coragem de ser como uma parte tem a coragem de se afirmar como
uma parte da comunidade da qual participa. Sua autoafirmação é uma parte da autoafirmação
dos grupos sociais que constituem a sociedade à qual pertence. (Tillich 1992: 71)
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Isso parece implicar que a autoafirmação individual promove pelo reconhecimento uma
autoafirmação coletiva, pois na perspectiva do autor, a autoafirmação coletiva é ameaçada
pelo não-ser. Então, a constituição do grupo depende da coragem coletiva desse grupo ser.
Nossa perspectiva é pensar a formação docente defendendo a ideia da participação daqueles
que fazem a educação acontecer nas nossas escolas, o que implica tomar sob sua
responsabilidade a sua constituição e a do outro num processo de contínuo crescimento e
refazimento das práticas pedagógicas estagnadas e descontruidoras da coragem de ser como
uma parte. Neste sentido, a participação da universidade como grupo auxiliar ajuda não
somente na produção de novos conhecimentos, mas também no processo de consciência dos
papéis por todos desempenhados, pois o espaço de formação mediado permite uma distância
crítica na qual o sujeito do conhecimento pode se reconhecer, se valorizar e valorizar o outro
na medida em que se reconhece como parte efetiva do processo de construção coletiva.
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A EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO PARA INCLUSÃO
SOCIAL EM SÃO PAULO A PARTIR DE 1980

PIRES, Francisco José

Resumo
O presente texto é parte de um trabalho de pesquisa em nível de doutorado, já concluído, que
se constitui em função de um referencial teórico centrado na perspectiva crítica. Com base
nesse referencial, a formação do sujeito crítico-reflexivo deve considerar os diferentes tempos
e espaços de aprendizagem. A partir dessa perspectiva, realizamos estudos sistemáticos sobre
as ideias de pensadores como: ARROYO, FRIGOTTO, GRAMSCI, NÓVOA, PARO e
PIMENTA, entre outros, buscando identificar políticas educacionais e a formação do cidadão
com vistas à inclusão social. O trabalho é realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica
ampla e global da produção científica relevante sobre políticas públicas de educação em São
Paulo, com o objetivo de identificar o papel da educação neste contexto. A reflexão que nos
ocupa constrói-se a partir de um trabalho de recopilação, revisão bibliográfica e análise de
dados, que toma dimensão à medida que comparamos as políticas públicas implementadas em
São Paulo no sentido de atender as demandas de formação do cidadão para inclusão social.
Além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas diversas oficinas com alunos do curso de
pós-graduação em Formação docente para o Ensino Técnico e Superior da UNICASTELO,
com o objetivo de refletir sobre suas práticas e ressignificá-las nos sentido de apropriação da
concepção crítico-reflexiva, na perspectiva da melhoria da qualidade das aprendizagens na
formação docente. Este trabalho vislumbra contribuir nesse sentido e, portanto ampliar o
estudo nesta área, estimular a reflexão de outros educadores, dada a importância e
complexidade de que se reveste.
Palavras-Chave: Formação, Sujeito, Crítico-reflexivo.

Introdução
O presente trabalho tem como tema A Educação na Formação do Cidadão para Inclusão
Social em São Paulo a partir de 1980. As inquietações que nos impulsionaram à escolha do
tema que subjaz à pesquisa provêm da constatação de que atualmente, vem sendo questionado
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o entendimento que sempre se teve sobre objetivos e prioridades de formação de mão-deobra, historicamente destinada a certa parte da população pobre, desvalida da sorte e
direcionada à formação de trabalhadores para desempenho de tarefas específicas em postos de
trabalho para um setor produtivo, organizado e baseado no modelo fordista de produção.
Procura-se, entretanto refletir sobre alguns resultados da pesquisa realizada, cientes de que,
estes, estão sujeitos a omissões ou até mesmo interpretações redundantes, tendo em vista a
compreensão parcial das leituras que se fizeram necessárias durante o processo de
investigação.

Metodologia
O estudo proposto define-se como um trabalho interdisciplinar acerca do papel da educação
na formação do cidadão. Para análise do papel da educação no espaço estudado, foram
elencadas algumas variáveis com o intuito de se obter o maior número de informações que
demonstrem com fidedignidade a realidade estudada.

Reflexões sobre as hipóteses
A consolidação de um projeto de educação preocupado na formação para o mundo do
trabalho democratizando as oportunidades no que concerne à formação do cidadão-produtivo,
conforme orienta o Programa de Reformas Educacionais para a América Latina – PREAL
apresenta muitas limitações de eficiência, pois não consegue formar todos os que ingressam
na Escola, nem garantir-lhes a empregabilidade.
Isto pressupõe que em relação às políticas públicas de educação, existem muitas
possibilidades que podem contribuir positivamente na melhoria na qualidade da educação em
São Paulo.
Nesse sentido, houve um esforço na perspectiva de discutir ao longo da pesquisa algumas
questões tais como:


Que medidas poderiam desencadear um processo de recuperação da Educação?



Qual o papel do Estado e da educação na formação do cidadão para a inclusão social?

Essas questões abrem uma perspectiva de análise capaz de se fazer uma leitura próxima da
realidade, no sentido de contribuir na compreensão de como têm sido desenvolvidas as
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políticas públicas de educação para inclusão social na área estudada, reelaborando aspectos de
própria vida social.

O papel da educação na formação do cidadão
O início da década de 1990 representa o começo de um novo processo para o
desenvolvimento

sócio-econômico

brasileiro.

Haver

alcançado

a

institucionalidade

democrática significou a evolução política do Brasil a partir de 1980.
Portanto, a década de 1990 caracterizou-se pela implementação das políticas neoliberais, no
marco da reestruturação econômica, sob os efeitos da globalização, imprimindo como
característica principal a diminuição do tamanho do Estado.
“O mundo do trabalho e da produção expressa às significativas transformações, originadas
pelo incremento das relações sociais capitalistas e traduzidas, nesta primeira década deste
século, pelo expressivo avanço tecnológico e pela globalização do capital e do trabalho. Essas
transformações societárias redimensionam o papel da educação e da escola”. (Dourado, 2001,
p.49).
As agências educacionais passam a ser vislumbradas como um dos elos de socialização dos
conhecimentos técnico-científicos historicamente produzidos pelo desenvolvimento de
habilidades, capacidades e competências sociais requeridas, predominantemente, em sintonia
com o setor produtivo, no qual “educação formal e a qualificação formal são situados como
elementos de competitividade, reestruturação produtiva e da ‘empregabilidade’”. (Frigotto,
1998, p.15)
Nesse sentido, o papel da educação tornou-se fundamental, como premissa para garantir o
projeto oficial de desenvolvimento implantado pelos governos de ambos os países.
Desta forma, a década de 1990 caracterizou-se pela introdução de reformas educacionais no
Brasil, sobretudo no que se refere ao combate ao analfabetismo assim como a democratização
do acesso e permanência. No entanto, efetivamente a escola democratizou o acesso, porém
não garantiu a permanência dos alunos, uma vez que, não se alterou as condições que são
oferecidas essa escolarização, refletindo diretamente na baixa qualidade de ensino.
Comungando com as palavras de Dalila Andrade Oliveira com relação a essa questão, quando
afirma:
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“Assim, a década de 1990 será marcada pela tentativa de reformas educacionais que
busquem, sobretudo, estender a educação a toda população e erradicar o analfabetismo, porém
contaminadas de uma compreensão restritiva do termo educação básica. Ao lado das
exigências de universalização do acesso à educação, procurava-se combinar medidas de
racionalidade técnica para a gestão dos recursos públicos aplicados no setor. A combinação
penosa desses dois fatores resultou na maior oferta de serviços educacionais pelo poder
público, porém com o achatamento dos custos empregados, colocando em risco a tão
propalada qualidade”. (Oliveira, 2001, p.109).
A análise das tendências pedagógicas no Brasil, principalmente a partir das transformações
introduzidas pela Lei Federal 9394/96 deixa evidente a influência dos grandes movimentos
educacionais internacionais, da mesma forma que expressam as especificidades da história
política, social e cultural, a cada período em que são consideradas.
Atualmente podem ser claramente identificadas, tanto em nível de políticas educacionais
como em nível de estabelecimentos de ensino, manifestando-se com maior ou menor
intensidade, dependendo das intenções educativas dos agentes envolvidos.
Nesse sentido, como admite o próprio MEC24, “De fato, os progressos educacionais
realizados pelo Brasil na Segunda metade da década de 90 foram notáveis. Mesmo assim,
estes avanços não foram suficientes para satisfazer adequadamente as demandas existentes,
até porque as exigências da sociedade mudaram, acompanhando as transformações
tecnológicas”.
Por outro lado, a escola não vem respondendo as reais demandas educacionais. Neidson
Rodrigues chama a atenção para esta questão, quando afirma:
“A educação foi confinada ao espaço e tempo escolares e estes aos interesses privados do
mercado”. Na escola, como no mercado, tudo se torna provisório, sucessivo, fragmentado, útil
ou inútil conforme os interesses que vão definindo o desdobrar de suas atividades. Prédios e
pessoas, equipamentos e conteúdos, métodos e valores são dissolvidos e reificados segundo
propósitos momentâneos. O passado se reduz a abandono, o futuro a incertezas e o presente
erigido em única força motriz do mundo. A escola deixa de ser um espaço e tempo de
formação humana para se converter em lugar e tempo de fixação de destinos individuais. A
escola passa a ter missão, atribuída de fora. Se lhe anunciam princípios de autonomia, estes
24

Brasil/MEC/INEP, 2000, p.3.
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não trazem em si qualquer significado, pois não guardam relação com o seu fim, apenas com
os seus meios. (Rodrigues, 1999, p. 29-30).
É preciso dar um real significado a escola para que efetivamente ela exerça sua função social,
e esse equilíbrio será materializado a partir do momento em que o educador seja valorizado
principalmente no que se refere a sua formação. Por isto cada educador, ao adentrar o espaço
de sua ação educativa, deve lembrar que, acima de tudo, está ali para a formação da pessoa
humana numa totalidade.
Faz-se necessário, refletir sobre a identidade do educador enquanto profissional, porém, acima
de tudo como ser humano, pois não é possível separar a atividade laborativa do jeito de ser de
cada um, com suas características individuais que, embora atue num coletivo possui suas
especificidades. Parece aplicar-se, aqui, a afirmação de António Nóvoa com relação a esta
questão. Diz ele:
“Não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão fortemente
impregnada de valores e ideais... Ser professor obriga a opções constantes, que cruzam a
nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar”. (Nóvoa, 1992, p. 7-9).
A partir das idéias do citado autor, não há dúvida de que o papel do educador é de
fundamental importância na formação do cidadão. No entanto, há de se considerar que este,
tem que refletir incessantemente sobre a sua prática, pois ela implica diretamente na formação
do outro. Para isto faz-se necessário que o professor se aproprie de múltiplos saberes e
compreenda as transformações aceleradas por que passa a sociedade contemporânea, no
sentido de construir sua identidade. É mais uma vez Nóvoa que chama a atenção para esta
questão, quando defende:
“A identidade não é um dado 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”. (Nóvoa, 1992, p.1).
Portanto, é preciso que o professor em sua atividade profissional transcenda o ato de ensinar
conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais e atue em outro patamar o de educador,
que tem uma função eminentemente política.
Cabe aqui, o registro do legado de Gramsci ao afirmar que a transformação da sociedade
somente será possível de forma efetiva, se esta estiver articulada com uma “reforma
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intelectual e moral” (Gramsci, 1978b, p.8-9), capaz de promover a transformação da
sociedade, democratizando as oportunidades de forma igualitária.
Isso significa que na escola a consciência crítica e transformadora dos educandos só pode darse a partir da apropriação de uma visão de mundo elaborada que esteja comprometida com a
construção de uma nova ordem social. Ou seja, a partir da apropriação de uma nova ideologia,
no sentido em que esta é dada pelo próprio Gramsci, como uma concepção do mundo que se
manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as
manifestações de vida individuais e coletivas’. (Gramsci, 1978a, p. 16, Citado por Paro, 2001,
p.42).
É nesse universo, que a escola e todos os atores envolvidos no processo ensino e
aprendizagem precisam atuar, ou seja, garantir espaço para que o conjunto da comunidade
educativa possa elaborar e reelaborar suas idéias a partir de uma leitura de mundo que
propicie estreita relação entre o texto e o contexto.
Estamos vivendo a sociedade tecnológica calcada no conhecimento, ou simplesmente a
sociedade do conhecimento. Portanto faz-se necessário equipar o cidadão dos conhecimentos
necessários para ocupação na atividade laborativa.
Enfim, a Escola para exercer sua função social precisa possibilitar o cultivo dos bens culturais
e sociais, considerando as expectativas e necessidades dos alunos, dos pais, dos membros da
comunidade, dos professores, ou seja, de todos os envolvidos diretamente no processo
educativo.
É neste universo que o aluno vivencia situações diversificadas, favorecendo o aprendizado,
para que ele possa aprender a aprender. Por muito tempo a pedagogia focou o processo de
ensino no professor, supondo que, como decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O
ensino, então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus próprios métodos e o
processo de aprendizagem ficou relegado em segundo plano. Hoje sabemos que é necessário
ressignificar a unidade entre aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem
aprendizagem o ensino não se consuma.

Considerações finais
Os impactos provocados pela atual LDB que reflete diretamente na formação do cidadão
envolvem problemas estruturais macros, como por exemplo, a valorização do magistério em
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termos salariais e a formação do professor que aprendeu a ensinar de uma forma tradicional
na educação bancária e de repente se depara com novos fazeres educacionais, novas
demandas e valores, que nem sempre estão inseridos em sua formação inicial.
Nesse sentido, é preciso resgatar o verdadeiro papel do professor e a função social da escola
promovendo uma educação continuada sistemática para que este adquira as ferramentas
essenciais para atuar de acordo com as novas demandas educacionais.
Atualmente, o aluno que ingressa na escola, seja no ensino fundamental, médio ou superior,
necessita de uma educação para a cidadania, é preciso “recuperar a capacidade de totalidade”,
pois o aluno não é aprendiz do futuro, ele está aprendiz no presente, é um cidadão em
permanente formação.
Assim, este, necessita urgentemente da aquisição das habilidades e competências duráveis,
para que possa ler e escrever corretamente, comunicar-se de forma escrita e oral, entender os
impactos das novas tecnologias, relacionar-se com o mundo do trabalho, atuando nas
profissões de serviços que estão em evidência nesse começo de século, e possa efetivamente
exercer a sua cidadania com dignidade.
Nas palavras de Cardoso25, temos vivido nas últimas décadas, um longo período de transição
com críticas e rejeições às tendências pedagógicas historicamente experimentadas, com
propostas teóricas que acenam para a transformação do estado atual do ensino e a obtenção de
melhoria da qualidade de educação e de vida do brasileiro. (...) Falar em melhorar a educação
não significa propor apenas renovações pedagógicas. Renovações pedagógicas nem sempre se
traduzem em inovações educacionais. As verdadeiras inovações educacionais dependem
muito mais do compromisso e da vontade coletiva.
Para a autora a falta de políticas educacionais traduzidas em planos, a ausência de critérios na
distribuição e elaboração de recursos, a falta de transparência nas execuções dos orçamentos
são, dentre outros, os vários sintomas de um poder público que deseja a improvisação, que
favorece a auto-sustentação no poder pelo uso do burocratismo, do fisiologismo, do
clientelismo e do corporativismo, falhas que, certamente, seriam banidas por força do
planejamento, de critérios claros e de redução das áreas sombreadas.
Portanto, os impactos provocados pela atual LDB não poderiam ser outros, senão o
esfacelamento do sistema educacional e o fracasso escolar.
25

.Op. cit. p. 118 a 120.
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É preciso repensar um currículo que respeite a diversidade, o multiculturalismo, que valorize
os professores e alunos como sujeitos capazes de transformar a sua própria realidade. Que
estes concebam a escola como “lócus” de produção de cultura em seus afazeres pedagógicos,
desprezando a “coxa de retalhos” tal qual como se configura o currículo, e tecendo uma rede,
na qual o conhecimento possa circular num movimento de ir e vir, na verdadeira formação do
cidadão para a inclusão social.
Esta avaliação não pretende ser taxativa, assume-se, com isto o risco de “não estar tudo o que
é ou, ainda, de não ser tudo o que está”. As reflexões aqui colocadas a cerca do conhecimento
do espaço estudado, por ter uma finalidade social, apresenta-se para que futuros pesquisadores
possam avaliá-las para acrescentá-las, aprofundá-las ou refutá-las, graças à flexibilidade, a
provisoriedade e a relatividade do próprio conhecimento.
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MESA: PRÁTICAS FORMATIVAS E DOCENTES: A QUESTÃO DE VALORES

FERREIRA, Sandra Lúcia

Resumo
Esta mesa apresenta pesquisas, desenvolvidas em duas regiões brasileiras (Sudeste e
Nordeste), que tem como objeto de estudo a problemática relativa a “Valores” como tema de
investigação da linha de pesquisa, “Processos Psicossociais da Formação e Trabalho
Docente”, vinculada à Cátedra UNESCO sobre Profissionalização docente do CIERS-Ed da
Fundação Carlos Chagas. Nesse sentido os três trabalhos exploram estudos voltados para
prática docente, à luz da Teoria das Representações Sociais envolvendo professores e alunos.
O 1º trabalho analisa os julgamentos que professores fazem sobre decisões avaliativas e
dilemas, que ocorrem na sala de aula envolvendo questões de respeito, liberdade,
competência, autoridade, ajuda e de justiça, que sustentam as atitudes docentes. A
investigação optou por analisar dilemas do professor, associados à avaliação. Essa temática
foi

estudada

tendo

como

referencial

teórico

uma

epistemologia

de

orientação

psicossociológica o que implicou na compreensão da associação entre Valores e Avaliação
numa perspectiva relacional, o que forneceu sentido à realização desse processo de
investigação envolvendo como público alvo, 25 professores, do ensino fundamental com
experiência em sala de aula. O 2º procurou investigar como os professores compreendem e
explicam o sentido atribuído aos valores sociais que guiam os processos de escolha e de
tomada de decisão que permeiam o exercício da docência. A pesquisa foi realizada também a
25 professores do ensino fundamental da cidade do Natal. Com base na análise inicial, foram
elencados três eixos: valores sociais, cidadania e convívio social, que nos permitiram um
tratamento mais organizado dos dados e dessa forma detectar subcategorias representativas,
tais como: o respeito que se traduz pelo reconhecimento de si como professor e aluno e como
pessoas capazes; seu pertencimento ao universo escolar como professor e aluno e a de sua
singularidade e por esse viés identificar representações sociais a respeito do trabalho docente.
O terceiro estudo tem como objetivo investigar os significados das representações sobre
Educação e Justiça social, na perspectiva de convivência, de cidadania, de valores sociais e de
ética, nas práticas formativas utilizadas pelos docentes formadores de professores. Para a
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coleta de dados foram aplicados questionários com o uso da técnica livre associação de
palavras a partir de imagens sobre educação e justiça social junto a 100 professores
universitários. As palavras evocadas foram analisadas pelo programa EVOC. Também foram
realizadas entrevistas semiestruturadas nas quais se buscou as respectivas justificativas para a
escolha de imagens que refletiam Educação e Justiça social na formação de professores. Os
três estudos se propõem a pesquisar aspectos da docência procurando compreendê-la com
vistas ao aperfeiçoamento das práticas dos professores.
Palavras-chave: Representações Sociais; Valores; Trabalho docente
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EDUCAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL NOS CURSOS DE LICENCIATURA: O QUE
PENSAM OS DOCENTES

CICILLINI, Graça Aparecida - UFU
CAMPOS, Vanessa Teresinha Bueno - UFU
SANTOS, Sandro Prado - UFU

Agência Financiadora: CNPq
Resumo
Como resultado das recentes políticas públicas de inclusão social na educação brasileira,
percebemos um grande crescimento da população escolar, na qual se configura um novo perfil
de escola. A partir dessa configuração a escola redimensiona-se continuamente e estabelece
diálogos e conflitos em uma sociedade marcada pelas desigualdades e injustiças. O
conhecimento produzido pelos professores em seu fazer pedagógico, até então historicamente
negado, era considerado saber menor e por isso sem valor epistemológico. Contudo,
atualmente, se fortalecem no campo da formação docente pesquisas que buscam compreender
a complexidade da escola, de seus sujeitos e saberes, colocando em evidência o valor desta
formação na prática. Diante deste panorama, Zeichner (2003) assevera que os professores
como sujeitos sociais, têm capacidade de refletir, de construir conceitos e dar qualificações
culturais às coisas do mundo. Assim, as relações estabelecidas na escola, na comunidade, na
sociedade influenciam em suas reflexões, conhecimentos, intenções e intervenções. Nesse
sentido, é necessário vincular esta reflexão à luta pela equidade e pela justiça social. Esta luta
deve estar focada nos aspectos políticos do ensino e também na construção do saber/fazer
diário da escola. Contudo, como podem os professores formadores, de cursos superiores,
vincular suas reflexões, seus saberes e fazeres à luta pela equidade e pela justiça social no
processo de formação de seus alunos? Dessa forma, o presente trabalho tem como propósito
investigar os significados das representações sobre Educação e Justiça social, na perspectiva
de convivência, de cidadania, de valores sociais e de ética, nas práticas formativas utilizadas
pelos docentes formadores de professores. Para coletar informações aplicamos um
questionário com o uso da técnica livre associação de palavras a partir de imagens sobre
educação e justiça social junto a 100 professores universitários. As palavras evocadas foram
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analisadas pelo programa EVOC. Também realizamos entrevistas semi-estruturadas nas quais
buscamos as respectivas justificativas para a escolha de imagens que refletiam Educação e
Justiça social na formação de professores, bem como o conhecimento sobre Justiça social na
formação inicial. Do conjunto das imagens, as mais escolhidas representavam possibilidades
do trabalho docente em diferentes contextos: espaços temporais, sociais, econômicos e
culturais. Os docentes se reportaram às condições de aprendizagem e permanência na escola,
para o enfrentamento da evasão escolar, destacando a necessidade de uma educação política
com vistas ao exercício da Educação em Direitos Humanos.
Palavras Chave: Representação Social; Justiça Social; Educação; Formação de Professores.

Introdução
Como resultado das recentes políticas públicas de inclusão social na educação brasileira,
percebemos um grande crescimento da população escolar, na qual se configura um novo perfil
de escola. Sendo assim, questões de reconhecimento, justiça social, igualdade, diversidade e
inclusão são colocadas na agenda social e política, na mídia, na esfera jurídica e, também, na
política educacional. Embora tais questões estivessem presentes no desenvolvimento da
educação brasileira, nem sempre elas foram reconhecidas pelo poder público como
merecedoras de políticas, compreendidas como direito, ao qual se devem respostas públicas e
democráticas, no sentido de que a educação passa a ser direito de todos, dever do Estado e da
família, conforme preconiza o art.205 da Constituição Federal (1988), destacando o
desenvolvimento integral da pessoa, a cidadania, a promoção da igualdade e a qualificação
para o trabalho. Essa “nova” escola agora se reafirma sobre diferentes realidades
socioeconômicas e culturais para atender aos direitos básicos de acesso e inclusão do cidadão
brasileiro. Para tanto algumas modificações na estrutura do sistema ocorreram: a ampliação
do número de escolas, do número de professores e do tempo de escolaridade dos alunos, além
do sistema de ciclos de formação e também o aumento da duração em dias do ano letivo. A
massificação, como primeiras consequências dessas mudanças, traz outros problemas e coloca
em “cheque” o princípio de justiça, com apelo à equidade. As políticas de inclusão não
previram um dado significativo evidenciado pelos índices de reprovação e evasão escolar: o
despreparo ou uma formação inadequada dos professores que não corresponde às
necessidades e aos anseios sociais, principalmente das escolas públicas. Garantir o acesso e a
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permanência na escola e ensinar “tudo” à “todos” sem distinção, realizando um trabalho
diversificado, geralmente sem embasamento teórico nem apoio pedagógico para tal, são
elementos da realidade e se constituem no atual trabalho do professor. Para Mariano Enguita
(2007, p. 96), o prestígio do professor em relação ao seu público “tem-se deteriorado, não
porque a sua formação tenha piorado, apenas porque não melhorou, no seio de um processo
de democratização”.
Nesse contexto, o conhecimento produzido pelos professores em seu fazer pedagógico, até
então historicamente negado, era considerado saber menor. Contudo se fortalecem no campo
da formação docente pesquisas sobre a complexidade da escola, de seus sujeitos e saberes,
colocando em evidência o valor desta formação na prática. Zeichner (2003) assevera que os
professores como sujeitos sociais, têm capacidade de refletir, de construir conceitos e dar
qualificações culturais às coisas do mundo. Assim, as relações estabelecidas na escola, na
comunidade, na sociedade influenciam em suas reflexões, conhecimentos, intenções e
intervenções. É necessário vincular esta reflexão à luta pela equidade e pela justiça social,
focando nos aspectos políticos do ensino e também na construção do saber/fazer diário da
escola. Podem os professores formadores vincular suas reflexões, seus saberes e fazeres à luta
pela equidade e pela justiça social no processo de formação de seus alunos? Como se
organizam, criam estratégias de mudança na sala de aula e em suas condições e jornadas de
trabalho? Nessa perspectiva, o presente trabalho propõe-se investigar as aproximações e
distanciamentos sobre Educação para a Justiça Social na perspectiva de convivência, de
cidadania, de valores sociais e de ética, nas práticas formativas utilizadas pelos docentes
formadores de professores.

Representações Sociais e Justiça Social na formação de professores/as
A discussão sobre educação e justiça social, apoia-se, especialmente, nas formulações de
Freire(1980), Zeichner (2008) e Enguita (2007). Em relação às representações, esta
investigação ancora-se nas elaborações de Moscovici (1978), Spink (1995), Jodelet (2001),
dentre outros(as), retomando o conceito de representação social e seus elementos
constituintes. Para Moscovici, (1978, p.26), “a representação social é uma modalidade de
conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a
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comunicação entre os indivíduos". Para ele qualificar uma representação social não é apenas
lembrar que ela é produzida coletivamente, pois outros sistemas também o são. Assim:
[...] para se poder apreender o sentido do qualificativo social é preferível enfatizar a
função a que ele corresponde do que as circunstâncias e as entidades que reflete. Esta
lhe é própria, na medida em que a representação contribui exclusivamente para os
processos de formação de condutas e de formação das comunicações sociais
(MOSCOVICI, 1978, p.76-77).

Ele também opõe a homogeneidade implícita nas representações coletivas, à diversidade e à
pluralidade das representações de uma sociedade complexa e em permanente mudança, uma
visão dinâmica de representações (SPINK, 1989).
Segundo Spink, as representações sociais podem ser enfocadas como produto e como
processo; o que determina o método e o modo de compreender um dado fenômeno. Enquanto
produto, as representações “emergem como pensamento constituído ou campo estruturado.
Nessa perspectiva, a pesquisa visa depreender os elementos constitutivos das representações”
(1995, p. 90). Tais representações devem ser analisadas de acordo com seu modo de
produção; assim, os estudos que se valem das representações como produto tendem à
utilização de abordagem qualitativa de pesquisa (GUARESCHI, 1995).
As relações estabelecidas na escola, na sociedade influenciam nas reflexões, conhecimentos,
intenções e intervenções dos docentes. Dessa forma, é necessário vincular esta reflexão à luta
pela equidade e pela justiça social, especialmente focada nos aspectos políticos do ensino,
bem como na construção do saber/fazer escolar.
Consideramos importante a proposta de Zeichner (2008) para pensar sobre a possibilidade de
novas diretrizes de formação:
A formação de professores para a justiça social objetiva preparar professores a fim de
contribuir para uma diminuição das desigualdades existentes entre as crianças das
classes baixa, média e alta nos sistemas de escola pública de todo o mundo e das
injustiças que existem nas sociedades, fora dos sistemas de ensino: em relação ao acesso
à moradia, alimentação, saúde, transporte, ao trabalho digno que pague um salário justo
e assim por diante. A incerteza que caracteriza o contexto atual está relacionada ao
futuro duvidoso que o planeta tem pela frente se as injustiças persistirem e nós
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continuarmos a ver grandes distâncias na educação e na renda entre ricos e pobres em
toda a sociedade. (ZEICHNER, 2008, p.11)
Esta concepção se constitui em práticas “culturalmente sensíveis”, das quais consideram a
diversidade étnica, cultural e social dos alunos; o conhecimento em construção; o professor
como agente de mudança social.

Procedimentos metodológicos
Utilizamos um questionário com o uso da técnica livre associação de palavras a partir de
imagens sobre educação e justiça social junto a 100 professores universitários. As palavras
evocadas foram analisadas pelo programa EVOC. Também realizamos entrevistas semiestruturadas nas quais buscamos as respectivas justificativas para a escolha de imagens que
refletiam Educação e Justiça social na formação de professores, bem como o conhecimento
sobre Justiça social na formação inicial.

Análise dos dados
A maioria dos entrevistados, sobretudo das áreas de Biologia, Física, Química e Matemática,
afirma não ter acesso a essas discussões de Justiça Social na Graduação.
Não, nenhum curso específico para isso, obviamente a gente aprende por conta da
vivência pessoal, por conta de educação que tem em casa, convivência, é mais uma
questão ética e moral, do que curso especializado para isso, eu não tive, em nenhum
momento na minha formação. (Docente de Biologia).
Entretanto, nos discursos de alguns professores formadores foi possível perceber que
aproximações sobre essas discussões ocorriam ora de forma sistematizada na Educação
Formal como componente curricular, por meio de projetos extensionistas, ora permeando
conteúdos disciplinares. Como componente curricular a temática se fez mais presente em
cursos voltados para área das Ciências Sociais, por meio de projetos extensionistas, como por
exemplo:
Fiz Ciências Sociais e comecei a trabalhar com jovens infratores, que precisam de
ajuda, passam por alguma necessidade. Trabalhei com crianças em abrigos, tudo na
graduação. Depois o mestrado no assentamento de sem-terras, a justiça social está
bastante ligada com a posse da terra. Atualmente trabalho com povos indígenas, que
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passam por vários processos de exclusão social e seus direitos humanos. (Docente das
Ciências Sociais)
Por outro lado, indiretamente as discussões aconteciam, segundo os docentes, permeando os
conteúdos curriculares:
Em alguns momentos a gente tem disciplinas que nos colocam no ambiente (...). E lá a
gente é confrontado com isso. Os casos de violência que a gente acompanha, seja no
hospital ou na comunidade colocam a gente nesse cenário. Mesmo que o professor não
abordasse, a gente tinha que buscar conhecer um pouco mais sobre isso (...). Mas
oficialmente, eu não me recordo. (Docente de Enfermagem)
No âmbito dos espaços sociais não formais a militância político-partidária e ambiente familiar
foram mais citados pelos professores como locais de vivências da temática Justiça Social:
Isso não foi passado na escola, no ensino superior, em mestrado doutorado. O meu
senso de justiça social, de ser sensível aos problemas “alheios”, foi passado pela minha
família. Em escola eu me lembro da professora cobrar respeito ao colega, isso é uma
maneira de justiça social, respeitar as diferenças, existem as brincadeirinhas, e acaba
cometendo, o que hoje chama de Bullying, na faculdade não foi trabalhado nada disso
(Docente de Biologia). Tive acesso a essa discussão com a participação em partidos, fui
militante partidário e por isso já tinha inquietação com o que observava. Fiz política,
contato com movimentos sociais e então tinha essas interações e contato com todas as
temáticas relacionadas com justiça social ou mesmo a falta dela. Isso tudo foi na
graduação (Docente de Ciências Sociais)
Observamos que a abordagem da temática, por ser recente, é desconhecida para a maioria dos
professores. Nessa perspectiva, Zeichner (2008): ”(...) coloca no centro da atenção o
recrutamento de uma força de trabalho mais diversificada para o ensino e a formação de todos
os professores para ensinarem todos os alunos” (p. 17).

Considerações finais
Com base nos depoimentos dos professores é consensual o reconhecimento de que a formação
inicial não é o único espaço onde os docentes aprendem sobre a profissão. Um aspecto central
defendido por Zeichner (2008) é a importância de uma formação que possibilite aos
professores compreenderem a importância dos valores coletivos, da solidariedade e da
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transformação da sociedade também a partir da sala de aula. Ao refletirmos sobre os
resultados ora apresentados, é possível levantar aspectos para reformular as políticas de
formação docente, especialmente acerca da formação inicial para a licenciatura com vistas ao
trabalho docente, tais como: incluir, como eixos estruturantes dessa formação, os saberes
pedagógicos e o diálogo permanente com as redes de ensino, a reflexão sobre as
representações de educação para a justiça social no processo de formação docente;
incorporar nas políticas de formação a atuação junto à diversidade de alunos matriculados
nas escolas. Mudanças dessa natureza podem auxiliar o processo formativo dos futuros
professores no sentido da articulação de saberes complexos relacionados ao trabalho docente,
do desenvolvimento profissional e do fortalecimento da opção por constituir-se professor.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: OS VALORES EM FOCO

FERREIRA, Sandra Lúcia - PUCSP e UNICID
MARCONDES, Anamérica Prado - PUCSP
SOUSA, Clarilza Prado- PUCSP

Resumo
Esse estudo aborda o tema Valores enquanto dimensão do trabalho docente, tendo como foco
as ações avaliativas realizadas no cotidiano escolar. Diferentes estudos reconhecem a
avaliação como um ato onde convergem ao mesmo tempo questões técnicas, processuais,
éticas, contextuais e políticas. Além disso, as práticas avaliativas estão associadas ao caráter
de desvelamento da realidade e de perspectivas de mudanças o que expõe zonas de
contradições e conflitos que se manifestam sob a forma de inseguranças, medos e resistências
pelos sujeitos envolvidos. Compreende-se também que o processo avaliativo ocorre num
espaço psicossocial de intersubjetividades onde se podem presenciar confrontos e
convergências de representações que são construídas e reconstruídas, nem sempre se
constituindo como facilitadoras da avaliação. Essa dinâmica se instala no cotidiano das
relações educacionais entre professores e seus alunos, gerando dilemas na emissão de juízos
de valor inerentes aos julgamentos avaliativos, que geram, em muitos casos, um imobilismo
para as tomadas de decisões. Essa temática foi estudada tendo como referencial teórico uma
epistemologia de orientação psicossociológica e, em especial, os fundamentos teóricos das
Representações Sociais. Explorá-la numa perspectiva relacional – Valores e Avaliação – é o
que fornece sentido à realização desse processo de investigação envolvendo como público
alvo, 25 professores, do ensino fundamental com experiência em sala de aula. No
encaminhamento metodológico da pesquisa foram utilizados um questionário de perfil e um
instrumento que por meio de assertivas explora o tema “Valores”, sendo que a maioria é
relacionada a situações de avaliação no cotidiano escolar. Esse instrumento, baseado na
técnica Q desenvolvida per William Stephenson e adaptada por Gatti (1972), contempla itens
a serem classificados pelos respondentes. Foi utilizado o software ALCESTE para as análises
dos dados do questionário de perfil e diferentes tratamentos estatísticos para os resultados do
instrumento baseado na Técnica Q. O estudo permitiu vislumbrar, a partir de análises
783

preliminares, o posicionamento dos sujeitos no julgamento das assertivas propostas,
evidenciando uma homogeneidade, ou seja, uma posição de consenso na organização da
maioria conteúdos valorativa associada ao tema avaliação em cinco das seis categorias
investigadas (justiça, liberdade, respeito, ajuda e autoridade. Por outro lado, verificou-se a
presença de dois grupos de docentes com posicionamentos diferenciados indicando uma
variação de significados no que se refere aos conteúdos relativos à categoria “competência”,
compreendida como domínio de conhecimentos específicos do trabalho avaliativo que são
forjados na articulação entre saberes e experiências vividas. Esse resultado é indicativo da
presença de representações com composições semelhantes quanto aos valores associados à
avaliação
Palavras Chaves: Representações sociais. Valores. Avaliação da aprendizagem.

Introdução
A ênfase atual na avaliação de larga escala, seja como políticas de estado, seja em
publicações, voltada para o foco do desempenho do aluno, tem deixado de lado a discussão do
trabalho cotidiano do professor, sobre a avaliação que realiza em sala de aula, sobre as
decisões que toma a cada momento em sua escola. Nosso estudo centra-se, sobretudo, neste
espaço da classe, da sala de aula, espaço de atuação privilegiado do professor, neste espaço
em que a educação se realiza.
Entendemos que o professor, para além de identificar como certo ou errado um problema de
matemática, uma questão de física, de identificar o que o aluno aprendeu dos conteúdos de
geografia ou história, defronta-se com decisões a serem tomadas a partir dos dados coletados,
com julgamentos a serem feitos, considerando os resultados obtidos e o desempenho do aluno
em classe. É neste espaço que fica claro que avaliar é determinar a valia de algo, atribuir um
valor (FERREIRA, 1999)
Para Guba e Lincoln (1989), a análise dos paradigmas da avaliação nos mostra que apenas na
terceira geração da avaliação há o reconhecimento do juízo de valor e do julgamento nos
processos avaliativos, apontado por autores clássicos da área como Cronbach (1963), Stake
(1967), Scriven (1967), e Campbell (1969), na década de 60-70. Foi o momento do
reconhecimento da subjetividade na avaliação, até então centrada na mensuração, com ênfase
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na dimensão técnica. Stake (1982) indica o julgamento subjetivo como essencial ao ato
avaliativo.
Se por um lado há o reconhecimento de que o julgamento está presente em todo o processo
avaliativo é orientado por valores, por outro lado passa-se a questionar a legitimidade dos
juízos avaliativos e das questões de poder envolvidas no processo, implicando em discussões
que envolvem a dimensão ética e moral. Citando Powers, Fowles &Willard, 1994, Serpa
(2010) destaca que os julgamentos na avaliação estão inundados de subjetividade, de
inferências, sendo necessário encontrar novas leituras da objetividade das apreciações.
No âmago dessas discussões, que perpassam a problemática da avaliação das aprendizagens
dos alunos, como analisa Estrela (2010), exprimem-se, explícita ou implicitamente, ideologias
e diferentes visões das funções da escola na sociedade e concepções éticas diferentes de
justiça social.
Para Santos Guerra (2007) avaliação é um fenômeno moral, não meramente técnico. “É muito
importante saber a que valores ela serve e a que pessoa beneficia. É muito importante avaliar
bem, mas é mais importante saber a que causas serve a avaliação” (p.17) .
Esta questão deixou de ser enfatizada nas teorias de avaliação seja no sistema de ensino seja
na interior da escola. Constata-se nas últimas décadas que as práticas avaliativas escolares
foram desenvolvidas sem incorporar a perspectiva valorativa e psicossocial, que reconhece a
avaliação como atividade política, intencional, inserida no contexto de relações individuais e
sociais.
A ética neoliberal que vem orientando as avaliações de uma versão unicamente tecnicistadesconhece, deixa de considerar e analisar os impactos sociais de decisões avaliativas.
Reconhecemos que importa definir o que o aluno domina ou não de determinado conteúdo,
mas importa também tomar decisões e orientações que permitam a esse aluno, no processo de
formação, superar dificuldades, produzir sua subjetividade.
Neste sentido House (1994) pondera que a avaliação não só deve ser veraz e crível, também
deve ser justa (p. 19 e 22), pois faz parte de uma situação pública, de uma decisão coletiva
que implica numa atuação ética de formação.
Nesse sentido Hadji (2001) analisando a realidade concreta das práticas avaliativas no
contexto escolar, assinala que a avaliação põe em jogo processos psicossociais complexos,
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dado que é socialmente condicionada e a situa como um ato de comunicação que se insere em
um contexto social de negociação (p. 40).
Fundado em estudos de pesquisadores da área como Weiss (1991), Monteil (1989), Barbier
(1985), mostram que nas práticas em avaliação estão presentes interações em que se instaura
uma série de mal entendidos entre professor-aluno que dizem respeito a uma série de fatores
que vão desde a forma de proposição de questões, a apresentação de resultados, rotulação
social, correção, conflitos de expectativas de alunos, familiares e de normas institucionais,
além de confrontos de julgamentos. “É preciso estabelecer expectativas legítimas, o que nem
sempre é evidente” (ibdem, p.49) e como estas são essencialmente sociais, exigem
comunicação e negociação.
Nesse processo, propõe Serpa (2010), que a avaliação, mais do que procurar certezas, terá de
preocupar-se com alcançar credibilidade de suas apreciações, diretamente relacionadas com
os critérios de avaliação comuns a todos os alunos e o sentido de justiça.
Qualquer concepção de justiça assinala Serpa (2010)
embora não possa eliminar o recurso à intuição, necessita formular juízos explícitos ou
regras que orientam a apreciação. Assim, a avaliação terá de se organizar de modo que a
sua fundamentação se alicerces na comunicação e na partilha das apreciações, mais
ainda quando adquire visibilidade e repercussão social. A avaliação necessita partir de
referentes partilháveis e de acatar o acordado entre avaliadores e avaliados. Na
construção desse empreendimento, os professores devem estar conscientes dos
referenciais mais valorizados e dos diferentes mecanismos de distorção do julgamento.
(p. 109)

A questão proposta nos remete a discussão do que é justo em avaliação e de como promover a
justiça de forma produzir um ensino voltado para a igualdade.
A questão da igualdade e da justiça é destacada nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997), quando orientam a abordagem da ética nos Temas Transversais. Situam-se como
critérios essenciais para o pensamento ético sobre a justiça são igualdade e equidade (p. 72).
A Igualdade reconhece que todas as pessoas têm os mesmos direitos, porém a diferença entre
as pessoas não as colocam em situação de igualdade. A equidade permite restabelecer a
igualdade respeitando-se as diferenças.
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A condição de justiça indicada pela figura anterior se aproxima da concepção de equidade,
quando são oferecidas possibilidades diferenciadas em função das necessidades, para então
produzir a igualdade. Integra-se nesse contexto a dimensão ética da justiça, que vai além da
dimensão legalista, permitindo avaliar de forma crítica certas leis, julgando-as como justas ou
injustas, dependendo das condições individuais e contextuais. Neste sentido, este estudo, se
volta para a compreensão de como o professor, em sua sala de aula analisa os problemas de
avaliação que enfrenta.
Entendemos também que as situações de julgamento de avaliação trazem uma oportunidade
rica para compreender o professor, sua orientação valorativa e sua visão de aluno, de
educação e principalmente de justiça. Como enfatiza Santos Guerra (2003), a avaliação, “mais
do que um processo de natureza asséptica, é uma atividade imbuída de dimensões
pedagógicas, políticas e morais” (p.113).
O julgamento de valor, que está no cerne da avaliação, traz questões à prática docente,
apresentando-se como conflitos ou dilemas cotidianos que exigem decisões na gestão da
classe. Caetano (1997) salienta a dimensão ética dos dilemas, que é inerente à ação educativa
enquanto expressa finalidades e ao desempenho profissional responsável.
Para compreender tais situações partimos da concepção de dilemas proposta por Caetano
(1997) em seu estudo sobre dilemas dos professores. Conforme assinala a autora:
Consideramos como dilemas as vivências subjetivas (não as situações externas), os
conflitos interiores, cognitivos e práticos, ocorridos em contextos profissionais, em
relação aos quais os professores equacionam duas ou mais alternativas (de ação e/ou de
valoração). ... Em síntese, o cerne dos dilemas reside na existência de discrepâncias e na
dificuldade em tomar posições claras entre os polos em conflito, pelo que a sua
resolução pode exigir processos de deliberação complexos, integradores e criativos.
(p.194).

Em nosso estudo apresentamos estes dilemas a professores que vivem a sala de aula,
procurando indagar como se posicionam em relação a essas questões da avaliação e quais
problemáticas são suscitadas frente aos dilemas que essa ação gera.
A pesquisa
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Esse estudo está associado à Cátedra da UNESCO – Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade – Educação (CIERS-ed) do Departamento de
Pesquisas Educacionais (DPE) da Fundação Carlos Chagas (FCC) –que desenvolve pesquisa
sobre profissionalização docente. Especificamente o referido estudo se insere na linha de
pesquisa Processo psicossociais da Formação e do trabalho docente.
Na pesquisa em questão foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados. O primeiro
foi baseado na técnica Q desenvolvida per William Stephenson e adaptada por Gatti (1972),
que contempla itens a serem classificados pelo grau de importância pelos respondentes,
considerando uma escala de 0 (zero) a 10. Foram propostas 70 assertivas sendo que 60 destas
exploram o tema valores em situações de avaliação no cotidiano escolar, envolvendo justiça,
ajuda, respeito, liberdade, autoridade e competência. Os resultados obtidos foram submetidos
a tratamentos estatísticos que envolveram teste de correlação e análise fatorial.
O segundo instrumento foi um questionário contendo questões abertas e fechadas para
definição de perfil dos participantes e

para coleta de informações específicas referentes à

docência. Os dados das questões abertas foram processados com a utilização do programa
ALCESTE.
Participaram da pesquisa 25 professores de instituições públicas e privadas, com experiência
de 05 a 10 anos em sala de aula do ensino fundamental em classes do 6° ao 9° ano.
Caracterizou-se uma distribuição dos participantes em três faixas de idade, com
preponderância de docentes na faixa de 21 a 30 anos (40%), sendo que os demais se
distribuíram quase equitativamente nas faixas de 31 a 40 anos (32%) e mais de 40 anos
(28%).
A maioria do grupo pesquisado faz ou fez uma complementação de sua formação,
frequentando outro curso universitário (72%). Em relação ao exercício do trabalho no
magistério, pequena parte (20%) acumula outra função além da docente e quase 90% se
declara satisfeito como professor. Antes de assumir a docência 84% dos professores
pesquisados tiveram outro trabalho remunerado.
Buscou-se com o instrumento da técnica Q captar a significação conferida pelos participantes
às afirmações que contemplam dilemas em relação a valores agregados à justiça, à ajuda, ao
respeito, à liberdade, à autoridade e à competência dando condições para melhor identificar
representações associadas à avaliação.
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Para Abric (1994), entre as funções das representações sociais, destaca-se sua função
justificatória, que permite ao sujeito justificar, dando sentido às tomadas de decisões e
comportamentos apresentados. Essa função emerge na situação apresentada na pesquisa
quando se exige do sujeito uma ação frente a dilemas, com possibilidades de escolha de
respostas tanto em uma direção quanto em outra, cuja definição de uma resposta envolve uma
classificação valorativa (entre 0 e 10). Para Caetano (1997), são considerados
como dilemas as vivências subjetivas (não as situações externas), os conflitos
interiores, cognitivos e práticos, ocorridos em contextos profissionais, em relação
aos quais o professor equaciona duas ou mais alternativas (de ação e/ou de
valoração). Em síntese, o cerne dos dilemas reside na existência de discrepâncias
e na dificuldade em tomar posições claras entre os polos em conflito, pelo que a
sua resolução pode exigir processos de deliberação complexos, integradores e
criativos. (Caetano, 1997, p.194)

Análises preliminares
As análises descritivas indicam que predomina uma posição de consenso entre os
participantes sobre os dilemas apresentados, pois 75% dos itens não obtiveram uma diferença
significativa entre os respondentes.
Por outro lado, apontam também a constituição de dois grupos distintos considerando o
significado e o grau de importância atribuída a parte das assertivas pelos participantes,
apresentando cada grupo um perfil semelhante nas respostas aos itens. Dos 60 itens
explorados, referentes à avaliação, 16 deles, ou seja, 25% mostraram uma diferença
significativa de posicionamento entre os respondentes do primeiro e do segundo grupo
(associação entre as variáveis se P valor aproximado <0,10).

Os 16 itens contemplavam assertiva associadas aos seguintes valores: competência (6 itens);
autoridade e ajuda (três itens cada um), respeito (2 itens) e liberdade (1 item). Não houve
divergência entre os respondentes na classificação das assertivas referentes à valores ligados à
justiça.
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O primeiro grupo foi composto por 16 professores com predominância feminina e com idade
entre 21 a 30 anos. O segundo grupo foi composto por 9 professores com predominância
masculina e com idade acima de 40 anos.

Conclusões e alguns dos resultados
A utilização da metodologia adotada (técnica Q e questionário de perfil) se mostrou efetiva
para compreender os valores que integram as representações sociais de professores sobre
práticas avaliativas. Dado que a pesquisa ainda se encontra em processo de exploração de
dados são apresentados neste texto alguns resultados onde podem ser identificadas diferenças
e aproximações dos significados atribuídos aos dilemas apresentados.
Os dois grupos se diferenciam, em relação a 15 itens do instrumento atribuindo medidas (0 a
10) que definiram seus graus de importância diferentes pelos respondentes. O quadro, a
seguir, apresenta as assertivas que colocam em oposição os dois grupos.
Quadro 1 – Assertivas que diferenciam os posicionamentos dos professores do grupo 1 e do grupo 2

item Grupo 1
36
O aluno deve ter o direito de
avaliar o professor
48
O professor tem que entender
que sua visão não é a única
verdade sobre o aluno
54
Para a aprovação, as
observações do professor têm
maior peso do que os
resultados das provas
66
Os alunos não entendem a
avaliação como ação
educativa
68
Avaliar não é só aplicar
provas

item Grupo 2
21
A gente vê que o aluno não sabe, mas não pode
fazer nada.
23
A autoavaliação do aluno traz pouca contribuição
para seu desempenho

69

Diferentes tipos de avaliação
ajudam a conhecer melhor os
alunos

24

A progressão continuada favorece o aluno que
não sabe nada

38

A disciplina do aluno deve ser considerada para
sua aprovação ou reprovação

53

Discutir as avaliações com os alunos desautoriza
o professor

55

O resultado de uma prova é tão importante quanto
o resultado de outros registros de avaliação
Na prática, não dá para fazer devolutiva de
resultados das avaliações
A nota é uma expressão do que o aluno sabe e é
capaz de fazer
Conversar com os alunos sobre seus erro é tarefa
difícil

62
65
70

Constatou-se uma tendência do grupo 1 (predominantemente feminino e mais jovem) em
privilegiar assertivas que contemplam afirmações “politicamente corretas”, ou seja, ideias que
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vão ao encontro do que prescrevem as teorias pedagógicas mais atualizadas. Pode-se
exemplificar
No grupo 2 (predominantemente masculinos e mais velhos) os professores se posicionam
“confessando” as dificuldades do cotidiano escolar e revelando uma certa descrença na
avaliação e na ação educativa. É um grupo que revela pouca crença na participação do aluno
como protagonista do processo de avaliação e consequentemente do processo ensino
aprendizagem. Demonstram valorizar as medidas (notas e provas) como os principais
indicadores do que o aluno sabe e é capaz de fazer.
As análises dos resultados da pesquisa evidenciaram que as diferenças entre os dois grupos se
concentraram especialmente em dilemas envolvendo valores ligados à competência, à
autoridade e à ajuda assim compreendidas na pesquisa:


Competência (itens: 62, 65, 66, 68, 69 e 70) – Envolve o conhecimento de conceitos

específicos do trabalho avaliativo que são forjados na articulação entre saberes e
experiências vividas. Impõe o equacionamento, muitas vezes conflitivo, entre as
representações sociais, construídas no âmbito da escola como aluno, com aquelas forjadas
pelo profissional professor. A superação desse conflito permite a geração de soluções
inovadoras

e

duradouras,

tanto

quanto

o

estabelecimento

de

vínculos

de

corresponsabilidade, entre professor e aluno, para a melhoria da qualidade dos processos
avaliativos.


Autoridade (itens: 53, 54 e 55): É o processo pelo qual o professor exerce poder e

autoridade sobre assuntos referentes aos processos avaliativos de maneira ampla, ou seja,
àqueles que ocorrem em sala de aula, como os que ocorrem no âmbito institucional. Ele,
professor, deve ser considerado como um profissional capaz de influenciar o planejamento
e gestão da sala de aula e da escola, por meio de proposições de estratégias de promoção
dos processos avaliativos (de aprendizagem e institucional), afetando decisões relacionadas
ao desenvolvimento social e humano de seu aluno;


Ajuda (foco no ciclo avaliativo 21,23 e 24) – É um valor onde o professor ao

detectar, por meio do processo avaliativo, as necessidades ou os problemas – de
aprendizagem, de relações ou outros – se posiciona como corresponsável pelo
planejamento e pela tomada de decisões adequadas. A ajuda envolve dimensões de
negociação, informação, ação e monitoramento, todas voltadas para o desenvolvimento do
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ciclo avaliativo para a solução da problemática. A ajuda também está presente na
organização e no encaminhamento do processo avaliativo contando com a participação do
outro e a busca de interesses comuns, envolvendo o professor, o aluno, e os diferentes
gestores da escola no sentido da construção de ações integradas.

Evidentemente, o posicionamento dos professores não pode ser compreendido como uma
questão fechada. Trata-se verdadeiramente de dilemas que o professor enfrenta no seu
cotidiano, para o qual não precisa ter respostas prontas, acabadas, mas sem dúvida, precisa
estar habilitado a discuti-las. Não há espaço para a indiferença, para o descompromisso, pior
dos males do educador.
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TRABALHO DOCENTE E VALORES SOCIAIS:
REPRESENTAÇÕES EM MOVIMENTO
PASSEGGI, Maria da Conceição – UFRN
FURLANETTO, Ecleide Cunico – UNICID
CARVALHO, Maria do Rosário de - UFRN

Resumo
A responsabilidade do professor no acompanhamento de crianças e adolescentes, em pleno
processo de socialização e constituição identitária, faz do trabalho docente uma profissão do
cuidado. Tarefa que se torna a cada dia mais árdua, na escola, diante da valorização da fluidez
e flexibilidade das organizações e das estruturas sociais na modernidade “líquida” como a
denomina Bauman (2007). Torna-se importante, assim, investigar como os professores
compreendem e explicam o sentido atribuído aos valores sociais que guiam os processos de
escolha e de tomada de decisão que permeiam o exercício da docência. Essa é uma das
preocupações da pesquisa, da formação e das políticas educacionais com vistas a promover o
desenvolvimento de valores sociais que colaborem para a formação dos jovens, o exercício da
cidadania de forma ética e consciente. Essa discussão está presente na LDBEN nº 9394/96,
que propõe as diretrizes e bases da Educação Brasileira, assim como nos Parâmetros
Curriculares Nacionais que ampliam essa discussão, incluindo a ética como um tema
transversal, questão que perpassa os projetos políticos pedagógicos das escolas e se introduz,
também, no discursos dos docentes. O presente trabalho toma como base o construto das
representações sociais, proposto por Moscovici (1961), e traz uma reflexão sobre a noção de
Valores como tema de investigação da linha de pesquisa, “Processos Psicossociais da
Formação e Trabalho Docente”, vinculada à Cátedra UNESCO sobre Profissionalização
docente do CIERS-Ed da Fundação Carlos Chagas. Consideraremos com Moscovici (1961),
que do ponto de vista epistemológico, a teoria das representações sociais funda-se no
princípio de explicar e compreender a (re)construção dos objetos sociais e suas implicações
sobre as práticas humanas, com o objetivo de nelas intervir. Nesse sentido, os objetos sociais
nunca são meramente copiados ou reproduzidos pelos indivíduos, mas transformados em
novos objetos, recriados pela linguagem na experiência concreta com os mesmos, através de
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mecanismos de supervalorização de alguns de seus aspectos e omissão de outros (JODELET,
2000). Para a recolha dos dados de pesquisa, foi utilizada a Técnica Q, concebida per William
Stephenson e adaptada por Gatti (1972), que a considera como um instrumento rico e flexível
para a coleta de dados no âmbito das Ciências Humanas. A pesquisa foi realizada junto a 25
professores do ensino fundamental da cidade do Natal. Para este trabalho, optamos por
discutir algumas questões que emergiram das análises preliminares, relativas ao Grupo 1,
composto por participantes que apresentam um perfil semelhante, considerando as respostas
emitidas. Com base na análise inicial, foram elencados três eixos: valores sociais, cidadania e
convívio social, que nos permitiram um tratamento mais organizado dos dados e dessa forma
detectar subcategorias representativas, tais como: o respeito que se traduz pelo
reconhecimento de si como professor e aluno e como pessoas capazes; seu pertencimento ao
universo escolar como professor e aluno e a de sua singularidade e por esse viés identificar
representações sociais a respeito do trabalho docente. Cumpre destacar que algumas
contradições e tensões emergiram no contexto da análise as quais serão exploradas na
apresentação do trabalho.
Palavras-chave: Valores sociais. Representações sociais. Trabalho docente

Introdução
O presente trabalho traz uma reflexão desenvolvida por pesquisadores do projeto “Vozes
docentes e discentes sobre a escola, o ensinar e o aprender”, a partir de resultados
preliminares da pesquisa sobre valores sociais, que constituem um dos temas propostos pela
linha de pesquisa “Processos Psicossociais da Formação e Trabalho Docente”, vinculada ao
projeto internacional “Profissionalização docente”, da Cátedra UNESCO, desenvolvido pelo
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – Educação
(CIERS-ed) do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas.
Apresentaremos, primeiramente, o quadro teórico-metodológico da pesquisa para, em
seguida, discutirmos resultados preliminares da investigação sobre os valores sociais. Nossas
conclusões, em andamento, apontam para a transformação das representações sociais de uma
família de objetos sociais articulados à noção de valores no universo escolar do Ensino
Fundamental nas escolas pesquisadas.
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Trabalho docente e valores sociais
Para Lalande (1996), o sentido exato de valor, transposto da economia política para a
linguagem filosófica, “é difícil de precisar rigorosamente porque esta palavra representa o
mais das vezes um conceito móvel, uma passagem do fato ao direito, do desejado ao desejável
(em geral por intermédio do “comumente desejado”)”. Nesse sentido, podemos admitir que
uma das características básica dos valores sociais é a sua mobilidade e a falta de contornos
definidos. Por estar estreitamente associada a essa passagem do que é comumente desejado ao
que é desejável, a noção implica um processo de transição que se estabelece entre o fato e a
interpretação do fato, ou seja, entre o que acontece e o modo como o fato é experienciado. É
importante sinalizar que nessa transição os fatores situacionais, tais como as atitudes e as
emoções, transcendem à situação concreta, passando a servir de ponto de referência à
interpretação.
No campo da psicologia social, Sarabia (1998), lembrando Vander Zanden (1990), confirma
essa dimensão emocional ao afirmar que “os valores podem ser definidos como princípios
éticos com respeito aos quais as pessoas sentem um forte compromisso emocional e que
empregam para julgar as condutas”. De modo que, ao desejarmos avançar na investigação
sobre os valores que perpassam os processos psicossociais na interação professor-aluno,
aluno-aluno, no contexto sociocultural escolar, é importante considerar, com Fourez (2008),
que a escola, considerada como um “serviço público, com a missão de contribuir para a
coesão social, além de propagar democraticamente os conhecimento tem a função de propagar
o bem, subentendo-se os valores sociais. Nesse sentido, ela é geradora de atitudes que
ensinadas, implícita ou explicitamente, vão sendo incorporadas, ao longo do processo de
escolarização, sob a forma de um ethos escolar, assumido, consciente ou inconscientemente,
pelos protagonistas da ação educativa.
A tendência é atribuir ao professor que acompanha crianças e adolescentes em pleno processo
de constituição identitária, a responsabilidade de ajudá-los na construção e reconstrução de
valores sociais, que irão determinar suas atitudes diante da vida. Essa “missão”, nem sempre
aceita pacificamente como uma de suas atribuições, torna cada dia mais árduo o trabalho
docente na escola, sobretudo, quando se considera a fluidez e a flexibilidade das instituições
sociais (família, escola, igreja, trabalho), reguladoras das estruturas e ações humanas no que
hoje se denomina com Bauman (2007) de modernidade líquida.
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Se na “sociedade sólida”, os parâmetros que determinavam as normas dessas instituições
tradicionais eram modeladores de atitudes preestabelecidas, eles tendem a se arrefecer na
modernidade líquida, tornando importante investigar como os professores compreendem e
explicam o sentido atribuído aos valores sociais que guiam os processos de escolha e de
tomada de decisão que permeiam o exercício da docência. Essa é uma das preocupações
cruciais da pesquisa educacional, da formação de professores e das políticas educacionais com
vistas a promover o desenvolvimento de valores sociais que colaborem para a formação dos
jovens e o exercício da cidadania de forma ética e consciente. Essa discussão, presente na
LDBEN nº 9394/96, perpassa as diretrizes e bases da Educação Brasileira e, por conseguinte,
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) que ampliam a discussão, incluindo a ética
como um tema transversal, a ser observada na elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos
(PPP) das escolas. Por outro lado, o aumento da violência dentro das escolas tem se tornado
um tema cada vez mais recorrente, o que faz crescer a necessidade de se tratar os valores
sociais e éticos durante todo o processo de escolarização.

Delineamento da pesquisa
O presente trabalho toma como base o construto das representações sociais para abordar a
noção de valores a partir das vozes de professores do ensino fundamental. Do ponto de vista
epistemológico, o construto das representações sociais, proposto por Moscovici (1961), no
âmbito da Psicologia Social, funda-se no princípio de buscar explicar e compreender a
construção das representações de objetos sociais e suas implicações sobre as práticas
humanas, com o objetivo de nelas intervir. Considera-se, aqui, que essas representações de
objetos sociais nunca são meramente copiadas ou reproduzidas, mas elas se transformam,
transformando-os. Desse modo, os objetos sociais são recriados na experiência concreta dos
grupos com esses objetos, através de mecanismos de supervalorização de alguns de seus
aspectos e omissão de outros (JODELET, 2001). As representações dos objetos sociais são,
portanto, criadas, veiculadas e transformadas no discurso cotidiano, que circula nas esferas
sociais que os criam, proferem, transmitem e os defendem, articulando-os às práticas sociais
com as quais as representações sociais se fundem, num amálgama de linguagens, ações,
percepções, afetividade e cognições.
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Para a recolha dos dados de pesquisa, foi utilizada a Técnica Q, concebida por William
Stephenson e adaptada por Gatti (1972), que a considera como um instrumento rico e flexível
para a constituição dos dados no âmbito das Ciências Humanas. A técnica consiste em 70
itens a serem classificados numa régua contendo uma escala de 0 a 10. Os participantes de
nossa pesquisa deviam incluir nessa escala da régua um número predeterminado de itens para
garantir uma distribuição relativamente equilibrada de acordo com a concepção da técnica. Os
70 itens foram propostos pelos pesquisadores do grupo com base em pesquisas anteriormente
realizadas, retomando ideias relativas à convivência social na escola, atitudes, cidadania etc.
A recolha de dados incluía além da técnica Q, um questionário e a assinatura do
consentimento livre e esclarecido. Ela foi realizada junto a 25 professores do ensino
fundamental da cidade do Natal, sendo três escolas das redes públicas e uma da rede privada.
Os instrumentos da pesquisa foram aplicados nas escolas de atuação dos professores
participantes. O critério para a escolha das escolas foi a sua disponibilidade para aceitar a
realização da pesquisa. E o critério para a escolha dos professores foi o seu interesse e sua
disponibilidade de tempo para integrá-la.
O trabalho de processamento dos dados propõe a distribuição dos participantes em dois
grupos: Grupo 1 e Grupo 2. Como se pode observar nas tabelas que seguem abaixo, há uma
predominância ainda que pequena de mulheres no Grupo 1.

Tabela 1. Divisão dos grupos por sexo
Grupos
Sexo

Grupo 1

Grupo 2

Total

Feminino

70%

40%

52%

Masculino

30%

60%

48%

Total

100%

100%

100%

Enquanto o Grupo 1 é composto por 70% de professoras o Grupo 2 conta com 60% de
participantes do sexo masculino contra 40% de mulheres.
Em relação à idade, a maioria dos participantes se encontra na faixa etárias entre 31 e 41 anos,
o que nos leva a crer que já está há algum tempo exercendo a profissão docente:
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Tabela 2. Divisão dos grupos por idade
Idade

Grupos

Total

Grupo 1

Grupo 2

21 a 30 anos

_____

20%

12%

31 a 41 anos

70%

60%

64%

Mais de 40 anos

30%

20%

24%

Total

100%

100%

100%

Neste trabalho, fizemos a opção de analisar o Grupo 1, isso se deve ao fato de ele está
composto por sujeitos que apresentam um perfil semelhante nas respostas aos itens. As cargas
de cada sujeito do Grupo 1 são mais altas do que em outros componentes. No que se refere ao
Grupo 2, este é formado por sujeitos que têm perfil de respostas diferente do perfil dos
sujeitos do Grupo 1. Nesse caso, as cargas dos sujeitos do Grupo 2 são mais baixas do que em
outro componente.
O Grupo 1 é predominantemente formado por mulheres, o que corresponde ao que se observa
com muita frequência em se tratando de profissionais da Educação; e a faixa etária do Grupo
1 (homens e mulheres) situa-se majoritariamente entre 31 e 41 anos. É importante destacar
que todos pretendem continuar a serem professores, apesar de 50% dos participantes dizerem
que não se sentem realizados/satisfeitos como professores. A grande maioria (60%) deseja
fazer outro curso universitário e 70% não acumulam outra função além da docência, embora
antes de se tornarem professores, 60% tenham exercido outro trabalho remunerado.

Valores e representações sociais em movimento
De posse das estatísticas do grau de importância atribuído aos itens pelos respondentes, ao
invés de optarmos pela média dos dois grupos, preferimos analisar aqui as respostas dadas
pelo Grupo 1. Procedemos da seguinte maneira: selecionamos 20% dos itens de maior
importância e 20% dos itens considerados de menor importância pelo grupo.
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Tabela 3. Divisão dos itens de maior e menor valor
Ord.

01

Itens de maior valor

%

Itens de menor valor

%

O respeito ao outro é um dos princípios

8.4

Com os alunos de hoje ensinar conteúdo já é

1.1

que alimentam as relações humanas

uma proeza falar em cidadania é um luxo

É preciso acreditar no aluno

8.3

02

05

7.8

A cada um cabe estabelecer o certo e o errado

1.5

7.4

Sei que é preciso respeitar o ponto de vista do

2.5

para dar aula
Não basta ensinar bem os conteúdos eu

04

tenho que trabalhar bem os valores

aluno como cidadão, mas nem sempre ajo

sociais

assim.

O

“conteúdo

escolar”

incluir,

7.4

necessariamente, valores e atitudes.
06

A ética é um dos pilares que sustenta o

7.3

A escola deve ser um ambiente acolhedor

6.9

O professor que discrimina ensina o aluno

6.8

2.7

A

indisciplina

dos

alunos

decorre

da

2.7

Auxilio a que compreendam as redes sociais

2.8

com elos concretos de solidariedade.

A escola é um espaço de promoção da

6.7

cidadania

Estou atento a atitudes de solidão que me

3.2

parecem opostas à convivência social.

Reconhecer a dialógica entre o singular e
10

O professor é o responsável pela formação da

desorganização da escola

a discriminar
09

2.7

cidadania

para seus alunos
08

Meu aluno avança na direção das minhas
expectativas em direção a ele

sentimento de pertença a um grupo
07

1.3

formação de como viver em sociedade
É preciso acreditar no papel do professor

03

O aluno chega à escola sem nenhuma

6.3

Eu nunca saio da sala durante a aula.

3.3

6.2

O aluno aprende a ser bom cidadão quando

3.4

o plural o individual e o coletivo faz parta
do trabalho em sala de aula

11

Preciso ser exemplo dos valores que
prego aos meus alunos

12

tem bons professores.

Devo colaborar com cada aluno para que

6.2

tenha um projeto de vida
13

Estimulo os alunos a falarem sobre seus

3.4

sentimentos e emoções.

Por trás de cada atitude do aluno há uma

6.1

história que ele construiu no convívio

O aluno busca direitos que estão além

3.5

daqueles que deve ter.

social
14

A

formação

cidadã

precisa

ser

6.1

experienciada no cotidiano escolar
15

Aprendemos também a ser cidadão
ensinando a cidadania.

Contribuo para que o aluno torne-se mais

4.0

sensível ao sofrimento do outro.
6.1

Ajudo aos alunos que desejam expressar seus

4.0

anseios, expectativas, medos, revolta...
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Os três primeiros itens de maior valor (8.4; 8.4; 7.8) fazem referência às relações entre os
protagonistas da ação educativa: o professor e o aluno. E sinaliza, na preferência dos
respondentes, a importância do respeito mútuo como valor primordial para ação na sala de
aula e em consequência para que a escola cumpra a sua função social, de transmissão dos
conhecimentos e de valores sociais. Os dois próximos itens reforçam essa representação do
respeito mútuo como atitude alicerçada na necessidade de acreditar nas funções precípuas
desses protagonistas. Por um lado, reconhecer o aluno (a criança ou adolescente) como ser
capaz de aprender, pois em princípio é para isso que ele vem à escola, e por outro lado,
reconhecer o “papel do professor” para ensinar, ou seja, exercer a função que lhe é atribuída
pela escola.
Observamos que uma vez delimitado os grandes pilares da educação: o ensinar e o aprender
na escola, e o reconhecimento de seus protagonistas como seres em quem se deve acreditar, os
dois itens de maior valor a seguir fazem emergir as representações dos professores com
relação aos valores sociais na sua articulação com os conteúdos escolares. Essa preferência
parece estar em sintonia com uma nova ordem. A escola estaria sufocada por diversas formas
de violência externa e interna que são sintomas de desregulação societal. Por lado, ela se torna
o palco no qual tende a explodir questões sociais de grande importância, rupturas familiares,
abandono, discriminação, medicalização, drogadição... e por outro lado, os próprios alunos e
professores também se sentem violentados pela ausência de sentido da escola. Tal situação faz
emergir um reordenamento do trabalho docente. Este não poderia se limitar à transmissão dos
saberes disciplinares, pois os professores parecem sinalizar por meio dessas escolhas que a
função social da escola no processo de democratização do conhecimento já não poderia se
fazer de uma forma impessoal. As crianças entram cada vez mais cedo na escola e tendem a
permanecer durante cada vez mais tempo, ao ponto de podermos dizer que a primeira
socialização se faz num processo de alternância na escola e na família e não mais na família
unicamente.
Na realidade, os professores além de perceberem a importância desses valores, demonstram
compreender que os princípios éticos devem ser vivenciados na cotidianidade da escola,
conforme sugerem a escolha dos itens: “A escola é um espaço de promoção da cidadania”
(6.7); “A formação cidadã precisa ser experienciada no cotidiano da escola” (6.1). Um item
com maior pontuação é o da representação da ética como “um dos pilares que sustenta o
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sentimento de pertença a um grupo” (7.3). Essa representação da ética fala de um
entendimento por parte do professor de que o pertencimento do(a) aluno(a) ao ambiente
escolar exige uma vivência desses princípios éticos na escola. Nesse sentido, a representação
dos professores sobre eles mesmos emerge na escolha de dois itens em que aparecem como
modelos para os alunos no que concerne sua própria atitude e o zelo pela observação de
princípios éticos. É o que confirmam as escolhas dos dois itens seguintes: “O professor que
discrimina ensina o aluno a discriminar” (6.8); “Preciso ser exemplo dos valores que prego
aos meus alunos” (6.2).
Cumpre destacar que algumas contradições e tensões que surgem no contexto da análise
desses itens dizem respeito ao fato de que as instituições, como sugere Bauman (2007, p.7)
“não podem mais servir de arcabouço de referência para as ações humanas, assim como para
as estratégias existenciais a longo prazo”. Na ausência dessas referências, cada aluno é
desafiado a construir projetos e percursos próprios, muitas vezes contrários a trajetórias
preestabelecidas, e sem o apoio devido de adultos mais experientes. Podemos admitir, para
finalizar a análise das escolhas de maior valor, que os professores reconhecem a necessidade
de se aproximar mais dos alunos. Se tradicionalmente a cultura escolar se esforça para
transformar a criança em aluno, desde os primeiros anos de escolarização, dotando-a de
requisitos exigidos pela cultura escolar, o que se observa nas escolhas do item 11: “Devo
colaborar com cada aluno para que tenha um projeto de vida” (6.2) e do item 13: “Por trás de
cada atitude do aluno há uma história que ele construiu no convívio social”.
Consideramos que se trata, nesse caso, da reconstrução de uma representação social do
processo de escolarização que tendia a uma despersonalização, pela neutralização de
subjetividades e da historicidade do indivíduo, a favor de uma homogeneização de condutas e
atitudes que visava a que a cada um se identificasse como alunos, estudantes, professores, de
acordo com as marcas de universalização da cultura escolar. Essas escolhas são indícios de
uma nova representação social do aprendente e do processo de escolarização. Assim ao invés
de buscar uniformizar crianças, adolescentes e adultos em alunos, enquanto personagens que
atuam no cenário da escola, essas escolhas sinalizam uma nova direção: a da transformação
do aluno em uma pessoa com história própria e com a qual o professor se sente
comprometido, o que sugere a escolha do item 12: “Devo colaborar com cada aluno para que
tenha um projeto de vida”.

802

Corroborando com as ideias acima expostas, os Itens menos valorizados pelos participantes
da pesquisa dizem respeito àqueles que depreciam os alunos e sua capacidade de aprender,
como se pode observar na escolha do item 1: “Com os alunos de hoje ensinar conteúdo já é
uma proeza falar em cidadania é um luxo” (1.1 ); e do item 2: “O aluno chega à escola sem
nenhuma formação de como viver em sociedade” (1.3). Considerando o contexto estudado, a
escolha da alternativa 03, “A cada um cabe definir o certo e o errado” (1.5), nos permite
inferir que a representação da construção de valores na visão do professor é que ela se faz
coletivamente em espaços de socialização e não de forma isolada.
Considerando as próximas escolhas menos valorizadas pelos participantes da pesquisa, foi
possível agrupar inicialmente algumas delas tendo como eixo aglutinador atitudes dos
professores no contexto escolar expressadas em alternativas autorreferentes, ou seja, aquelas
nas quais eles próprios se veem como responsáveis pela ação, a saber: “Sei que é preciso
respeitar o ponto de vista do aluno como cidadão, mas nem sempre ajo assim” (2.5); “Meu
aluno avança na direção das expectativas em relação a ele” (2.7); “Auxilio a que
compreendam as redes sociais com elos concretos de solidariedade” (2.8); “Estou atento a
atitudes de solidão que me parecem opostas à convivência social” (3.2); “Eu nunca saio da
sala durante a aula” (3.3); “Estimulo os alunos a falarem sobre seus sentimentos e emoções”
(3.4); “Contribuo para que o aluno torne-se mais sensível ao sofrimento do outro” (4.0);
“Ajudo aos alunos que desejam expressar seus anseios, expectativas, medos, revolta” (4.0).
Essa alternativas de baixa escolha podem indicar que para os professores, parece ser difícil se
colocar no centro da ação, sobremaneira, quando se trata de assumir atitudes que não estão
diretamente associadas a aprendizagem dos conteúdos escolares, mas se voltam para relações
mais pessoais que envolvem sentimentos, emoções, anseios, expectativas etc. Para Fourrez
(2008), quando se diz “eu” assume-se uma certa responsabilidade, engaja-se o eu pessoal, o
que parece ultrapassar a representação do professor como elo entre a instituição e o aluno,
mas sem ir além de suas funções de propiciar a aprendizagem de conteúdos escolares. É sobre
esse aspecto que desejamos concluir nossas reflexões.

Considerações em andamento
Em cenários cujos valores se encontram difusos, posicionar-se de forma singular, afirmar o
“eu”, confrontar o outro, dialogar com base em valores não se configura como uma alternativa
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das mais valorizadas pelos professores. Por essa razão, os resultados dessas primeiras análises
trazem uma pista importante para o trabalho com as representações sociais de valores no
universo escolar, uma vez que no caso examinado a opção dos participantes seria a de entrar
em acordo com as instâncias que legitimam opiniões mais do que assumir compromissos
pessoais.
Outras escolhas menos valorizadas reforçam esse recuo diante da responsabilidade do
professor: “O professor é o responsável pela formação da cidadania” (2.7); “O aluno aprende
a ser bom cidadão quando tem bons professores” (2.7). Por outro lado, as escolhas tendem
também a reduzir a responsabilidade da escola: “A indisciplina dos alunos decorre da
desorganização da escola” (2.7) e a do aluno: “O aluno busca direitos que estão além daqueles
que deve ter” (3.4).
Quando confrontamos esses resultados com as alternativas mais valorizadas pelos
participantes, nos parece que nos deparamos com um momento crucial de transição das
representações sociais concernentes ao mundo escolar. Acreditamos que as representações
sociais de um objeto afeta uma rede de representações atinentes a esse objeto. Assim, como
vimos anteriormente, a reconstrução social do processo de escolarização que tendia a
neutralizar a subjetividade do indivíduo, a favor de uniformização de suas condutas em
função de padrões preestabelecidos de acordo a universalização da cultura escolar, tende a se
transformar. Nem o aprendente, nem a sua formação são vistos em função do processo de
escolarização ou de uniformização. As alternativas concernentes ao desejo de “colaborar com
cada aluno para que tenha um projeto de vida” (6.2) e o reconhecimento de sua
individualidade sua história de vida, expresso no item 13: “Por trás de cada atitude do aluno
há uma história que ele construiu no convívio social”, são sinais dessa mudança profunda de
representações sociais da escola, como lócus de formação humana, e do aluno, compreendido
na sua historicidade e sua subjetividade.
Esses primeiros achados revelam as mudanças da escola face aos desafios enfrentados com
alunos do Ensino fundamental no momento atual. Parece-nos que o ideário de adequar o
aluno ao mundo escolar, como um processo iniciático que o conduziria ao mundo do trabalho,
independentemente de seus quereres e saberes, tende a se arrefecer, diante das representações
de uma sociedade líquida, em que as trajetórias profissionais são menos previsíveis. A
representação do aluno tende então a acompanhar essa mudança social. É observando suas
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potencialidades e acreditando em sua capacidade que se abrem as possibilidades para ajudálos a transitar em diferentes mundos que se imbricam nos contextos sociais. Mundos que
ultrapassam, em certa medida, o universo livresco e se abrem para novas práticas
civilizatórias que invadem a escola sem pedir licença. Essa invasão provoca transformações
para a qual nem todos estão preparados, e muitos professores parecem não se sentir à vontade
nesse novo lugar que afetam sua imagem e sua identidade que se esvanecem com as
transformações das representações sociais de ensino e de aprendizagem.
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Resumo
Este texto visa discutir a concepção de amplitude destacada nas representações do campo de
atuação do pedagogo. A análise das entrevistas com os estudantes concluintes do curso de
Pedagogia revela uma representação baseada no sentido de amplitude para este campo em
relação direta com o sentimento de desvalorização da profissão docente, o que implica numa
supervalorização das outras áreas de atuação deste profissional.
Palavras-chave: Campo de atuação do pedagogo Curso de Pedagogia; Estudantes;
Representações Sociais.

Introdução
Atualmente o curso de Pedagogia é regido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL,
2006), que foram homologadas, em 2006, através da Resolução CNE/CP n.1/06, após um
longo processo de debates e embates acerca do funcionamento, da finalidade e do perfil do
curso. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) estabelecem “[...] princípios, condições
de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu planejamento e
avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior do
país [...]” (BRASIL, 2006, p. 1).
Dessa forma, as DCNs surgem como forma de atender às novas demandas da sociedade, no
sentido de instituir um novo perfil do profissional pedagogo a ser formado pelas Instituições
de Ensino Superior. A partir das novas Diretrizes, o curso de Pedagogia passou a
compreender diversas formações e campos de atuação. Segundo o art. 2° das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, a área de atuação do pedagogo consistirá
no
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exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área
de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 1).

Aquino et all (2011) sistematizaram, os espaços de atuação do profissional pedagogo,
articulando-os com suas atribuições em cada um desses espaços. As autoras elencaram como
principais locus de atuação a escola, as instituições hospitalares, as empresas, os meios de
comunicação, os sindicatos, a área de turismo e os museus. As principais funções destacadas
para esse profissional seriam: organização e gestão do trabalho escolar; desenvolvimento de
atividades recreativas e educacionais para crianças hospitalizadas com o intuito de
desenvolver seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais; planejamento, desenvolvimento e
administração de atividades relacionadas à educação/formação, além de planejamento,
treinamento e avaliação na empresa; assessoria na difusão comunicativa; desenvolvimento de
atividades educativas no âmbito de turismo e de museus; e planejamento, coordenação e
execução de projetos no âmbito dos sindicatos (AQUINO, 2011).
Pesquisas indicam, entretanto, uma desvalorização da atividade docente pelos estudantes do
curso de Pedagogia, que têm dado preferência a esses novos campos de atuação que o curso
vem englobando em detrimento da educação escolar. Isso pode estar acontecendo pela
desvalorização do magistério, fruto dos baixos salários do professor, das precárias condições
de trabalho, da burocratização da atividade docente, do predomínio da técnica, das imposições
exigidas pela gestão escolar, em detrimento da autonomia do professor, etc (AQUINO &
SARAIVA, 2011; MAIA & SILVA, 2008; BRAÚNA, 2009). Segundo Braúna (2009, p. 4),
“[...] as áreas de atuação do pedagogo são muitas, mas a preferência (36%) se dá pelas áreas
emergentes do campo educacional (pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, educação do
campo, etc.), seguida da área da administração e coordenação escolar (23%)”.
Gonçalves (2010) indica duas maneiras diferentes de os alunos de Pedagogia da Faculdade de
Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas verem a profissão, uma romântica
e outra negativa, tendo em vista os baixos salários do professor além da desvalorização e do
pouco reconhecimento da profissão docente, o que revela que os alunos ingressam no curso
sem qualquer informação mais ampla sobre o profissional que o curso de Pedagogia forma.
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Este texto, visa apresentar um recorte de nossa pesquisa de mestrado, que teve como tema as
Representações sociais do campo de atuação do pedagogo, destacando por ora, a concepção
de amplitude destacada nestas representações, em que se articulam elementos de
desvalorização da profissão docente e de supervalorização dos outros campos de atuação
profissional.

A teoria das representações sociais
A Teoria das Representações Sociais vêm atuando como um importante suporte para os
estudos na área educacional, ajudando a compreender o homem como ser social que se
constitui através de processos de interações sociais com outros sujeitos. O estudo das
representações sociais investiga como se formam e como funcionam os sistemas de referência
que utilizamos para classificar pessoas e grupos, e para interpretar os acontecimentos da
realidade cotidiana, se constituindo numa forma de pensamento social (MOSCOVICI, 1978;
JODELET, 2005) As representações sociais construídas pelos sujeitos refletem em seus
comportamentos e práticas sociais e no seu modo de pensar e agir sobre o objeto fruto de suas
representações. Assim, apresentamos como questão norteadora deste estudo: qual a concepção
de amplitude destacada nas representações do campo de atuação do pedagogo
Para Jodelet (2001), o ato de representar envolve um processo ativo de construção e
reconstrução mental do sujeito, de caráter referencial – as representações sempre são de
alguém sobre algum objeto, de caráter imaginativo, construtivo, autônomo e social.
Por essa razão, ao representar, o sujeito, de forma ativa, realiza um processo de reconstrução
do real permeada por uma dinâmica de comunicação que exerce um papel essencial no
processo de construção e difusão de uma representação, pois permite uma troca de ideias entre
os sujeitos, através de sua interação com seu grupo social, e o surgimento de novas
representações ou a propagação de representações já construídas no grupo (JODELET, 2001).
Outro aspecto a ser considerado no estudo das representações sociais é a orientação prática
que a representação desempenha, permitindo ao indivíduo situar-se no mundo e compreendêlo

Percurso teórico-metodológico
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Os participantes da pesquisa foram estudantes concluintes do curso de Pedagogia do Centro
de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, matriculados nos três turnos oferecidos
(manhã, tarde e noite). Inicialmente foram aplicados questionários a 103 estudantes, após sua
análise, entrevistamos 11 estudantes, com a aplicação de entrevistas semiestuturadas, que
foram realizadas no segundo momento da pesquisa.
Os critérios de escolha de participantes para responderem às entrevistas foi a busca por
contemplar a diversidade encontrada no grupo maior, dando conta de sua multiplicidade,
razão pela qual buscamos, primeiramente, entrevistar sujeitos de todas as turmas participantes
da pesquisa, utilizando como critério respostas dadas no questionário referentes à escolha do
curso de Pedagogia (estudantes que tiveram o curso como primeira escolha, outros que o
escolheram como segunda opção, por diversas outras razões) e à concepção do campo de
atuação do pedagogo (estudantes que citam um amplo campo de atuação, alunos que
focalizam o magistério).
Os dados obtidos a partir da transcrição das entrevistas passaram pelo procedimento da
análise de conteúdo, que se apresenta como uma técnica plurimetodológica e polifuncional,
tendo como principal objetivo realizar a interpretação do discurso, buscando ir além do dito e
procurando desvendar o sentido que se esconde por trás do mesmo, visando à inferência dos
conhecimentos relativos às condições de produção das comunicações (BARDIN, 2009).
Através desse procedimento foi realizada uma categorização dos dados, identificando os
conteúdos recorrentes e agrupando-os em categorias empíricas que emergiram de uma
primeira análise e codificação desses dados.

Resultados e discussão
No que tange à representação social do campo de atuação do pedagogo os estudantes
caracterizaram esse campo como amplo, porquanto pudemos identificar nas explicações dadas
pelos sujeitos que a concepção de amplitude envolve elementos como os espaços em que o
pedagogo pode atuar nas representações dos estudantes, as atribuições desse profissional,
além de sua relação com a concepção de educação.
O depoimento da estudante A70 retrata a representação de amplitude que o campo de atuação
do pedagogo tem para os estudantes de Pedagogia:
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[...] Só que daí a gente pode pensar nas possibilidades de atuação do pedagogo como
eu havia falado antes. Esse pedagogo estar atuando no espaço não-formal e aí a
gente pode pensar nas ONGs, que esse campo da educação que veio no contexto da
globalização ele vai emergir mais ainda, não pra negar a instituição escola, no
sentido da escolarização, mas pra caminhar juntos. Então esse pedagogo ele pode
estar atuando nesse espaço não-formal da ONG e aí pode estar atuando no próprio
espaço formal também. E não tá se restringindo a sua função de pedagogo só ao
campo de sala de aula, mas estar sempre todas as possibilidades que eu tenho de
estar explorando a pedagogia. E a gente pode estar até pensando também em outro
espaço não-formal, porque o campo da pedagogia é interessante por isso. Se a gente
pensa, por exemplo, que o pedagogo pode estar atuando no espaço hospitalar, na
empresa. Então a pedagogia ela tem essa dimensão, ela é ampla. E por isso também
eu faço o curso de Pedagogia, nessa possibilidade desses vários campos, dessas
várias atuações (A70).

Nesse sentido, é possível compreender as relações estabelecidas pelos estudantes de
Pedagogia quando atribuem ao campo de atuação do pedagogo a representação de amplo,
articulando nessa concepção elementos constitutivos desse objeto, mas também aspirações
individuais, porque as falas dos sujeitos deixam transparecer seus desejos de atuar
profissionalmente nas outras áreas que não a docência.
As representações sociais, enquanto forma de conhecimento social elaborado por um grupo
sobre determinado objeto, articulam as informações referentes a esse objeto às opiniões,
atitudes e crenças que integram o ambiente social, mas também são determinadas pelas
significações individuais que os sujeitos lhes atribuem. Conforme salienta Abric (2001), “[a
representação] é determinada ao mesmo tempo pelo 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” (p. 156).
Nesse sentido, outras pesquisas, como as de Braúna (2009), Oliveira (2010) e Duran (2010),
apontam que os estudantes de Pedagogia expressam grande desejo de atuar nas áreas
emergentes do campo educacional, em detrimento da sala de aula. No entanto, Oliveira (2010)
afirma que essa ampliação das possibilidades de trabalho do pedagogo proporcionou certa
resistência dos estudantes a trabalhar como docentes e aumento da procura pelas outras áreas
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de atuação, não só por questões de valorização profissional, mas também por questões
remunerativas e de condições de trabalho.
Gatti et al (2009) atribuem essa situação à desvalorização social da profissão docente, para a
qual contribuem diversos aspectos relacionados a essa ocupação, como a sobrecarga de
trabalho, a má remuneração, o desprestígio social, as condições de trabalho, etc.
Na visão dos estudantes de Pedagogia, a valorização do trabalho do pedagogo em ambientes
extraescolares contribui para essa representação, como afirma a estudante A46
Eu acho, primeiro por conta do salário, eu acho que o salário das outras áreas são
mais atraentes. Visto essa questão do trabalho do professor que ele é maior, a
questão do planejar, depois do avaliar e eu acho que o professor é mal-remunerado e
não-valorizado, eu acho que quando a gente sai da escola e vai, sei lá, para uma
empresa, eu acho que o profissional ele é visto de uma forma diferente, mais
valorizada. Eu acho que é por isso que os pedagogos eles tão saindo da escola, da
docência pra ir pra outras áreas (A46).

Os estudantes apresentam certo receio pelo exercício da docência, justamente pela realidade
encontrada nas salas de aula do país, principalmente de escolas públicas, em que não há
condições estruturais de trabalho, há casos de violência, além de os baixos salários
demandarem dos professores a atuação profissional em mais de um ambiente, como indica a
estudante A50:
Por conta da realidade da sala de aula, né. Como eu já tinha dito, é desgastante, você
ter que estar sempre bem pra lidar com os alunos, e tem a questão da sala de aula de
ser quente, uma sala de aula de uma escola da prefeitura é quente, às vezes é suja, às
vezes é superlotada, você tem que trabalhar, um horário só a remuneração não é boa,
então pra você se sustentar você tem que trabalhar no mínimo dois horários, dois
turnos, então tem que planejar, porque não pode chegar e dar uma aula de qualquer
jeito, tem que planejar. E a realidade da educação infelizmente no nosso país não é
muito boa né, pra isso.

A desvalorização da profissão docente foi referenciada pelos participantes da pesquisas de
Alves-Mazzotti (2007), sendo vista como um elemento forte e sempre presente nas
concepções sobre a profissão docente. Em articulação com os resultados de nosso estudo, as
autoras acima citadas afirmam que esse sentido é perpassado por diversos elementos da
realidade social, cultural e econômica que envolvem essa ocupação. São citados fatores, como
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as condições desfavoráveis de trabalho, o acúmulo de funções, a má remuneração, a grande
carga de trabalho e o pouco tempo de planejamento, a falta de autonomia e a burocratização
das atividades, o aumento da violência, entre outros.
Constatamos, que a representação do curso de Pedagogia pelos estudantes está ancorada na
concepção da formação para profissão docente, uma vez que eles incorporam aos elementos e
características dessa atividade, atribuindo os sentidos da desvalorização da profissão docente
às suas representações do próprio curso. O processo de ancoragem tem como função
incorporar o objeto às representações, num sistema de pensamentos pré-existentes, e, ao
mesmo tempo, estabelecer uma rede de significações em torno do mesmo, guardando,
portanto, particularidades que já circulavam no contexto social e que nem sempre estão
completamente relacionadas ao novo objeto (SANTOS, 2005).
Já a perspectiva de amplitude relacionada ao campo de atuação do pedagogo está ancorada na
diversidade de espaços institucionais em que o pedagogo pode exercer suas atividades de
trabalho, como da percepção de atuação desse profissional em atividades profissionais que
envolvam processos educativos em seu sentido mais amplo. A objetivação é o processo de
tornar familiar algo desconhecido, através da tentativa de tornar concreto e palpável o
conceito para que seja mais bem entendido. Faz com que se torne real um esquema conceitual.
No processo de objetivação apenas alguns elementos são retidos, ou seja, os sujeitos retiram
dos objetos algumas informações atinentes a conhecimentos anteriores, valores culturais, etc
(MOSCOVICI, 1978).
Esses são os sentidos que concorrem para uma representação baseada em um conceito de
amplitude da atuação profissional do pedagogo e de desvalorização da profissão docente, e
que interferem diretamente em suas práticas, concepções e crenças a respeito do curso, além
das perspectivas e escolhas profissionais dos estudantes.

Considerações finais
Nossos achados evidenciam uma representação pautada na perspectiva de amplitude, com
possibilidades de atuação em diversos ambientes além do escolar, relacionada diretamente
com a desvalorização da profissão docente (eixo central da formação e atuação deste
profissional) e com expectativas pessoais voltadas a uma ocupação de maior prestígio social.
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A possibilidade de formação ampliada, articulada com a desvalorização e o desprestígio social
da profissão de professor, com os baixos salários e as péssimas condições de trabalho desse
profissional, entre outros aspectos negativos destacados a respeito da profissão docente, vem
acarretando um desejo acentuado e crescente de atuação nas outras áreas emergentes do
campo de atuação do pedagogo em detrimento da sala de aula e do ambiente escolar como um
todo.
Apontando para uma representação ancorada na concepção da formação para profissão
docente, articulando os sentidos da desvalorização da profissão docente às suas
representações. Junto a uma perspectiva relacionada ao conceito de amplitude objetivada na
diversidade de espaços institucionais em que o pedagogo pode exercer suas atividades.
O desprestígio social atribuído ao curso de Pedagogia e à profissão docente derivam da má
remuneração do professor, acrescida das péssimas condições de trabalho desse profissional
(principalmente dos que atuam em escolas públicas), da violência nas escolas, do fracasso
escolar, do acúmulo de funções, de sua falta de autonomia, entre outros aspectos. Esse aspecto
de desvalorização da profissão de professor é o que leva muitos estudantes de Pedagogia a
optar por uma atuação profissional em outros ambientes que não o escolar.
Porém é preciso considerar que, apesar da compreensão de que os processos educativos são
amplos e acontecem em variados âmbitos e espaços da sociedade, o que demandaria a prática
profissional de um pedagogo, o objetivo principal do curso de Pedagogia é a formação
docente para atuação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
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ORIGEM E MODIFICAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE
EDUCAÇÃO ANALISADAS SOB O PRINCÍPIO DO DESENCAIXE

AGUILAR, Márcia Brandão Rodrigues - Universidade de São Paulo

Resumo
As Representações Sociais (RS) são derivadas e se modificam de acordo com princípios que
regem a sociedade. Neste trabalho, foram adotados como referencial teórico-metodológico,
alguns dos princípios norteadores que presidem as sociedades contemporâneas, a saber:
“princípio da ciência e da tecnologia”, “princípio do consumo” e “princípio do desencaixe”.
Busca-se, neste trabalho, discutir três processos educacionais analisados sob os princípios
norteadores, mormente sob a chave do “princípio do desencaixe”, proposto pelo sociólogo
Anthony Giddens (1991), que pressupõe a desestruturação progressiva da realidade e das
ideias que circulam em uma sociedade, em um determinado momento social, de forma a
serem recombinadas e reorganizadas. As extensões indefinidas de tempo-espaço, dicotomia
muito presente na obra do autor, são responsáveis pelo ‘deslocamento’ e reestruturação das
relações sociais em ambientes locais de interação. Os processos educacionais analisados sob
esta chave teórica orientam-se pelo desencaixe entre: (1) o conhecimento e a escola; (2) o
respeito/autoridade do professor e a relação com alunos/família; bem como (3) a qualidade e o
acesso à educação. Trata-se, portanto, de um trabalho de natureza teórica e ensaística no qual
os processos educacionais serão analisados, tendo-se em mente a necessidade de modelos
teóricos para explicar a forma que se organiza a vida em comum dos seres humanos, como
uma forma sistematizada de conhecimento. Dessa maneira, a caracterização das RS como
fluidas e dinâmicas surge dos princípios que permeiam e regem a sociedade. Segundo
Moscovici (2003), ao se analisar as RS do ponto de vista dinâmico, observa-se que as RS são
mais móveis e fluidas do que as teorias, pois são caracterizadas por uma teia de ideias,
metáforas e imagens, interligadas livremente. Quando os princípios organizadores de uma
sociedade são alterados, as RS também passam por modificações, características dos
processos dinâmicos que permeiam as sociedades contemporâneas.
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Palavras-chave: princípio do desencaixe, relação professor-aluno-família, representações
sociais educacionais.

Introdução
Os princípios que regem a sociedade dão origem às Representações Sociais (RS). Desta
forma, as RS se modificam de acordo com os valores que a estruturam. Para a análise das
sociedades contemporâneas há distintos, até mesmo conflitantes, modelos teóricos ou mesmo
combinações de modelos. Nesta análise, buscou-se convocar, ainda que de forma superficial,
alguns de seus princípios organizadores que estão em consonância com certo referencial
teórico, a saber: o “princípio da ciência e da tecnologia”, o “princípio do consumo” e o
“princípio do desencaixe”.
A “sociedade da informação”, conforme defendida por diversos autores (CASTELLS, 1996;
DUPAS, 2001; DOUKIDIS, 2004), é uma das características prementes da atual sociedade
pós-moderna, visto a pulverização de uma gama de aplicações para as tecnologias da
informação e comunicação (TIC). A era da tecnologia propiciou algumas consequências para
a sociedade, mormente transformações de ordem econômica e social.
Contudo, conforme argumenta Lefevre (2007), não é de surpreender que a ciência seja
genericamente aceita como um princípio de organização social devido principalmente às suas
consequências, ou seja, à produção de tecnologia e de seus produtos derivados, em áreas
como a comunicação (rádio, televisão, celular, computador, internet), os meios de transporte
(automóvel, avião), ou a saúde (medicamentos, diagnósticos, tratamentos).
Ao considerar que os processos de inovação incidem sobre a maneira pela qual pensamos,
Moscovici (2003) nos leva a entrever que a teoria das representações sociais pauta-se na
influência condicionante do social e do cultural em nossos desejos, necessidades e ações.
Atrelado à produção de bens de consumo, está o capitalismo que, conforme John Chamberlain
(1964, p.178), realiza diariamente “[...] um plebiscito de consumidores (na frase de Von
Mises), contando-se os votos na unidade monetária conveniente. Com os votos, o consumidor
dirige a produção, extraindo ou atraindo energias, cérebros, e capitais que lhe cumprirão as
vontades”.
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No sistema capitalista é disponibilizado um vasto campo de bens de consumo, produtos e
serviços, frente a um mercado moldado pelos desejos dos consumidores, induzidos a adquirir
constantemente novas mercadorias, como um imperativo de sobrevivência social.
Nesses termos, Lipovetsky (1989), Baudrillard (1995) e Featherstone (1995) alinham-se ao
alegarem que a sociedade pós-moderna é caracterizada por ser uma ‘sociedade de consumo’.
De acordo com os autores, o consumo e os indivíduos convivem numa relação inexorável, de
forma que o sistema de produção automatizado descaracteriza o indivíduo, que passa a ser
visto como um consumidor. Estes ganham novos espaços criados pela sociedade, nas quais as
relações entre os indivíduos são pautadas pelo exercício padronizado do consumo.
Na articulação entre os princípios organizadores da sociedade contemporânea, buscaremos
nos deter em três processos educacionais analisados, principalmente sob a chave do “princípio
do desencaixe”, proposto por Anthony Giddens (1991), um sociólogo inglês pós-modernista.
Tal princípio preconiza que a realidade e as ideias que circulam em uma sociedade, num
determinado momento social, são desestruturadas de maneira progressiva, com possibilidades
de nova combinação e organização das mesmas. Como consequência, dentre outras, o
desencaixe provoca o sentimento de insegurança e indeterminação, conforme discussão
elaborada por Bauman (2007).

Desenvolvimento
O princípio do desencaixe está baseado na possibilidade de separar o que antes estava ligado.
“Por desencaixe me refiro ao ‘deslocamento’ das relações sociais de contextos locais de
interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS,
1991. p.24). Tal processo é uma das características do dinamismo presente nas sociedades
modernas. Nesta perspectiva, analisaremos o desencaixe entre: (1) o conhecimento e a escola;
(2) o respeito/autoridade do professor e a relação com alunos/família; bem como (3) a
qualidade e o acesso à educação.
A escola era a principal e uma das poucas fontes onde o aluno poderia obter conhecimento e
ampliar suas ideias. A articulação espaço-tempo analisada por Giddens (1991) estava
‘encaixada’ e em perfeita sintonia, dado que a escola era detentora do local de primazia para a
ocorrência da aprendizagem, centrada na figura do professor, a fonte do conhecimento,
responsável por ‘iluminar’ a mente dos alunos (do grego, a, prefixo de negação e lumni, luz).
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Contudo, aliado ao “princípio da ciência e da tecnologia”, a escola deixou de ter o papel
central na aquisição do conhecimento. Dentre as causas para tal desencaixe, podemos atribuir
o advento da popularização dos computadores pessoais e posteriormente da internet, com
possibilidade de se obter informações sobre uma miríade de assuntos. A evolução dos meios
de comunicação propiciou mudanças na relação entre o tempo e o espaço. Neste sentido, é
possível afirmar que houve desestruturação progressiva da realidade educacional. No entanto,
ainda que na forma de iniciativas incipientes, a mesma foi reorganizada. Dessa forma, o
surgimento de propostas escolares com formatos inovadores para a construção e aquisição do
conhecimento é uma das consequências para o desencaixe entre a escola e o conhecimento. O
escopo do ensino tradicional – onde o professor era o centro, o aluno era uma folha em branco
a ser preenchida (tábula rasa) e o conhecimento era imutável e pronto a ser transmitido – tem
cedido espaço para a problematização e discussão das abordagens de ensino construtivistas.
Estas se prezam a elaborar abordagens contextualizadas do currículo a ser desenvolvido e
fundamentam-se em pressupostos nos quais o aluno está no centro e possui papel ativo em sua
aprendizagem, o professor é um mediador ou facilitador e o conhecimento é construído
coletivamente. Nesse sentido, de acordo com a legislação educacional, “o aprendizado deve
[...] se realizar pela participação ativa de cada um e do coletivo educacional, numa prática de
elaboração cultural. É na proposta de condução de cada disciplina e no tratamento
interdisciplinar de diversos temas que esse caráter ativo e coletivo do aprendizado afirmar-seá” (BRASIL, 2002, p.7-8). Ainda no art. 1° § 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
observa-se que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social” (BRASIL, 1996).
Esta discussão fundamenta a diferença de perspectivas sobre a função social da escola, entre
“informar” e “formar”, dado que informação se obtém na internet, rádio e televisão, como
também em livros, revistas e jornais, porém a formação não se adquire apenas com a
informação.
Também nos propusemos a argumentar sobre a autoridade do professor e o respeito que o
mesmo possuía, sob a ótica do “princípio do desencaixe”. As palavras respeito, autoridade,
austeridade, silêncio, ordem e disciplina estão atreladas às características do professor e de
sua metodologia de trabalho, em uma perspectiva tradicional que perdurou na sociedade
brasileira até meados do século XX. A autoridade e a função educativa do professor eram
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expressas pelas punições físicas, como a palmatória, aplicadas aos alunos quando seu
comportamento distanciava-se do esperado.
Dentre as instituições disciplinares analisadas por Foucault (1996), a escola esteve presente.
Para o autor, as sanções normalizadoras utilizadas pelas escolas, visam corrigir os desvios de
tudo o que se distancia das regras definidas. Ao hierarquizar, comparar, diferenciar, excluir
e/ou homogeneizar, as condutas são normalizadas através da punição. A escola, como
instituição disciplinadora, envidou esforços para moldar corpos dóceis e úteis à sociedade. O
professor, como sujeito disciplinador, foi considerado o detentor do poder para concretizar as
tarefas que lhe foram atribuídas.
Contudo, na sociedade contemporânea, mesmo na abordagem de ensino tradicional, a função
e a figura do professor sofreram drásticas alterações. Não são raros os casos de professores
ameaçados, agredidos, com carros riscados, por ousarem exercer o papel de disciplinadores. A
desvalorização do magistério, as longas jornadas de trabalho, a baixa remuneração, a
excessiva cobrança e culpabilização dos professores pelo insucesso escolar são facetas do
mal-estar que acompanha os educadores contemporâneos. Costa (2005) situa os professores
em uma constante condição esquizofrênica, pois trabalham ao mesmo tempo com as funções
emancipatórias para os estudantes e com a função disciplinadora, o que caracteriza o
desencaixe promotor da incerteza, da desconfiança e de certo rebaixamento do status social.
Tal argumentação pode ser ilustrada pela charge de Emmanuel Chaunu (2009), apresentada na
Figura 1. Esta ilustração foi utilizada na redação da prova de português no vestibular de 2010
do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) e expressa a RS da relação entre a família e o
professor.
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Figura 1: Que notas são estas?
É possível traçar um paralelo com o “princípio do consumo”, na acepção de Chamberlain
(1964), no qual o consumidor dirige a produção com o seu dinheiro, que lhe cumpre as
vontades. Nesta relação mercadológica regida pelo capital, a família é o cliente consumidor
dos serviços educacionais que exige o cumprimento de suas vontades frente ao prestador de
serviços, no caso, a instituição escolar.
No entanto, as relações educacionais podem ser comprometidas por este panorama. De acordo
com os resultados de pesquisa realizada com 77 professores de escolas públicas mineiras, a
expressão “a família não é mais parceira da escola” expressa a RS majoritária dos professores
em relação à família (MUNHOZ, 2010), que corrobora a RS da relação entre professor e
família expressa na Figura 1.
A escola já teve o papel disciplinador da criança e transmissor do conhecimento, com funções
e papéis bem definidos. Os princípios e valores que norteavam a família e a escola
preconizavam que as crianças deveriam ser disciplinadas e obedientes. Atualmente, a família
tornou-se mais permissiva e superprotetora. A criança ganhou espaço para a maior satisfação
de seus desejos e caprichos e os profissionais da educação não são devidamente preparados
nos cursos de formação inicial ou continuada, para enfrentar esta situação dicotômica. O
desencaixe é observado como consequência da perda e/ou alteração dos papéis
desempenhados pelos professores, alunos, pais e pela própria instituição escolar.
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Por fim, ao analisarmos o desencaixe entre a qualidade e o acesso à educação, é observada
uma relação inversamente proporcional. No Brasil, no início do século XX, a educação era
um privilégio de poucos, destinada apenas aos filhos da elite, que deveriam manter o status e
posição social do meio a que faziam parte.
Com o processo de lutas e conquistas, o acesso à educação foi ampliado e atualmente há
políticas públicas de garantia de direito assegurado a toda população. Porém, é forte a
hipótese de que devido à popularização da educação para as massas, houve decréscimo de sua
qualidade. A hipótese recebe respaldo no fato de que a rápida expansão não acompanhou a
formação de quadros para a educação, no qual apresenta formação de professores deficitária,
o que acarreta graves implicações para a qualidade da educação.
Nesse sentido, Gintis (1998) afirma que o sistema educacional legitima e reproduz os padrões
pré-existentes dos mecanismos de controle e de poder. O processo de estratificação da força
de trabalho, obtido por vias da educação, perpassa pelas relações sociais de subordinação,
situados na esfera econômica. Contudo, o modelo de escola como reprodutora e mantenedora
das diferenças de classe foi alvo de críticas que trazem à tona o pessimismo e a negação de
possibilidades para transformações políticas e sociais.
O “princípio do consumo”, baseado no modo de produção de serviços e mercadorias, no qual
a atual sociedade ocidental está imersa, alinha-se também à educação, que é negociada como
uma mercadoria e comprada conforme o poder aquisitivo. Ocorre, então, o dualismo
antagônico de dois possíveis modelos educacionais: a “alta qualidade para poucos” ou a
“baixa qualidade para todos”, o que instaura o conflito de classes sociais.
Na análise da dimensão diacrônica, que considera a história, os princípios do passado, do
presente e do futuro, levanta-se a hipótese de que não há aplicabilidade do desencaixe, nem da
mudança entre o passado e o presente, visto que a educação ainda é utilizada para a
manutenção das classes e da estrutura social. A qualidade da educação ofertada à elite permite
que esta se mantenha como centro de controle do poder. Contudo, a educação ofertada às
massas não oportuniza as mesmas possibilidades de ascensão. Na legislação educacional, o
Brasil demonstra interesse de estar “em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação
para Todos” (art. 87° § 1; BRASIL, 1996). Os movimentos sociais que levantam a bandeira
da educação militam por políticas públicas que assegurem uma “educação pública, de
qualidade, para todos”.
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Esta sociedade estruturalmente conflitiva é uma das características que lhe confere a
dinamicidade. Segundo Moscovici (2003, p.210), “do ponto de vista dinâmico, as
representações sociais se apresentam como uma 'rede' de ideias, metáforas e imagens, mais ou
menos interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teorias”. Assim, a
caracterização das RS como fluidas e dinâmicas surge dos princípios que permeiam e regem a
sociedade.

Considerações finais / conclusão
Neste trabalho utilizamos o “princípio do desencaixe” de Giddens (1991) para analisar três
processos educacionais. Quando os princípios organizadores de uma sociedade são alterados,
as RS também passam por modificações, características dos processos dinâmicos que
permeiam as sociedades contemporâneas.
A compreensão da problemática dos desencaixes ocorridos em distintos processos
educacionais e de seu sentido nas sociedades contemporâneas passa, entre outros caminhos,
pelo entendimento do papel das instituições escolares e sua relação com o conhecimento
formal, redefinição do papel do professor como o agente central na relação
ensino/aprendizagem, no contexto das sociedades contemporâneas globalizadas, onde a luta
pela qualidade da educação ainda se faz presente. Com as reflexões expostas no trabalho,
visamos contribuir com o campo educacional, de forma a ajustar os desencaixes em um
mecanismo de ancoragem/objetivação (MOSCOVICI, 2003), com vistas a tornar o não
familiar em familiar.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS SECUNDARISTAS DO TIMOR-LESTE
QUANTO ÀS DISCIPLINAS ESCOLARES E SEUS ESTUDOS FUTUROS

AGUILAR, Márcia Brandão Rodrigues - Universidade de São Paulo
REZENDE, Daisy de Brito - Universidade de São Paulo

Resumo
As pesquisas no campo das Representações Sociais (RS) podem contribuir para a
compreensão dos processos educativos, como um instrumento analítico para a abordagem das
questões educacionais (MADEIRA, 1998). Esta pesquisa foi realizada no Timor-Leste, um
país do Sudeste Asiático, que já foi colônia de Portugal entre 1511 a 1975, seguida por 24
anos de brutal ocupação indonésia. As Nações Unidas assumiram o governo transitório em
1999, quando em 2002 foi obtida a independência (MAGALHÃES, 2007). Os participantes
da pesquisa foram 464 alunos, dos quais 153 alunos pertenciam ao 10o ano, 143 alunos ao 11o
ano e 168 alunos ao 12o ano, distribuídos em 18 salas de aula de seis escolas secundárias
distintas. Foram analisadas as seguintes questões: “qual é a matéria de que você mais
gosta?”; “qual é a matéria de que você menos gosta?”; “Você tem intenção de continuar os
estudos na universidade? Se sim, em qual área de interesse?”. A análise destas três questões
abertas foi agrupada, pois elas se complementam e permitem o cotejo entre as respostas
acerca dos interesses dos alunos no que tange ao Ensino Superior com aquelas referentes às
disciplinas escolares. Das respostas emergiram as categorias de análise, sendo os campos do
conhecimento classificados como: “Ciências Naturais e Matemática”, “Ciências Humanas” e
“Linguagens e seus Códigos”. De forma a investigar a homogeneidade do grupo e a influência
do ensino escolarizado nas RS, a análise efetuada teve a intencionalidade de comparação,
através da distinção de subgrupos pela a seriação dos alunos. Os resultados apontam para o
prestígio de que gozam as disciplinas relativas às “Ciências Naturais e Matemática” dentre os
alunos de todos os anos pesquisados, o que sugere ser esta uma possível RS apreendida. Foi
observado, além disso, que conforme o progresso das séries escolares crescia, havia aumento
progressivo no interesse pelo nível superior nas áreas de “Ciências Naturais Básicas” e
“Aplicadas”. É possível afirmar que dentro da área de Ciências Naturais, a correlação entre as
disciplinas preferidas com as intenções de um futuro curso superior, está diretamente
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relacionada, o que sugere coerência entre as possíveis RS elencadas, dada a obtenção do
mesmo discurso por caminhos distintos. Portanto, conclui-se que as disciplinas inseridas em
tal área são preferidas pelos alunos e os mesmos declaram ter a intenção de dar
prosseguimento aos estudos superiores em cursos relacionados às Ciências Naturais. Esta
pesquisa aponta para futuros desdobramentos, ao aprofundar a compreensão da espantosa
aderência dos alunos timorenses às Ciências Naturais, frente ao habitual desprestígio em que
transitam as disciplinas desta área no Brasil e em outras regiões do mundo.
Palavras-chave: Representações Sociais; Timor-Leste; Disciplinas Escolares; Estudos
Futuros.

Introdução
A partir da década de 90, as pesquisas de Representações Sociais (RS) como um instrumento
analítico para a abordagem das questões educacionais foram intensificadas (MADEIRA,
1998). De fato, as RS podem contribuir para a compreensão dos processos educativos, tanto
em uma perspectiva macroscópica, quanto em pormenores de análises do cotidiano escolar, da
turma, dos saberes, das instituições educacionais e das relações pedagógicas (GILLY, 2001).
A prática docente pode ser elaborada com direcionamento intencional advindo de análise das
RS presentes nos grupos de alunos. Ao professor, compete refletir sobre as representações
existentes no alunado, de forma a integrá-las ao seu método de ensino. Dessa forma, uma das
funções das RS é viabilizar a comunicação entre os indivíduos de uma comunidade,
“fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos
de seu mundo e da sua história individual e social” (MOSCOVICI, 2003, p.21).
Para configurar e abranger os elementos e as relações presentes nas RS, sob a ótica do saber
prático, Jodelet (2001) propôs três perguntas estruturantes, que descortinam três planos
distintos, a saber: (1) “Quem sabe e a partir de onde sabe?” Indicam as condições de produção
e de circulação das RS; (2) “O que e como se sabe?” Revelam os processos e os estados das
RS; (3) “Sobre o que se sabe e com que efeito?” Aponta para o estatuto epistemológico das
RS, expresso pela afinidade entre o real e a representação.
Partindo-se de tais planos norteadores, será feito um breve histórico político e educacional do
Timor-Leste, com vistas à caracterização das condições de produção das RS que
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investigamos, através da problematização de “quem sabe e a partir de onde sabe”, conforme
sugerido na literatura (JODELET, 2001).
O Timor-Leste é um pequeno país localizado no Sudeste Asiático, na parte oriental da ilha de
Timor. Semelhante ao Brasil, aquele país foi colonizado por Portugal de 1511 a 1975, seguida
por 24 anos de ocupação pela Indonésia. As Nações Unidas assumiram o governo transitório
em 1999, quando em 2002 foi obtida a independência (MAGALHÃES, 2007).
As fases do processo educativo estão relacionadas aos períodos políticos ocorridos naquele
país, mormente à língua de instrução e aos currículos adotados. Este trabalho tem por objetivo
identificar as RS de alunos secundaristas timorenses sobre disciplinas escolares, através do
cotejo entre as predileções das disciplinas com os estudos futuros em nível superior.

Desenvolvimento
De acordo com o artigo 16o da Lei de Bases da Educação (TIMOR-LESTE, 2008), o Ensino
Secundário tem a duração de três anos. Assim, para caracterizar os sujeitos da pesquisa, foi
identificada a idade e o nível de escolaridade (série em que estuda). Dessa forma, foi possível
analisar os dados através de um panorama comparativo entre os níveis de escolaridade (10o,
11o e 12o anos). Participaram da pesquisa, 153 alunos do 10o ano, 143 alunos do 11o ano e 168
alunos do 12o ano, perfazendo o total de 464 alunos. Estes estavam distribuídos em seis
escolas secundárias distintas, totalizando 18 salas de aula.
No contexto timorense, a idade ideal para se cursar o Ensino Secundário é de 16 a 18 anos.
Assim, as idades foram agrupadas da seguinte forma: “Menos de 16 anos”, com 27 alunos,
“De 16 a 18 anos”, com 340 alunos, “De 19 a 20 anos”, com 82 alunos e “Mais de 20 anos”,
com 15 alunos. Estes dados mostram que a distorção idade-série para as escolas secundárias
pesquisadas é pequena, já que, considerando-se as três séries de ensino, apenas cerca de 3%
dos alunos têm mais de 20 anos.
Os alunos foram questionados sobre a preferência quanto às disciplinas constantes de seu
currículo e quanto às intenções no que se refere a um futuro curso superior. Na análise destas
respostas houve a intencionalidade de cotejo, através da distinção entre o ano cursado. As
respostas acerca dos interesses no que tange ao Ensino Superior e aquelas referentes às
disciplinas escolares são complementares e permitem que se verifique a relação entre esses
aspectos, de forma a identificar possíveis RS que circulam neste grupo social.
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Do ponto de vista epistemológico, concordamos com a sistematização das áreas curriculares
proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000), em
“Ciências Naturais e Matemática” (categoria na qual reunimos as disciplinas de Matemática,
Química, Física e Biologia), “Ciências Humanas” (História, Geografia, Economia,
Antropologia, Sociologia, Educação Moral e Religião) e “Linguagens e seus Códigos”
(Português, Inglês, Malaio, Educação Musical e Desporto). Com esta categorização, foram
organizados e analisados os dados resultantes das questões “qual é a matéria de que você
mais gosta?” (Figura 1) e “qual é a matéria de que você menos gosta?” (Figura 2).

Figura 1. Comparação das respostas dos alunos em diferentes níveis de ensino, quanto às
disciplinas mais apreciadas.
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Figura 2. Comparação das respostas dos alunos em diferentes níveis de ensino, quanto às
disciplinas menos apreciadas.

É interessante destacar a variação que ocorre entre o número total de respostas dadas a estas
questões, conforme apresentada nas Figuras 1 e 2. Do universo amostral de 464 alunos, foram
obtidas 745 respostas sobre as matérias preferidas (1,6 respostas/aluno 1) enquanto o valor foi
de 403 (0,9 resposta/aluno27) para as menos apreciadas. É possível que tais números
sinalizem a maior facilidade dos alunos em expor as predileções e certa inibição com a
visibilidade de suas insatisfações.
A Figura 1 aponta para o prestígio de que gozam as disciplinas relativas à área de “Ciências
Naturais e Matemática” dentre os alunos de todos os anos pesquisados. De fato, das 745
respostas em que os alunos expressam a predileção das diversas disciplinas, 75% (n = 559)
recaem em disciplinas do escopo das “Ciências Naturais”, que se destacam frente às demais.
Este dado corrobora as conclusões apresentadas na literatura (SALOMON et al., 1994) sobre
o prestígio social das ciências, da pesquisa e da tecnologia.
Ainda na Figura 1, é possível depreender a ocorrência de um progressivo aumento no
interesse para com as disciplinas da área de Ciências Naturais e Matemática com o avanço nos
anos de escolaridade [(60,4; 75,8; 84,2)%], demonstrando que a valorização dessa área
aumenta paulatinamente nas representações dos alunos, o que era de se esperar, visto estes
alunos estarem já cursando o último ano do Ensino Secundário, com ênfase na área de
Ciências Naturais, conforme detalhado na Introdução deste trabalho. De fato, essa progressão
não ocorre no caso das linguagens, em que a fração de respostas dos alunos diminui [(20,8;
17,5; 14,0)%] e na área de Ciências Humanas, onde as respostas também apontam para um
decréscimo de interesse [(18,9; 6,6; 1,9)%] ao longo da escolarização.
Considerando o caráter específico dos alunos secundaristas em Ciências Naturais dos 12o anos
investigados, não surpreende que os alunos desta série apresentem as maiores insatisfações
(Figura 2) nas Áreas de Linguagem e Ciências Humanas. Por outro lado, surpreende que na
área de Ciências Naturais tenha ocorrido aumento no desinteresse entre as disciplinas desta

1
2

745 respostas / 464 alunos = 1,6 respostas/aluno
403 respostas / 464 alunos = 0,9 resposta/aluno
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área do 11o para o 12o ano [(21,6; 27,9)%]. Em síntese, do universo de alunos do 12o ano
pesquisados, pode-se dizer que cerca de 22% dos alunos não gostam das Ciências Naturais,
um número expressivo e surpreendente, considerada a modalidade de curso estudada.
Este resultado pode ser melhor compreendido considerando-se o contexto em que é feita a
opção dos alunos por uma das áreas no Timor-Leste. Assim, no 12o ano, a opção para as áreas
de Ciências Sociais, Ciências Naturais ou Ciências Humanas e Línguas é feita pelos
professores, durante o conselho, baseados no desempenho dos alunos durante o 10o e 11o
anos. Os alunos que obtêm as melhores notas nos primeiros anos do Ensino Secundário são
encaminhados para a área de Ciências Naturais, pois os alunos que concluem o Ensino
Secundário nesta área podem prosseguir os estudos universitários em cursos de medicina,
engenharia e outros das áreas de exatas e biológicas. Entretanto, ter obtido boas notas nas
disciplinas da área das Ciências da Natureza não quer dizer, necessariamente, serem essas as
disciplinas preferidas do aluno, o que pode explicar os resultados de nosso trabalho.
De forma a sondar a coerência das possíveis RS sobre as afinidades dos alunos com relação às
disciplinas escolares, uma pergunta apropriada para dar continuidade a esta discussão é: há
correlação entre a apreciação que os alunos têm das disciplinas escolares e sua escolha de
curso superior? Nesse sentido, os alunos foram questionados sobre suas pretensões de dar
continuidade aos estudos e, em caso afirmativo, em qual área de interesse. A análise das
respostas positivas, ou seja, dos que pretendiam prosseguir em seus estudos no nível superior,
levou à construção de uma categorização, apresentada na Figura 3. É de nosso interesse
conhecer as áreas de interesse elencadas pelos alunos, que na categorização, se desdobraram
em três subcategorias, das quais duas explicitam as áreas do conhecimento analisadas nas
questões anteriores (a saber, “Ciências Naturais e Matemática” e “Ciências Humanas”).
Quanto aos cursos da área da linguagem, estes foram inseridos na subcategoria de Ciências
Humanas, devido à baixa incidência de respostas. Já as respostas negativas enfeixam as
justificativas fornecidas pelos alunos para o encerramento da vida estudantil antes dos estudos
universitários.
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Figura 3. Categorias e Subcategorias quanto às intenções de um futuro curso superior.

A partir dos dados sobre as intenções de estudar em um curso superior, foram elaboradas as
categorias que se subdividiram em “Áreas de Interesse” e “Instituições”. As respostas
negativas, por terem um baixo número de respostas, não foram contabilizadas nesta análise.
De fato, do universo de estudantes pesquisados, apenas 1% (n = 6) não pretende prosseguir
nos estudos após finalizar o Ensino Secundário, mesmo que algumas respostas façam
referência a atividades que não requerem uma formação universitária no sentido estrito, como,
por exemplo, cursos técnicos (subcategoria 2.1.3.1).
Ao construir o gráfico com as porcentagens de respostas por tipo de curso superior declarado
(Figuras 4), optou-se pelos grupos em que foi possível classificar mais respostas durante a
análise, independentemente de sua hierarquia na categorização (Figura 3). Assim, as
subcategorias “Ciências Naturais Básicas” (2.1.1.1) e “Ciências Naturais Aplicadas” (2.1.1.2),
ao serem somadas com as subcategorias “Ciências Humanas” (2.1.2) e “Outros” (2.1.3), com
a categoria “Instituições” (2.2) e com as respostas de alunos que não pretendem prosseguir
nos estudos, perfaz o total de 100% do número de respostas (n = 555).
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Figura 4. Comparação das respostas dos alunos em diferentes níveis de ensino, quanto às
intenções de um futuro curso superior.

Pela simples observação da Figura 4, é visível perceber que conforme o progresso das séries
escolares aumenta, há o crescimento progressivo no interesse pelas áreas de “Ciências
Naturais Básicas” e “Aplicadas”. A tendência geral do gráfico ressalta o aumento expressivo
ocorrido no interesse pelas disciplinas da área de “Ciências Naturais Aplicadas”, entre alunos
do 12o ano. Podemos afirmar que dentro da área de Ciências Naturais, a correlação entre as
disciplinas preferidas com as intenções de um futuro curso superior, está diretamente
relacionada, o que sugere coerência entre respostas a distintas questões.
Portanto, conclui-se que as disciplinas inseridas em tal área são preferidas pelos alunos e os
mesmos declaram ter a intenção de dar prosseguimento aos estudos superiores em cursos
relacionados às Ciências Naturais.
Para pesquisas futuras, é interessante aprofundar a compreensão da espantosa aderência dos
alunos timorenses às Ciências Naturais, frente ao habitual desprestígio em que transitam as
disciplinas desta área no Brasil e em outras regiões do mundo.

Considerações Finais / Conclusão

835

Este estudo visou a apreensão das RS de alunos secundaristas timorenses sobre as disciplinas
escolares, através do cotejo entre as predileções das disciplinas com os estudos futuros em
nível superior. Observou-se correlação direta entre a apreciação que os alunos têm das
disciplinas escolares com a sua escolha para o curso superior. Contudo, ao se dividir o
universo de alunos pesquisado em função da seriação, a apreensão das RS não foi homogênea
nos subgrupos, o que sugere influência do ensino escolarizado para as diferenciações entre
grupos de alunos em anos distintos.
Com intenção de desvelar a antinomia entre a espantosa aderência dos alunos timorenses às
Ciências Naturais com o habitual desprestígio em que transitam as disciplinas desta área no
Brasil e em outras regiões do mundo, são promissoras as possibilidades de entrecruzar tais
representações, pautando-se na amplitude e no caráter de “campo comum” que são peculiares
às RS.
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE “ALUNO DA EJA”: UMA REALIDADE
QUE SE REVELA NO DISCURSO DOCENTE
ALBINO, Giovana Gomes1 – IFRN/UFRN/PPGED.
ANDRADE, Erika dos Reis Gusmão2 – UFRN/PPGED.

Resumo
A busca por conhecermos com maior profundidade o universo docente, suas apreensões,
anseios e também inquietações nos serviram como impulso para a realização da pesquisa
evidenciada no presente trabalho, sobretudo, tendo como palco a Educação de Jovens e
Adultos – EJA –, enquanto modalidade de ensino repleta de singularidades, porém, aberta ao
ingresso de professores cuja formação, na maioria das vezes, não corresponde ao
conhecimento por ela solicitado. Nesses termos, nossa investigação apresenta como objetivo
conhecer a representação social que os docentes atuantes nos primeiros períodos da EJA
possuem acerca de ser professor nesta modalidade de ensino. Para tanto, contamos com a
participação de 90 professores atuantes em turmas dos períodos iniciais da EJA nas escolas da
rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, todas vinculadas a I Diretoria Regional de
Educação – I DIRED3 –, responsável pelas instituições de ensino localizadas nos municípios
de Natal, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. Nessa investida, respaldamo-nos
na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2009; 2012) e usamos o Procedimento
de Classificações Múltiplas – PCM – (ROAZZI, 1995) como mecanismo para obtenção dos
dados empíricos, bem como a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) enquanto meio para a
interpretação das justificativas atribuídas pelos participantes às classificações categoriais
propiciadas pelo PCM. Como resultados, observamos que os docentes não possuem um
conhecimento significativo sobre a EJA, suas especificidades e natureza, o que os leva a
desenvolver um trabalho educativo pautado pelo ensino infantil para o qual foram formados,
1

Professora do Núcleo Didático-Pedagógico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
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polos do território estadual e são responsáveis pela orientação de suas escolas e também daquelas de suas adjacências,
intermediando os direcionamentos advindos da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do RN – SEEC/RN.
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detendo-se numa imagem descritiva do “professor ideal”. Quanto à referida modalidade de
ensino, voltam-se à figura do aluno, sendo esta a representação social mais presente em seus
universos simbólicos, ainda que restrita à imagem histórica desse aluno, distante da realidade
atualmente vivida. Ademais, suprimem a ideia da representação social de “ser professor da
EJA”, negando tal modalidade de ensino e sedimentando a imagem do “ser professor”, numa
condição mais generalista, enquanto representação social, confirmando resquícios da
formação inicial vivenciada e um distanciamento da realidade de ensino com a qual lidam.
Palavras-chave: Representação social. Professor da EJA. Aluno. EJA.

Introdução
Conhecer a forma como os professores percebem e pensam o trabalho docente significa
buscar entender a relação por eles estabelecida com a profissão, com os seus fazeres na
cotidianidade, com as motivações e também as angústias que os tomam na prática diária. Tal
fato ganha ainda maior proporção quando carrega consigo singularidades dessa prática, como
é o caso do trabalho com modalidades específicas da educação, cujo trabalho exige maior
atenção às particularidades que envolvem os processos de ensino e de aprendizagem.
É a este respeito que nos voltamos na presente produção, quando destacamos resultados de
uma investigação realizada junto a professores atuantes nos períodos iniciais da Educação de
Jovens e Adultos – EJA4 – da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Tal intento,
impulsionado pela relação profissional vivenciada junto a esses professores, ganhou expansão
por considerarmos que apesar de se encontrarem na prática pedagógica com alunos jovens e
adultos, esses docentes não possuíam uma formação específica, voltada ao conhecimento da
natureza e das particularidades de aprendizagem do alunado da EJA.
Mediante essa realidade, nossa pesquisa objetivou conhecer a representação social que os
docentes atuantes nos primeiros períodos da EJA possuem acerca de ser professor nesta
modalidade de ensino. Assim, tendo como ênfase um ingresso no universo simbólico dos
participantes a fim de apreender seus modos de pensar e de se relacionar com o fenômeno da
docência na EJA, respaldamo-nos na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2009;
2012) como referencial às interpretações dos dados emanados da investigação.
2 O PERCURSO EMPREENDIDO E O ALCANCE DAS PRIMEIRAS DESCOBERTAS
4

Correspondentes aos anos iniciais – 1º ao 5º – do Ensino Fundamental.
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Buscando respaldo em Moscovici (2009) para a compreensão da teoria, encontramos a ideia
de que as representações sociais constituem um sistema de valores, noções e práticas que se
voltam tanto a estabelecer uma ordem passível de orientar as pessoas em seu mundo material
e social, possibilitando controlá-lo, quanto propiciar a comunicação entre os membros de uma
comunidade, “fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social” (p. 21).
Desse modo, ao tratarmos do fenômeno “ser professor da EJA”, que corresponde a cada um
dos docentes, mas, em sua generalidade, compreende um grupo desses profissionais
interagindo sobre e com um determinado referente, observamos aí o sentido psicossocial que
emerge numa prevalência à condição individual, mas, também, abrangente em seu caráter
social. Segundo Jodelet (2001), o caráter social das representações evidencia-se pela pertença
que se estabelece nos indivíduos, decorrente das implicações afetivas, das experiências, dos
modelos de pensamento inculcados ou transmitidos pela comunicação social e que regem as
relações das pessoas umas com as outras e com o mundo, orientando as condutas sociais.
No entender de Guareschi e Jovchelovitch (2007), esta é a grande relevância desta Teoria,
pois contrariando uma epistemologia voltada apenas ao sujeito ou ao objeto, ela centra seu
olhar na relação entre os dois. Assim, investigar uma representação social de “ser professor da
EJA” nos possibilita compreender como cada docente – e também o grupo – encontra-se
vinculado a tal modalidade de ensino ao ponto de nomeá-la e de simbolizar o papel
desempenhado no “lugar” EJA. Para o alcance de tal investida fizemos uso do Procedimento
de Classificações Múltiplas – PCM – (ROAZZI, 1995) na busca do material e, como
mecanismo interpretativo, da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Em relação ao PCM, consiste em um método de investigação, pautado nos pressupostos da
categorização, que permite ao participante fazer uso de construtos próprios e de expressar
livremente a forma como percebem e pensam sobre esses construtos, com um mínimo de
interferência do pesquisador. Assim, os estudos realizados com o uso do PCM têm como
interesse conhecer a maneira como os indivíduos pensam, sentem e se comportam diante dos
acontecimentos por eles vivenciados (ROAZZI, 1995).
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O desenvolvimento do PCM ocorre com o uso de um conjunto de palavras relacionadas ao
objeto de estudo adquiridas a partir da TALP5 e compõem-se por dois momentos: o da
classificação livre e o da classificação dirigida, ambos concretizados de modo sequencial e
individualmente. Em relação ao primeiro momento, refere-se àquele em que o participante
recebe as palavras e as organiza em grupos segundo critérios próprios, porém, tendo como
referência o termo indutor da pesquisa6. Tais agrupamentos são, posteriormente, explicados
ao pesquisador, o que permite a este fazer interlocuções e indagações que julgar necessárias.
Logo depois se dá a classificação dirigida que consiste na reordenação das mesmas palavras,
entretanto, considerando-se alguns critérios pré-estabelecidos7.
Em nossa pesquisa o PCM contou com a participação de noventa (90) professores atuantes em
turmas dos períodos iniciais da EJA nas escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do
Norte, todas vinculadas a I Diretoria Regional de Educação – I DIRED –, responsável pelas
instituições de ensino localizadas nos municípios de Natal, Macaíba, São Gonçalo do
Amarante e Extremoz. O critério de escolha por esse lócus de investigação correspondeu à
condição de atingir um maior número de docentes possível, uma vez ser essa DIRED que
atende pelo maior número de escolas com as turmas iniciais de EJA.
Nesse contexto, definido o grupo de participantes e tendo alcançado o material advindo do
PCM, partimos para o momento da análise do conteúdo alcançado. Para tanto, utilizamo-nos,
inicialmente, do SPSS 17.0 for Windows (Statistical Package for the Social Siences – Pacote
Estatístico para as Ciências Sociais) que consiste em um “programa utilizado para executar
análises estatísticas, manipular dados e gerar tabelas e gráficos que resumem os dados”
(WAGNER; MOTTA e DORNELLES, 2004, p.13), cujo resultado nos rendeu a figura 1,
projeção referente à classificação livre do PCM. Nessa projeção, é possível analisar a
semelhança entre os itens mediante a proximidade entre os pontos. Assim, “[...] os itens
representados através de pontos estão distribuídos de tal forma que as relações geométricas,
tais como a distância entre os pontos, reflete o tipo de relação empírica entre os dados”
(ROAZZI, 1995, p.26). Essa distância pode ser usada como parâmetro para a relação
5

O Teste de Associação Livre de Palavras – TALP – é um procedimento metodológico desenvolvido por Abric (1998) e
consta de um teste projetivo em que os participantes mencionam, ordenam e justificam certo número de palavras citadas a
partir de um termo indutor ou palavra-estímulo, cujos resultados são computados no contexto geral da pesquisa. Na presente
produção, optamos pelo termo “técnica” ao invés de “teste” porque, apesar de os encaminhamentos assemelharem-se àqueles
propostos pelo autor, seus resultados servem apenas como material para a efetivação do PCM, que consiste no procedimento
principal (COSTA, 2009, p.25), ou seja, usamos tal Técnica apenas para o alcance das palavras que servirão ao PCM.
6
No caso de nossa pesquisa, centramo-nos na expressão “ser professor da EJA é...”.
7
Nesta produção retrataremos apenas os resultados alcançados no momento da classificação livre do PCM,
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conceitual existente entre os itens, o que nos permite identificar as partições que
correspondem às categorias classificatórias usadas pelos participantes e, a partir disto,
desenvolvermos análises e elaborações teóricas sobre essas construções.

Figura 1: Projeção resultante da Classificação Livre do PCM.

RELAÇÃO
DOCENTE/
DISCENTE

DIMENSÃO
CONFLITIVA
DA/COM A
PRÁTICA

DIMENSÃO DO TER E DO SER
DOCENTE (IDEAL)

Fonte: Classificação Livre do PCM aplicada ao SPSS 17.0 for Windows

Diante de tal alcance, passamos à análise do conteúdo dos agrupamentos de palavras e,
consequentemente, das partições8 constantes da projeção. Essa análise ultrapassa a semântica
organizada e estruturada através da linguagem e visa interpretar o discurso dos participantes,
buscando os sentidos por estes atribuídos à mensagem (FRANCO, 2007). Assim, ao
evidenciar a análise de conteúdo como meio a ser utilizado para a apreciação das falas
resultantes do PCM, Roazzi (1995) considera que este procedimento possibilita compreender
de forma crítica o sentido das “comunicações através de uma descrição objetiva, sistemática e
quantitativa do conteúdo manifesto ou latente das significações explícitas ou ocultas do
conjunto de informações recolhidas” (p.20). Em nossa pesquisa, verificamos que através dos
agrupamentos os professores evidenciam seus entendimentos sobre o tema tratado,
desvelando elementos do seu campo representacional e nos permitindo acessar o latente retido
não só nas falas, mas nas entrelinhas das classificações.
Nesses termos, voltando-nos à figura 1, vale reafirmar que sua divisão em três regiões
demonstra a classificação dos itens feita pelos participantes. Em cada região localizam-se
aqueles itens classificados em uma mesma categoria e as proximidades entre os pontos
8

As partições da projeção e os títulos a elas atribuídos resultam das considerações do pesquisador sobre as justificativas
expressas pelos participantes na decorrência do procedimento de classificação.
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registram a empiria existente entre os dados (ROAZZI, 1995). Assim, observando a figura da
direita para a esquerda, deparamo-nos com a região denominada dimensão do ter e do ser
docente (ideal). Nesta, estão as palavras definidas pelos participantes como características
que os professores precisam “ter” para a atuação docente, bem como aquelas que determinam
como estes devem “ser” nessa atuação. São aí retratados atributos que definem um “professor
ideal”, dotado de capacidades almejadas para a profissão. Nesses termos, “o professor tem
que ter profissionalismo, ter responsabilidade, se preocupar em formar e respeitar o aluno.
Tem que ter paciência, vocação, compromisso e esperança, né? (PROFA. MARGARIDA9).
Vale informar que, na totalidade, os discursos proferidos resultam de conversações e estudos
advindos dos cursos de capacitação sobre as “competências e habilidades” necessárias ao
docente. As enunciações circulam em torno dos verbos “ter” e “ser” numa associação às
palavras utilizadas, porém, sem um conteúdo significativo, sem uma apropriação de seus
sentidos e em uma generalidade que suprime a especificidade da EJA. São aí destacadas
características cabíveis a qualquer professor, não essencialmente da EJA, o que nos aponta um
distanciamento entre esses docentes e a modalidade de ensino na qual estão inclusos.
A segunda região, localizada ao centro da gravura, concentra palavras que se associam à
relação docente/discente. As explicações sobre “politização” e “heterogeneidade” retratam
um direcionamento distinto daqueles voltados às palavras da região anterior. Em alguns
momentos percebemos certo desconhecimento sobre os significados das mesmas e em outros,
a atribuição de sentidos centra-se na figura do aluno. Neste caso, porém, numa referência à
imagem de aluno construída historicamente – pobre, marginalizado e que precisou optar entre
a escola e o trabalho – e não à realidade com a qual lidam no contexto atual, cujas turmas
compõem-se, em sua maioria, de adolescentes resultantes da distorção idade/série e que, por
este motivo, migram dos anos regulares do ensino fundamental para os períodos da EJA. Nas
expressões, são exaltadas ações que devem ser realizadas junto ao aluno; demonstradas as
dificuldades do trabalho docente em virtude das características que envolvem esse aluno;
destacadas inseguranças e desconhecimentos, dentre outros atributos que demarcam esse
trabalho, ainda que num misto de adversidades entre as condições reais vivenciadas e aquelas
presentes nos discursos descritivos sobre a EJA. A este respeito encontramos enunciações
como a da professora Amarilis: “Heterogeneidade... isso aqui é a turma que é misturada, né?
9

A fim de mantermos o anonimato dos participantes optamos por utilizar nomes de flores para identificação dos mesmos.
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Isso aí sempre vai haver... e mesmo assim nós buscamos o quê? Politizar o nosso objetivo, a
nossa conquista, porque é uma política, né? A gente conseguir trabalhar com esses jovens,
que é difícil, né?”.
Um breve olhar sobre as expressões relacionadas às palavras dessa região sinalizam, no geral,
uma ausência de propriedade sobre os discursos e uma reprodução assistemática dos
conteúdos que advêm das capacitações vivenciadas pelos professores. Assim, as justificativas
acabam na afirmação de que “Essa heterogeneidade... politização? Bem... isso aqui... hetero...
não sei. Politização... também, não sei isso aqui não. Não sei se é política...” (PROFA.
ACÁCIA), fato que demonstra grande distanciamento de questões ligadas à natureza da EJA.
A última região evidencia a “insatisfação” e a “angústia” em uma dimensão conflitiva
da/com a prática. Nos discursos, mostra-se comum a ideia de que esses sentimentos não
traduzem características de um bom professor. No geral, eles são ora negados pela
inadequação à magnitude da ação docente, ora expressivos de descontentamento pela
realidade vivida, como podemos perceber nas falas: “Essas duas eu deixei fora porque elas
não existem pra mim... no meu trabalho, no meu dia a dia elas não entram... de jeito nenhum”
(PROF. CRAVO). “Às vezes a gente fica angustiada na sala de aula. A gente vê aquele aluno
que tem dificuldade e a gente não sabe mais o que fazer, né? Vem aquela insatisfação
também, né? Aí, às vezes, eu fico insatisfeita mesmo com o trabalho” (PROFA. ROSA).
Demonstrações como estas expressam as inconstâncias desses professores no que se
refere à EJA e à natureza do trabalho destinado ao seu alunado. Inicialmente eles se pautam
em características que se remetem ao docente “ideal”; depois, ao se depararem com palavras
específicas do universo da educação de adultos, revelam desconhecimento do trabalho que ora
realizam; e, por fim, apesar das muitas angústias e insatisfações que vivenciam pela falta de
base formativa, de apoio e de estrutura, localizam-se em uma instabilidade de pensamento e
de discurso, buscando negar para si próprios a realidade pouco favorável com que lidam.

EM VIAS DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de toda a pesquisa empreendida, as conclusões a que nos detivemos centram-se sobre
o fato de que os participantes não possuem um conhecimento significativo sobre o sentido da
EJA, suas especificidades e natureza, o que os leva a desenvolver um trabalho educativo
pautado pelo ensino infantil para o qual foram formados, detendo-se numa imagem descritiva
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do que seria um “professor ideal”. A tratarem da referida modalidade de ensino, em meio a
essas fragilidades, voltam-se à figura do aluno, sendo esta a representação social mais
fortemente presente em seus universos simbólicos, porém, ainda restrita à imagem do aluno
historicamente construída, distante da realidade atualmente vivida nas escolas. Ademais, não
evidenciam qualquer menção à representação social de “ser professor da EJA”, registrando,
ao invés disso, uma negação à modalidade de ensino tratada e uma sedimentação do “ser
professor”, numa condição mais generalista, enquanto representação social, o que confirma
traços fortemente marcados formação inicial recebida e um distanciamento considerável da
realidade de ensino com a qual lidam, mas que não se identificam, para a qual não foram
formados e que constitui apenas um momento transitório em sua atuação profissional.

Referências:
ABRIC, Jean-Claude. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA,
Antonia Silva Paredes; OLIVEIRA, Denize Cristina de (Orgs.). Estudos interdisciplinares de
representação social. Goiânia: AB Editora, 1998.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro.
Lisboa: Edições 70, 2011.

GUARESCHI, Pedrinho A. JOVCHELOVITCH, Sandra. Introdução. In: GUARESCHI,
Pedrinho A. JOVCHELOVITCH, Sandra (Orgs.). Textos em representações sociais. 9ª ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p. 17-25.

COSTA, Ademárcia Lopes de Oliveira. Representação Social sobre Educação Inclusiva por
professores de Cruzeiro do Sul - Acre. Natal, 2009, 229 p. Dissertação (Mestrado em
Educação). Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

FRANCO, Maria Laura Publisi Barbosa. Análise de conteúdo. 2ª ed. Brasília: Líber Livro
Editora, 2007.

845

JODELET, Denise. Representações Sociais: Um domínio em expansão. In: JODELET,
Denise. (Org.). As Representações Sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.

MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. 6. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

_____. A psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis: Vozes, 2012.

ROAZZI, Antonio. Categorização, formação de conceitos e processos de construção de
mundo: procedimento de classificações múltiplas para o estudo de sistemas conceituais e sua
forma de análise através de métodos de análise multidimensionais. Cadernos de Psicologia, n.
1, p. 1-27, 1995.

WAGNER, Mário B.; MOTTA, Valter T.; DORNELLES, Cristina. SPSS passo a passo:
statistical package for the social sciences. Caxias do Sul: Educs, 2004.

846

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA INCLUSÃO EDUCACIONAL X EXCLUSÃO:
O QUE ELUCIDAM AS PESQUISAS RECENTES
ALMEIDA, Sabrina Araujo de1 - UNESA
CAMPOS, Pedro Humberto Faria2 - UNESA

Agência financiadora: PROSUP/CAPES

Resumo
A partir da análise da trajetória da Educação Especial é possível perceber que a discriminação
e o preconceito estão presentes no pensamento instituído nos diferentes momentos da história.
Desta forma, com a evolução no atendimento à pessoa com deficiência, buscam-se
possibilidades de aprendizagem, dando origem à inclusão educacional, que consiste no
fenômeno que procura garantir o acesso e a permanência de todo indivíduo na rede regular de
ensino. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo fazer um levantamento sobre as
pesquisas que trazem a discussão em torno da Inclusão Educacional, a partir do estudo da
Teoria das representações sociais, que identifica no imaginário social, determinadas
impressões sobre objetos, orientando e justificando práticas. A partir da análise dos trabalhos
foi possível identificar os seguintes objetos de estudo: educação inclusiva, inclusão, o
deficiente e necessidades específicas; tendo como base o discurso de professores da rede
regular de ensino, estudantes de licenciatura e professores especializados; além de promover o
estudo da relação inclusão/exclusão no ambiente educacional, a fim de identificar os
significados contidos no pensamento social, construídos e enraizados neste ambiente. Assim,
foram analisadas 13 pesquisas, produzidas no período entre 2004 e 2013, na rede pública de
ensino, no Ensino Fundamental e no Ensino Superior, que utilizam como método de coleta de
dados testes de livre evocação, questionários e entrevistas semi-diretivas; para a verificação
dos dados utilizam técnicas como a análise de evocação e análise de conteúdo segundo
1

Mestre em Psicologia Social: UNIVERSO – Universidade Salgado de Oliveira. Professora do IFRJ – campus
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Bardin, além de pesquisas que utilizaram a abordagem associativa como instrumento de
análise (PCM – Procedimento de Classificações Múltiplas). Neste sentido, é possível observar
que as pesquisas mostram o trabalho centrado no amor, com paciência e afetividade, além da
obrigatoriedade. Das pesquisas analisadas apenas uma menciona a exclusão como fator
presente no contexto escolar, no que tange o processo de inclusão do aluno surdo. Percebe-se
então que os trabalhos averiguados citam a exclusão como presente no ambiente escolar, mas
não como princípio inerente ao ato de incluir, ou seja, se incluímos já existem práticas
excludentes neste contexto, por isso a necessidade em estudar tal objeto com maior afinco.
Palavras-chave: Representações sociais. Inclusão Educacional. Exclusão.

Introdução
A Educação Especial passa por diferentes situações em sua trajetória, seguindo o pensamento
instituído em diversos momentos da história, sofrendo assim, várias transformações ao longo
do tempo que se devem, principalmente, à forma como a sociedade historicamente produziu
conhecimentos e se comportou com as pessoas com deficiência. É necessário, portanto, falar
de educação especial em seu contexto e história, a fim de entendermos o que acontece com a
pessoa com deficiência desde as instituições segregadas até as atuais propostas de inclusão na
rede regular de ensino. Desta forma, precisa-se imaginar o processo da inclusão educacional
em sua completude, isto é, com o objetivo de garantir os direitos de todos os indivíduos
considerados marginalizados, devido a condição de vida, raça, cor, crença e opção sexual. A
partir daí começamos a desenhar um modelo de escola para todos, ou seja, uma escola que
respeite o ser humano e a diversidade, entendendo que somos diferentes, mas convivemos
juntos para aprendermos uns com os outros.
Assim, partindo deste contexto de estudo, é que elegemos a Teoria das Representações
Sociais como aporte teórico para o estudo da relação inclusão/exclusão no ambiente
educacional, a fim de identificar os significados contidos no pensamento social, construídos e
enraizados neste ambiente. Entretanto, as Representações Sociais são conhecimentos
produzidos pelos seres sociais em dado momento histórico, a partir do contato com um
fenômeno carregado de saberes, crenças, valores, julgamentos, scripts, entre outros. Segundo
Rouquette (2003) “a noção de fenômeno social, igualmente: ela cobre tanto a identidade, a
percepção do outro ou as relações interpessoais quanto às relações de poder, história e os
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movimentos de massa”. Desta forma, percebe-se que, para que um fenômeno se torne objeto
de Representações Sociais é necessário tempo para que os seres sociais tenham contato com
este e construam seus conceitos e impressões sobre o mesmo. De acordo com Madeira (2003)
“Esse processo não se opera no vazio: espacializa e temporaliza o binômio sujeito-objeto, nas
relações mutuamente constitutivas indivíduo-sociedade”. Assim, pode ser considerada uma
teoria desenvolvimentista por evoluir de acordo com o tempo e espaço em que se encontram
os sujeitos envolvidos em determinados grupos. A Teoria das Representações Sociais é uma
teoria que nos permite compreender a dimensão normativa e os processos de transformação
dos conhecimentos partilhados por um dado grupo, acerca da realidade social. O que está em
jogo é a explicação simultânea dos processos de manutenção (resistência) e de transformação
das sociedades. Neste sentido o presente trabalho mostra um estudo preliminar, com o
objetivo de investigar a prática de professores quanto à inclusão educacional e suas
particularidades, a fim de compreender quais são as crenças construídas, partilhadas e
mantidas no grupo que conduzem esta prática no ambiente educacional, a partir da relação
entre a exclusão e a inclusão, suas tensões e demandas sociais.
Neste cenário, relação entre o estudo das representações sociais e o campo educacional surge
do interesse em compreender fenômenos pertences ao campo da educacional e o papel destes
entre os grupos sociais suas práticas e processos. Para entendermos melhor o resultado desta
relação é necessário percebermos que o estudo ultrapassa a compreensão de fenômenos
macroscópicos como relações de pertença, atitudes, comportamentos, entre outros; por outro
lado nos auxilia no desvelamento de dados mais particulares como a construção de saberes e
as relações estabelecidas neste contexto. Segundo Gilly (2001) as representações sociais: “são
fruto de compromissos contraditórios, sob a dupla pressão de fatores ideológicos e de
restrições ligadas ao funcionamento efetivo do sistema escolar, e que o peso destas últimas
parece tão mais forte que os indivíduos são diretamente afetados ou implicados nas práticas
cotidianas”. (Gilly, 2001). Entretanto é no contexto escolar que são travadas as primeiras
relações de poder, através da construção de personalidades opressoras e oprimidas, onde são
estabelecidas demarcações entre o que é “perfeito” aos olhos da comunidade ou o que difere
do padrão de normalidade esperado. É neste cenário que são produzidas as representações
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sociais, a partir do que nos incomoda nos forçando a um posicionamento e,
consequentemente, a partilhar saberes.
Portanto, para conceituarmos a inclusão como objeto de representação social, é necessário que
seja levado em conta o conceito de exclusão e suas nuances, pois o fato de considerarmos a
noção de exclusão como polissêmico, algumas vezes confundida com outros conceitos (o de
marginalização social, por exemplo), não nos impede de conceber esta noção como sendo útil
o estudo dos fatores simbólicos presentes em determinadas situações sociais. Neste sentido é
imprescindível que os estudos de representações sociais que tratam de objetos como a
diversidade, educação inclusiva, inclusão educacional, investiguem sobre as raízes da
exclusão como o objeto que caracteriza a diferença. Entretanto, um primeiro parâmetro que
consideramos útil para a utilização desta noção é o da constatação que não se pode discutir a
exclusão sem fazer referência ao valor social da inclusão; neste sentido somente pode se falar
em uma população de excluídos em referência a uma outra população de incluídos. Este é um
dado importante observado através da análise das presentes pesquisas, pois o fenômeno da
inclusão é estudado, mas sem considerar o valor social da exclusão, ou seja, não faz menção a
uma re-inclusão do indivíduo.
Desenvolvimento
O presente trabalho utiliza como metodologia a análise de pesquisas recentes sobre as
Representações Sociais da Inclusão Educacional, a partir do discurso de professores do
Ensino Fundamental, estudantes de licenciatura e professores especializados, entre os anos de
2004 e 2013, com o objetivo de identificar o que é comum no imaginário social destes
profissionais, segundo um tema já discutido no cenário acadêmico. A partir deste estudo foi
possível agrupar as pesquisas em sete eixos norteadores: Representações sociais da Educação
Inclusiva: 3 pesquisas; Representações sociais do aluno com altas habilidades: 1 pesquisa;
Representações sociais do aluno deficiente: 2 pesquisas; Representações sociais do aluno
surdo: 1 pesquisa; Representações sociais da Inclusão: 2 pesquisas; Representações sociais do
professor inclusivo: 2 pesquisas;

Representações sociais do professor do aluno com

necessidades educacionais especiais (dificuldades de aprendizagem/ hiperatividade): 2
pesquisas. A partir da investigação sobre as pesquisas analisadas, é possível afirmar que, com
relação aos métodos de coleta a maioria das pesquisas utilizou: testes de livre evocação,
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questionários e entrevistas semi-diretivas. Com relação às técnicas de análise os
pesquisadores utilizaram a análise de evocação, análise de conteúdo e análise associativa.
Os resultados das pesquisas analisadas apontam que os professores, apresentam certa
estranheza e insegurança com relação ao trabalho de inclusão, pois alegam falta de formação
(JESUS, 2013), (COSTA & ANDRADE, 2013), (FRAGOSO, 2012), (TAVEIRA, 2007;
MAURÍCIO, 2007), (MACHADO, 2009), declaram esta não ser suficiente para a prática com
o aluno diferente, seja ele pessoa com deficiência ou com necessidades educacionais
especiais. Outra questão a ser abordada é o fato da representação sobre a inclusão e a
educação inclusiva tratar da afetividade, reconhecida nas pesquisas a partir da relação entre o
professor-aluno incluído, baseada ainda em uma visão romantizada onde o amor, a
compreensão, a dedicação, o dom, a atenção e o respeito é o que alicerça o trabalho
docente neste sentido (NÓBREGA, 2007; CARVALHO, 2007), (SANTOS, 2008; SILVA,
2008), (MUSIS, 2010; CARVALHO, 2010). No que diz respeito à prática do professor com o
aluno diferente, as pesquisas mostram a necessidade de informação sobre o trabalho a ser
desenvolvido com o aluno e quanto ao próprio quadro do aluno, reforçando o modelo médico
de atendimento à pessoa com deficiência, no qual tentamos substituir por um modelo
pedagógico, visando às possibilidades e não mais as incapacidades. Outro dado que reforça
este quadro é a carência de apoio técnico especializado para o cuidado com esta clientela,
mostrando que é necessário atendimento especializado como condição sine qua non para o
progresso do aluno diferente, sem levar em conta a prática pedagógica desenvolvida por este,
a partir de seus próprios recursos em sala de aula regular, que muitas vezes, são espaços
riquíssimos de interação e aprendizagem (TAVEIRA, 2007; MAURÍCIO, 2007),
(CERQUEIRA, 2007; PINTO, 2007), (MACHADO, 2009), (AZEVEDO & METTRAU,
2013), (JESUS, 2013). Conforme observado nos artigos, foram citados alguns termos com
freqüência menor, mas com forte interpretação durante o estudo que justificam alguns
comportamentos em espaços escolares, como falta de condições, perigo para o professor,
falta de higiene das pessoas com deficiência (TAVEIRA, 2007; MAURÍCIO, 2007),
(FRAGOSO, 2012), reforçando a idéia de exclusão em “práticas ditas” de inclusão.
Desta forma, a síntese das representações sociais sobre a inclusão, educação inclusão,
deficiente, professor inclusivo e pessoa com necessidades educacionais especiais, revela
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representações sociais comuns, são eles: amor, dedicação, formação, competência,
afetividade, aceitação e apoio técnico.
Considerações finais
O presente trabalho tem como princípio norteador fazer um levantamento prévio sobre
pesquisas realizadas sobre as representações da inclusão, educação inclusiva, do deficiente, do
aluno surdo, do aluno com altas habilidades/superdotação, do professor inclusivo e da pessoa
com necessidades educacionais especiais, por professores da rede regular de ensino,
estudantes de licenciatura e professores especializados, que atuam no ensino fundamental da
rede pública de diferentes regiões. A partir deste levantamento foi possível concluir que,
mesmo com formação superior, os professores declaram esta ser insuficiente para o trabalho
com alunos diferentes. Outro dado importante é a falta de apoio e suporte técnico para o
trabalho especializado com os alunos, colocando o modelo médico de atendimento à pessoas
com necessidades específicas em evidência e em situação condicional, pois se o aluno é
atendido e passa por toda uma rede de profissionais consegue êxito, caso contrário, a escola
não poderá resolver o problema dele, culminando em situações de evasão.
É neste contexto também que observa-se um discurso politicamente correto denominando o
respeito à diferenças como um chavão, pois é necessário aceitar o outro, mas sem
compreender qual o real sentido do princípio da normalização, que sobrevive mesmo em uma
sociedade que tem enraizada em suas concepções uma exclusão velada e construída através
dos tempos. Assim, percebe-se no discurso dos professores a ideia de que, para incluir, é
necessário amor, doação, afeto, paciência, dom, entre outros pré-requisitos que continuam
reforçando a exclusão destes indivíduos. Com relação ao aluno diferente, percebe-se uma
caracterização do mesmo, ainda carregada pela incapacidade, pelo defeito, caracterizado pelo
comportamento fora do padrão, com aprendizagem problemática, mostrando que o
profissional responsável por educar este indivíduo deve ser diferente também, ou seja, mais
dedicado e responsável. Mas, este grupo de profissionais mostra em algumas pesquisas que
sente-se incapaz também e, que todas as estratégias que conhece são insuficientes para o
trabalho com a inclusão, como suas próprias condições de vida, como baixos salários, falta de
condições de trabalho, fazendo com que estes sejam fatores que engessam sua prática e que
refletem como um espelho suas preocupações e ansiedades. Entre todos os trabalhos
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elencados acima, poucos citam a exclusão como fator preponderante para compreender a
inclusão educacional e, um dos únicos autores (SILVEIRA & OLIVEIRA, 2013) que
abordam a questão da exclusão citam a forma com a qual o surdo é percebido no contexto
escolar, devido à questão da comunicação limitada e a diferença entre o surdo oralizado e o
surdo que se comunica a partir de uma Língua específica (LIBRAS), mas sem abordar a
questão da exclusão implícita no processo de inclusão educacional. Isto mostra que desde a
Antiguidade a pessoa diferente foi “eliminada de alguma forma”, somente o que é perfeito é
aceito pelo grupo, evoluímos, conhecemos diferentes realidades, construímos novos
conceitos, mas continuamos escolhendo os melhores.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE OS RESULTADOS DO IDEB NO SEMIÁRIDO
BAIANO: DESAFIOS NA LUTA POR UMA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA

ALMEIDA, Suzzana Alice Lima - UNEB

Resumo
Tendo como referência as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB dos
anos 2009 e 2011, esta pesquisa teve como objetivos identificar as representações sociais que os
professores e professoras têm sobre os resultados apresentados pelo INEP/MEC da escola onde
atuam e, posteriormente, analisar as aproximações e ou distanciamentos das representações
sociais identificadas com os princípios de uma proposta curricular voltada para subsidiar os
sistemas de educação nas regiões sertanejas, intitulada como Educação Contextualizada. Sua
proposta visa atingir os elementos históricos culturais depreciativos que (de) marcam a região
nordestina, e, portanto, também a organização escolar, influenciando na produção das
representações sociais que os diferentes sujeitos envolvidos elaboram sobre o seu lugar de
pertença. O lócus escolhido foram escolas municipais da microrregião de Senhor do Bonfim –
Bahia, no território do Piemonte Norte do Itapicuru, ao norte do estado. Os sujeitos foram
professores e professoras do ensino fundamental I. Buscamos aportes teóricos em Moscovici
(2007); Jodelet (1984); Sacristán (2000) Martins (2002); Freire (2000); dentre outros. Utilizamos
como paradigma de pesquisa a abordagem qualitativa, já que entendemos que as possibilidades
de se trabalhar com a complexidade e com os elementos subjetivos que também estão presentes
nas pesquisas no campo das Ciências Humanas não comportam paradigmas simplistas como
norteadores da trajetória e do percurso metodológico da investigação. Os resultados
evidenciaram que as formas de dar sentidos e significados à avaliação externa da escola,
caracterizada pelo IDEB, estão diretamente atreladas às notas recebidas: quando as notas são
maiores, o IDEB é representado socialmente como uma avaliação justa, importante e norteadora
dos trabalhos desenvolvidos internamente. Por outro lado, as escolas com menores notas
representam socialmente as notas do IDEB, como um sistema de avaliação falho, verticalizado,
de vertente meramente quantitativa e distante dos saberes que dão sentido à dinâmica de vida do
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povo nordestino. São as escolas de menores notas que mais se aproximam das emergentes
discussões teóricas metodológicas pautadas em um projeto de educação contextualizada, voltada
para a afirmação da região semiárida sertaneja!
PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais, Semiárido baiano, Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica - IDEB e Educação Contextualizada.

Introdução
As políticas avaliativas consistem em fornecer resultados sistematizados que ilustram os avanços
e retrocessos em diferentes níveis da educação e as críticas sobre avaliações externas referem-se
principalmente à padronização dos testes que são aplicados em todo país. O imediatismo em
obter esses resultados e estipular o alcance ou não das metas governamentais projetadas, podem
ocasionar a opacidade de diferentes critérios a serem observados para assim fotografarmos a
realidade educacional do Brasil.
O debate realizado sobre as políticas públicas de avaliação neste estudo foi afunilado para
chegarmos ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Nessa avaliação, as
escolas passam por um processo avaliativo bienal nos anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental (I e II), com a finalidade de oferecer dados e informações ao sistema educacional.
Assim, são estabelecidos os índices que representam nossas escolas: numericamente!
A partir disso, elegemos nossos objetivos gerais da investigação: identificar as representações
sociais que os professores e professoras têm sobre os resultados apresentados pelo INEP/MEC da
escola onde atuam e, posteriormente, analisar as aproximações e ou distanciamentos com os
princípios de uma proposta educacional voltada para subsidiar os currículos dos sistemas de
educação nas regiões sertanejas, intitulada como Educação Contextualizada. Para isso, nos
atentamos para os discursos dos professores e professoras de duas escolas municipais do Ensino
Fundamental I, na região norte da Bahia; a primeira na cidade de Senhor do Bonfim, centro da
microrregião, e a segunda na cidade de Antônio Gonçalves, distante 15 km da primeira. Os
critérios para a escolha do lócus foi estabelecido em torno do próprio viés quantitativo que dá
sustentação aos resultados do IDEB, ou seja, a escola com menor nota, em Senhor do Bonfim, e
a escola de maior nota, na cidade de Antônio Gonçalves.
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Para desenvolver o estudo, tomamos como referência os pressupostos da pesquisa qualitativa,
considerando que nesse paradigma os procedimentos para a coleta de dados, a partir de
vivências, ideias e práticas pedagógicas permitem uma relação com o local de estudo e os
sujeitos envolvidos (LUDKE e ANDRÉ, 1986).
Apresentamos, pois, um breve recorte do estudo desenvolvido, dando espaço também para
alguns fundamentos teóricos que nortearam a nossa investigação.
Desafios emergentes no sertão: a luta por uma educação contextualizada para o semiárido
Há ainda no país um discurso recorrente que apresenta o semiárido como espaço apenas de
miséria e inferioridade. Esses estigmas foram incorporados às narrativas educacionais,
consolidando no imaginário da sociedade brasileira um conceito nem sempre condizente com a
realidade, ou pelo menos, uma realidade que pode ser modificada, e que difere daquela ilustrada
em livros didáticos em sua grande maioria de origem sulista, e por hora foge do contexto mais
fiel à realidade. Esse cenário é também responsável pelo desprestígio à região nordestina, cujo
território engloba grande parte do semiárido do Brasil. Segundo Mattos (2004):
A educação desenvolvida no semiárido é construída sobre valores e
concepções equivocadas sobre a realidade da região. Uma educação que
reproduz em seu currículo uma ideologia preconceituosa e estereotipada
que reforçam a representação do semiárido como espaço de pobreza,
miséria e improdutividade, negando todo potencial dessa região e do seu
povo. (p. 43).
Por isso há a necessidade de contextualizá-la após tanto tempo de negação, a fim de tornar
evidentes os ranços históricos que dificultaram e ainda dificultam avanços na superação dos
estereótipos e preconceitos em torno da região nordestina semiárida. Os novos meios discutidos
entre setores da sociedade civil, universidade e instituições políticas apontam para (re)
construção da ideia sobre o semiárido! Esta se dará também através dos novos sentidos e
significados dos currículos escolares voltados para a formação de crianças e adolescentes, como
um compromisso político de gestão, a fim de subsidiar as políticas públicas para a educação,
cujo principal objetivo será o de garantir e efetivar uma proposta concreta de convivência com o
semiárido e, atrelada a esta, uma educação contextualizada.
É nesta perspectiva que Sacristán (2000) afirma:
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O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias
das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explicita do
projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão, da
função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que
reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas,
entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em
instituições escolares que comumente chamamos de ensino. O currículo é
uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes
sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores
que o modelam. (p.15-16).
É no intuito de desvelar as relações de poder, também por meio do currículo, que a proposta de
contextualizar a educação no semiárido tem ganhado forças, implicando assim numa necessária
mudança na organização escolar para um espaço de práticas democráticas, garantindo-a
autonomia para a construção da sua identidade sociopolítica, considerando também o
compromisso com a diversidade de saberes que compõem o material didático utilizado no espaço
escolar, com destaque para o livro didático! Este é outro importante fator que contribuiu
significadamente para o desprestígio dos nordestinos que ainda circula no cenário nacional, já
que nesse instrumento as informações registradas na maioria reforçam estigmas, opiniões e
concepções de nordeste criadas pela mídia, constantemente como conhecimento único e
verdadeiro.
A tão discutida concepção da contextualização vem tomar fôlego após a inserção da crítica à
perspectiva universalista da educação, especificamente mediante a realidade do semiárido. A
constatação desta ausência de contextualização vem principalmente da utilização de materiais
didáticos não condizentes com o meio em que os sujeitos estão inseridos, estes, produzidos em
outras regiões, comumente na região Sudeste do Brasil, trazem em seu conteúdo discursos e
imagens distantes das circunstâncias de vida no semiárido. Como afirma Martins (2004):
A educação escolar que se dirige aos vários pontos da imensidão do
território brasileiro, é uma educação descontextualizada e, por sê-lo, é
também colonizadora, ou seja, ela se dirige hegemonicamente de uma
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determinada realidade – atualmente majoritariamente esta realidade é a
do sudeste urbano do Brasil.(p.34).
Nesse cenário, convém lembrarmos as estratégias de inferiorização cultural voltadas para o
empobrecimento e neutralização de pessoas como representação de cultura, em seu tempo e
espaço. De acordo com Foucault (1997):
As relações de poder são estabelecidas principalmente no campo da
cultura e da subjetividade. Nesse caso, nota-se que ao inferiorizar a
cultura do outro e desvalorizar seus saberes, se estabelece uma relação de
controle e de poder, onde por meio do currículo, torna-se possível
construir e/ou fabricar um modelo de identidade padrão para homens e
mulheres. (p. 3).
Desde 1990 foram realizados vários encontros, seminários, experiências com o apoio e
financiamento das Organizações Não Governamentais (ONGs), do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), de Universidades, especificamente a Universidade Estadual da Bahia
- UNEB, onde foram elaborados os princípios para a convivência com o Semiárido Brasileiro,
considerando tais elementos:
a)

A questão contextualização/descolonização do ensino; b) questão

da noção de “convivência com o semiárido” na perspectiva do
desenvolvimento sustentável; c) o fato de que tais questões implicam na
produção de outra racionalidade. (RESAB, 2004, p. 5).
Assim, compreendemos que para alcançar os objetivos designados num discurso de educação
contextualizada não basta analisar fatores gerais, numa visão mais ampla de educação. Percebese que é necessário ir mais profundamente aos fios que se entrelaçam para tecer a história da vida
dessa gente, que na sua subjetividade, constituem seus símbolos e significados interdependentes
ao seu contexto social e isso pode acontecer se efetivarmos uma estrutura política sólida e
pautada no convívio com o semiárido. Desse modo, voltamos nossa atenção para as políticas
educacionais que surgem com a perspectiva de avaliação do nível de desenvolvimento da
educação no Brasil. O debate que envolve estas políticas reacende o discurso referente ao modo
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como as avaliações do sistema de ensino do nosso país têm sido efetuadas, considerando os
princípios da educação para a convivência com o semiárido.
Compreendemos, pois, que ao refletirmos sobre os resultados de uma política de avaliação do
sistema educacional brasileiro, dando enfoque também especificamente ao semiárido baiano,
necessário se faz trazer para o cenário o debate acerca da educação contextualizada. Por isso
mesmo o estudo das Representações Sociais (RS) se torna pontual em pesquisas dessa natureza,
principalmente quando lembramos que as RS são construídas de acordo com a realidade social e
pessoal de cada indivíduo e da sua cultura de pertença.
É por meio deste mundo real que podemos compreender as opiniões de determinados grupos, e
que, posteriormente, nortearão as suas atitudes. Da mesma maneira essa dinâmica acontece na
esfera da educação e demais setores de toda sociedade.
Moscovici (1978) afirma que,
Não são apenas “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas teorias coletivas
sobre o real, sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares,
uma estrutura de implicações baseada em valores e conceitos, e que
“determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou das
ideias compartilhadas pelos grupos e regem, subsequentemente, as
condutas desejáveis ou admitidas”. (p. 51).
Diante dessa definição constatamos, conforme já lembrou Jodelet (1984), que as RS não somente
evidenciam relações sociais, mas, contribuem para constituí-las.
Representações sociais identificadas: aproximações, distanciamentos e desafios concretos
da contextualização na educação sertaneja...
Apresentamos, pois, as categorias identificadas e suas respectivas subcategorias, referentes às
representações sociais que professores e professoras têm sobre os resultados do IDEB da escola
onde atuam. Optamos por organizá-las a partir dos indicativos norteadores do segundo
movimento da pesquisa: analisar as aproximações e ou distanciamentos das RS identificadas
com a proposta curricular da educação contextualizada.
Assim, a primeira grande categoria identificada foi: representações sociais dos resultados do
IDEB aproximadas dos princípios da educação contextualizada. As subcategorias que emergiram
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foram: os resultados do IDEB representados socialmente como testes padronizados; resultados
do IDEB representados socialmente como resultados quantitativos; resultados do IDEB
representados socialmente como consequência do fluxo escolar; resultados do IDEB
representados socialmente como legitimador da exclusão dos alunos portadores de necessidades
especiais.
Nesse cenário, há a visibilidade dos sentidos que sujeitos dão para os resultados do IDEB e nos
revelam professores e professoras que não se sentem representadas pela avaliação externa que a
escola é submetida. Evidenciamos que as representações sociais aqui identificadas são
aproximadas dos princípios da educação contextualizada, mesmo que, em alguns momentos,
seus discursos tenham apresentado conflitos. Ou seja, não aceitam a representatividade da escola
pelos resultados apresentado pelo IDEB, principalmente pelo uso de suas avaliações
padronizadas e pouco desafiadoras para os alunos e alunas do sertão; em contrapartida, isentamse de exercer os seus direitos da não utilização das Provas Brasil como um referencial de
avaliação. Ou seja, não concordam com sua política homogeneizadora, mas optam por utilizá-las
para que a escola não seja apresentada com baixos índices quantitativos representados pelas
notas, mesmo que para isso tenham que se distanciar das suas concepções. Isso acaba
dificultando a construção de uma proposta pedagógica dialogada e amparada pelos princípios
teóricos metodológicos presentes no currículo da educação contextualizada para a convivência
com o semiárido.
A segunda grande categoria identificada foi: representações sociais dos resultados do IDEB
distanciadas dos princípios da educação contextualizada. As subcategoriais foram as seguintes:
resultados do IDEB representados socialmente como referência à ser perseguida pelas escolas
exemplares; resultados do IDEB representados socialmente como diagnóstico; resultados do
IDEB representados socialmente como estímulo para escola; resultados do IDEB representados
socialmente como resultado de trabalho “contextualizado”.
Nesse cenário, os professores e professoras trazem de forma explícita o grande contentamento
quanto aos resultados do IDEB de sua escola! Em 50% dos discursos há a incorporação da
representação de que o IDEB é o reflexo ou o retrato dos trabalhos desenvolvidos na escola, e
concordam, assim, com a perspectiva de igualar os alunos por meio de uma prova idêntica
aplicada a nível nacional; concordam também em utilizar os números sobre a reprovação escolar,
produzidos fora do contexto da escola e descontextualizados com os saberes específicos que
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circulam em seu cotidiano, como o maior parâmetro para o trabalho a ser desenvolvido. Além
disso, há a presença em seus discursos de expressões como “bater a meta”, bem próprias dos
modelos que reduzem o processo do desenvolvimento educativo dos alunos e seus reais avanços
à interpretação de números, ou seja, à dinâmica que aproxima a organização da educação escolar
ao modelo de gestão de empresas!
Sendo assim, as vozes dos docentes que compõem a segunda grande categoria, em sua maioria
referem-se à escola onde cujos resultados do IDEB apresentaram bons resultados. Diferentes das
professoras que não se sentem representadas pelos resultados do IDEB, os docentes que
lecionam na escola de melhor resultado, colocam o IDEB em um alto patamar de
representatividade! É evidente a lonjura que distancia a escola da proposta da educação
contextualizada. Como no mitológico conto de “Narciso”, que de tanto contemplar sua beleza
nas belas águas de um lago, acabou afogando-se nelas.
Constatamos assim, que a nota apresentada pelo IDEB, se for bem acima da média nacional ou
regional, faz a escola acreditar que pode alcançar resultados mais satisfatórios, sempre visando
aumentar a quantificação atribuída, perdendo de vista os princípios que faz da escola uma
instituição responsável pela educação de base, e, portanto, reduz a educação escolar às
estatísticas.
Algumas breves (e necessárias!) considerações...
Acreditamos ser de fundamental importância elucidar algumas implicações que vem à tona
quando professoras e professores se identificam com uma avaliação externa que coloca os alunos
como meros reprodutores de conhecimentos! Por isso mesmo elencamos, mesmo que
sucintamente, alguns importantes elementos que constituem as representações sociais
identificados em nosso trabalho, associadas às aproximações e distanciamentos destas com os
princípios da educação contextualizada para a convivência com o semiárido.
Há a necessidade de avançarmos na implantação de uma proposta concreta de organização
curricular que possa promover espaços de emancipação para além do currículo colonizado que
historicamente norteia os trabalhos e as políticas públicas para a educação no nordeste brasileiro.
Destacamos, assim, a necessidade da proposta curricular da educação contextualizada para a
convivência com o semiárido superar a terminologia de “proposta” e lhe ser conferida a
legitimidade merecida, a partir do forte potencial de se tornar uma política pública educacional
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específica para o contexto do semiárido brasileiro. Assim, poderia potencializar a organização da
educação escolar sertaneja pautada nos princípios que se organizam levando em consideração a
sua realidade cultural, climática, os saberes e crenças, as terras e as águas que representam, em
essência, também o semiárido baiano. Mais propostas que possibilitem a emancipação de
pensamento é o grande desafio da educação escolar contemporânea! O outro grande desafio se
manifesta nas concepções de mundo, sociedade e de educação que ainda norteia as práticas
docentes. A ruptura com muitas dessas lógicas simplistas e colonizadas ainda requer muitas
outras e diferentes caminhadas. As representações sociais identificadas nos fizeram vislumbrar
as fragilidades do percurso já trilhado...
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Resumo
O trabalho que apresentamos é voltado para o estudo das representações sociais construídas
por alunos do Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA acerca
dos conhecimentos científicos que envolvem a compreensão do fenômeno biológico da
Reprodução Humana. Consideramos que o estudo das representações no contexto escolar nos
ajuda a compreender não somente a sua gênese e evolução, mas permitirá conhecer a forma
como os estudantes, por exemplo, representam e interagem com a sua realidade. Apesar de os
alunos já terem estudado o tema no Ensino Fundamental e terem a sua disposição diversas
informações científicas construímos a hipótese de que as representações dos alunos acerca do
tema podem ser um amálgama de conhecimentos científicos e do senso comum no qual se
fazem presente alguns elementos culturais e ideológicos. Interessa-nos identificar os
elementos constitutivos das representações e analisar como esses elementos se articulam. Para
tanto, apresentamos aos alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio a imagem do perfil de uma
mulher na qual eles deveriam representar a gravidez e em seguida escrever um texto
explicando como ocorre o processo. As representações dos participantes evidenciam um
grande distanciamento do conhecimento científico vigente. Constatamos em algumas
respostas a presença de informações adquiridas no senso comum o que nos remete a reflexão
sobre como os alunos reestruturam suas representações mesmo após terem sido expostos à
educação formal em relação a um determinado tema. A análise dos textos produzidos pelos
participantes nos permite inferir que apresentam representação epigenista da reprodução, ou
seja, todos reconhecem a contribuição biológica do homem e da mulher na formação do novo
ser. Torna-se necessário investigar de forma mais ampla como essas representações se
estabelecem no grupo de alunos adultos, tendo em vista que eles apresentam uma série de
saberes experienciais que de maneira ativa e dinâmica se relacionam com o objeto do
conhecimento científico.
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Palavras chave: representações sociais, educação de jovens e adultos, reprodução humana.

Introdução
O contexto em sala de aula na Educação de Jovens e Adultos - EJA é bastante peculiar. Tratase de alunos que retornam as atividades formais de ensino após um longo período afastado da
escola seja pela necessidade imperativa de sobrevivência ou por não se identificarem com os
modelos formais de ensino adotados. No resgate de seus direitos de cidadãos buscam os
caminhos da educação formal para romperem com os processos de exclusão dos quais foram
vitimados. Em se tratando da educação de jovens, adultos e idosos, sabemos que esses alunos
desenvolveram, ao longo da vida, saberes, estratégias, modos de convivência e sobrevivência
sem, necessariamente, passarem pela escolarização, pelo ensino sistematizado. A ausência ou
o pouco contato com o ensino escolar faz com que esses sujeitos apresentem dificuldades para
analisarem cientificamente fatos e fenômenos para além dos dados empíricos.
Esses alunos possuem competência comunicativa, ainda que centrada na oralidade e trazem
para a sala de aula um conjunto de conhecimentos elaborados de forma autônoma a partir das
suas interações sociais e que, até então, foram usados para solucionar os problemas do dia a
dia. Muitas vezes, esses conhecimentos são considerados, pelo professor, como algo que deve
ser abandonado e substituído pelo conhecimento científico. Essa forma de conceber os
conhecimentos experienciais dos adultos pode contribuir com a sua exclusão do sistema
formal de ensino. Portanto, o trabalho pedagógico a ser desenvolvido com e para esses alunos
não pode e não deve ser o mesmo normalmente elaborado com alunos que estão seguindo o
fluxo normal de ensino.
Considerando que o tema “reprodução humana” além de integrar os conteúdos programáticos
é repleto de questões complexas e amplamente difundido nos mais diferentes meios de
comunicação, optamos por realizar um estudo das representações sociais dos conhecimentos
científicos que envolvem a compreensão desse fenômeno biológico. Interessa-nos identificar
os elementos constitutivos das representações e analisar como esses elementos se articulam.
Nosso estudo contempla alunos da educação de jovens e adultos que estão frequentando o
Ensino Médio vinculado a formação profissional. Apesar de os alunos já terem estudado o
tema no Ensino Fundamental e terem a sua disposição diversas informações científicas
construímos a hipótese de que as representações dos alunos acerca do tema podem ser um
867

amálgama de conhecimentos científicos e do senso comum no qual se fazem presente alguns
elementos culturais e ideológicos.
Aspectos Teóricos
CARUGATI e SELLERI inspirados na obra de Moscovici nos lembram de que a
representação social é um conjunto de fenômenos que não se limita a uma simples opinião,
imagem, atitude, estereótipos e crenças. São sistemas sócio-cognitivos que possuem uma
lógica interna própria e uma linguagem particular. Trata-se de teorias construídas e voltadas
para a compreensão da realidade e que servem de guia para orientar as ações. Nessa
perspectiva são mais sociais do que as representações estudadas na psicologia cognitiva, mais
globais que os mitos e as ideologias estudadas na antropologia e na sociologia. Na verdade
essas representações sociais estão na intersecção do indivíduo e da sociedade cuja função é
negociar, do ponto de vista sociocognitivo as múltiplas relações que se estabelecem entre o
indivíduo e a sociedade. (MOSCOVICI, 1969 apud CARUGATI; SELLERI, 2000, p.2).
Seguindo esta linha de pensamento podemos afirmar que embora as RS estejam na interface entre o
social e o individual os seus estudos não se limitam aos aspectos e dinamismo desta relação. Ao
apresentar, no início dos anos 60, o seu primeiro estudo sobre a apropriação por parte da população
dos conhecimentos sobre a psicanálise, Moscovici (2012) nos lembra que não existe uma dicotomia
entre o social e o individual.
[...] não existe um corte dado entre o universo interior e o universo do indivíduo (ou grupo), que o
sujeito e o objeto não são absolutamente heterogêneos em seu campo comum. O objeto está inscrito
num contexto ativo, dinâmico, pois que é parcialmente concebido pela pessoa ou a coletividade como
prolongamento de seu comportamento e só existe para eles enquanto função dos meios e dos métodos
que permitem conhecê-lo” (MOSCOVICI, 2012, p. 45).
Em relação à pertinência do estudo das RS no espaço educacional, Gilly (2001) ressalta que a escola é
um espaço privilegiado para o estudo das RS.
Ainda que algumas dessas marcas sejam insuficientes ou parciais, a área educacional aparece como
campo privilegiado para se observar como as representações sociais se constroem, evoluem e se
transformam no interior de grupos sociais, e para elucidar o papel dessas construções nas relações
desses grupos com o objeto da representação (Gilly, 2001, p.322).

Acrescentaríamos que o estudo das representações no contexto escolar vai nos ajudar a
compreender não somente a sua gênese e evolução, mas permitirá conhecer a forma como os
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estudantes, por exemplo, representam e interagem com a sua realidade e, como essa forma de
saber (ou saberes) se relacionam com o saber escolarizado trabalhado na escola (CARNEIRO,
1992).
Após os estudos realizados por Gilly na década de 80 no qual a comunidade escolar foi o
centro, a TRS tem sido cada vez mais utilizada para compreender algumas questões
educacionais. No entanto, que tem os conhecimentos construídos pelos alunos para explicar
os fenômenos da natureza têm sido pouco analisados na perspectiva desta teoria.
Gastón Bachelard ao publicar em 1938 o livro A Formação do Espírito Científico já nos
lembrava de que o aluno entra na sala de aula com os conhecimentos empíricos já
construídos.
[...] Os professores de ciências imaginam que o espírito começa com uma aula, que é sempre
possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode fazer entender uma
demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não levam em conta que o adolescente entra na
aula de física com conhecimentos empíricos já constituídos: não se trata, portanto, de adquirir
uma cultura experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, derrubar os obstáculos
já sedimentados pela vida cotidiana. (BACHELARD, 1996, p.23)
Esquecemos que esses conhecimentos dos estudantes “estão enraizados em crenças, costumes,
práticas de seus meios de vida, o que nos remete novamente a questões subjacentes de
representações sociais” (GILLY, 2001, p. 336)

Metodologia
Nosso estudo foi desenvolvido em um campus Instituto Federal de Goiás – IFG, nesta
instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os alunos
jovens e adultos podem ter acesso a Educação Básica por meio do Programa de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade Jovens e Adultos – PROEJA.
Participaram dos estudos 25 alunos com idade entre 21 e 55 anos que frequentavam o 2º e 3º
ano do Ensino Médio. Para explicitar os conhecimentos sobre o tema – reprodução humana apresentamos ao participante o desenho do perfil de uma mulher no qual ele deveria desenhar
uma mulher grávida e, em seguida, escrever um texto explicando como ocorre a gravidez.
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A análise dos dados foi feita a partir de leituras sucessivas dos desenhos e dos textos escritos
pelos estudantes. Essa leitura nos permitiu identificar os elementos constitutivos das
representações e as suas relações.
Resultados e Discussões
A análise dos dados nos permite inferir que apesar de os alunos já terem estudado o tema eles
não evidenciaram domínio dos conceitos básicos necessários à compreensão do processo de
reprodução humana. Constatamos em algumas respostas a presença de informações
adquiridas no senso comum e que se distanciam do conhecimento científico vigente o que nos
remete a reflexão sobre como os alunos reestruturam suas representações mesmo após terem
sido expostos à educação formal em relação a um determinado tema. A restrição dos alunos
adultos em levantar questões relacionadas a sexualidade já foi evidenciada nos estudos de
Souza (1995), para a pesquisadora os alunos adultos consideram que devido a sua faixa etária
deveriam saber tudo sobre sexo, portanto se constrangem e pouco se expressam em relação a
sexualidade. Em nosso estudo, embora mais de 50% dos alunos identifiquem o papel das
células reprodutoras neste processo, a descrição da fecundação aparece de forma muito
generalizada com o uso de termos que não evidenciam que existe a fusão dos núcleos dessas
células:
Alguns exemplos:
a)- “ Uma mulher fica grávida quando duas pessoa de sexo oposto se encontra e faz amor e a
mulher está no período fértil e o espermatozoide se encontra (grifo nosso) com o óvulo e
fecunda” (A.5, 55 anos).
b)- “ O espermatozoide y fecundou o óvulo X e a partir desse processo dá início a
gestação”(A.17, 27 anos).
Nós nos perguntamos se o uso do termo encontro não pode obstaculizar a compreensão do
processo de fusão dos núcleos das células reprodutoras: espermatozoide e ovócito. Nenhuma
referência foi feita quanto aos órgãos responsáveis pela formação dessas células. Por outro
lado, 50% dos alunos destacam que a fecundação só ocorre se a mulher estiver no período
fértil, embora não tenham explicitado os requisitos necessários para a ocorrência do período
fértil e como o mesmo se manifesta.
Exemplo:
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“A mulher passa por alguns ciclos durante o mês, um deles é o período fértil. Neste período se
ocorrer uma relação sexual sem a devida prevenção, acontecerá a fecundação” (A3, 39 anos).
Como se pode concluir ao lermos este trecho a mulher “passa” por vários ciclos durante o
mês. Este equívoco pode ser explicado por um provável desconhecimento do significado que
a ciência atribui ao termo ciclo. Vale ressaltar que um dos problemas do ensino de biologia é
a questão da linguagem científica. Muitas vezes, o professor esquece-se de discutir com seus
alunos as diferenças entre os significados de alguns termos que são usados no senso comum,
mas que a biologia atribui outro significado. Segundo Araújo (2013), como os significados
das palavras, gestos ou imagens são constituídos a partir de um conjunto de convenções e de
significações socialmente estabelecidas, diferentes pessoas significam um mesmo objeto ou
palavra de diferentes formas, e uma mesma pessoa atribui significados diferentes a uma
mesma palavra ou objeto, a depender das circunstâncias ou experiências vividas. É importante
analisar alguns termos utilizados no ensino de Biologia, pois sua interpretação pode
prejudicar todo o processo de elaboração de conceitos e modelos científicos.
Outra questão relevante levantada em nosso estudo se refere a existência de certa confusão
quanto ao local do corpo no qual ocorre a fecundação. Alguns alunos não associam a
fecundação a um processo localizado em um espaço corporal específico; entre os alunos que
conseguem estabelecer essa relação constatamos que alguns se expressam de maneira
equivocada. Aqueles participantes que evidenciaram este conhecimento tendem a localizá-la
no ovário ou no útero. Nenhum aluno fez referência ao primeiro 1/3 de uma das tubas uterinas
como o local da fecundação.
Exemplo:
“1 passo: o espermatozoide vai até o ovário e fecunda com o óvulo. 2 passo: o óvulo
fecundado volta e se aloja no útero que ali fica até 9 meses (...) “ (A 21, 22 anos).
Este fato nos incita a repensar a prática pedagógica estabelecida na EJA e como os adultos se
relacionam com diversos conhecimentos compreendidos no tema da reprodução humana.
Quanto aos desenhos produzidos pelos alunos observa-se a presença do bebê nas mais
diversas posições. Mais de 50% dos desenhos representa o bebê em um espaço delimitado
(como se fosse um círculo) que poderíamos chamar de bolsa amniótica ou útero, o cordão
umbilical por sua vez se faz pouco presente.
À guisa de conclusões
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A análise dos textos produzidos pelos participantes nos permite inferir que apresentam uma
representação epigenista da reprodução, ou seja, todos reconhecem a contribuição biológica
do homem e da mulher na formação do novo ser.
Podemos concluir que existe um grande distanciamento entre o conhecimento científico
vigente e as representações construídas pelos alunos. Torna-se necessário investigar de forma
mais ampla como essas representações se estabelecem no grupo de alunos adultos, tendo em
vista que eles apresentam uma série de saberes experienciais que de maneira ativa e dinâmica
se relacionam com o objeto do conhecimento científico.
A ênfase dada ao “período fértil da mulher” destacada pelos participantes do estudo merece
ser mais investigada, pois pode estar relacionada às campanhas veiculadas nas escolas e
mesmo na mídia dos métodos contraceptivos. Muitas vezes essas afirmações reforçam a
representação da responsabilidade da mulher em relação à gravidez, o que evidencia a forte
presença de aspectos culturais e ideológicos na representação.
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ARAUJO, Elis Regina Nunes Mota - Universidade Federal de Sergipe

Resumo
O presente estudo que tem como cenário, duas escolas públicas de Educação Infantil: Escola
Municipal Florentino Menezes situada no município de Areia Branca, zona de expansão e
Escola Municipal Bebé Tiúba; ambas em Aracaju/SE objetiva fomentar análise das
representações sociais de docentes e discentes, sobre as categorias infância, educação infantil
e linguagem, constituídas como práticas discursivas no processo de produção do
conhecimento na realidade escolar. A pesquisa de inspiração etnográfica tem como apoio o
PIBIC. A análise dos dados coletados tomam como foco as narrativas de professores e
desenhos das crianças sujeitos dessa investigação, considerando como eixos temáticos da
pesquisa empírica as suas representações, como acontecimentos sociais e históricos em sua
concretude e os sujeitos envolvidos em sua cultura, contextualizados com características
próprias, que habitam um tempo e espaço peculiares. Resgatar a memória e a palavra nas
narrativas de professores nos conduz a compreensão dos atores sociais como sujeitos de voz.
Implica trazer à cena recordações, representações do mundo, abrir canais para a significação de
sua vida, ressignificando a própria historia de seu tempo contribuindo para que se expressem e
enriqueçam suas experiências, aumentando suas possibilidades de interlocução e entendimento
da realidade á sua volta. Possibilitar a palavra a professores e crianças da educação infantil é dar
oportunidade de resgatar a própria palavra, as ideias, a autoria. É permitir que se vislumbre a
vida social como um processo dinâmico em que cada sujeito é ativo nas interações entre o
mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um. O referencial teórico do trabalho está
estruturado com base nas contribuições de autores como Abric (2007); Moscovici, S. (1978,
2009); Ornellas, M (2009); Mikhail Bakhtin ( 1989); Arroyo (2013). Os procedimentos
analíticos possibilitaram a compreensão até o momento de que há um distanciamento entre os
discursos e as práticas docentes reveladas e uma falta de clareza conceitual das categorias
elencadas para o desenvolvimento de uma prática de educação da infância mais democrática.
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A análise das narrativas dos sujeitos da pesquisa permitiu perceber as representações que eles
têm sobre infância, educação infantil e linguagem ainda como conceitos distanciados das
especificidades de sua prática docente.
Palavras-chave: Educação.Infância.Linguagem.Representações Sociais.

Introdução
O presente texto resulta de uma pesquisa em andamento com apoio do PIBIC e propõe-se a
refletir sobre as representações sociais dos sujeitos envolvidos (professores e as crianças) em
duas escolas públicas de Educação Infantil: Escola Municipal Florentino Menezes situada no
município de Areia Branca, zona de expansão e Escola Municipal Bebé Tiúba; ambas em
Aracaju/SE. O objetivo da pesquisa é analisar as representações sociais sobre infância,
linguagem e educação infantil, dos docentes que atuam nesse nível de ensino a partir dos
contextos de sua formação, de suas experiências cotidianas e da articulação com a prática
pedagógica desenvolvida na escola. O intuito é o de contribuir para o campo empírico das
discussões em torno das relações entre representações sociais e prática docente partindo do
paradigma de que “toda representação não é um simples reflexo da realidade, ela é uma
apropriação significante”Abric ( 2007).
A pesquisa de inspiração etnográfica considera os sujeitos envolvidos em sua cultura como
sujeitos contextualizados com características próprias, singulares, que habitam um tempo e
espaço peculiares. Pressupomos que as narrativas dos docentes participantes da pesquisa devem
ser entendidas como práticas discursivas que implicam uma relação entre discursos e
subjetividades. Adotamos as narrativas neste estudo como categorias constituídas nos processos
históricos, sociais e culturais da sociedade contemporânea. Para Bruner1, “a narrativa lida como
material da ação e da intencionalidade humana. Media entre o mundo canônico da cultura e o
mundo mais idiossincrático dos desejos, crenças eyesperanças [...]”. Este autor demonstra em
sua obra Actos de significación que na comunicação humana a narrativa é uma das formas mais
poderosas do discurso. As pessoas transformam em narrativa sua experiência do mundo, assim
como os papéis que desempenham.
Resgatar a memória e a palavra nas narrativas de professores nos conduz a compreensão dos
atores sociais como sujeitos de voz. Implica trazer à cena recordações representações do mundo,
1

Bruner, Jerome. Atos de significação. Artes Médicas, Porto Alegre: 1997.
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abrir canais para a significação de sua vida, ressignificando a própria historia de seu tempo
contribuindo para que se expressem e enriqueçam suas experiências, aumentando suas
possibilidades de interlocução e entendimento da realidade á sua volta. Possibilitar a palavra a
professores e crianças da educação infantil é dar oportunidade de resgatar a própria palavra, as
ideias, a autoria. É permitir que se vislumbre a vida social como um processo dinâmico em que
cada sujeito é ativo nas interações entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um.
Em relação às categorias: infância- educação infantil – linguagem, entendemos que estes são
conceitos criados, radicados, em uma realidade cultural discursiva-prática a partir de uma
categorização, não espontânea, mas, construida social e historicamente. Estes conceitos
avançam neste trabalho em direção a uma compreensão de um aporte pedagógico, gerado
através dos discursos docentes e dos desenhos das crianças das duas instituições pesquisadas.

Aportes teórico-metodológicos da pesquisa
Representações Sociais e Prática Docente
As Discussões e análises sobre o trabalho docente não podem ser desconstituídas de um
panorama de transformações nas relações de produção, configuradas por diversas instâncias
de ordem política, social, econômica, cultural e histórica. Com Moscovici (1978)
compreendemos e aceitamos que “ as representações sociais são entidades quase tangíveis.
Elas circulam, cruzam-se, cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um
encontro, em nosso universo cotidiano” A vida cotidiana é um arcabouço de significados
culturais, onde os homens constroem suas histórias, revelam suas trajetórias pessoais e
profissionais nas relações e representações que fazem nos grupos onde atuam. Para ele as
representações podem ser entendidas como
[...] um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de
comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de
crenças das sociedades tradicionais; [...] podem também ser vistas como a versão contemporânea do
senso comum. (MOSCOVICI, apud SÁ,1996, p. 31).

Tomamos neste trabalho a ancoragem na teoria das Representações Sociais por entender que a
mesma cuida da produção dos saberes sociais, focando a análise da construção e
transformação do conhecimento social buscando esclarecer como a ação e o pensamento se
interliga na dinâmica da sociedade. A Representação Social é dessa forma a representação de
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alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito). Podem contribuir para se compreender o que os
professores e as crianças pensam sobre a educação infantil, a infância e a linguagem no
contexto da formação e produção dos saberes na escola. Os professores com suas crenças,
suas representações dão conotações distintas as formas como se comunicam, percebem a
educação, a infância, a escola de educação infantil em suas múltiplas linguagens. Cremos
assim, ser pertinente elucidar de que infância, educação e linguagem estamos falando.

Educação Infantil, Infância e Linguagem
Sabemos que a Educação Infantil se constitui como primeira etapa da Educação Básica,
configurando-se assim como um direito social de toda criança. Entre as mudanças
significativas que ocorreram neste segmento educacional nas últimas décadas, podemos
pontuar duas questões relevantes: a superação do caráter assistencialista das creches e préescolas e a exigência da qualificação destes profissionais que atuam neste segmento
educacional.
Para o desenvolvimento do trabalho docente, é necessária uma formação inicial e continuada
coerente com as expectativas e exigências sociais do mundo contemporâneo. De acordo com
Imbernón (2009, p. 41) “[...] essa formação inicial é muito importante já que é o início da
profissionalização, um período em que as virtudes, os vícios, as rotinas etc. são assumidos
como processos usuais da profissão”. É importante que o professor, em uma formação
continuada, amplie e atualize a sua formação inicial como um processo subsequente em
decorrência das mudanças provocadas por uma sociedade cada vez mais complexa e
desafiadora.
A criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 2foi sem dúvida um
avanço na perspectiva de uma busca de qualidade para a educação de 0 a 6 anos ( agora de 0 a
5 anos) e neste sentido imprime uma determinada concepção de Educação Infantil,seus
objetivos, metas e proposta pedagógica para as crianças em sua diversidade cultural.A prática
cotidiana dos profissionais que atuam em creches e pré-escolas traz consigo um universo de
diferentes culturas existentes em nosso país e desse modo apresentamos aqui algumas
questões problematizadoras da pesquisa: De que crianças, estamos falando? Que
representações o professor faz de infância, educação e linguagem?Como se constitui a
2

Resolução CNE/CEB nº 05 em 17 de dezembro de 2009.
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subjetividade do profissional que atua neste segmento educacional?Qual sua visão de mundo
e de identidade profissional?Essencialmente: Quais as representações sociais dos
professores e qual a repercussão dessas representações em suas práticas pedagógicas?
Buscamos desse modo, estabelecer um diálogo com os professores da Educação Infantil
propondo uma reflexão e um debate sobre seus saberes e sua cultura, além das categorias já
elencadas. Corroboramos o pensamento de ARROYO (2013) de que “a escola precisa
reconhecer a relevância da pluralidade cultural existente no universo educacional”, é preciso
uma prática pedagógica que esteja envolvida com a cultura do lugar ao qual está inserida.
Quando as teorias pedagógicas se distanciam da pluralidade de práticas sociais e educativas
que acontecem dentro e fora das escolas, o pensamento educacional se empobrece, gira em
torno de si mesmo ARROYO (2013). Este pensamento confirma esta necessidade em pensar
a escola a partir de sua pluralidade, não apenas da criança, das diversas infâncias ali
constituídas, mas também do profissional que nela atua.
Ser educador exige um olhar crítico e reflexivo para com a pluralidade cultural existente no
universo escolar, como bem afirma Paulo Freire (1989). O educador precisa reconhecer o seu
papel social para que o mesmo possa ser um agente de transformação do seu meio como
também perceber estas mudanças.

Metodologia de trabalho - O contexto e o processo de coleta dos dados
Como procedimentos metodológicos utilizamos com os sujeitos envolvidos nas duas escolas
pesquisadas, entrevistas de modo informal e observações, projetadas para estimular a produção
de significados através de relatos narrativos, em vez da obtenção de respostas categóricas. Ao
narrar suas histórias de vida, suas experiências e representações os sujeitos pesquisados
reinventam o tecido social através do qual as formas de convivência na sociedade podem ser
transformadas possibilitando a constituição de outras subjetividades, outros discursos

Resultados e discussões provisórias
A criança não é nem antiga nem moderna, não está antes nem depois, mas agora, atual, presente. Seu
tempo não é linear nem evolutivo, nem genético nem dialético, nem sequer narrativo. A criança é um
presente inatual, intempestivo, uma figura do acontecimento. (LARROSA, 2003, p. 193)
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A primeira parte da pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre de 2013 na Escola
Municipal Florentino Menezes situada no Povoado Areia Branca. Uma comunidade
tradicional3 que está inserida à beira do Rio Vaza Barris e tem como principal fonte de
subsistência o pescado. Os sujeitos da escola, ou seja, funcionários e crianças são, em sua
grande maioria, filhos e filhas de pescadores artesanais. Por ser uma comunidade que se
diferencia da urbano-industrial, vamos nos utilizar de documentos oficiais que propõem uma
proposta pedagógica nestas instituições de Educação Infantil de maneira dialógica com os
diversos setores da educação. Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para as Instituições de
Educação Infantil apresentam aspectos relevantes para a proposta pedagógica, entre eles
poderíamos destacar “[...] o reconhecimento de que as práticas pedagógicas realizadas nestas
instituições são complementares às da família, devendo haver entre essas duas instâncias uma
interação para garantir um trabalho de qualidade (BARBOSA, 2012, P. 163)”. Nesta
perspectiva, buscamos dialogar com a professora em relação as suas concepções e sua prática
pedagógica em sala de aula. No entanto, o que observamos em seus discursos narrativos foi
sua indignação em não poder discutir sua proposta pedagógica a partir desta lógica de
interação entre comunidade e escola. Como a escola faz parte da rede municipal de ensino, a
professora utiliza o material pedagógico Alfa e Beto adquirido pela Secretaria de Educação do
Município de Aracaju/SE. Segundo relatos da mesma, “[...] as atividades são cansativas e
descontextualizadas com atividades repetitivas que não fazem relação com a realidade
histórico cultural das crianças (Fonte: Diário de Campo, setembro de 2013)”.
Compreendemos que a criança é um sujeito de direitos e de cultura. Concordamos com
Martins, Cunha e Araujo (2011) ao dizer que a criança é um sujeito que cria e modifica a sua
realidade. Abordamos aqui a relevância em ouvir nesta pesquisa as crianças. Nossa estratégia
de trabalho busca trazer também as vozes infantis e as imagens que elas tem da escola.
“Tomamos a infância como um espaço - tempo constituídor de cultura, de saberes próprios,
capazes de criar e recriar a realidade sócio cultural (p.5)”. De igual modo para Azevedo
(2010) “a infância e os fenômenos relativos a sua educação devem ser abordados como

3

Decreto Nº 6040/2007 : Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais: Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias
de organização, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas
pela tradição.
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fenômenos culturais, entendidos como práticas culturais de significação e de atribuição de
sentidos”
Ficam evidenciadas muitas dificuldades, através da pesquisa de campo, das professoras em
relação as suas ações em sala de aula, quando utilizam um material pedagógico que sequer,
reconhece as crianças da comunidade, que ignora sua cultura, aspirações e expectativas.
Destacamos entre outras, as questões enfrentadas pelas professoras em relação a sua prática
pedagógica, sendo que as mesmas, não participaram da realização da proposta pedagógica da
escola, tendo que utilizar um material pedagógico descontextualizado, sem compreensão dos
conceitos filosóficos, políticos e epistemológicos ali contemplados. Podemos ainda registrar
que ao adentrarmos o espaço físico da escola percebemos algumas questões a serem
consideradas nos discursos narrativos dos sujeitos da pesquisa como: a ausência de biblioteca
e parque infantil para as crianças, as salas de aula são quentes gerando um desconforto
durante o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Conversando com a professora
Selmugem sobre o Programa Alfa e Beto (Programa adotado pela Secretaria Municipal de
Educação do Município de Aracaju/SE.) a mesma afirmou ter dificuldades em trabalhar com
o Programa sendo que o mesmo desconhece a realidade da comunidade e não deixa claro as
concepções balizadoras da proposta.

Considerações finais
Desse modo, a análise das narrativas discursivas das professoras4 pesquisadas nos apresenta
até o momento, um quadro inquietante em relação às suas concepções e práticas pedagógicas
devido á falta de clareza conceitual sobre aportes e categorias basilares para o processo de
formação das crianças, em especial as representações sociais sobre as categorias: infância,
educação infantil e linguagem.
Ainda não finalizamos a pesquisa, mas já é possível identificar, uma dificuldade de clareza
dos conceitos basilares para seu trabalho por parte dos professores pesquisados. Segundo
relatos da professora entendemos que a falta de elucidação do que pensa teoricamente sobre
infância, educação infantil e linguagem pode comprometer a sua ação pedagógica uma vez
que a relação teoria prática é indissociável. Os procedimentos analíticos possibilitaram-nos

4

Selmugem Porto: Professora da Turma de Educação Infantil da Escola Municipal Florentino Menezes
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compreender até o momento que ainda há um distanciamento entre os discursos e as práticas
docentes.
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O PORTFÓLIO NA EAD: UM ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS
LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

BARATELLA, Ricardo1 - Universidade de Uberaba
VIEIRA, Vânia M. de Oliveira2 - Universidade de Uberaba

Resumo
Há muito se tem falado sobre as vantagens do Portfólio como um instrumento formativo de
avaliação da aprendizagem, mas sabemos que as indagações acerca de como ocorre a sua
construção ainda são questões pouco discutidas. Esse fato, atrelado a polêmicas discussões
sobre a Educação a Distância, motivou-nos a realizar este estudo. Trata-se de uma pesquisa
sobre o Portfólio na EAD: um estudo das representações sociais dos licenciandos em Ciências
Biológicas. Os sujeitos da pesquisa são 150 alunos do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, na modalidade EAD, dos polos de Barbacena, Belo Horizonte, Governador
Valadares, Guanhães, Janaúba, Montes Claros, Teófilo Otoni e Uberaba, que estavam
cursando as etapas finais da sua formação. O trabalho tinha como objetivo identificar e
analisar as Representações Sociais que os alunos do curso de Ciências Biológicas, na
modalidade a distância, de uma Universidade mineira, estão construindo sobre a realização do
Portfólio como instrumento de avaliação formativa. A investigação envolveu pesquisa
bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica abordou os temas: Teoria das
Representações Sociais e do Núcleo Central: Abric (2000,1998,1994); Jodelet (2004,
1

Autor: Licenciado em Ciências Biológicas e Pedagogia. Mestre em Educação. Especialista em Docência do
Ensino Superior. Especialista em Gestão Escolar. Especialista em Educação a Distância. Especialista em
Biologia Evolutiva. Gestor do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – EAD na Universidade de
Uberaba. Professor no curso de Pedagogia - Presencial na Universidade de Uberaba. Membro do Conselho
Universitário da Universidade de Uberaba. Membro da sexta comissão da CPA – Comissão Própria de Avaliação
da Universidade de Uberaba. Coordenador de área do PIBID / UNIUBE: CAPES – Recantos de Minas: a
percepção ambiental dialogada por meio da Arte, com atuação na Escola Municipal Santa Maria – Uberaba.
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883

2001,1984); Moscovici (2003,1984,1978); Sá (2002, 1998, 1996, 1995); Vieira (2006); Vieira
e Resende (2012); Portfólio: Carvalho e Porto (2005); Hernández (2000,1998); Sá-Chaves
(2000,1998); Vieira (2006); Villas Boas (2004); Educação a Distância: Belloni (1999);
Castilho (2011); Cortelazzo (2009); Dias e Leite (2010); Litto (2010); Neder (2006); Oliveira
(2008); Avaliação formativa: Cardinet (1986); Vieira (2006); Villas Boas (2011, 2004, 2001).
A coleta dos dados realizou-se durante os encontros presenciais previstos pelo curso e incluiu
a aplicação de um questionário e a técnica de Associações Livres de Palavras, tratadas pelo
software EVOC (Ensemble L'analyse des programmes des évocations Permettant de Verges ;
versão 2002), que buscava identificar, nas representações, os elementos centrais e periféricos.
As análises, de caráter descritivo, incluíram também o cálculo de medidas estatísticas em
situações que fossem possíveis. Além do respaldo da Teoria das Representações Sociais e do
Núcleo Central, tomamos como referência a análise de conteúdo de Bardin (2009).
Concluindo, podemos dizer que, para a maioria dos sujeitos (87,33%), a construção do
Portfólio no curso de Ciências Biológicas da Universidade mineira apresenta elementos que o
caracteriza como instrumento de avaliação formativa, enquanto a minoria (12,67%) o
consideram como um instrumento difícil de ser construído e desnecessário.
Palavras-chave: Portfólio - Avaliação formativa - Representações Sociais

Introdução
A nossa experiência no Ensino Superior, especificamente no curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, tem permitido a busca de novos desafios que incluem a investigação e as
propostas de ações para uma educação de qualidade. E pensar o Portfólio como instrumento
de avaliação formativa na Educação a Distância tem sido uma delas.
Considerando o objeto de estudo desta pesquisa - a construção do Portfólio como instrumento
de avaliação formativa -, cabe aqui evidenciar o Portfólio como um procedimento de
avaliação na Educação a Distância - de organização e reconstrução das aprendizagens - que
permite aos alunos participar da formulação e da sistematização dos objetivos propostos,
assim como avaliar seu progresso, suas potencialidades e fragilidades.
Esta pesquisa, de cunho quanti-qualitativo, pretendia identificar e analisar as Representações
Sociais dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, na modalidade a
distância, de uma Universidade mineira, sobre a realização do Portfólio como instrumento de
avaliação formativa.
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Procurou-se compreender se o modo como o Portfólio era construído trazia evidências de ser
um instrumento de avaliação formativa, isto é, se era utilizado com o propósito de permitir ao
aluno organizar, reconstruir e avaliar o próprio progresso de aprendizagem, bem como suas
potencialidades e suas fragilidades.
O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa
bibliográfica fundamentou-se em autores da Teoria das Representações Sociais e do Núcleo
Central, do Portfólio, da Educação a Distância e da Avaliação formativa.
A coleta dos dados foi realizada a partir de um questionário. Ele apresentava dois objetivos: o
primeiro era identificar o perfil dos sujeitos, uma vez que os dados caracterizadores do perfil
apresentavam relação com as Representações Sociais; o segundo, identificar se os
licenciandos do curso de Ciências Biológicas reconheciam o Portfólio como um instrumento
de avaliação formativa.
Quanto aos caminhos metodológicos seguidos, esta investigação, de caráter quanti-qualitativo
tomava como referencial teórico-metodológico as Representações Sociais, descritas por
Moscovici (2003) como expressões do conhecimento reconstruído pelo sujeito a respeito de
sua realidade cotidiana.
Essas representações são resultantes da interação social e influenciam o nosso modo de
pensar, sentir e agir diante das experiências da vida prática. Por isso, nesta pesquisa
destacamos as atitudes, as percepções, os juízos de valor e as crenças dos alunos do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, no que se refere à construção do Portfólio na
modalidade a distância.

Resultados e discussões
Os procedimentos de coleta de dados incluíram a aplicação de um questionário e a técnica de
Associação Livre de Palavras, tratadas pelo software EVOC (Ensemble L'analyse des
programmes des évocations Permettant de Verges ; versão 2002), que buscava identificar, nas
representações, os elementos centrais e periféricos. Essa técnica é muito utilizada em
pesquisas de Representações Sociais.
A partir das análises dos significados, das justificativas das palavras evocadas e das
experiências vivenciadas pelos licenciandos concluintes do curso de Ciências Biológicas EAD, respondemos aos objetivos específicos desta pesquisa, identificando duas categorias de
alunos, em relação à construção do Portfólio como instrumento de avaliação formativa na

885

Universidade mineira: (i) GRUPO α - os que consideram o Portfólio como um instrumento
de avaliação difícil de ser construído e desnecessário como processo avaliativo na graduação e
o (ii) GRUPO β - os que consideram o Portfólio como um instrumento de avaliação
formativo, que produz resultados satisfatórios. Essa identificação, realizada com base nas
análises dos resultados, possibilitou compreender os significados que se organizam e definem,
para cada um desses grupos de alunos, o sentido de Portfólio, permitindo, assim, analisar as
Representações Sociais construídas por eles.
Assim, pode-se alegar que, no GRUPO α, com uma representatividade de 12,67%, 19
sujeitos não acreditavam nessa forma de avaliar e não aprovavam o uso do Portfólio.
No GRUPO β, a ancoragem desses resultados mostrou-se bastante expressiva, indicando
diferentes Representações Sociais dos alunos sobre a construção do Portfólio. Dos 150
estudantes que participaram da pesquisa, 131 alunos, ou seja, 87,33% dos sujeitos revelaram
que a construção do Portfólio é um instrumento de avaliação formativa na EAD e o
consideram uma forma de minimizar as avaliações unilaterais, excludentes e punitivas no
Ensino superior. A apreciação das Representações Sociais construídas por esses sujeitos
corroboraram em nossa hipótese de pesquisa e os resultados mostraram que algumas
constâncias apareceram na análise mais acurada das entrevistas. Constatamos também que os
licenciandos em Ciências Biológicas compartilhavam uma representação comum, cujo núcleo
central é composto pelos campos semânticos: aprendizagem; conhecimento; pesquisa e
reflexões.
Nessa visão de avaliação por meio de Portfólio, acreditamos também que alguns aspectos
precisavam ser acenados: (i) 70% dos alunos revelaram que o Portfólio é construído a partir
de vivências dos encontros presenciais ou dos estudos individuais a distância, considerando as
ideias, reflexões e conhecimentos construídos de forma integrada; 58,67% relataram que a
construção do Portfólio é um instrumento de avaliação formativa; 55,33% afirmaram que a
avaliação, por meio do Portfólio, permitia identificar lacunas de aprendizagem e desenvolvia
ações que promoviam a reconstrução e organização das aprendizagens e 54% elucidaram que
a construção do Portfólio favorecia a autoavaliação.
Examinamos também que o Portfólio trazia as seguintes contribuições para os alunos: visão
ampliada de avaliação formativa; vivências e experiências de uma avaliação processual; o
constante “refletir” sobre a prática pedagógica; auto-organização de suas ideias e registros das
aprendizagens significativas; compreensão do trabalho pedagógico e reflexões sobre temas do
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curso; a prática da autoavaliação; desenvolvimento da capacidade de pesquisa e leitura de
materiais diversos; reflexão e análise dos aspectos que precisavam ser melhorados; troca de
experiências e utilização de diferentes linguagens; desenvolvimento da criticidade, sem medo
de expressar-se; aprimoramento formativo e reflexivo que o Portfólio desencadeia; construção
da autonomia intelectual e reorganização das aprendizagens.

Considerações finais
Foi verificado que as representações construídas por meio do Portfólio como instrumento de
avaliação no curso de Ciências Biológicas se comprometiam com a aprendizagem de cada
estudante e deixavam de ser classificatórias e unilaterais, possibilitando que as produções e
reflexões dos alunos fossem avaliadas por eles próprios e pelo professor. Mas, para que se
chegue a um trabalho reflexivo, processual e criterioso, há necessidade de atenção individual
a esses estudantes e orientação sobre os objetivos dessa avaliação e como podem desenvolver
o Portfólio e registrar as suas aprendizagens durante a etapa.
Concluindo, podemos afirmar que a construção do Portfólio, no curso de Ciências Biológicas
da Universidade mineira, apresentava elementos que o caracterizam como instrumento de
avaliação formativa. Porém, sugerimos à instituição, estudos mais sistematizados sobre a
construção do Portfólio, visando a expandir o repertório de variáveis e conhecimentos sobre
esse sistema de avaliação formativo, já que, ao mesmo tempo, esse processo cria
representações que irão dificultar sua prática pelos próprios alunos.
Aclaramos que empreender uma pesquisa, procurando identificar quais são as Representações
Sociais dos licenciandos em Ciências Biológicas, na modalidade a distância sobre a
construção do Portfólio como instrumento de avaliação formativa, pode traduzir-se em
contribuições relevantes para cursos de formação de professores e instituições que utilizam ou
têm intenção de utilizar o Portfólio como instrumento de avaliação formativa.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA TESSITURA COTIDIANA DA RELAÇÃO
PEDAGÓGICA: PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM FOCO

BONFIM, M. Núbia
JESUS, Dourivan Camara Silva de

Resumo
Aparentemente simples, a relação pedagógica no cotidiano das instituições educativas,
quando submetida ao crivo investigativo deixa fluir a sua complexidade. Neste sentido, este
estudo investiga as representações sociais que se tecem no cotidiano no espaço escolar, tendo
em vista a compreensão da relação pedagógica que aí se processa. A pesquisa em andamento
vincula-se ao Projeto CIERS-ed, tendo por campo empírico instituições e professores do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental, da rede pública e privada de uma capital do nordeste
brasileiro. É uma investigação de natureza qualitativa e adotou como estratégia de coleta de
dados a Técnica Q. A sistematização dos dados evidenciou a leitura de professores sobre a
relação entre pares e com os alunos. No aporte teórico compartilhamos da concepção de
relação pedagógica como um dos fatores intervenientes no processo de ensinar e aprender,
mas, ao mesmo tempo, um tipo específico de relação, cuja finalidade está ligada à
apropriação do legado cultural, aspecto que abarca um conjunto de interações envolvendo
professor, aluno e conhecimento, num contínuo confronto com o entorno físico e virtual
(POSTIC, 1990); (ZUIN, 2008); (SILVA, 2009); (CORDEIRO, 2011); (MAGALHÃES,
2011); (SANTOS e SOARES, 2011). Para a compreensão dos processos simbólicos
presentes na relação pedagógica o estudo recorreu à teoria das representações sociais, na
medida em que ela investiga como funcionam os sistemas de referências utilizados pelos
seres humanos para interpretar o cotidiano. Inspirado em pressupostos da psicologia social,
Moscovici (1985) considera que as representações sociais dizem respeito à maneira como se
pensa, se age e se busca compreender o sentido das ações e pensamentos. O pensamento de
Heller (1972) traz a concepção de cotidiano como espaço dialético onde convive a
dominação e a rebeldia, lugar onde se concretiza a existência da sociedade, lugar onde se dão
as transformações sociais. O estudo iniciado indica confrontos e pontos críticos inerentes a
essa relação e enfatiza a necessidade de compreendê-la como condição para ressignificá-la,
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de forma a potencializar as possibilidades de ensinar e aprender, razão de ser da relação
pedagógica.
Palavras-chave: Representações sociais; Cotidiano; Relação pedagógica.

Introdução
Os estudos que privilegiam a relação pedagógica processada no cotidiano da instituição
escolar têm constituído ponto convergente das nossas interrogações, de forma especial, a
partir de 2010, quando nos vinculamos ao Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade – Educação – CIERS-ed e, posteriormente, à Cátedra
UNESCO sobre Profissionalização Docente da Fundação Carlos Chagas, como subgrupo
interessado em desenvolver pesquisas no âmbito da formação e profissionalização docente à
luz da Teoria das Representações Sociais.
Em se tratando de estudos voltados para a compreensão de processos psicossociais, que
denotam ter forte repercussão na aprendizagem dos alunos e, por outro lado, na formação dos
profissionais da educação, esta pesquisa se encaminha para uma vertente de conotação
psicossocial, aí buscando entender os meandros dessa relação, na qual são construídos os
processos identitários e de subjetividade que se entrelaçam num determinado espaço social,
no caso, o espaço escolar.
Guardada a devida distância do discurso idealizado acerca da relação pedagógica como fonte
e solução dos problemas educacionais, as razões que nos mobilizam nesse estudo são
inquietações inspiradas por nossas vivências como docentes e discentes e aguçadas pela
literatura da área.
Nesse sentido, nos interessa estudar, inicialmente pela ótica do professor, a relação
pedagógica que se estabelece nas instituições educativas sob a influência da diversidade
cultural; das inter-relações entre Escola/Sociedade; dos modelos de professor e aluno
decorrentes das mutantes demandas sociais; da prevalência de valores que privilegiam a
lógica do mercado, a supremacia do utilitário e do consumo; do fascínio das imagens
televisivas e dos textos fast food onde prevalece a ótica do mercado, marcas que conformam a
sociedade na qual nos inserimos e que nos impõe a responsabilidade em perpetuar, ignorar e
criar outras marcas, outra realidade, se nos consideramos sujeitos históricos.
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Como se percebe, este estudo adquire substância no cotidiano, na vivência, no
comportamento, em conexão, inclusive, com as significações dadas a esses fenômenos
impregnados de subjetividade. Motivo, pois, suficiente para a escolha da Teoria das
Representações Sociais de Moscovici como apoio teórico-metodológico na análise que nos
propomos realizar.
Entendemos que estudos voltados para a relação pedagógica identificam-se com conceitos
emanados da teoria das Representações Sociais, visto tentarem avançar suas análises a partir
das relações sociais, considerando, sobretudo, o contexto em que essas relações se dão e a
dinâmica gerada pelos processos subjetivos que se tecem, envolvendo os atores que aí
transitam (MOSCOVICI, 2003). Entrelaçar esses fenômenos com os princípios advindos
dessa teoria significa perceber o outro/outros da relação pedagógica na sua inteireza e como
parte integrante na construção relacional.
Para tanto, e concordando com Sousa e Novaes (2013), situamos a subjetividade do professor,
nosso primeiro foco, numa perspectiva psicossocial, que abarca além dos aspectos ligados à
sua profissionalidade, aí incluídos saberes e valores, o outro/outros, no caso, alunos e demais
envolvidos no circuito escolar que dele emergem ao serem reconhecidos.
Segundo Guareschi (1998), nesse tipo de relação, o outro há de ser reconhecido e tratado
como tal, para não correr o risco de ser explorado e/ou dominado, como se não fosse portador
de individualidade permeada de subjetividades a serem consideradas. Esses pressupostos se
levados em consideração no espaço escolar tenderão a tornar mais igualitária a relação
pedagógica que aí se processa.
Com base nos princípios, agora, somente apontados, encaminharemos a análise pretendida por
esta pesquisa, que apenas se inicia.

Situando a relação pedagógica
São recorrentes nos encontros de professores as queixas relacionadas à indisciplina, ao
desinteresse dos alunos pelos estudos, ao desrespeito à autoridade do professor, e a
impotência dos professores em administrar tudo isso para garantir que ocorra aprendizagem.
Tais queixas incidem, portanto, no cerne da relação pedagógica, um tipo específico de relação
construída no cotidiano escolar, a partir do confronto de significados sociais com experiências
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concretas de estudantes e professores, possuidores de necessidades próprias presentes nessas
relações. Na explicação de Mendonça esse tipo de relação é identificado como pedagógica:
[...] porque também o processo de socialização do conhecimento
escolar se reveste dos elementos históricos globais das relações
sociais, trazendo para esse espaço a concretização de conflitos,
crises e disputas concomitantes no cenário social maior, mas
guardando sua especificidade (MENDONÇA, 2011, p. 343).

Assim, apesar de sua especificidade, a relação pedagógica também é implicada pelas
contingências sociais, políticas e econômicas que ordenam a vida em sociedade. Mesmo com
toda a complexidade implicada nesta realidade, estudos constatam que a formação dos
professores no Brasil (processo de preparação de sua profissionalização) se efetiva em
contradição com a dinamicidade da vida real. Como afirma Souza:
Os professores foram preparados – pelas instituições de ensino
que frequentaram, pelas muitas experiências que vivenciaram
enquanto alunos e enquanto educadores – para a subserviência,
para a reprodução da ordem social vigente, para a imutabilidade
das coisas (2001, p. 5-6).

Corroborando com essa ideia estudos recentes apontam que a formação dos professores
ainda é marcada pelo modelo de relação pedagógica assentado na transmissão de um saber
descontextualizado; na polarização entre professores e alunos; na instalação do temor ao
professor, à avaliação, às sanções, como garantia da ordem e da memorização dos conteúdos
ensinados (SANTOS e SOARES, 2011).
Ao analisarem essa questão Silva (2009) e Magalhães (2011) concordam com a caracterização
acima e chamam atenção para outro aspecto da formação que, associado aos anteriores,
concorre para a esterilização dos sujeitos. A supervalorização social do processo cognitivo em
detrimento das dimensões afetivas e motivacionais, perenizada em nossa cultura, também se
faz presente nas práticas que têm orientado a formação de professores, campo fértil onde tem
sido gestada a ideia de neutralidade e indiferença como condição necessária ao correto
desempenho profissional, algo que na prática tem implicado no distanciamento entre
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professores e alunos. Nas palavras de Morgado (2001, p. 122): “[...] professor e aluno têm
corpos, têm emoções: seria pedir-lhes demais que compartilhassem somente interesses
intelectuais”.
Movidos por objetivos e motivações diferentes professores e alunos vivenciam uma relação
hierarquizada, autoritária, permeada por contínuos conflitos e tensões. Na visão de Zuin
(2008) a natureza conflituosa dessa relação tem se alimentado da ironia, do ódio e do
sarcasmo que a transformam em um jogo de cena, materializado no fingimento conjunto de
professor e discente.
Com a devida ressalva a outros arranjos experimentados, mas que ainda não são práticas
generalizadas, os trabalhos em foco advertem, a relação pedagógica vivenciada nestes termos
inviabiliza o diálogo, a confiança, o respeito, forja a indisposição para ensinar e aprender.
A especificidade da relação pedagógica aqui tratada, mesmo que de forma breve, expressa
quão complexa e dinâmica é sua natureza, e quão necessário se faz desnaturalizá-la para
transformá-la em conteúdo concreto dos processos formativos, haja vista que é na existência
de contradições que se forjam as necessidades e também as possibilidades de superá-las.

Analisando os primeiros dados
Tendo por base esses pressupostos, a presente pesquisa intenciona compreender as
representações sociais que se tecem no cotidiano do espaço escolar. A escolha do cotidiano
como lócus da pesquisa tem para nós a conotação de possibilidade de transformação afirmada
por Heller (1972) igualmente reconhecida por Prado e Cunha (2008, p. 103) ao afirmarem que
o estudo do cotidiano corresponde a “[...] buscar ler a experiência e assumir o lugar de
protagonista da própria formação e profissão”.
Para a coleta de dados foram utilizados questionários de perfil e instrumentos compatíveis
com a Técnica Q1. Participaram da pesquisa 25 professores vinculados a 6 instituições
escolares pertencentes à rede pública e privada do Ensino Fundamental de uma capital do
nordeste brasileiro. São professores com atuação em turmas do 6º ao 9º ano e que já
1

Desenvolvida pelo psicólogo inglês William Stephenson para auxiliar os estudos psicológicos é utilizada na
área educacional por Bernardete Gatti sob a justificativa de que “[...] baseia-se simplesmente na significação a
um grande conjunto de informações ou itens por uma pessoa (em vários momentos ou sob instruções diferentes)
ou conjunto de pessoas, dadas certas instruções. Este conjunto de informações ou itens pode conter atitudes,
valores, atividades, atos, cores, formas etc., que deverão ser avaliadas em termos, por exemplo, de critérios de
preferência, de utilidade, de pertinência etc., dependendo do interesse do pesquisador” (GATTI, 1972, p. 46).
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completaram 5 anos de exercício docente, mas que não ultrapassaram os 10 anos.
Predispuseram-se a colaborar com a pesquisa 9 professores do sexo masculino e 16, do
feminino.
Cabe registrar que a vinculação de maior idade a maior tempo de exercício na docência
associa-se aos respondentes da rede pública, fenômeno ao qual atribuímos a estabilidade por
eles adquirida, via concurso público e na qualidade de servidores públicos. O mesmo não
acontece com os contratados pela rede privada, regidos pela Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT, que não lhes concede a condição de estáveis.
Outro aspecto observado refere-se à forma de acolhimento à nossa equipe, mais espontânea na
rede pública e mais contida na rede privada. Pareceu-nos que os primeiros sentem-se mais à
vontade para transitar nos diversos espaços da escola, demonstrando um sentido maior de
pertença, o que nos remete a Moscovici (2003, p. 50), quando diz: “A distância entre a
primeira e a terceira pessoa do plural expressa a distância que separa o lugar social”.
Possivelmente,

nas

escolas

públicas,

a

separação

nós/eles,

(no

caso

-

professores/administração), apresenta-se mais difusa, menos demarcada, considerando que
suas próprias representações não apontem maiores diferenciações entre os termos estatal e
público. Já os professores das escolas privadas podem perceber como dicotomizadas as
relações – professores/administração.
Segundo orientação da técnica Q, aplicamos um instrumento constituído por um conjunto de
70 frases afirmativas que traduzem diferentes interpretações e sentidos atribuídos à
profissionalização docente e à relação pedagógica. Cada participante ordenou as 70 frases
numa escala sociométrica de zero a dez, partindo das que menos se aproximavam às que
melhor expressavam sua leitura da realidade.
Após serem submetidos ao devido tratamento estatístico, os dados sistematizados foram
distribuídos em 2 grupos: no 1, os sujeitos respondentes possuem um perfil semelhante nas
respostas coletadas e no grupo 2, os sujeitos apresentam um perfil que se afasta do obtido
pelos respondentes do Grupo 1.
A partir dessa composição que aponta para o grau de importância ou não atribuído aos itens
pelos professores participantes da pesquisa, cabe destacar que elencamos em duas categorias
as escolhas que convergiram para o Grupo 1: uma centrada na relação pedagógica
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(professor/aluno/sala de aula) e outra cujo foco volta-se para a formação/profissionalização
docente, recaindo nossa escolha na primeira para apresentação neste estudo.
Na categoria destacada, os professores deixam transparecer representações que consideram a
relação pedagógica como decorrência de uma construção diária, ao mesmo tempo em que
desacreditam no funcionamento de modelos para resolver problemas decorrentes ou inerentes
a esse relacionamento.
Situada, pois, no dia-a-dia escolar, essa relação tende a impregnar-se na subjetividade dos
atores que aí convivem. Subjetividade apontada por Guareschi (1998, p. 154), como “o fato
de que nós somos ‘os outros’, isto é, nos constituímos de relações, de experiências que
estabelecemos e vamos estabelecendo a cada dia”. Analisado por esse ângulo o espaço escolar
tece múltiplas redes cujos fios emaranham-se das mais diversas formas e matizes,
introjetando-se nos atores que aí transitam ou aí habitam.
Por outro lado, as representações sociais percebidas nas significações apontadas pelos
professores pesquisados do Grupo 1 demonstram que os modelos utilizados como fórmulas
mágicas para tratar da relação pedagógica não funcionam. Mesmo após a realização de tantos
estudos que criticam esses procedimentos, eles ainda encontram ressonância na educação.
Basta atentar para a distância que se estabelece entre os planejamentos de gabinete e a
realidade da sala de aula, num processo de negação entre os dois, cujos embates podem trazer
reflexos negativos para um tipo de relação que, caracterizada pela fluidez e dinamicidade,
torna-se única e irrepetível. Modelos que, no mínimo, apresentam-se como desnecessários.
Segundo Postic (1990, p. 28), “o que está instituído limita as possibilidades do que se
institui”. No caso, o instituído pode engessar a relação pedagógica que, ao contrário,
decorrendo de uma construção diária, descobre seus próprios caminhos engendrados nas
subjetividades que aí se encontram, se formam e se transformam.

Considerações
Neste contraponto reflexivo privilegiamos a percepção dos professores da educação básica
sobre a relação que estabelecem com os alunos no cotidiano da escola, com o intento de
conhecer as representações sociais que se tecem na relação pedagógica vivenciada por eles.
A nosso ver, o principal resultado obtido na análise dos dados preliminares diz respeito à
constatação de que as representações dos professores sobre a relação pedagógica tendem à
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recusa das ‘fórmulas mágicas’, soluções fáceis, modelos configurados por outros em
condições ideais que desconsideram a diversidade e a singularidade, a complexidade e a
dinamicidade de cada situação.
Consideramos que esta tendência apresenta-se como possibilidade de mudança, de
deslocamento do estatuto da naturalização e simplificação da relação pedagógica para sua
compreensão histórica, condição básica para que os professores e alunos participem como
interlocutores legítimos da tessitura da relação que juntos constroem, imprimindo assim suas
marcas identitárias e suas subjetividades.
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A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO
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Agência Financiadora: CAPES

Resumo
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a constituição identitária de profissionais que
atuam na educação infantil e, ao mesmo tempo, participam do curso de Pedagogia oferecido
pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR (BRASIL,
2009). Pretendemos identificar as representações sociais sobre o trabalho desenvolvido por
esses profissionais nas escolas públicas, objetivando compreender algumas implicações no
processo de sua (re) constituição identitária. Entendemos que a discussão dos aspectos
atribuídos à docência na educação infantil e vivenciados no mundo do trabalho, ou seja, a
relação teoria e prática pode influenciar significativamente a construção de novas
representações sociais a respeito do papel do (a) professor (a) na educação infantil. O estudo
foi desenvolvido em uma universidade comunitária da Baixada Santista e fundamenta-se na
Teoria das Representações Sociais/TRS (MOSCOVICI, 1978) e nas contribuições de Dubar
(1997, 2003), de caráter predominantemente qualitativo, conforme destacam Bogdan e
Biklen, (1994), utilizou como procedimentos metodológicos: a aplicação de questionário
composto com questões abertas, fechadas e de evocação, entrevistas semiestruturadas e um
grupo focal. Os dados foram tratados segundo análise de conteúdo proposta por Bardin
(2011). Os resultados apontam para um grupo de profissionais com desafios no
desenvolvimento da docência, com representações sociais ancoradas num modelo que ainda
confunde e intensifica as ações do cuidado na educação infantil de zero a três anos de idade.
Essa característica revelada na pesquisa nos permite compreender: 1º) que os aspectos que
envolvem o processo de (re) constituição identitária dos profissionais da educação infantil
passam por implicações de ordem teórico/prática; 2º) a importância do PARFOR no processo
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de construção de novas representações sociais a respeito do papel da educação infantil e da
identidade docente; 3º) que a formação precisa atender às necessidades e expectativas de
profissionais com “formas identitárias” e experiências profissionais distintas combinando os
vários conhecimentos (teóricos, práticos e especializados) e possibilitando a apreensão de
vários saberes.
Palavras–chave: constituição identitária, PARFOR, educação infantil.

Introdução
O estudo trata da questão identitária dos (as) profissionais que atuam na educação infantil de
zero a três anos de idade em creches públicas municipais e, ao mesmo tempo, frequentam o
curso de Pedagogia oferecido pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica – PARFOR (BRASIL, 2009), em uma universidade comunitária e confessional da
Baixada Santista.
A Constituição Federal/C.F (BRASIL, 1988), assegurou o direito das crianças à educação
escolar, em seu art. 227, deixou clara a condição da criança e do adolescente como sujeitos de
direitos, assim como em seu art. 21, incluiu a educação infantil como uma das etapas da
educação básica. No art. 208, determina que o dever do Estado com a educação seria efetuado
mediante garantia de: “(...) educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco)
anos de idade” (BRASIL, 1988, p.35). Princípios esses acolhidos pela LDBEN/ 9394/96
(BRASIL, 1996).
Mesmo com todas essas determinações legais, o cenário atual da educação infantil,
especialmente a oferecida em creches públicas, suscita uma série de questionamentos e requer
uma reorganização no seu atendimento, passando por duas questões fundamentais: primeiro
pelo o reconhecimento da formação de seus profissionais exigida pela LDB - Lei n° 9.394/96
(BRASIL, 1996), em seu artigo 62 e, segundo; pela necessidade de regulamentação da
situação funcional dos profissionais que já se encontram em seus quadros de efetivo trabalho.
Nessa direção, lembramos que a educação infantil é fruto de uma tradição histórica de
atendimento assistencial à criança, e que a sua inclusão no sistema educacional demanda uma
destinação orçamentária necessária à inserção dos profissionais no plano de cargos e salários
do magistério.
Concordamos com Campos, Füllgraf e Wiggers (2006) que a questão do investimento pode
estar relacionada com dois aspectos: 1º) aos impasses para equacionar o financiamento
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público da educação infantil e, 2º) com a ideia, que ainda persiste em muitos estados e
municípios, de que creches e pré-escolas não precisam de profissionais qualificados e bem
remunerados. E, é nesse contexto, de poucos avanços e indefinições que os sujeitos deste
estudo vêm se constituindo profissionalmente.
Nesse sentido, refletimos sobre as representações sociais sobre o trabalho docente dos
profissionais que atuam na educação infantil e participam do curso de Pedagogia do
PARFOR, objetivando compreender algumas implicações no seu processo de (re)constituição
identitária durante a formação docente.
Para Dubar (2003, p. 51), “a formação é essencial na construção das identidades profissionais
porque facilita a incorporação de saberes que estruturam, simultaneamente, a relação com o
trabalho e a carreira profissional”.
Reconhecemos, então, a importância da formação do PARFOR para processo de (re)
constituição identitária dos profissionais da educação infantil.

Desenvolvimento
Este estudo faz parte de uma pesquisa maior que foi desenvolvida a partir de uma tríade de
procedimentos metodológicos: 1º) um questionário trifacetado, fundamentado na Teoria das
Representações Sociais – TRS (MOSCOVISI, 1978), aplicado a um grupo de (43)
profissionais da educação infantil do curso de pedagogia do PARFOR. Dos 43 participantes,
33 (do sexo feminino) atuam em creches públicas municipais, e fizeram parte do
aprofundamento da pesquisa. Destes oito participaram de um Grupo Focal e quatro de
entrevistas semiestruturadas. As falas dos questionários e entrevistas foram organizadas por
sequência numérica, e as do Grupo Focal por letras. Os dados foram tratados segundo a
análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011).
As questões de perfil nos permitiram identificar semelhanças em relação à faixa etária, ao
gênero, ao tipo de escolarização anterior, e aos desafios da profissão, desde a entrada na
carreira. As semelhanças foram identificadas, quando percebemos que as profissionais da rede
pública municipal de seis cidades da Baixada Santista (Santos, São Vicente, Cubatão, Praia
Grande, Guarujá e Bertioga) da educação infantil recebiam diferentes denominações:
“Atendentes de Educação”, “Pajens”, “Professor da Primeira Infância” e “Professor de
Educação Infantil”.
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Nesse sentido, refletir sobre as representações sociais a respeito da (re) constituição identitária
das profissionais que atuam na educação infantil, nos permite perceber se esse grupo, com
características comuns em relação ao mundo vivido no trabalho, está tendo condições
favoráveis para a construção de novas representações sociais a respeito do papel, e da
identidade do docente da educação infantil.
Para Moscovici (1978), “elas [as representações sociais] determinam o campo das
comunicações possíveis, dos valores ou das ideias presentes nas visões compartilhadas pelos
grupos, e regem subsequentemente, as condutas desejáveis e admitidas” (p.51). Para ele (...)
“a representação contribui exclusivamente para os processos de formação de condutas e de
orientação das comunicações sociais” (p.77).
Sendo assim, podemos dizer que a identidade profissional está ligada às ideias e crenças que a
sociedade comunica e elabora a respeito da importância atribuída às profissões, ou seja, do
valor social, político e econômico que representam em cada momento histórico.
Elementos para pensar as representações sociais sobre a constituição identitária
Para este estudo organizamos as informações em duas categorias, que interferem no processo
de (re) constituição identitária dos sujeitos envolvidos: a 1ª categoria relaciona-se com as
percepções sobre o mundo do trabalho; a 2ª categoria com o contexto de formação inicial.
Para Bardin (2011, p.147), o critério de categorização pode ser léxico, ou seja: as palavras
podem ser classificadas “segundo o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos
sentidos próximos (...)”. Ela nos fala que “em análise de conteúdo, a mensagem pode ser
submetida a uma ou várias dimensões de análise” e que “classificar elementos em categorias
impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com outros” (p.148). Assim, as
duas categorias elencadas relacionam-se mutuamente e interferem no processo de (re)
constituição da identidade profissional das estudantes/professoras que fazem parte de nosso
estudo.
Nesse sentido, analisamos as duas categorias com o apoio do referencial teórico, da TRS de
Moscovici (1978), com a intenção de refletirmos a respeito: 1º) de prováveis representações
sociais a respeito do papel do profissional da educação infantil em creches públicas
municipais; e 2º) do movimento de (re) constituição identitária sustentado nas/pelas condições
do contexto de formação e atuação profissionais.
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Das percepções sobre as implicações no mundo do trabalho
Iniciamos nossa reflexão com relatos das participantes de nosso estudo sobre sua inserção nas
instituições de educação infantil de zero a três anos. Muitos aspectos que aparecem como
marcantes no percurso profissional das estudantes do PARFOR estão relacionados às
experiências vividas nesse ingresso à carreira, conforme vemos nas falas:
Ah, é a primeira vez, ah, sim, eu levei um susto na verdade. Porque eu nunca tinha trabalhado
na área, não é? Eu terminei o meu curso de magistério (...) e já passei e fui jogada, ali, naquele
mundo, me senti perdida (S2, Entrevista).

Eles não exigiram nada, nem conhecimento de criança, nem de atendimento, nem se sabia
como lidar (...). A gente vai aprendendo com as colegas antigas, a função como agir com as
crianças: o que fazer, e o que não fazer (...). Mas, assim, pedagogicamente, a gente não teve
nenhum incentivo, não teve nenhum aprendizado a mais, apenas era cuidar da criança (S3,
Entrevista).

Então, como eu cheguei à escola (...), eu fico até emocionada, porque era muita criança. E eu
achava que era tudo muito lindo, tudo era muito perfeito, e eu cheguei lá cheia de ideias (...), e
eu comecei a ver que as coisas não eram bem daquele jeito (...) (S4, Entrevista).

Huberman (1995, p.37), nos fala que os ciclos de vida profissional dos professores, assim
como das demais profissões, passam por uma série de sequências que atravessam toda a
carreira. Ele chama a atenção para três fases que podem ser vividas diferentemente em cada
profissão. A fase de exploração, vivida no início da carreira, pressupõe uma investigação
sobre a profissão e uma experimentação de papéis; se for positiva, as pessoas passam para a
fase da estabilização. Nesta fase procuram dominar características importantes do trabalho
para desempenhar papéis de maior importância e prestigio. O autor nos fala de alguns estudos
que descrevem a “entrada na carreira” como uma sequência de fases que demarcam o seu
desenvolvimento: a fase de sobrevivência e a fase de descoberta, e nos lembra também, que a
segunda fase, sustenta a primeira.
Isso significa dizer que a forma como os sujeitos de nossa pesquisa ingressaram na profissão,
ou melhor, iniciaram a carreira no Magistério é de extrema importância para o processo de
sua constituição identitária profissional. Essa fase inicial, chamada de descoberta, segundo
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Huberman (1995, p.39), “traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar
finalmente, em situação de responsabilidade” e, ao mesmo tempo, se contrapõe com os
problemas enfrentados na fase de sobrevivência. Nas instituições de educação infantil, parece
que essa última fase é bastante prolongada por conta de suas condições de organização e
funcionamento, especialmente no que se refere à relação quantidade professor/aluno. Essa
situação, muito descrita pelas participantes do estudo, parece limitar a experimentação da fase
de descoberta das estudantes/professoras em seus próprios ambientes profissionais.
Outro aspecto que nos chama a atenção é a denominação de cargo atribuída ao grupo no
momento de ingresso. Das 33 participantes, que atuam na educação infantil: 23 (70% do
grupo) responderam que ingressaram no serviço público, como “Atendentes de Educação”; 8
(24%) como “Pajens”; apenas 1 (3%) como “Professora de Educação Infantil”; e 1 (3%) como
“Professora da 1ª Infância”.
Essa diferenciação interfere no processo de tensão permanente entre “atos de atribuição e
pertença” (DUBAR, 1997). Para Dubar (1997), a identidade se revela a partir da relação entre
essas duas categorias. Tudo aquilo que é atribuído pelos outros, definindo o lugar, e papel, de
cada um no grupo se refere aos atos de atribuição. A incorporação das atribuições, ou seja, o
reconhecimento de si mesmo, nelas, se refere aos atos de pertencimento, ou seja, a identidade
para si. Essa dinâmica é chamada de negociação identitária e possibilita a identificação e
diferenciação entre os indivíduos e os grupos.
Além da denominação, a função atribuída às profissionais no mundo do trabalho nos oferece
pistas sobre qual a concepção de educação infantil elas estão inseridas.

Seus depoimentos

também nos indicam quais são suas representações sociais, a respeito do papel da educação
infantil.
Quando perguntamos sobre a “função que lhes é atribuída na atividade profissional”, das 33
participantes, 18 (54,5%) responderam “cuidar e cuidado”, como ação principal no
desenvolvimento, seguidas por 13 (39,4%), que consideraram “higiene e higienização”, e 8
(24,2%) “banho e alimentação”. Dessa forma, as respostas revelaram uma relação direta com
as atividades relacionadas ao “cuidar” em detrimento da função de “educar”, essencial para o
atendimento às necessidades da primeira infância.
Dessa forma, supomos que as ações de normatização de uma atividade profissional, como o
seu ingresso, a denominação de cargo e a função atribuída, implicam diretamente na maneira
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como as pessoas se sentem e são percebidas pelos outros grupos de profissionais e,
consequentemente, no dinâmico processo de sua (re) constituição identitária.
E, nesse sentido, a maneira como os municípios vêm procedendo para superar os desafios
postos para reorganizar esse atendimento, demonstram o quanto este nível de ensino encontrase, ainda, à margem do sistema de ensino brasileiro.

Do contexto de formação inicial.
O contexto da formação inicial do PARFOR adquiriu relevância particular no processo de
desenvolvimento da identidade das profissionais que atuam na educação infantil. Elas relatam
o anseio em tornarem-se pedagogas, na perspectiva de se tornarem valorizadas e reconhecidas
socialmente.
Perceber a relação que as participantes de nosso estudo estabelecem entre o trabalho que
desenvolvem como profissionais da educação infantil, na função de Pajens, Atendentes de
Educação, Professora da Primeira Infância, Professora de Educação Infantil etc., e a
formação, que recebem no curso de Pedagogia do PARFOR, é uma tarefa difícil, mas de
extrema importância para compreendermos a dinâmica da (re) constituição identitária e as
necessidades e expectativas de formação, que anunciam. Como Dubar (2003, p.49) mesmo
sinaliza, para além da compreensão dessa relação, é preciso “detectar” também a relação entre
os diversos “sentidos do trabalho” e as “concepções de formação”, que permeiam o momento
atual.
Pensar a formação e (re) constituição identitária de professores no contexto do curso de
Pedagogia do PARFOR é, antes de tudo, reconhecer, junto com Tardif (2006), que os saberes
profissionais utilizados pelos professores se diferenciam dos saberes

produzidos pelos

pesquisadores e transmitidos nos cursos de formação. Portanto, a relação entre eles é
fundamental no processo de profissionalização.
Assim, na fala das participantes de nossa pesquisa, podemos perceber a importância atribuída
à formação do PARFOR para o processo de profissionalização no contexto da educação
infantil:

O PARFOR, pra mim, está abrindo novos horizontes (...), porque hoje eu consigo ver as
coisas de outra forma. Isso é bom e, ao mesmo tempo, é ruim. É bom, porque a gente
consegue entender a criança melhor, o sistema melhor. E é ruim, porque a gente fica muito
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triste com o sistema mesmo, de querer fazer certas coisas e não poder, de querer fazer o certo,
o que a gente aprende na faculdade, e chega na prática, a gente vê que não é aquilo. Então, dá
um pouco de conflito (S. CL, Grupo Focal).

Segundo Tardif (2006), a formação profissional e as profissões se encontram em um período
de crise profunda e, nessa conjuntura, surge um movimento de profissionalização, que busca
superar essa problemática a partir do conhecimento e articulação dos elementos
epistemológicos da prática profissional. Para ele, é a natureza dos conhecimentos que
distingue as profissões das ocupações.
Nesse sentido, entendemos que a produção e apropriação desses conhecimentos específicos da
profissão docente, favorecem a construção de “novas” representações sociais a respeito do
papel da educação infantil no contexto educacional.

Algumas considerações
A (re) constituição da identidade profissional a qual nos referimos aqui passa, a nosso ver,
pela compreensão do novo papel a ser desempenhado pelo professor de educação infantil de
zero a três anos de idade, na função de “cuidar” e “educar” as crianças.
Nesse sentido, recorremos, mais uma vez, a Dubar (2003, p. 50-51), para lembrar que: “(...) a
cada forma identitária, associada a um ‘mundo vivido no trabalho’, corresponde, de forma
ideal, a um tipo de formação (grifos nossos), isto é, um sistema de objetivos, de métodos
pedagógicos e de organização prática”.
Isso nos alerta para o fato de que a formação oferecida pelo curso de Pedagogia do PARFOR,
mais do que qualquer outra, precisaria ser estruturada, estrategicamente, para atender às
necessidades e expectativas de grupos de profissionais com “formas identitárias” e
experiências profissionais distintas e, quem sabe, se aproximar daquilo que Dubar (2003), ao
citar Lastree (1989), nos sugere: uma “formação integrada” que combina os vários
conhecimentos e possibilita a apreensão de vários saberes (práticos, teóricos e especializados),
permitindo o desenvolvimento de competências ligadas ao “mundo do trabalho”.
Essa configuração, além de situar e aproximar a realidade profissional, com a formação,
contribui para a estruturação da carreira profissional e da (re) constituição identitária dos
sujeitos envolvidos, dando ao curso de Pedagogia do PARFOR um destaque, ainda maior, no
processo de desenvolvimento de sua profissionalização.
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Presumimos, então, que para o desenvolvimento profissional dos estudantes que atuam como
profissionais da educação infantil, a formação do PARFOR precisaria reconhecer o contexto
de trabalho, em que estes estão inseridos, e pensar sobre a possibilidade de uma orientação
para a mudança, considerando a necessidade de: 1º) que os aspectos que envolvem o processo
de (re) constituição identitária dos profissionais da educação infantil passam por implicações
de ordem teórico/prática; 2º) a importância do PARFOR no processo de construção de novas
representações sociais a respeito do papel da educação infantil e da identidade docente; 3º)
que a formação precisa atender às necessidades e expectativas de profissionais com “formas
identitárias” e experiências profissionais distintas combinando os vários conhecimentos
(teóricos, práticos e especializados) e possibilitando a apreensão de vários saberes.
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Resumen
El propósito de esta comunicación es identificar y analizar las representaciones sociales que
construyen los directores escolares sobre la reforma curricular mexicana en educación
primaria. La aplicación de una reforma depende en gran medida de las representaciones que
elabora el directivo escolar sobre la misma; ya que si éste se identifica con los principios de la
reforma, es probable que estimule a que los maestros la incorporen a su práctica. El apoyo
teórico fue teoría de las representaciones sociales. Se realizó una entrevista semiestructurada a
trece directores de dos ciudades el país: Distrito Federal y Chihuahua. En el análisis de la
información, se encontraron dos representaciones sociales: una favorable a la reforma y otra
entendida como una imposición.
Palabras clave: Representaciones sociales, reforma educativa, directores escolares

Introducción
En México a partir del 2009 inició la Reforma Integral de la Educación Básica Primaria
(RIEB en adelante) con el propósito de organizar una propuesta formativa a partir del enfoque
por competencias. Así, el plan de estudio y los programas de asignatura de la educación
primaria se organizaron bajo este enfoque. Algunos estudios (Cuevas, 2011; Miranda y
Garduño, 2010) han indicado que los maestros tuvieron dificultades en la aplicación de la
RIEB 2009, ya que el plan de estudio presentó una visión muy somera sobre la noción de
competencias, sin exponer de manera detallada la operación de este enfoque pedagógico.
Cada uno de los programas de asignatura (español, matemáticas, historia, geografía, por
mencionar algunos) tuvieron una estructura curricular distinta (ámbitos, ejes temáticos, ejes
de enseñanza-aprendizaje, temas competencias) y en su organización incorporaron tanto
elementos del enfoque por competencias como del enfoque constructivista. Todo ello ha
obstaculizó las tareas que el docente desarrollaba día con día en el salón de clases, como la
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planeación didáctica, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Lo que ocasionó que el
directo escolar fuera un apoyo pedagógico para que los maestros realizaran su trabajo en el
aula.
Esta comunicación considera la importancia que tiene el director escolar en una reforma
educativa, ya que le corresponde conocer el plan, los programas de curso y los materiales
didácticos con la intención de analizar las cualidades y debilidades pedagógicas. Con ello
ofrecerá un soporte a los docentes, para que éstos incorporen los principios de la reforma a su
práctica escolar. Sobre todo, el director necesita crear espacios de reflexión donde los
docentes compartan experiencias y saberes con sus colegas y encuentren soluciones a los
problemas educativos que surgen con la aplicación del plan, los programas de estudio y los
materiales educativos. Si bien para los directivos el trabajo con los maestros es cotidiano, con
una reforma esta relación se convierte en primordial porque es la vía por la cual se
instrumentan las políticas y programas educativos.
El propósito de esta comunicación es indagar sobre las representaciones sociales que elaboran
los directores sobre la RIEB para los directivos escolares. Ya que tales representaciones
orientan las prácticas educativas que tienen injerencia en el trabajo docente y en el
aprendizaje de los alumnos. Se pretende conocer y comprender las representaciones sociales
que construyen estos actores al respecto.

La teoría de las representaciones sociales
El apoyo teórico de esta comunicación es con la teoría de las representaciones sociales. Se
considera que éstas son un conjunto de conocimientos pertenecientes al pensamiento de
sentido común, que permiten que el actor comprenda e interprete la realidad (Moscovici,
1979). Las condiciones sociales e históricas son una fuente indispensable para conformación
de representaciones sociales (Jodelet, 1989). Las representaciones sociales al asignar un
significado al objeto de representación orientan las acciones con respecto al mismo.
Jodelet (1989) señala que las representaciones sociales no son una reproducción lineal de lo
que acontece en la sociedad, por el contrario son sistemas de interpretación que se rige por la
relación del ser humano con el mundo y con los otros. Para entender esto es preciso conocer
las tres dimensiones que conforman las representaciones sociales son: la información, el
campo de representación y la actitud (Moscovici, 1979). Con respecto a la información
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establece que es la selección que hace el actor de una parte de la información que está
disponible sobre el objeto de representación. El campo de representación comprende los
significados que se le asignan al objeto de representación y que pueden ser diversos como
aserciones, tipologías, creencias, elementos culturales. Tales elementos se ordenan y
jerarquizan de acuerdo con el contenido de la representación. La actitud es una expresión
evaluativa con relación al objeto de representación lo que provoca un conjunto de reacciones
emocionales. Es decir, a partir de la información que tiene el grupo y los significados que le
son atribuidos al objeto de representación social se adoptan posturas y se ejercen acciones.

Procedimiento metodológico
Se empleó la metodología cualitativa para el desarrollo de la investigación, dado que permite
acercarse al objeto de estudio en su complejidad y totalidad (Flick, 2004). El procedimiento
metodológico se conformó por tres fases, la primera implicó la recolección de testimonios de
directivos acerca de la RIEB y del enfoque por competencias mediante una entrevista
semiestructurada. Ésta se organizó en cuatro secciones: trayectoria profesional, información
acerca de la reforma, campo representación de la RIEB 2009 y actitud con respecto a la
misma. En la segunda fase se procedió a la elección de informantes, los únicos criterios
fueron ser directivos escolares y que tuvieran interés de ser entrevistados. Se realizaron trece
entrevistas en dos ciudades de la república: Chihuahua y Distrito Federal (DF). La tercera fase
fue el análisis de la información vertida en las entrevistas, se eligió la propuesta de análisis
argumentativo de Grize (1996). Los resultados del análisis se organizaron a partir de las tres
dimensiones de las representaciones sociales a saber: información, campo de representación
social y actitud.

Representaciones sociales de la RIEB
En el análisis de las entrevistas se detectaron dos representaciones sociales acerca de la RIEB.
La primera (presente en nueve directivos), se caracteriza por ser una representación social que
proyecta a la reforma como un cambio favorable. La segunda expresa un desconcierto hacia la
reforma, dado que, a juicio de cuatro directivos, la RIEB es una imposición de la políticas
internacionales de corte neoliberal
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La reforma como un cambio favorable. Nueve directivos entrevistados, elaboraron una
representación favorable de la RIEB, la cual se compone de un eje central, que se identifica en
el campo de representación: cambio favorable. Para los entrevistados, la RIEB 2009 tiene un
significado de renovación escolar con el propósito de mejorar el aprendizaje de los alumnos:
Para mí representa un parte aguas […], porque el papel del alumno es otro, ya que se
le escucha, o sea le va a empezar a escuchar (Director de Chihuahua 04).1
De acuerdo con los directivos, el ingrediente principal de esta reforma es el reconocimiento
del alumno como protagonista y constructor activo de su aprendizaje escolar. El sentido de
parte aguas y voltear la mirada presupone que, anterior a la RIEB 2009 el alumno era
concebido como un sujeto receptor de conocimientos e informaciones, donde la
responsabilidad formativa recaía en el maestro, como figura central que organizaba y
dosificaba los contenidos curriculares. Con lo cual no se daba lugar a prestar atención a las
dudas e intereses particulares de los alumnos.
Con respecto al campo de información, se identificó que los entrevistados recuperan algunas
informaciones en relación al enfoque por competencias:
Es una buena aportación porque definitivamente los contenidos curriculares
parcializados no estaban funcionando (Director del DF 06).
A mí se me hizo un cambio muy radical y bueno […], la forma de trabajar el proyecto
me encantó, porque los niños empezaron a investigar, empezaron a ser no nada más
alumnos pasivos, eran ya activos (Director de Chihuahua 03).
Los directivos apuntan que la reforma es favorable bajo la idea que es una formación
globalizadora, es decir que no se tocan conocimientos aislados en asignaturas. En las
entrevistas se ubicó que para los directivos el método de proyectos, que sugiere la reforma y
el enfoque por competencias, es la vía de transición entre el modelo educativo tradicional –
que seguía la escuela antes de la RIEB- y el modelo actual que tiene como punto central al
interés del alumno. El aplicar el enfoque por competencias es más complejo de lo que señalan
los entrevistados. Empero en una representación social, los actores seleccionan y
descontextualizan ciertos elementos del objeto de representación (en este caso la RIEB 2009),
posteriormente los incorporan a su propio universo y los relacionan con otros elementos
significativos (Jodelet, 1989).
1

A cada entrevista se le asignó un código que es: Director seguido de la ciudad (Chihuahua o DF) y un n´mero
consecutivo.
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Con respecto a la actitud que tienen los directivos hacia la Reforma es favorable, el elemento
que es trascendental y que constituye a la representación social es el papel activo del alumno
en su aprendizaje:
Lo que ha ayudado mucho es trabajar por proyectos. Donde se involucra
absolutamente todo el personal y los padres de familia (Director de Chihuahua 01).
Lo que ha favorecido es trabajar en conjunto para generar un proyecto de la escuela.
(Director de Chihuahua 02).
Es importante señalar que tal parece que los directivos le confieren un valor positivo a la
Reforma, porque permite el establecer relaciones horizontales con los padres de familia para
trabajar por una causa común que es el propósito que se traza cada uno de los proyectos. La
RIEB, para estos entrevistados, logra conciliar una relación que siempre ha sido un tanto
difícil para la escuela la de maestros-padres de familia. Con ello, el método de proyectos se
transforma en uno de los atributos que tiene la RIEB. Se puede observar que, los directivos
tienen un contacto muy estrecho con la dimensión pedagógica de su función. Todo directivo
cuenta con la formación inicial de maestro y es en lo que reside en esta representación, a tal
punto que para que los entrevistados hablan desde la dimensión docente más que desde la
función directiva. Así, los ingredientes de sus argumentos son de carácter pedagógico,
respetar los ritmos de aprendizaje del alumno, pasar de la escuela tradicional a una nueva
forma de enseñar.
La RIEB como una imposición. Cuatro directores entrevistados manifestaron una
representación social que manifiesta desconfianza a la RIEB 2009. En relación al campo de
representación, se observó que los directivos resaltaron el que la RIEB era consecuencia de
las políticas internacionales. Por ende, es vista como una imposición:
Esta reforma representa un intento por tratar de insertar a nuestro país dentro de un
esquema de productividad […] Trata de introducir a los niños desde muy pequeños en
el mundo laboral de un obrero (Director del DF 02).
Si yo analizara [la RIEB 2009] desde el punto de vista materialista, podría pasar como
un modelo tecnocrático. Porque, al parecer, lo que se quiere producir es mano de obra
barata y calificada (Director del DF 01).
En estos dos testimonios los directivos convergen en señalar que la RIEB 2009 reduce la
educación primaria a satisfacer las demandas del mercado laboral y lo único que pretende es
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formar a los alumnos para que se inserten al trabajo como mano de obra calificada, lo que
desplaza a una formación integral y la suplanta por una capacitación laboral carente de
pensamiento crítico y creativo. Esto obliga a explicar el campo de información de esta
representación, es decir, qué conocimientos cuentan los directivos sobre la RIEB:
El gobierno, con respecto a la RIEB, no ha tomado las estrategias adecuadas para que
realmente todos vayamos a la par. Todos tendríamos que tener la misma formación
(Director de DF 03).
¿Una semana para que el maestro conozca la RIEB? Yo digo que es muy complejo o
soy muy pesimista (Director DF 01).
Este grupo de directivos argumenta que no ha tenido una formación adecuada sobre la RIEB,
en razón de que la actualización fue compleja. Una información que está sedimentada en esta
representación social consiste en que los procesos de construcción de las reformas educativas
no contemplan la experiencia del docente. Los directivos apuntan:
No estoy en contra de la reforma. Lo que siempre he dicho es ¿por qué no escuchamos
al maestro? O sea, [las autoridades] ahora quieren que haga, ahora no quieren que
haga. Entonces, se tendrá que encontrar un punto medular en donde finalmente el
maestro también tome decisiones (Director de DF 03).
En este testimonio se pone de manifiesto que, tanto para la elaboración de la RIEB como para
su aplicación, no se incluyó a los docentes ni a la experiencia de los directivos. El
entrevistado apela al supuesto de que las autoridades educativas y los especialistas plantean
reformas alejadas de la escuela. En los testimonios hasta ahora analizados se encontró que los
entrevistados asumen una actitud desfavorable a la RIEB, debido a que entienden la reforma
como un modelo impuesto por la política internacional que no pretende formar alumnos sino
mano de obra. La actitud que asumen los directores es que a su función los obliga a acatar las
instrucciones provenientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).2 Así que trabajan con
la RIEB pero de forma peculiar. Los siguientes testimonios son una muestra:
Aquí el gran secreto es que las cosas de la escuela se deciden de forma colegiada. Es
decir, hay que hacer de lado las políticas del Banco Mundial. Entonces, las cosas se
deciden de manera colegiada […] Si salen bien es producto del esfuerzo, del trabajo de

2

La SEP es el nombre del Ministerio de Educación.
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todos. Y si no salen, bueno, pues tendremos que hacer una autocrítica y decir qué nos
falló y seguir adelante (Director DF 02).
Lo que he tratado de hacer en las juntas es ir bajando un poquito la información de la
reforma (Director DF 04).

Los directivos y docentes pueden discutir aspectos pedagógicos en los consejos técnicos (que
se realizan una vez por mes), donde se toman decisiones y se comunican las instrucciones de
la SEP. En el primer testimonio el directivo indica que, junto con los maestros, la escuela
decide si lleva a cabo o no la reforma educativa o bien si se le hacen modificaciones. Así, la
aplicación de la reforma pasa a un segundo plano y el elemento principal es la comunión entre
maestros y directivo. El segundo testimonio también apunta a que la reforma se trata en el
consejo técnico; la diferencia estriba en que el directivo reconoce que el enfoque por
competencias es difícil de comprender para los maestros y por eso presenta información al
respecto, pero de una manera accesible. El siguiente testimonio aborda otra actitud hacia la
RIEB:
Trato de convencer a los maestros que vayan a capacitarse, que apliquen la RIEB,
porque es un requerimiento de la SEP (Director DF 04).
Evidentemente la RIEB es considerada una obligación que se necesita cumplir pero la cual no
tiene la aceptación de este entrevistado. Así, se invita a que se trabaje con los lineamientos de
la reforma, pero ésta no necesariamente tiene que llevarse a cabo. El que la RIEB tenga tal
halo de desconfianza ocasiona que los directivos no diseñen ni instrumenten actividades de
apoyo pedagógico para que los maestros trabajen con el plan y los programas de estudio y que
generan pocas actividades donde se aplique la RIEB -que estriban en realizar reuniones
informativas e invitaciones a utilizar el enfoque por competencias-. En los testimonios no se
encontró que los directivos diseñaran y emprendieran estrategias de apoyo pedagógico
dirigidas a los docentes. Los entrevistados, al no establecer estrategias de acción, asumen de
manera implícita un rechazo a la RIEB.

Consideraciones
En el análisis de los resultados, se encontró una representación social favorable de los
directivos a la RIEB. Estos actores enfatizan la importancia que tal reforma le da al papel
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activo del alumno en el proceso de aprendizaje, lo que puede desembocar en un cambio para
alcanzar la educación básica que se necesita. Dado que para los directivos la RIEB tiene su
aprobación, apoyan a los docentes y directores que tienen a su cargo, con el fin de dotarlos de
conocimiento para una adecuada ejecución de la reforma. Así, se observa una
correspondencia entre la representación social favorable a la RIEB y la orientación de
acciones que emprenden los entrevistados.
La segunda representación social evidencia el tajante rechazo por parte de algunos directivos.
Debido a que consideran que proviene de las recomendaciones internacionales que, por tanto,
no es pertinente su aplicación en la escuela mexicana. Para ellos, estos defectos son
consecuencia de que no se considera al directivo y ni al docente en el diseño y elaboración de
la reforma. Principalmente, los integrantes de este pequeño grupo de directivos destacan que
no tuvieron información ni formación para conocer y dominar la RIEB 2009, como causa de
estrategias de actualización y capacitación débiles. De ello deriva que su acciones de trabajo
con los maestros para que conozcan y apliquen la reforma sean muy vagas (invitar, presentar
información).
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA:
CONHECENDO CAMINHOS JÁ TRILHADOS POR MEIO DA REVISÃO DE
LITERATURA

CAMARGO, Poliana da Silva A. Santos - UNICAMP e Universidade Sagrado Coração

Resumo
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão de literatura acerca dos temas
Teoria das Representações Sociais - TRS e Educação de Jovens e Adultos – EJA. Essa revisão
é um fragmento de um capítulo da tese intitulada “Representações sociais de professores da
educação de jovens e adultos – EJA sobre sua formação docente e as influências da
afetividade no processo de ensino e aprendizagem”, de minha autoria, que está sendo
desenvolvida vinculada ao programa de pós-graduação em educação, da UNICAMP. Após
análise no banco de teses da CAPES e outras pesquisas científicas disponíveis ao domínio
público, evidenciamos alguns trabalhos já realizados que se dedicaram a esse processo de
intersecção: TRS e EJA. Utilizando a técnica da análise de conteúdo, as pesquisas foram
categorizadas de acordo com as representações que cada pesquisador buscou analisar. Nossa
revisão concentrou-se no período de 1998 a 2013, ou seja, os últimos 15 anos e averiguamos
que vem crescendo o número de pesquisas que articulam essas duas áreas. Foram localizados
29 trabalhos até o presente momento, totalizando 18 estudos sobre representações sociais de
alunos e professores e 11 pesquisas desenvolvidas somente com professores da EJA. Foi
possível classificar as pesquisas em 17 categorias, ou seja, 09 entre as pesquisas dos alunos e
professores e 08 para as pesquisas desenvolvidas somente com professores. É possível inferir,
por meio dos estudos analisados que as representações sociais dos professores nos contextos
da EJA, ainda são pouco explorados, demonstrando um campo profícuo para futuras
investigações. Muito ainda precisa ser investigado no que diz respeito às representações
sociais dos professores que ministram aulas na EJA. Essa investigação seria profícua, no
sentido de conhecer essa realidade por intermédio dos professores e como eles foram
preparados para assumir essa profissão. Conhecer os caminhos já trilhados por diversos
estudiosos, suas fragilidades e potencialidades nos processos, é possível apontar trajetórias
novas a seguir, impulsionando novas descobertas, reflexões e realizações com o objetivo de
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conhecer as representações sociais dos atores da EJA a fim de melhorar os processos de
ensino e de aprendizagem nessa modalidade de ensino.
Palavras-chave: Representações sociais. EJA. Revisão de literatura.

Introdução
A Teoria das Representações Sociais – TRS se destaca como o referencial teórico de inúmeras
pesquisas que se interessam pela pluralidade dos aspectos e dimensões constituintes da
relação indivíduo-sociedade. A TRS tem se constituído um importante referencial teórico e
metodológico para a compreensão de diferentes objetos e fenômenos, principalmente em
áreas de conhecimento onde a subjetividade é partícipe das práticas cotidianas. Nessa
perspectiva, os sujeitos são constituídos pelas significações culturais e são constituintes de
significações sociais, de forma a possibilitar e sustentar as relações sociais, que originam o
processo de representação, ou seja, de comunicação entre as pessoas (MOREIRA;
OLIVEIRA, 2000).
Segundo Moscovici (1976, p. 56-57) representar é um processo que não é simplesmente
duplicar, repetir ou reproduzir uma coisa e sim

[...] reconstituí-la, retocá-la, modificar-lhe o texto. A comunicação que
se estabelece entre o conceito e a percepção, um penetrando no outro,
transformando a substância concreta comum, cria a impressão de
‘realismo’ [...]. Essas constelações intelectuais uma vez fixadas nos
fazem esquecer de que são obra nossa, que tiveram um começo e que
terão um fim, que sua existência no exterior leva a marca de uma
passagem pelo psiquismo individual e social.

A Teoria das Representações Sociais tem por objetivo, estudar a interação entre indivíduo e
sociedade. Tanto indivíduo quanto sociedade são transformados, influenciados, moldados e
construídos pelas suas relações de articulação e, nessas interações, ocorrem os fenômenos
psicossociais estudados por essa teoria. Jovchelovitch (2002) nos apresenta uma articulação
entre a teoria das representações sociais e a esfera pública, como um espaço que se forma em
decorrência da pluralidade humana, pois é “através da ação de sujeitos sociais agindo no
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espaço que é comum a todos, que a esfera pública aparece como o lugar em que uma
comunidade pode desenvolver e sustentar saberes sobre si própria – ou seja, representações
sociais” (p. 71).
Dessa forma, podemos com segurança afirmar: o campo de pesquisa das representações
sociais é o cotidiano das pessoas. Assim, onde houver pessoas vivenciando a relação dialética,
do indivíduo-sociedade (ou indivíduo-coletivo), ali estarão sendo produzidas representações
sociais e ali estarão presentes o saber popular e o senso comum que, de modo especial,
produzem o ambiente onde se desenvolve a vida humana, a vida em sociedade.
Nesse momento é pertinente explicitar as pesquisas que articulam a TRS e a EJA, localizadas
até o momento, para que possamos identificar os caminhos já trilhados por outros estudiosos,
com a finalidade de compreender os sujeitos sociais, cotidianos, espaços públicos e as
representações sociais já estudadas. Utilizando a técnica da análise de conteúdo
categorizamos as pesquisas encontradas (BARDIN, 1977; FRANCO, 2005). Nos estudos
cujos participantes foram alunos e professores foram classificadas 09 categorias: 1)
alfabetização de adultos, práticas pedagógicas, educação e escola; 2) matemática,
etnomatemática, histórias de vida; 3) aquisição de leitura e escrita; 4) educação física; 5)
história; 6) gênero, identidade étnica e afrodescendência; 7) evasão escolar, repetência,
fracasso e desistência; 8) analfabeto, alfabetizador e aluno; 9) memória e escola da infância.
Nos estudos cujos participantes foram somente os professores da EJA foi possível classificar
08 categorias: 1) práticas pedagógicas; 2) EJA e ser professor da EJA; 3) adulto analfabeto; 4)
leitura e escrita; 5) inclusão de alunos com deficiência; 6) trabalho pedagógico, educação
profissional e avaliação; 7) gênero, etnia e docência; 8) meio ambiente e educação ambiental.
Os pesquisadores utilizaram diversificados instrumentos para coleta de dados, tais como
associação livre de palavras; entrevistas semiestruturadas; observações (diário de campo);
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica; grupo focal; entrevistas – história oral; estudo
exploratório; e com relação aos procedimentos para análise dos dados, destacam-se o software
EVOC; procedimento de classificação múltipla (PCM); análise do discurso; história oral mas
principalmente a utilização da técnica da análise de conteúdo. Apresentamos a seguir as
pesquisas encontradas.

Representações Sociais: pesquisas desenvolvidas com alunos e professores da EJA
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Os pesquisadores investigaram as representações sociais de alunos e professores da EJA, em
diversas realidades e grupos, sobre: Projeto Escola Zé Peão (MATOS, 1999); alfabetização de
adultos (SIMIONATO, 1999); Programa Alfabetização Solidária (NINA, 2000); Projeto
Educação e Cidadania, vinculado ao PRONERA (RODRIGUES, 2006); escola – retorno e
afastamento (LIMA, 2008); Núcleo de Educação de Adultos – NEAd (FONSECA, 2009).
Já um outro grupo de pesquisadores investigou as representações sociais de alunos e
professores da EJA sobre matemática, etnomatemática e de histórias de vida (MELO, 2004;
ROLOFF, 2009); aquisição de leitura e escrita (PINHEIRO, 2010; FERREIRA, 2012);
educação física (PEREIRA, 2008); história (PEDROSO, 2010); gênero, identidade étnica e
afrodescêndencia (JESUS, 2001; AMORIM, 2007; VIEIRA, 2009); evasão escolar,
repetência, fracasso e desistência (BRITO FILHO, 2001; CARDOSO, 2007); analfabeto,
alfabetizador e aluno (FERNANDES, 2004); memória e escola da infância (FERNANDES,
2012). Para esse trabalho foi necessário fazer um recorte e explicitaremos, a seguir, com
maiores detalhes as pesquisas cujos participantes foram somente os professores.

Representações Sociais: pesquisas desenvolvidas com professores da EJA
Autores como Ghetti (2003), Cunha (2005), Barreto (2006), Lins (2008), Taveira (2008),
Corso (2009), Albino, 2010, Esteves (2010), Gonçalves (2011), Santos (2011a), Vargas
(2011) analisam as representações sociais dos professores que atuam na EJA, sob diversas
perspectivas.
Ghetti (2003) utilizou-se do método da história oral, estudo exploratório e entrevistas com
coordenadores/monitores e professores de uma ação educativa do movimento dos
trabalhadores rurais sem terra – MST, para investigar a perspectiva de suas próprias
representações individuais, profissionais, de sujeitos sociais e de suas práticas pedagógicas.
Constatou-se o aprimoramento de processos democráticos em suas realidades diversas,
evidenciando a participação e o diálogo democrático como instrumento de mudança.
Tomando os professores que atuam nas séries iniciais da EJA, como participantes de sua
pesquisa, Albino (2010) objetivou compreender as representações do ser professor da EJA.
Foram utilizados o grupo focal, o procedimento das classificações múltiplas (PCM) e a
técnica da associação livre de palavras para coletar dados. Os resultados apontaram que os
professores têm pouco domínio sobre essa modalidade de ensino; inexiste uma representação
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social específica do ser professor da EJA e uma confirmação do ser professor numa visão
geral; o aluno da EJA representa um elemento peculiar que define essa modalidade de ensino.
Esteves (2010), por sua vez, buscou compreender as representações sociais de professores,
professor orientador e diretores, sobre a EJA. Os dados foram coletados por meio de quatro
etapas: 1) observação de toda a estrutura física e administrativa da escola e também as
atividades desenvolvidas pelos alunos e professores; 2) análise documental; 3) entrevistas
não-diretivas com professores, professor orientador e diretores; 4) entrevistas diretivas com
participantes já citados, contemplando as análises das observações, das entrevistas
semiestruturadas e dos documentos consultados. Evidenciou-se cinco categorias: “EJA”,
“PEJA”, “alunos da EJA”, “professor da EJA” e “trabalho do professor da EJA”.
Os professores demonstraram conhecer a legislação sobre a EJA e o PEJA, no entanto, suas
atuações contradizem suas falas ancorando as representações sociais de EJA no
assistencialismo e numa perspectiva compensatória de educação. Tentam reduzir as
conseqüências da pobreza material e social dos alunos, incentivando uma “recuperação
social” em detrimento ao processo de aprendizagem (aspecto cognitivo). Reproduzem, nas
classes da EJA, as técnicas utilizadas no ensino fundamental regular, infantilizando os alunos
adultos. Os docentes sentem-se valorizados por tentarem resgatar a infância não vivenciada
pelos alunos e por contribuírem no processo de reinício da aprendizagem, direcionando-o
mais na perspectiva maternal do que profissional (ESTEVES, 2010).
Cunha (2005) pesquisou as representações sociais de professores sobre o adulto analfabeto,
por meio de questionários e da análise de conteúdo. Concluiu que as representações dos
professores, como elemento central: aquele que, por ignorância, apresenta incapacidades e
não consegue fazer uma leitura do mundo. Identificou como elementos periféricos a exclusão,
falta de oportunidade e de iniciativa. Em contrapartida, os professores, são possuidores de
bagagem e experiência, “apontando uma ancoragem em concepções de mundo e educação,
em sua maioria, divergentes daquelas em que se fundamenta a formação dos educadores”.
Investigar as representações sociais de professores da EJA sobre a leitura e a escrita foi
objetivo da pesquisa de Barreto (2006). A autora constata que para o ensino de língua
portuguesa ser eficaz é necessário um tempo maior dedicado a atividades de leitura e reflexão
e um tempo mais reduzido para o estudo da metalinguagem, refletindo sobre a construção de
novas metodologias de ensino e propostas de aprendizado de leitura.
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Já Conte (2008) buscou conhecer as representações sociais dos professores da EJA sobre a
leitura e o processo de formação continuada. Os dados foram coletados por meio de análises
dos encontros de formação e entrevistas individuais. A técnica de análise de conteúdo foi
utilizada para análise. Os resultados apontaram que os professores estão preocupados com seu
processo de formação e visualizam-se como protagonistas desse processo.
Taveira (2008) analisou as representações sociais de professores sobre o processo de inclusão
de alunos com deficiência em turmas regulares da EJA na rede pública municipal. Foram
investigadas duas escolas pequenas, a que se atribuíam características “acolhedoras” e duas
escolas grandes que eram classificadas como “caóticas”. Os participantes da pesquisa foram
15 professores, 10 turmas e 14 alunos com deficiência. Os passos metodológicos
compreenderam a observações de campo (diário de campo), técnica da análise de conteúdo e a
técnica de grupo focal. A pesquisadora analisou com profundidade os professores dos ciclos
de formação e do Programa de EJA – PEJA. Após todo processo de coleta e análise dos
dados, foi possível identificar as categorias: o aluno encarteirado; a necessidade de rotular; o
professor vítima; a inclusão paralisante; a inclusão mobilizadora. Os resultados indicam que a
inclusão do aluno com deficiência põe em risco a segurança do docente, no sentido do
controle e da vigília. É possível inferir que os alunos com deficiência vivenciam situações de
isolamento, mesmo que estejam nas primeiras carteiras da classe e seus comportamentos e
atitudes são observadas atentamente. Não se corroborou a hipótese de que a escola menor
seria mais acolhedora (TAVEIRA, 2008).
No entanto, Lins (2008) estudou as concepções/representações sobre inclusão ofertadas na
formação de professores e como elas são constituídas e reproduzidas nas classes da EJA. Por
meio “das falas dos professores, procurou-se analisar como construíram representações
oriundas da vivência, da experiência a respeito de sua própria formação sobre o processo de
inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, assim como a humanização do
ser humano.” Os resultados demonstraram deficiências na formação dos docentes e que são
necessários outros passos para uma formação adequada e humanizada.
Por sua vez, Corso (2009) entrevistou professores com o objetivo de identificar as
representações sociais de professores que atuam num programa de integração da educação
profissional da educação básica - PROEJA sobre o trabalho. Os resultados apontaram que os
professores configuram o trabalho com uma representação moral e uma representação técnica.
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Constatou-se também avanços e limites neste programa. Analisar as representações sociais
que professores que atuam no PROEJA sobre avaliação e como essas representações
influenciam suas práticas pedagógicas foi objetivo da pesquisa de Gonçalves (2011). A
técnica de grupo focal, observação e entrevista foram os instrumentos utilizados para coletar
dados. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo. As representações sociais
de uma avaliação tradicional destacam-se nas suas práticas dos professores, apesar deles
terem feito referência a uma perspectiva de avaliação mais inclusiva e crítica em suas falas.
Santos (2011), por sua vez, analisou o percurso formativo de professoras negras, que atuam na
EJA, evidenciando suas representações sobre etnia, gênero e docência e como estas se
relacionam com a docência na EJA e com sujeitos que a constituem. A análise de conteúdo foi
utilizada para a análise das narrativas autobiográficas das histórias de vida e de formação das
participantes. Os resultados demonstram que a formação docente constitui-se através da
relevante história de vida durante o processo formativo e das relações raciais e de gênero.
Também com intuito de investigar como a educação ambiental vem sendo tratada na EJA,
Vargas (2011) objetivou conhecer as representações sociais de professores sobre o meio
ambiente e recordações de suas trajetórias de formação identificando o que foi mais
significativo para suas posturas em relação a educação ambiental e ao meio ambiente.
Evidenciou-se que os professores representam o meio ambiente com complexidade e tendem
a uma postura crítica sobre a educação ambiental. A escola e a família foram os elementos
mais significativos na construção de suas relações com essa área.

Considerações finais
Após a realização da revisão de literatura, algumas considerações importantes podem ser
feitas. Evidenciamos que apenas dois autores investigaram as representações sociais de
professores da EJA em nível de doutorado (BARRETO, 2006; FERNANDES, 2012).
Nenhuma das pesquisas localizadas tinham como objetivo analisar as representações sociais
de professores da EJA sobre seu processo de formação inicial, continuada e influências da
afetividade no processo de ensino-aprendizagem, o que justifica essa revisão de literatura
destacando especificamente estudos sobre representações sociais realizados com professores e
o desenvolvimento da pesquisa de doutorado citada no início desse trabalho. Constatamos,
também, a necessidade de novos estudos que tenham como objetivo investigar o
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conhecimento dos professores e dos alunos da EJA sobre as relações entre as dimensões
afetivas e cognitivas de forma a identificar e analisar suas representações sociais.
De acordo com as pesquisas citadas, também, podemos inferir que não existe uma
representação social específica sobre ser professor da EJA; os professores que atuam têm
pouco domínio sobre essa modalidade e possuem uma visão assistencialista e compensatória
em relação aos alunos. Os alunos são caracterizados, pelos professores, mais por suas perdas
do que por suas potencialidades. Existe uma tendência em reproduzir as técnicas utilizadas no
ensino fundamental e infantilizar os alunos adultos. Há necessidade de um aperfeiçoamento
das práticas pedagógicas regulares e de inclusão destinadas aos alunos jovens, adultos e
idosos e uma formação específica e adequada para os professores que atuam e atuarão na
EJA. Vários pesquisadores citam que alguns dos problemas existentes nesse contexto seriam
superados se os alunos e os professores conhecessem suas representações sociais.
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FAMÍLIA ELO E TRANSFORMAÇÃO - TRAJETÓRIA DO TRABALHO
INTERDISCIPLINAR COM FAMÍLIAS

CARA, Eliane da Silva
RAMOS, Oswaldo Alcanfor

Agência Financiadora: Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga

Resumo
O presente discute o processo metodológico desenvolvido por equipe interdisciplinar no
trabalho com grupos, no ano de 2013, envolvendo as dimensões social e psicológica, com 90
famílias de crianças e adolescentes, atendidos em serviços socioassistenciais e de educação.
Elaborado a fim de contribuir para o enfrentamento das diferentes expressões da questão
social, os resultados apontaram superação de desafios dessas famílias, por meio de ações
socioeducativas.
Palavras chave: grupos, interdisciplinar, famílias, ações socioeducativas

Introdução
O projeto foi articulado sob a ótica de permitir a construção de uma metodologia de trabalho
em grupo com famílias, envolvendo equipe interdisciplinar. No ano de 2013, na
FUNDAÇÃO, foram atendidas 90 famílias de crianças e adolescentes dos serviços
socioassistenciais e de educação, com foco nas dimensões: social e psicológica. Objetivou-se
contribuir com o enfrentamento das diferentes expressões da questão social, abrangendo os
direitos humanos em sua integralidade, superando a ótica meramente orgânica ou
comportamental, mas voltada às necessidades relacionadas à melhor qualidade de vida.
Essa nova abordagem profissional da equipe voltou-se para a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS,2004) que traz, em suas diretrizes, a centralidade na família para a concepção e
implantação de benefícios, serviços, programas e projetos, vislumbrando estimular ações que
promovam a convivência familiar e comunitária, uma vez que a família é um dos eixos
fundamentais de organização e desenvolvimento da vida das pessoas e importante instituição
formadora de valores (GOLDANI, 2002) e vem sendo considerada como um espaço
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privilegiado de atenção das políticas públicas (SILVA e FONSECA, 2007). Na mesma
perspectiva, a Norma de Operações Básicas (NOB-2005) que define os elementos essenciais
da Política de Assistência Social, aponta o trabalho com famílias como um dos princípios
ordenadores das ações públicas e privadas, tendo em vista que atualmente as famílias têm sido
apresentadas como importantes atores, sendo decisivas na garantia de qualidade de vida de
seus membros e fonte de suporte material e afetivo (GOLDANI, 2002). O Sistema Único de
Assistência Social (SUAS 2005) visa a matricialidade sociofamiliar e a participação das
famílias, crianças e adolescentes nos serviços de proteção social como forma de exercitar a
cidadania.
De acordo com a PNAS e os demais marcos regulatórios, essas ações são voltadas para
resguardar os cidadãos contra riscos pessoais e sociais, inerentes aos ciclos de vida, visando
atender às necessidades sociais, geradas em diferentes momentos e contextos históricos
desencadeadores de situações conjunturais, estruturais, individuais ou coletivas.
Diante desse contexto, a FUNDAÇÃO, por meio da Superintendência Socioeducacional e dos
profissionais (assistentes sociais e psicólogos), idealizaram a implantação de trabalhos
socioeducativos em grupo com as famílias. Deu-se, então, inicio a um processo de discussão,
por meio de reuniões quinzenais entre os profissionais, a fim de estabelecer uma metodologia
propícia a este novo desafio.
Inicialmente os encontros voltaram-se para a interrelação da equipe e para o aprimoramento
de métodos e técnicas direcionadas ao trabalho em grupo. Foram realizados estudos sobre: a)
política de assistência social, b) dinâmica relacional; c) papel social das famílias; e, d)
elaboração do projeto. O amadurecimento foi processado em relação aos temas e o grupo
realizou uma reflexão sobre o método, tendo como principio ampliar o universo
informacional e o pensamento crítico dos participantes.
Nesta perspectiva direcionou os princípios metodológicos na abordagem socioeducativa,
alicerçada na perspectiva de grupos operativos, conceito e técnica dos grupos sistematizados
em 1940 por Pichon-Rivière, médico psiquiatra, a partir de uma experiência no hospital de
Las Mercedes, em Buenos Aires. Tendo como princípio a defesa do aprendizado pautado em
mudança e na relação dialética entre os sujeitos, recusando a visão unilateral, estereotipada e
cristalizada, Bastos (2010) analisa grupo operativo como
um trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um processo de
aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo
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significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora,
uma abertura para as dúvidas e para as novas inquietações... (2010,
p.161).

O princípio metodológico centrado nos processos grupais permitiu à equipe técnica direcionar
os grupos para a integração entre as famílias e os profissionais, bem como aprimorar o
conhecimento dos territórios de moradias das famílias, ampliar a comunicação e estabelecer
uma relação dialogada.
Parafraseando Wallon (1968), é neste contexto de grupo que o sujeito interage construindo-se
socialmente e, ao mesmo tempo em que se constrói, participa ativamente da construção social.
As ações socieducativas comungaram com os princípios do grupo operativo, porque elas
permitiram o processo reflexivo da realidade do indivíduo, ampliando seu olhar para além das
situações cotidianas, bem como o acesso a informações para diversos serviços, programas,
projetos e benefícios das políticas públicas. Faleiros (1981) aponta que
O ponto de partida teórico e prático para o movimento de
conscientização é a própria realidade, a realidade concreta histórica
como um todo, e que se manifesta nas particularidades de cada
situação. A conscientização não se produz num movimento de ideias,
mas se enraíza nas situações concretas nas contradições, nas lutas
cotidianas para a superação das contradições. Assim, o diálogo não é
um meio de persuasão ou de orientação, uma estratégia de
convencimento e manipulação, mas uma relação, uma comunicação,
um intercâmbio de mensagens a partir de situações específicas, de
relações de poder e de uma visão geral do processo social ( 1981,
p.99-100)
Na mesma direção o Projeto: Família “Elo e Transformação” teve como objetivo estimular a
integração das famílias com a FUNDAÇÃO, visando fortalecer o desenvolvimento e o
exercício da cidadania.
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Desenvolvimento
Em agosto de 2012, os assistentes sociais e psicólogos convidaram as famílias das Unidades
de Administração Direta da FUNDAÇÃO para participar de uma reunião de sensibilização,
apresentando o Projeto Família “Elo e Transformação”. Das 598 famílias convidadas,
obtivemos a participação de 296, portanto 49,50%.
Ressalta-se que, no que tange à participação das famílias, verificou-se dificuldade de adesão,
no primeiro momento, porque o modelo de ação profissional era focado apenas no
desenvolvimento infantojuvenil e orientações às famílias. Esta forma de ação profissional
favoreceu o crescente aumento de responsáveis e pais que procuravam individualmente os
profissionais para expor suas queixas, decorrentes de crises/dificuldades implícitas nos
núcleos familiares, tanto afetiva/relacional, quanto socioeconômica. As novas situações de
vulnerabilidade social que as famílias vêm apresentando, em face às fortes pressões dos
processos de exclusão social, acentuaram suas fragilidades e contradições.
O Projeto Família: “Elo e Transformação”, fundamentado na construção de outras referências
profissionais e coletivas, por meio de atividades em grupo, realizou encontros nos meses
setembro, outubro e novembro de 2012, e fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. Os trabalhos foram coordenados por
duplas, que atuaram com 09 grupos de famílias, em grupos operativos, socioeducativos e
temáticos, tendo em média 12 pessoas em cada. Participaram das atividades, em média, 90
famílias, de maneira contínua.
No primeiro encontro trabalhou-se a formação da identidade do grupo, foi construído o
contrato de trabalho e realizado o levantamento e hierarquização dos temas que seriam
debatidos ao longo dos demais encontros. Ao analisar os temas sugeridos pelas famílias, a
equipe detectou que se encontravam nos seguintes eixos: a) Políticas Públicas Sociais e a
interface no cotidiano das famílias, sendo os temas: segurança pública, qualidade do ensino,
escassez de atendimento nos serviços de saúde, participação popular nos Conselhos, acesso
aos benefícios sociais, drogadição e emprego; b) Dinâmica funcional e relacional das famílias,
e o ciclo de vida familiar, ou seja, dificuldades, fragilidades, sentimentos e potencialidades no
núcleo familiar e no território. Os assuntos que perpassaram todos os grupos foram: a)
dependência química e a falta de segurança; b) dificuldade de relacionamento familiar devido
às novas configurações de família; c) escassez de acesso aos benefícios das políticas públicas.
935

Os temas que mais apareceram nos grupos, coincidem com as questões sociais, marcadas pela
violência estrutural. Peres (2002) analisa a violência estrutural, como
a violência possui múltiplos níveis de determinações: macroestrutural,
conjuntural, cultural e individual. A estrutura política e os sistemas
econômico e social aumentam a vulnerabilidade dos países à
violência. Desigualdade e exclusão sociais, desemprego, regime
político e ineficácia das instituições governamentais e de segurança
pública são alguns dos fatores que, do ponto de vista macroestrutural,
favorecem o desenvolvimento da violência. O modo como esses
determinantes

são

atualizados

e

expressos

no

cotidiano,

exemplificados nos fatores conjunturais: aumento da criminalidade
urbana, da delinqüência juvenil, do crime organizado e da prostituição
infantil, entre outros, são favorecidos por contextos marcados pela
desigualdade social e impunidade e, por sua vez, favorecem a escala
da violência em contextos específicos. Recentemente vem sendo dada
importância aos fatores culturais e individuais que atuam como
determinantes do comportamento violento, tais como atitudes,
comportamentos e normas, padrões de relação familiar e de
gênero,uso de drogas e álcool, entre outros. (PERES, 2002, p. 54).

Essa violência atravessa as relações interna e externa dos indivíduos, e as causas apareceram
entrelaçadas como uma rede de histórias similares. Analisar essa questão permitiu ao grupo de
profissionais um novo olhar, redirecionando o foro da violência na família pela reflexão de
contexto sociais reprodutores deste processo. E o trabalho em grupo, nesse formato
operativo/socieducativo possibilitou também, aos profissionais, a ampliação do pensamento
crítico frente a essa realidade.
Essa nova postura da equipe técnica dos profissionais da FUNDAÇÃO conduziu as atividades
na perspectiva do trabalho interdisciplinar e de atuação com um posicionamento horizontal
frente às famílias, bem como nas intervenções que superaram as questões individuais em
detrimento às coletivas.
No decorrer do trabalho, constatou-se que as 90 famílias que permaneceram nos encontros
estabeleceram uma relação de confiança com os membros do grupo e os técnicos. O trabalho
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em grupo oportunizou o compartilhamento de conteúdos íntimos familiares, dificuldades,
avanços e conquistas, bem como a aproximação dos participantes, independente do vínculo
com a Unidade Direta de atendimento. O sentimento presente foi de cooperação e estabeleceu
o pensamento que a família tem vínculo com a FUNDAÇÃO e não somente com a Unidade
de atendimento. Ressaltamos que em alguns grupos foram criadas pequenas comissões
temporárias, que tinham o foco de dialogar em diversos serviços das políticas públicas e
trazer o resultado para o restante do grupo. Citamos como exemplo: a) comissão que foi
buscar informações referentes aos Conselhos Comunitários Participativos das Unidades
Básicas de Saúde; e b) comissão que foi dialogar com a diretora do Seminário Nossa Senhora
da Glória, referente às constantes cenas de violência na porta da escola e outros. Esses
estímulos à cidadania participativa e a abertura do diálogo foram os ganhos reais dessa
proposta.
O novo paradigma de trabalhar com as famílias consistiu em um desafio para a equipe técnica
e as famílias. Para a equipe, uma ampliação do olhar sócio-histórico das relações familiares e
consolidação do desenvolvimento da ação grupal. Essa nova intervenção profissional, tendo
como premissas o conceito da matricialidade sociofamiliar, possibilitou às famílias
assimilarem novos contextos e o pensamento crítico. Assim, as famílias e a equipe técnica
assumiram o compromisso de estabelecer novas aproximações.
Este projeto apresenta-se como parte da nova caminhada da FUNDAÇÃO, que consiste em
favorecer a compreensão das famílias em seu contexto social, territorial, e de seu cotidiano,
ampliando a compreensão de sua capacidade de proteção em relação a seus membros e a do
Estado na proteção Social.
Ao final de cada encontro, os participantes preencheram instrumental de avaliação. No mês de
outubro de 2013, 08 grupos passaram por avaliações qualitativas, desenvolvidas por duas
profissionais da FUNDAÇÃO que não atuaram em atividades diretas com as famílias. Os
princípios metodológicos, dessa avaliação, perpassaram pelos conceitos de grupos focais: um
dos objetivos consiste em identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos
participantes a respeito de um determinado assunto, produto, atividade (Caplan,1990).
As ferramentas são recursos que foram utilizados para operacionalizar a ação técnica, com a
finalidade de alcançar os objetivos; para tal foram utilizados as seguintes ferramentas: a)
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fantasia dirigida1 e, b) jogo colaborativo2 de cartas. Essas valorizaram a construção oral,
participativa e coletiva da avaliação do Projeto.

A construção da história simbólica

demonstrou a percepção, sentimentos e mudanças de atitudes das famílias que participaram
do processo. Essas histórias foram gravadas e depois transcritas.
O Projeto: Família “Elo e Transformação”, atualmente, impõe desafios quanto a manter acesa
a chama do interesse e participação das 90 famílias. Para isso, a equipe pautou os encontros
do ano de 2014 como: Encontros Nucleados, ou seja, as famílias comporão grupos por eixos
de interesse, definidos durante o decorrer dos trabalhos desenvolvidos em 2013. Os eixos
centrais dos núcleos serão: a) Dinâmica Familiar; b) Violação de Direitos e, c) Drogas e
Álcool. Dentro desses núcleos os diversos temas serão aprofundados e debatidos e poderão
contar com a participação de profissionais especialistas, que serão convidados a colaborar no
debate. Cada nucleação trabalhará temas e esgotará as atividades no período de seis encontros.
Na finalização deste processo as famílias mudarão para outro Núcleo, coordenado por outra
dupla de profissionais e, em consequência, com outra abordagem. Todas as famílias poderão
participar dos três Núcleos, finalizando o ciclo.
Outro desafio será o de sensibilizar as famílias que ainda não aderiram ao projeto. Esforços
serão movidos no sentido de oportunizar a participação pela motivação. Acreditamos que esta
se dará quando tiverem conhecimento das avaliações feitas pelas famílias participantes, no
ano de 2013. Os novos grupos participarão dos encontros experimentando a mesma
metodologia, divergindo apenas os temas que surgirão conforme o interesse de cada grupo.

Considerações finais
Para a implementação do Projeto Família Elo e Transformação, a equipe de profissionais
passou o ano de 2012 discutindo metodologias, experimentando vivências a fim de
estabelecer uma abordagem instigante, criativa e acolhedora, que permitisse aos membros das
famílias, participantes, o reconhecimento de sujeitos, dignos de direitos, com autonomia para
1

Fantasia dirigida – qualquer condução realizada pelo diretor, onde lugares, personagens etc são sugeridos ao grupo e cada um vai criando,
em silêncio, na sua imaginação o modo de cada sugestão. É comum a instrução da direção para manter os olhos fechados ou baixos, com o
objetivo de concentração e introspecção (Rodrigues, 2007, p.7).
2

O jogo colaborativo tem por finalidade estimular o lado lúdico da família no processo de resolução ou reconhecimento de suas ações.
Apresenta-se como um recurso ao mesmo tempo divertido e instigador, pois ao promover um espaço de brincadeira e conversação, esse jogo
é uma ferramenta de construção coletiva, que facilita o surgimento da criatividade e singularidade de cada participantes. Os Jogos
Cooperativos são jogos para unir pessoas, e reforçar a confiança em si mesmo e nos outros, as pessoas geralmente participam autenticamente,
pois ganhar ou perder não é o que realmente importa, e sim o processo como um todo. Os jogos cooperativos resultam numa vontade de
continuar jogando, e aceitar todos como são verdadeiramente. (www.significados.com.br pesquisa realizada no dia 10 de fevereiro de 2013,
às 11h38).
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expressar suas idéias e ao mesmo tempo serem valorizadas pelo grupo. Com as famílias, em
2013, desenvolveram metodologias que possibilitaram que a autonomia individual fosse
preservada e, ao mesmo tempo, que as histórias de vida fossem compartilhadas. Assim, elos
de identificação foram sendo criados, de tal forma que suplantaram ações individuais, criando
movimentos coletivos pró-ativos, para todos. Ao ressignificarem conceitos e sentimentos,
tiveram como resultado a satisfação e a crença de que juntos superam desafios e, ao mesmo
tempo, a autoconfiança prevalece.
O desejo de compartilhar essa experiência tem a intenção de propiciar novos diálogos e
aprimorar estas formas de atuação. Apesar de o processo desenvolvido ter sido trabalhoso, o
que ficou foram os registros dos profissionais e das famílias, a avaliação oral final, o
semblante dos participantes nos debates, nos grupos e nas atividades externas. Estas
buscavam alcançar benefícios coletivos. Este trabalho demonstrou que a atuação profissional
eficaz integra técnicas, métodos e outros conhecimentos, mas deve ser aliada a um único foco:
o ser humano.
Os novos desafios deste trabalho, ou seja, a Nucleação, serão o combustível do projeto no ano
de 2014.
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Agência de Financiamento: Capes

Resumo
Este texto tem como objetivo central analisar as representações sociais das professorasestudantes da Pedagogia/Parfor de uma universidade comunitária de São Paulo sobre suas
necessidades/expectativas de formação frente aos desafios da atuação profissional, tendo em
vista este contexto. Trata-se de um Programa emergencial de formação, instituído pelo Plano
Nacional de Formação de Educação Básica – PARFOR, por meio do Decreto 6.755/09
(BRASIL, 2009), e que tem por finalidade garantir a formação superior gratuita e de
qualidade exigida pela Lei de Diretrizes e Bases/LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996). Nesta
perspectiva, o estudo fundamenta-se na teoria das representações sociais/TRS (MOSCOVICI,
1978), e em autores que vêm discutindo a formação de professores a partir de suas
necessidades e expectativas de formação e de atuação profissional. A pesquisa faz parte do
Projeto OBEDUC/Capes e se integra ao Centro Internacional de Estudos em Representações
Sociais e Subjetividade (CIERS-ed) da Fundação Carlos Chagas/FCC, desenvolvendo-se nas
seguintes etapas: 1ª aplicação de um questionário para 43 professoras-estudantes, com
questões fechadas (32), abertas (04) e palavras de evocação (4); e 2ª realização do Grupo
Focal para 08 destas professoras, aprofundando a temática em questão. Com base nos dados
obtidos, os resultados ancoraram em duas dimensões de análise: formativa e profissional. Na
dimensão formativa, estas estudantes destacam como necessidades: 1º a própria trajetória de
formação; 2º a falta de preparação anterior e/ou conhecimento (embasamento teórico).
Indicam, também, como expectativas: a) a realização pessoal - “ser alguém na vida”; e b) o
processo de crescimento intelectual. E, na dimensão profissional, os resultados apontam para
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a necessidade de: 1º refletir sobre as práticas pedagógicas e vivenciar novas experiências
apreendidas na formação; 2º transformar teoria em prática, e a prática em teoria (teorizar
sobre a prática). Quanto às expectativas profissionais, as professoras-estudantes acentuam o
campo de atuação profissional, em relação: a) à valorização e à realização profissional; e b) ao
melhor

desempenho

e

à

responsabilização

em

relação

ao

trabalho.

Tais

necessidades/expectativas indicam a importância de se enveredar pelas representações sociais
dessas profissionais para que seja possível desvendar suas realidades e fazê-las enfrentar, com
mais compromisso e autonomia, os desafios de suas próprias práticas profissionais,
fortalecendo, assim, o processo de (re) constituição identitária dessas professoras-estudantes
em formação.
Palavras-chave: Formação de professores. Pedagogia/Parfor. Representações Sociais.
Necessidades/Expectativas de formação.
Introdução
É fundamental pensar na formação docente pela relevância do aprendizado adquirido, pela
transformação do olhar em relação ao outro e a si mesmo, pelo fortalecimento e
amadurecimento pessoal e profissional do ser professor. Sob esta ótica, pensar, também, em
uma formação estruturada e objetivada na relação teoria e prática, estimula o senso crítico, a
reflexão das ações, pois, conforme revela Nóvoa (1995, p. 25), a formação “deve estimular
uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento
autônomo (..)”. E, neste sentido, a formação é um investimento para o professor caminhar na
profissão autonomamente e para enfrentar os desafios profissionais que estão postos na
sociedade brasileira, tais como: a precarização do trabalho docente, traduzida pelos baixos
salários e pelo desprestígio social; a exigência de qualificação e atualização permanente, mas
sem dar condições aos professores para que isso ocorra; a intensificação dos processos de
trabalho que estes profissionais têm que enfrentar; assim como as situações de sofrimento e de
angústia, por não darem conta da sua própria formação.
Tendo em vista estas considerações iniciais, a questão-problema foi assim constituída: quais
as representações sociais das professoras-estudantes da Pedagogia/Parfor sobre suas
necessidades/expectativas neste contexto da formação frente aos desafios profissionais? E este
texto tem, então, como objetivo central analisar as representações sociais das professoras-
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estudantes da Pedagogia/Parfor (BRASIL, 2009) de uma universidade comunitária de São
Paulo sobre suas necessidades/expectativas de formação frente aos desafios da atuação
profissional, tendo em vista este contexto de formação. Trata-se de um Programa de formação
emergente conhecido como Parfor, definido pelo Plano Nacional de Formação de Educação
Básica, instituído pelo Decreto 6755/09 (BRASIL, 2009), e que tem como objetivo garantir a
formação superior gratuita e de qualidade exigida pela LDB 9.394/96 (BRASIL,1996) a todos
os que estão nas redes públicas dos diferentes estados brasileiros.
Consideramos, a partir disso, que este estudo das representações das professoras-estudantes
da Pedagogia/Parfor sobre suas necessidades/expectativas de formação e de atuação
profissional, desenvolvido no âmbito do Projeto Observatório de Educação/OBEDUC/Capes
e que se integra ao Centro Internacional de Estudos sobre Representações Sociais e
Subjetividade - Educação (CIERS-Ed) da Fundação Carlos Chagas/FCC, seja importante,
uma vez que pode contribuir para a compreensão do que é significativo quanto à formação de
professores, em especial, daqueles que já exercem a profissão docente. Além disso, possibilita
repensar, também, as implicações das políticas de formação e de seu programas na
(re)constitutição identitária dos professores em formação e dos contextos de formação
(instituições formadoras) e de atuação profissional (no caso, escolas de educação infantil e/ou
de ensino fundamental), conforme também destaca Abdalla (2006, 2008, 2012).
Diante disso, parte-se, primeiro, do entendimento sobre o conceito de necessidade, que,
conforme Rodrigues e Esteves (1993), significa “ausência, desejo, uma vontade, uma
aspiração” (p.12). Para nós, a palavra necessidade estende-se ao coletivo, porque todos têm
necessidades de algumas coisas ao longo da vida. Pode-se tomar, também, o conceito de
necessidade introduzido por Abdalla (2006), que destaca que as necessidades/expectativas
podem ser habituais e/ou desejadas. As necessidades habituais são consideradas pela autora
como “retrato refratado da realidade”. Ou seja, são as necessidades da rotina, das condições
de trabalho. São as necessidades estruturadas que moldam o fazer docente. Por outro lado,
existem, também, as necessidades desejadas, que envolvem nossos desejos, anseios, e abrem
espaços para mudanças, “tentam gerar um novo habitus” (ABDALLA, 2006, p.30).
Com base nessas considerações iniciais, o texto se estrutura em duas partes. A primeira
acentua a importância da teoria das representações sociais/TRS (MOSCOVICI, 1978) para a
compreensão das necessidades/expectativas das professoras-estudantes da Pedagogia/Parfor
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sobre o contexto de formação e atuação profissional. E a segunda descreve o contexto da
pesquisa, os sujeitos, as etapas de pesquisa e a análise e resultados dos dados coletados,
organizando-os em duas dimensões, segundo a análise de conteúdo (BARDIN, 1977) e a TRS
(MOSCOVICI,

1978).

A

primeira,

a

dimensão

formativa,

destaca

as

necessidades/expectativas dos professores-estudantes, com base no contexto de formação da
Pedagogia/Parfor. E a segunda, a dimensão profissional, indica as necessidades/expectativas
dessas professoras frente ao desenvolvimento de suas práticas pedagógicas/profissionais.

As Representações Sociais das professoras-estudantes da Pedagogia/Parfor
Compreender os significados e sentidos da presença das professoras-estudantes no mundo
formativo e profissional nos remete a refletir sobre suas necessidades/expectativas de
formação docente e os desafios da prática profissional, ou seja, buscar entender suas
representações sociais. E, neste sentido, estamos de acordo com as palavras de Moscovici
(2010, p.54), quando esclarece que “as representações sociais podem, na verdade, responder a
determinada necessidade (...)”. Consideramos, assim, que investigar as representações sociais
dessas professoras-estudantes nos auxiliará a compreender as suas necessidades/expectativas.
Dessa forma, percebemos que as representações que criamos ampliam nossa leitura de
mundo, na partilha da comunicação com o outro, pois, como nos informa Jodelet (apud
VALA, 2004, p.459), a representação social é “(...) uma modalidade de conhecimento,
socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático e contribuindo para a construção
de uma realidade comum a um conjunto social”. Daí a importância de se compreender as
representações sociais dessas professoras-estudantes nas relações que assumem no contexto
de formação. Além disso, Moscovici (2010, p.53) explicita que: “para se compreender o
fenômeno das representações sociais, contudo, nós temos de iniciar desde o começo e
progredir passo a passo”, pois “se a realidade das representações sociais é fácil de apreender,
não é o conceito” (p.41). Levamos, também, em conta as palavras de Abdalla (2008), quando
enfatiza que é “imprescindível compreender o conceito de representação social, que se
converte, aqui, como um sistema de interpretação que nos serve de mediação para o
entendimento de nosso objeto de análise” (p.44).
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É importante, ainda, entender que as representações sociais de um objeto podem ser
compreendidas por meio de três dimensões conceituais, nomeadas por Moscovici (1978) por:
“informação, campo de representação e/ou imagem e atitude”, conforme explicitado a seguir.
A informação diz respeito aos conhecimentos do sujeito sobre o objeto representado. Por
exemplo, momento em que as professoras-estudantes têm o contato com uma determinada
informação e a associam, ou a classificam, comparam, confrontam; enfim, organizam essas
informações/conhecimentos com suas concepções sociais e culturais. O campo de
representação ou imagem constitui a organização hierárquica dos elementos que compõem a
representação social. Nesta dimensão, integram-se “as coordenadas sociais, o espaço e o
tempo, em síntese, todos os elementos para contextualizar o objeto representado”, conforme
Abdalla (2008, p. 20). É, nesse espaço, que compreendemos a imagem que as professorasestudantes têm sobre as necessidades/expectativas de formação. Com isso, entendemos que a
imagem está associada ao sentido que atribuímos à informação/conhecimento do objeto em
questão. E a última dimensão, considerada a mais frequente e duradora, é nomeada como
atitude, e caracteriza uma resposta organizada. Nesse sentido, consideramos a tomada de
posição dessas professoras-estudantes diante da informação inserida no contexto formativo e
de acordo com seu posicionamento na prática profissional, pois “o que um indivíduo diz,
pode-se deduzir o que ele vai fazer”, considerando, assim, a “preparação para ação”
(MOSCOVICI, 1978, p.46). Sob esse olhar, enfatizamos, então, que é preciso pontuar as
necessidades/expectativas, dando importância à vida pessoal, profissional e institucional
dessas professoras, conforme já assinalaram Nóvoa (1995) e Abdalla (2006, 2008, 2012).

Dos procedimentos metodológicos à análise dos dados da pesquisa
A pesquisa de cunho qualitativo, fundamentada metodologicamente em Bogdan e Biklen
(1994), assim como na TRS (MOSCOVICI, 1978) e na análise de conteúdo de Bardin (1977),
foi realizada junto as 43 professoras-estudantes que frequentam o curso de Pedagogia/Parfor
desde 2010.
A pesquisa se desenvolveu em duas etapas. Na primeira etapa, aplicou-se um questionário
para a totalidade das 43 professoras-estudantes, com o objetivo de identificar o perfil
socioeconômico com 36 questões, contendo 32 fechadas e 04 palavras de evocação sobre
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identidade profissional, necessidades de formação, trabalho docente, práticas profissionais.
Na segunda, realizou-se um Grupo Focal com oito das professoras-estudantes.
A partir da análise dos dados coletados, foi possível ancorar, como diria Moscovici (1978),
nas representações sociais das professoras-estudantes da Pedagogia/Parfor sobre as
necessidades/expectativas em duas dimensões: a formativa e a profissional, tomando alguns
princípios enunciados por Abdalla (2006).
Na dimensão formativa, destacam, então, as seguintes necessidades de formação: 1º a própria
trajetória de formação – alegam que tiveram muitos problemas em suas respectivas trajetórias
de formação, pois precisaram abandonar a escola no meio do processo. Algumas professoras
disseram que só agora puderam pensar em sua própria formação, tendo em vista que houve
possibilidade familiar para permitir que seguissem seus estudos; 2º a falta de preparação
anterior e/ou conhecimento – também mostraram que não tiveram uma preparação adequada
nos cursos que fizeram anteriormente e baseiam-se em seus saberes experienciais sem uma
relação com a teoria. Indicam, também, algumas expectativas de formação: a) à realização
pessoal - criam em si mesmas expectativas quanto a adquirir um aprendizado, que possa
possibilitar uma mudança em sua realidade. Apontam expectativas em relação à
Pedagogia/Parfor, pois consideram que sua condição de trabalho melhorará devido ao
aprimoramento de conhecimento, troca de experiência e até um amadurecimento formativo;
b) ao processo de crescimento intelectual, adquirindo um maior embasamento teórico.
Entretanto, é importante considerar, ainda, que, para se desenvolverem profissionalmente, a
fim de enfrentarem os desafios das práticas profissionais/pedagógicas, as professorasestudantes da Pedagogia/Parfor apontam outros indicadores, que marcam o que estamos
considerando como dimensão profissional. É necessário, agora, avaliar as necessidades
profissionais, que Abdalla (2006) denominou de necessidades intersubjetivas (profissionais) e
objetivas (institucionais).
Nesse enfrentamento dos desafios das práticas pedagógicas/profissionais, pois estas
necessidades se misturam, porém podem se ancorar, como diria Moscovici (1978), nos
seguintes aspectos: 1º reflexão sobre as práticas pedagógicas - a partir das vivências e das
novas experiências que tiveram durante a formação da Pedagogia/Parfor. Entre estes aspectos,
elas mencionam: a) o grau de satisfação com o conhecimento que está sendo adquirido e a
reflexão de como co-construí-lo no ambiente escolar; e b) o grau de pertença junto aos
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professores formadores da Pedagogia/Parfor e de seus colegas de formação, tendo em vista: a
troca de experiências em sala de aula e em contextos diferentes de aprendizagem; 2º
possibilidade de teorizar sobre a prática - repensar a relação teoria e prática - quase a maioria
destas professoras-estudantes indicam que, profissionalmente, estão compreendendo melhor o
significado da articulação entre teoria e prática e que isso é extremamente relevante em suas
realidades profissionais. Neste sentido compreendem que não basta ter um conhecimento
teórico se não conseguem construir conhecimentos e fundamentá-los no cotidiano da prática
pedagógica. Tais aspectos geraram e geram, nestas professoras-estudantes, expectativas
profissionais, que vão à direção da (o): 1ª valorização e realização profissional - essas
professoras-estudantes da Pedagogia/Parfor revelam, assim, uma oportunidade de valorização,
de desenvolvimento e realização profissional, pois acreditam que este Programa cria
possibilidades para abrir novos caminhos; 2ª melhor desempenho e responsabilização quanto
ao seu trabalho – ainda comentam sobre a questão de organizar seus saberes, dando relevância
a sua trajetória de vida e sua experiência profissional, porque cada docente constrói sua
profissionalização de uma forma, considerando sua construção de vida.

Considerações finais
Percebemos que as professoras-estudantes desejam adquirir conhecimento teórico. No entanto
sua experiência está embasada na prática do dia-a-dia, sem uma ancoragem teórica. Com isso,
suas vivências englobam diversas necessidades/expectativas que ora apontam para uma
melhor formação e qualificação profissional, e ora indicam o esforço que terão que fazer para
conseguir o que desejam. Mas o que fica claro é que todo este esforço de enfrentarem um
curso, que as forme profissionalmente, proporciona a elas um sentido/significado em seu
crescimento profissional. Os dados, também, parecem indicar que os cursos voltados para
esse tipo de formação, que é inicial, mas também se trata de uma formação em serviço,
poderiam ser mais flexíveis para melhor atender às necessidades/expectativas destas
professoras, oportunizando a elas um espaço e tempo para refletirem, coletivamente (com o
corpo da Escola), sobre as suas práticas e o que estão apreendendo da Pedagogia/Parfor.
Notam-se, ainda, implicações da Pedagogia/Parfor no âmbito da formação destas professorasestudantes na medida em que se está fortalecendo o processo de (re) constituição identitária
dessas profissionais, e quando se possibilita a reflexão coletiva sobre questões que envolvem
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a formação (ou a falta de) e a profissionalização docente e/ou precarização do trabalho
docente. Mas frente a estas questões, é importante assinalar que, para essas professorasestudantes, a Pedagogia/Parfor é uma oportunidade para que sejam superados alguns
obstáculos referentes ao contexto de formação, como aqueles que se traduzem no âmbito da
atuação profissional, desde que se consiga promover uma cultura de colaboração entre a
Universidade, ou seja, a instituição formadora, e as Escolas.
Por fim, consideramos que as representações sociais sobre as necessidades/expectativas
dessas profissionais pode ser um caminho para desvendar a sua realidade e fazê-las enfrentar,
com mais compromisso e autonomia, os desafios de suas próprias práticas profissionais
fortalecendo, assim, o processo de (re) constituição identitária dessas professoras-estudantes
em formação. Entretanto, faltam-nos muito a desmistificar e apreender sobre suas
necessidades e expectativas de formação, principalmente, porque as necessidades são relativas
e se modificam conforme o tempo e o contexto.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRABALHO DOCENTE:
O VALOR INQUESTIONÁVEL DO NOVO

CASTRO, Monica Rabello de - Universidade Estácio de Sá/PROCAD/CAPES
MAIA, Helenice - Universidade Estácio de Sá/PROCAD/CAPES

Resumo
Este estudo apresenta o cruzamento dos resultados de pesquisas sobre o trabalho docente,
vinculadas a uma investigação desenvolvida por três universidades brasileiras (Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Universidade Federal de Alagoas e Universidade Estácio
de Sá) e que integram um Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD/CAPES).
Referencial teórico e metodologia, comum às pesquisas, englobam a abordagem sóciohistórica articulada à clínica da atividade e a teoria das representações sociais articulada à
análise argumentativa. As representações sociais se definem por um sistema de valores que
orientam indivíduos em seu meio social e material, estabelecendo na comunicação um código
que possibilita classificar partes do seu mundo, da sua história individual e coletiva. As
pesquisas utilizaram como técnica de coleta de dados a Clínica da Atividade que se volta não
apenas às ações realizadas e observadas no processo concreto do trabalho, mas também
àquelas que foram pensadas, mas não realizadas pelo sujeito. Em cada estudo, o sujeito foi
uma professora alfabetizadora da rede pública de ensino. A imagem foi a principal ferramenta
metodológica. As professoras foram filmadas em situação de trabalho e posteriormente
assistiram e discutiram as filmagens em sessões também videogravadas denominadas
autoconfrontação simples e cruzada. Adotou-se como referencial de análise para esta pesquisa
o Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) que se baseia na teoria da argumentação e
consiste em um trabalho de reconstrução de argumentos que possibilita compreender como a
intenção do falante determina suas escolhas. Os resultados mostraram um processo de
ressignificação das representações sociais de trabalho docente pelas professoras e destacaram
a característica de intervenção da ferramenta metodológica. Conforme essas professoras, o
método tradicional é algo negativo que deve ser combatido e seguir uma proposta “nova” e
diferente deste método é quase obrigatório. O tradicional necessita de justificativa para ser
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utilizado, como por exemplo, o fato de dar segurança ao trabalho que elas desenvolvem. O
novo assume um valor quase inquestionável.
Palavras-chave: Representações Sociais. Trabalho docente. Autoconfrontação.

Introdução
Durante a década de 80, surgiram em muitos países movimentos de valorização da
profissionalização dos docentes. Ações que alavancaram tanto as pesquisas sobre saberes dos
professores quanto às relativas à formação do professor de ensino fundamental. Entre outras
ideias, as reformas pretendiam reconhecer a gama de conhecimentos utilizada pelos
professores durante a aula, pois se acreditava que estes conhecimentos eram os parâmetros de
uma nova forma para o magistério (TARDIF; BORGES, 2001).
Apesar das dúvidas quanto à eficácia do modo de raciocínio técnico começar na década de
1960 e permanecer durante todo o decênio seguinte, devido à fragilidade dos seus resultados,
foi no boom dessas reformas que ele entrou em decadência, sendo substituída por um novo
pensamento, o da racionalidade prática (TARDIF; BORGES, 2001). O novo modelo
considera o docente como alguém habilitado a agir e decidir a partir da avaliação dos
problemas pertinentes à sala de aula, um “prático reflexivo”.
Esses estudos afirmam que o processo de reflexão do docente sobre a sua atividade não é
reconhecido como excluído do seu contexto, pois essa reflexão vai necessariamente abranger
suas experiências práticas, afetos, interesses sociais e políticos, isto é, o saber do professor
resultante deste processo vai ser marcado por seus valores e crenças pessoais resultantes da
interação do ser humano com os desiguais espaços sociais nos quais se integra e frequenta,
tais como a família, a escola, a igreja entre outros.
Castro et al. (2010) defendem os docentes como profissionais habilitados a decidir e rever
suas ações e teorias utilizadas por eles a partir do confronto com suas ações rotineiras.
Acreditam que pelo estudo do ensino, poderão se constituir novos saberes para a teoria e
prática de lecionar, mas que as alterações na prática docente só se aplicam quando o professor
amplia sua consciência sobre a sua própria atividade.
Assim, este estudo pretende validar e dar confiabilidade à metodologia inovadora de análise
do trabalho de professores do ensino fundamental. O referencial teórico engloba a abordagem
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sócio-histórica articulada à clínica da atividade e a teoria das representações sociais,
articulada à análise argumentativa.

Quadro teórico
Neste estudo, a Teoria das Representações Sociais (TRS) foi escolhida como referencial, já
que esta permite entender os significados atribuídos pelo indivíduo ao seu trabalho. As
representações sociais (RS) se definem por um sistema de valores que permite aos indivíduos
se orientarem no meio social e material, bem como estabelecer uma comunicação que
possibilite construir um código para classificar as partes do seu mundo, da sua história
individual e coletiva. Constroem-se na relação entre sujeitos e um objeto, fazendo com que
seja sempre representação de algo e de algum grupo, levando em consideração a posição que
os sujeitos ocupam na sociedade, economia e cultura. A representação não é nem a parte
subjetiva do objeto, nem a parte objetiva do sujeito, mas sim o processo pelo qual essa relação
se processa (JODELET, 1990).
Os processos que formam uma atividade representativa têm por objetivo destacar uma figura e
lhe atribuir um sentido, fazendo com que outro objeto se integre ao universo, tornando
familiar e presente algo não conhecido e longe da nossa realidade. Isso se dá pela
aproximação do novo objeto com o antigo, transformando ambos e construindo um novo
objeto. Modificam a si mesmas, duplicam um sentido por uma figura (objetivar) e uma figura
por um sentido, consolidando os elementos que compõem uma representação. As RS possuem
duas faces: a figurativa e a simbólica. A relação entre elas se dá como a frente e o verso de
uma folha de papel, são indissociáveis não sendo possível separar o seu aspecto imaginante
(figurativo) do aspecto significativo (simbólico) (JODELET, 1990).
Castro et al. (2010) afirmam que em torno do núcleo figurativo são engendradas as
representações que fornecem o quadro de referências para a categorização e interpretação de
novas informações. As metáforas que permitem a interação entre figura e sentido, constituem
uma forma prática de categorizar o objeto desconhecido e integrá-los a conhecimentos
anteriores; são um mecanismo do pensamento que se orienta por uma lógica de atribuição de
significados aos objetos e aos acontecimentos.
Sabendo que as representações sociais são teorias sociais produzidas pelos processos de
comunicação, que caracterizam o pensar dos grupos e que servem para elaborar a
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comunicação e a ação relativa aos objetos que causam controvérsias, consideramos que a
análise dos processos argumentativos é capaz de apreender os significados atribuídos pelos
sujeitos aos objetos sociais (CASTRO et. al., 2010). Alves-Mazzotti e Mazzotti (2010)
afirmam que um grupo para manter o seu cotidiano e seu sistema de valores recorre ao
discurso, censurando determinadas condutas e enaltecendo outras, conduzindo os ouvintes a
reafirmarem o que preferiam fazer e ter. Defendem que o discurso é social, instituído no
grupo, mesmo que não esteja fisicamente presente, sendo assim a análise da sua estrutura e
dinâmica pode revelar os significados atribuídos aos objetos elaborados pelo grupo de
pertença. Considera-se que a teoria da argumentação se adéqua aos estudos de RS à medida
que destaca na dinâmica discursiva, as relações entre o “tipo” de argumento utilizado e os
significados que surtem efeito no auditório.
No estudo ora apresentado, adotou-se como referencial de análise o Modelo da Estratégia
Argumentativa (MEA) que se baseia na teoria da argumentação e consiste em um trabalho de
reconstrução de argumentos que possibilita compreender como a intenção do falante
determina suas escolhas (CASTRO et al., 2010). O MEA prevê o uso de um esquema que
mostre os argumentos usados pelo orador através de enunciados simples. “A montagem dos
passos do argumento parte da identificação e da avaliação da regra de inferência que originou
a tese” (CASTRO; MAIA; CARREIRO, 2010, p. 5).

Metodologia
A utilização da Clínica da Atividade (CLOT, 2006) como metodologia de coleta de dados é
um dos pilares da parceria firmada no PROCAD. Todas as pesquisas tiveram como principal
recurso metodológico a imagem. Isto porque na proposta da análise ergonômica do trabalho, o
sujeito observado durante suas atividades deve ter a chance de se observar também,
explicando as razões pela qual teve determinado tipo de comportamento
Cada pesquisa possuía como sujeito uma professora de anos iniciais do ensino fundamental,
que aceitou ser voluntária. Foram realizadas entrevistas com cada uma delas, abordando
aspectos da sua vida pessoal, sua formação, sua carreira e suas práticas. As entrevistas
subsidiaram a construção das ferramentas argumentativas utilizadas na etapa seguinte. As
professoras-sujeito tiveram de três a oito dias inteiros de trabalho filmados, que variavam de
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3h à 4h por dia. Destas filmagens foram editados episódios submetidos à técnica de
autoconfrontação, simples e cruzada.
A autoconfrontação simples consiste na observação do sujeito durante a sua própria atividade
e na interação com o pesquisador. Esta interação é realizada inicialmente de forma que o
sujeito fique livre para abordar qualquer aspecto do que foi assistido. Em seguida ele responde
perguntas de um roteiro comum a todos os episódios e, por fim, debate com o pesquisador,
que intervém em trechos específicos dos episódios considerados motivadores de reflexão. As
intervenções feitas pelo pesquisador se baseiam na observação dos detalhes da atividade
realizada, a atividade real. A autoconfrontação cruzada consiste em debate semelhante ao da
autoconfrontação simples, porém sem a necessidade das perguntas do roteiro obrigatório e
além do sujeito e do pesquisador, participa também um professor convidado, que deve
pertencer ao mesmo gênero profissional do sujeito.

Resultados
Apresentaremos apenas uma das análises para se ter ideia do trabalho realizado. A pesquisa
foi realizada por Castro e Maia (2010) e sua equipe de pesquisa em Maricá, município do Rio
de Janeiro, em um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP). A professora-sujeito da
pesquisa, que aqui chamamos Mônica, lecionava numa turma de 3º ano do sistema de ciclos
apelidada de turma Alfa, pois se tratava de uma turma que reunia todos os alunos nãoalfabetizados e que, pela progressão automática, haviam chegado até este ano sem a
possibilidade de continuar.
A professora relata não utilizar um método específico para alfabetizar e justifica esse
posicionamento, argumentando que a sua turma é diferente e não existem planos para uma
turma como a sua. Admite não saber o que fazer com estes alunos e que age por tentativas e
erros.
Uma das teses defendidas por Mônica, e evidenciada no extrato abaixo, é de que: A
ALFABETIZAÇÃO NÃO TEM TEORIA, É UM PROCESSO NATURAL.

(...) Esse plano de curso era tudo o que eu pretendia dar em 2009 pra eles... aí
o que eu fui fazer, aí eu fui atrás de, de um plano pra Alfa né... aí nas minhas
pesquisas é... eu não encontrei é... assim, um caminho pra seguir com eles
porque não tem..aí,. os estudos que eu fiz ali, eles diziam, diziam assim... que,
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que a alfabetização não tem um caminho, ela vai acontecendo naturalmente..
então, que eu pegasse os textos, fosse trabalhando esses textos e desses textos
né, com a leitura desses textos, com a construção das palavras desses textos é
que a alfabetização ia se dando e assim eu fui fazendo.
Sua tese é sustentada por uma dissociação de noções, em que o termo I relaciona-se a uma
alfabetização tradicional e o termo II relaciona-se a uma alfabetização moderna. Numa
dissociação de noções, atribui-se ao termo I sentido negativo. Na medida em que o termo II é
definido em contraposição ao termo I, é conferido sentido positivo ao termo II (ALVESMAZZOTTI; MAZZOTTI, 2010; CASTRO et. al., 2010). Na visão de Mônica, a sua
estratégia de ensino de misturar todas as atividades e não ter receita é considerada algo
positivo, pelo simples fato de não ser tradicional.
Devemos ressaltar que Mônica evoca duas metáforas comuns no meio educacional, que
corroboram a negatividade do termo I: A APRENDIZAGEM É UM PERCURSO e A
PEDAGOGIA É UM BOLO ASSANDO. O papel das metáforas, ao denunciarem sentidos,
ao evocarem imagens é de agir como um instrumento para que as pessoas se façam entender
ou para dar força a sua argumentação (MAZZOTTI, 2002). Segundo Mazzotti (2002), a
metáfora do percurso é utilizada para representar a atividade educativa com o sentido de
conduzir o educando de um estado menor de educação a outro de maior educação. Para este
autor, o percurso pode ser determinado ou indeterminado, de acordo como o conhecimento
dos extremos, ou seja, de onde se parte e onde se quer chegar. No caso da Mônica, ela sabe
de onde ela parte, mas insiste em dizer que não sabe onde que vai chegar. O esquema abaixo
apresenta a tese central defendida pela professora a respeito dos saberes que utiliza.
Figura 1: Esquema argumentativo da Mônica.
Não tem caminho
Alfabetização tradicional

Livro Didático

Professora
de
alfabeti
zação

Alfabetização moderna

A Alfabetização
acontece
naturalmente

É como um bolo
assando
Não tem receita

Planejamento
Diversidade de Fontes: vários
livros e internet

Não tem planejamento

Fonte: Castro et. al. (2010).
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Podemos observar no esquema que as metáforas do bolo sendo assando e a do percurso,
relacionam-se a dissociação de noções presente no discurso de Mônica e a contraposição ao
termo I. Para Mônica a forma como ela trabalha a alfabetização não permite afirmar se o
“bolo” vai crescer ou murchar, tem um caminho para ela desconhecido.

Considerações finais
Nas pesquisas realizadas pelas três equipes participantes do PROCAD, o método tradicional
apareceu como algo negativo que deve ser combatido. Seguir uma proposta diferente do
tradicional passa a ser algo quase que obrigatório ou algo que necessita de justificativa
quando utilizado, porém as professoras-sujeito dizem utilizar aspectos do método tradicional
porque é o que dá segurança a seu trabalho.
É interessante perceber que o motivo pelo qual o método tradicional lhes dá segurança é
justamente o principal aspecto negado pelas intituladas metodologias nova e moderna: é usar
“receitas”. O fato de ter “receita”, de ter uma direção a ser seguida, traz a segurança para
trabalhar. No entanto, com a desvalorização do método tradicional, ter receita passou a ser
visto como algo ruim, logo na dissociação de noções implementada o que não tem receita é
visto como algo positivo. O não “ter receita” levou à necessidade de ter que “quebrar
concepções”, uma vez que não se admitia que o novo tivesse receita. Assim, as professoras se
apresentam como professoras não-tradicionais.
A certeza de que para alfabetizar seus alunos seria necessário algo diferente e novo, justificou
a prática de alfabetizar por tentativa e erro, levando a um caminho desconhecido. Devemos
ressaltar que a metáfora do bolo assando, compõe o núcleo figurativo de uma representação
social de atividade pedagógica muito comum no discurso dos professores (CASTRO et al.,
2010).
Entendemos que a técnica de autoconfrontação tem a possibilidade de engendrar movimentos
produtores de novos sentidos e significados à atividade docente e que são esses sentidos e
significados que se atribuem ao trabalho docente é que irão nortear a prática efetivamente
realizada. A dissociação de noções apoiada por duas metáforas mostra a suplementação
realizada com relação à pedagogia tradicional, uma vez que atribui ao trabalho docente
práticas que não necessariamente o identificam ao mesmo tempo em que o reduz. A redução
realizada por estas mesmas metáforas são denunciadoras de processos de distorção e de
956

subtração. O bolo cresce ou murcha. O percurso é indeterminado. As professoras representam
o trabalho docente em meio a uma mudança clara para elas na pedagogia a ser adotada, uma
antiga, com valor negativo, outra nova, a que tem que ser seguida. O valor da experiência
profissional está mais fragilizado, deve ser defendido, pois não é mais um fato a partir do qual
se fala. O novo assume um valor quase inquestionável.
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HIPERATIVIDADE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES
CERQUEIRA, Teresa C. Siqueira1 - Faculdade de Educação da Universidade de Brasília

Resumo
O Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) é caracterizado pelos sintomas
de impulsividade, hiperatividade e desatenção. Atualmente, a Hiperatividade está se tornando
um termo comum no ambiente escolar e nos meios de comunicação, é importante conhecer o
que os professores entendem por hiperatividade. O objetivo desse trabalho foi levantar as
representações sociais dos professores sobre a hiperatividade desses alunos.Para tanto, foi
realizados uma pesquisa com 56 professores de 1ª a 4ª série do ensino fundamental da
Secretaria de Educação do Distrito Federal localizada na cidade satélite de Sobradinho, que
participa do processo de inclusão social de alunos com necessidades especiais.Os resultados
obtidos sugerem que os professores identificam a hiperatividade com uma visão organicista.
Observou-se que os professores demonstram um posicionamento de isenção da sua
responsabilidade e da escola por ser a hiperatividade encarada como um problema biológico,
recaindo a culpa pela dificuldade principalmente nos próprios alunos e familiares.
Palavras – chave: Representações Sociais, Hiperatividade, Professores.

A Hiperatividade é caracterizada por sintomas de desatenção, agitação e impulsividade, que
por possuir características similares a um comportamento indevido apresentado por alguns
alunos na fase escolar vem sendo utilizado como forma de explicação de vários problemas
que o professor não consegue intervir.
No atual momento, em a educação inclusiva está se consolidando na rede pública de ensino
do Distrito Federal, e que o termo hiperatividade está se tornando recorrente nos meios de
comunicação e no ambiente escolar, é importante conhecer como os professores representam
a hiperatividade. Desta forma, pretendeu-se levantar as representações sociais dos professores
sobre a hiperatividade dos alunos.
1
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Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa
em escolas públicas de uma cidade satélite do Distrito Federal que participa dos projetos de
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Foram entrevistados 56
professores de primeira a quarta série do ensino fundamental.
A Teoria das Representações Sociais foi apresentada por Serge Moscovici no livro La
psychanalyse, son image it son public em 1961, com o propósito de estudar a representação
social da psicanálise na sociedade parisiense no final da década de 50. Com esse trabalho,
Moscovici, gera uma ruptura no campo da psicologia social da época, marcada pela ênfase no
cognitivismo da tradição norte-americana, que caracterizara seu estudo pelos processos
psicológicos individuais. Em seu estudo observou o que acontece quando um novo
conhecimento, a psicanálise, se dispersa na população de uma forma geral (FARR, 2002).
Jodelet na tentativa de achar um ponto de consenso no campo o define como: “uma forma de
conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre
para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 1998, p. 32).
Por essa definição pode ser percebida a complexidade existente na conceituação do campo.
De acordo com Sá (1995) devido à relevância das ciências para as representações, o campo
das representações sociais fundamentou-se em duas classes de pensamento: o universo
consensual e o reificado. Os universos reificados são construídos pela ciência e os elementos
a ela relacionados como a objetividade e a teorização que corresponde ao pensamento erudito,
científico. Os universos consensuais correspondem ao pensamento cotidiano, são as “teorias”
do senso comum, que expressam opiniões para resolver os problemas diários. Esses universos
participam de uma relação interdependente onde, os universos consensuais são nutridos pelos
universos reificados, mas também alimenta esse campo (SÁ, 1995).
A teoria das representações sociais está estruturada em torno de três correntes
complementares que trouxeram grandes contribuições para a teoria originária. As vertentes
são lideradas por Jodelet, Doise e Abric.
Pesquisa realizada por Gilly (GILLY, 1972 apud REIS, 2000). demonstra que existe uma
relação entre a percepção que o professor tem de um aluno com o seu rendimento escolar. O
professor representa seus alunos de acordo com um sistema geral de crenças estabelecido
através de estereótipos com os quais convive socialmente, e sua representação vai influenciar
no desenvolvimento real do seu aluno.
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A hiperatividade pode ser observada como uma representação social por suprir as condições
de dispersão da informação, focalização e pressão a inferência.
Muitas informações são elaboradas, contudo, não se tem um posicionamento definido, sendo
aberta a possibilidade para diversas interpretações, o que evidencia a dispersão da informação
existente sobre o assunto.
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, é tido como uma síndrome
heterogênea, com etiologia multifatorial, dependendo de fatores genéticos e adversidades
biológicas e psicossociais. Há uma variedade de outras etiologias neurológicas do TDAH,
incluindo risco neurológico, dano cerebral e exposição a neurotoxinas (POETA e ROSA
NETO, 2004).
Os fatores mais constantes encontrados nas pesquisas até o momento foram classificados
como: fatores ambientais, genéticos e neurobiológicos.
Com relação aos fatores ambientais, são encontradas na literatura relação entre
desentendimentos familiares, presença de transtornos mentais nos pais, discórdia maternal
severa, baixo nível social, família muito numerosa, criminalidade dos pais, psicopatologia
materna e colocação em lar adotivo, como variáveis que podem ter participação no
surgimento e manutenção do TDAH (ROHDE e HALPERN, 2004 e BIEDERMAN et al,
1995).
As principais pesquisas realizadas que relacionam fatores genéticos e o transtorno têm como
base três propostas: estudo com gêmeos, com pais biológicos e adotivos, e sobre genética
molecular.
Barkley (2003) ressalta que quanto aos gêmeos monozigotos e dizigotos, existe uma
concordância maior entre o TDAH para gêmeos monozigotos que pode chegar a 81% do que
entre gêmeos dizigotos, onde a porcentagem cai para 29%.
Os estudos com pais biológicos e adotivos constatam que de 10 a 35% dos membros
familiares mais próximos (pais biológicos) de crianças com TDAH também indicam o
transtorno. O risco para o TDAH parece ser de duas a oito vezes maior nos pais das crianças
afetadas do que na população em geral. Porém, não é excluída a possibilidade de que a
transmissão familiar tenha origem ambiental (ROHDE e HALPERN, 2004).
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No que diz respeito a fatores neurobiológicos, a origem da TDAH faz referência às lesões ou
disfunções cerebrais. Com o aprimoramento da tecnologia vários exames foram utilizados na
tentativa de estabelecer uma causalidade entre o transtorno e a região cerebral.
Nas décadas de 1960 e 1970, era de aceitação geral que o TDAH da maioria das crianças
devia-se a lesões ocorridas durante o parto. Após investigações cuidadosas, conclui-se que os
problemas durante o nascimento eram menos significativos do que se pensava como
geradores de TDAH (GOLDSTEIN e GOLDSTEIN, 1994).

Metodologia
A questão básica deste estudo é: quais as representações sociais dos professores sobre a
hiperatividade?
Na tentativa de responder a esta questão realizou-se, segundo os procedimentos de coleta de
dados, uma pesquisa de campo. Os participantes desta pesquisa foram 56 (cinquenta e seis)
professores de 1ª a 4ª série do ensino fundamental da rede pública de ensino do Distrito
Federal, localizada na cidade satélite de Sobradinho. Destes 49 eram mulheres e 7 homens. A
média de idade foi de 39 anos. Todos os professores moram próximos à escola, a maioria na
própria cidade satélite de Sobradinho onde se encontra a escola. Adotou-se a entrevista como
instrumento de coleta de dados, como afirma Abric (2001) a entrevista constitui-se um
método indispensável para qualquer estudo sobre representações sociais.

Análise dos resultados
De acordo com os procedimentos da análise, os resultados apontados pelas entrevistas foram
dispostos em categorias. Apresenta-se neste trabalho, a Categoria 1. Cada categoria envolve
diversos termos que foram agrupados em classes de acordo com a relação semântica entre as
respostas.
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Quadro 1: Categoria 1 – Compreensão da Hiperatividade
 Respostas
CLASSES
COMPORTAMENTO DIFERENCIADO DO NORMAL

Nº de
Ocorrências

 Comportamento diferenciado
 Distúrbio muito grande do comportamento
 Dificuldade no comportamento

38

 Comportamento diferenciado dos outros alunos
 Comportamento atípico diferenciado dos demais
 Mudança de comportamento dos ditos normais
DISTÚRBIO REFERENTE AO CÉREBRO
 Distúrbio decorrente de uma má formação no cérebro
 Dificuldade de pensamento

25

 Distúrbio mental leve
DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM
 Distúrbio que a criança tem na aprendizagem

6

OUTROS TERMOS
 Pessoa que está cheia de vontade de fazer diversas coisas

6

num momento só

No Quadro 1 questionou-se a compreensão dos professores sobre o termo Hiperatividade. De
acordo com o quadro pode-se observar que os professores tendem a relacionar,
principalmente, a hiperatividade a um comportamento diferenciado dos outros alunos, onde os
alunos não diagnosticados como hiperativos são denominados como normais. Outra classe das
respostas (25) demonstra a idéia de “distúrbios referentes ao cérebro” como representativos da
hiperatividade, idéia essa presente nos estudos iniciais do TDAH conforme Barkley (1997), e
Rohde e Ketzer (1997) e é citado como um dos possíveis fatores para o transtorno, porém sem
estudos conclusivos. Esse termo se torna de grande difusão por possibilitar entender diversas
dificuldades das crianças na falta de um conhecimento mais aprofundado.

Considerações finais
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Os resultados apresentados sugerem que os professores pesquisados ao definirem a
hiperatividade fazem uma associação com termos mais genéricos que possibilitam modelar o
conceito de acordo com a necessidade.
O termo “distúrbio” estabelece uma maior relação com a questão biológica do problema,
como proposto nos estudos sobre o TDAH, que apesar de não apresentar como uma causa
certa a questão neurológica se tornou a mais difundida nos meios de comunicação.
Conclui-se que, a maioria dos professores aceita o termo Hiperatividade assim como suas
características como normal, sem se questionar sobre a construção social do conceito e sem
refletir seu papel enquanto agentes de transformação do espaço escolar.
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SOCIAL REPRESENTATIONS
A THEORY OF LEARNING AND INSTRUCTION

CHAIB, Mohamed - University of Jönköping, Sweden

Introduction
As a social psychological theory of knowledge and communication, the theory of social
representations has hitherto been successfully applied in practically all the research fields
where cultural, social and psychological phenomena needed to be explored (Jodelet, 1989a).
The theory has also proved to be a convincing instrument for the studies of many issues
related to education and professional formation (Chaib & al., 2011). The theory however has
not been, according to my knowledge, sufficiently considered for its relevance for the study of
the processes of learning and instruction. And yet, as a theory of knowledge and
communication, social representation has obvious potentials for the explanation of both the
learning process and the instructional process. The field of learning and instruction, instead,
has for the last one hundred years, been largely dominated by three main theoretical
paradigms: behaviorism, cognitivism and social constructionism.
This paper intends to put forward some arguments for the conception of social representations
as a contributor to the explanation of the learning process and, by extension, for the processes
of instruction and formation. This paper is by no means, intended to be an attempt to
formulate a new theoretical approach to social representations. It is rather an essay aiming to
explore how the epistemological foundations of social representations can improve our
understanding of human learning. Our purpose is to outline the boundaries for a theory of
learning based on communication and interaction that could constitute an alternative to the
dominating psychological theories of learning.

Dominating Theories of Learning and Instruction
In order to understand the way the theory of social representations may constitute an
alternative to behaviorism, cognitivism and social constructionism, it is necessary to explore
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the ontological foundations of these theories and to se if they are compatible with, or different
from, social representations.
The way we define learning, and our beliefs about how it occurs, has important implications
for our ability to facilitate changes in in the educational system. Learning theories provide
instructional designers with verified instructional strategies and techniques for facilitating
learning as well as a foundation for intelligent strategy selection (Ertmer & Al., 1993).
Behaviorism is today considered more or less an obsolete theory of learning. Yet its influence
is still not insignificant mainly because the basic concept of behaviorism, i.e. Stimulusresponse, is easy to understand and also easy to sell its accuracy to policy makers. For the
founders and proponents of behaviorism, Watson, Skinner and Pavlov, all behavior is caused
by external stimuli. All learning can be explained without consideration of internal mental
states of consciousness. The learner is viewed as a passive respondent to environmental
stimuli. One may ask: why bother about such an obsolete theory as behaviorism when it has
no influence longer on educational policies. If we consider how the debate on education and
instruction is developing, we can easily notice that this statement is not quite correct.
Behaviorism, ideologically, is still alive, it is on the return and it experiences a renewal in
school debate. Behind this revival lie the problems encountered by schooling in many
societies. Public schooling in many parts of the world is heavily criticized for its lack of
efficiency. The failure to address these problems and to solve them has resulted in increased
calls for more efficient methods of learning. The individual, psychological and neuropsychological theories are given much more attentions today than they did only a couple of
decades ago. Furthermore the subjecting of education to competition, through e.g.
privatization of education all over the world and the intervention of private actors has raised
the demands for more measurable output of the educational system. In Sweden, e.g., we
notice increasing demands for measurable (behavioristic) testing and examination of students'
performances at all levels, from pre-school to the university. The learner is increasingly
conceptualized as a consumer, and education as a consumer good, hence the awakening of
behaviorism as a source for efficient learning, instruction and performance measurement
(MacPherson & al, 2014).
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Cognitivism, sometimes also called social constructivism (Burr, 1999),1 focuses on the inner
mental activities of the human mind in the process of learning. In this theory, mainly
represented by Piaget and Bruner, people's learning is constructed out of the mental functions
and activities of the human mind. Thinking, memory, knowing and problem solving are in the
focus for the cognitivists' way of conceiving learning and instruction. In fact, one of Piaget's
masterworks, The Child Conception of the World from 1926 (2007) is completely devoted to
children's reasoning and representations of the world. If one cautiously read this work, one
would find, in children's reasoning and explanations of the world, obvious similarities with
the ideas contained in the theory of social representations. Social representations' theory has
many similarities with the cognitivism of Piaget. Moscovici has been ascribed some
connections with Piaget (Jovchelovitch, 2007); a connection he did not reject: "Social
constructivism and the theory of representations have "things in common" (Moscovici, 1997,
p.5.). Yet, the theory of Piaget is a theory related to the individual learner whereas the theory
of Moscovici is a theory related to how common sense knowledge is generated by groups of
people in a process of communication and interaction.
Inspired by the Marxist theory of materialism, the founder and proponent of social
constructionism Vygotsky, and the Russian Cultural historical school, consider the
fundamental role of the individual in creating their own history. People create their own
subjective representations of objective reality (Berger & Luckman, 1961-1991). By
consequence, in the psychology of Vygotsky, the learner is viewed as constructor of
information and learning as an active process. Here too, we can notice similarities between
social representations and social constructionism. Despite the evident similarities between
these theories, the relationship between them is an ambiguous one. In my understanding, as
Moscovici puts it, social constructionism ".. intends to be a meta-theory telling us what is, or
what should be 'good science', criticizing what is, or should be 'bad science'". (Moscovici, op.
cit, p.6). Thus social constructionism is closely related to social representations, but the
relationship between them should not be understood as an antagonistic one, where the one
exclude the other. I think Moscovici is right when he wrote, "Without a theory of social
representations, we cannot understand social construction" (Moscovici, op. cit, p 12).

According to Vivian Burr (1999) one should make a distinction between social constructivism and social
constructionism. The former is related to the cognitivist school of thought represented by Piaget, whereas
the later one is related to Vygotsky and encompasses a broad range of theories in many disciplines.
1
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In summary, the theories of knowledge and of learning hitherto presented, have some features
in common that distinguish them from social representations. They are products of
psychological explanations of human behavior. Except for social constructionism, these
theories have been mainly developed from experimental studies of the epistemological
structures on how children and young people acquire knowledge. They focus on explaining
learning as a product of the psychological attributes of people, such as their intelligence,
maturity, genetic development, motivation and attitude. These theories are, furthermore,
mostly formulated for, and within, mono-cultural contexts. Their relevance has to be adapted
to many challenges in modern times, as today's education, is often conducted in multi-cultural
and sub-cultural environments. Group communication and interaction is implicitly included in
these theories but not explicitly taken into account as an explanatory element, which it is in
the theory of social representations.
The emergence of new technologies of learning, and the power relationships it establishes
between different social groups, and the expanding globalization of culture and education,
reshape learning as merely an act of communication. Human beings are expected to learn
throughout their entire life, any time, and with many different methods and in different
contexts. Learning is no longer a private act; it is a shared common sense, diffused and
anchored trough formal (education) and mediated by non-formal (social medias) ways of
acquiring knowledge.
Social Representations in Learning Contexts
One of the most interesting aspects of the theory of social representations is the fact that the
theory takes into account the prominent role of the media in the formation and diffusion of
social knowledge. That's what distinguished Moscovici's theory from Durkheim's theory of
collective representations, from which social representations is inspired.
Moscovici adapted Durkheim's theory of collective representations to the then emerging
expansion of the mass media and their growing role in the diffusion and anchoring of the
representations of psychoanalysis (Moscovici, 1961). Similarly, the rapid development of the
Internet and the social media should exhort us to integrate to all theories of learning the
evidence that people's representations of the world of learning is shaped by these modern
instruments of communication. Any attempt to explain the process of instruction, and to
design didactical frames, has to take into account the significant interference of these media in
the process of learning.
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Knowledge acquired through books, through printed information, in the classroom, and
monitored by teachers, is challenged by the knowledge acquired by both children and adults,
by themselves, outside the formal instructional context, e.g. through Wikipedia, Google and
Facebook. The new technology does not by itself create new representations of the world, nor
does it create new knowledge. But it contributes substantially to the diffusion of people's
conceptions and representations of the world, quickly and globally. The challenge for teachers
is to understand what kind of representations people bring with them into school. The
question is how to manage these representations and how to negotiate their functions in the
instructional process. We are not referring here to the attention paid by most teachers to
children's prior knowledge. We are referring to children's background, cultural and
subcultural diversities, and their beliefs; all that constitutes their social representations.
As educational scientist, we are faced with a double challenge. On the one hand, we have to
sustain that the theory of social representations, with its emphasis on the importance of
common sense knowledge, might constitute an alternative to psychologically based theories
of learning. On the other hand, we have to look at the theory with new eyes. We have to
evaluate it from its ability to integrate new elements such as the Internet, globalization and
multiculturalism.
The increasing attention devoted to learning among adults, and the emergence of Lifelong
learning, has emphasized the importance of considering knowledge acquisition as a product of
formal, informal and non-formal learning. The formal learning is this kind of learning that is
organized and designed in formal contexts, similar to school teaching. The informal and nonformal learning takes place everywhere, with all kinds of means, sometimes without
awareness from the learner himself. The connection between these different forms of learning
emphasizes the role played by people's social representations in the results of learning. Social
representations are formed and disseminated mainly through the informal and non-formal
learning processes. If education is the process of influencing people's behavior, then the nonformal and informal learning are the master factors in this process.
Our central idea is that people do already have some representations of the learning objects
prior to their engagement into any formal learning process. In other words, paraphrasing
Sartre's famous "L'existence précède l'essence", we could say that peoples' social
representations always precede their learning. Learning like all form of acquisition of
knowledge, writes Moscovici (2000, p. 166), is a question of asking what plays the role of
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primary idea in the formation of families of representations in a given domain. The idea of
representations as a prerequisite for learning is supported in Aristotle as quoted by Moscovici
& Vignaux (1994) and by Moscovici (2000). According to Aristotle:
All teaching and all learning of an intellectual kind proceed from pre-existent
knowledge. This will be clear if we study all the cases: the mathematical sciences are
acquired in this way, and so each of the other arts. Similarly with arguments both
deductive and inductive: they affect their teaching trough what we already know, the
former assuming items, which we are presumed to grasp, the latter proving something
universal by way of the fact that the particular cases are plain…There are two ways in
which we must already have knowledge: of some things we must already believe that
they are, of others we must grasp what the items spoken about are (and of some things
both). E.g. of the fact that everything is either asserted or denied truly, we must believe
that it is the case; of the triangle, that it means this; and of the unit both (both what it
means and that it is). (Quoted by Moscovici, 2000, P 167)
This statement means that all forms of learning ought to take into account, through the system
of Themata, not only the learner's prior knowledge, as stated above, but also the learner's
social representations of what is to be learned, how and with what consequences for the
learner and for the outcome. These statements are evidences that normally all teachers and
instructors are aware of. Yet they are not sufficiently taken into account in the classical
theories of learning, due to the lack of instruments to assess their impact on the instructional
process.
Social Representations in Instructional Contexts
From the perspective of social representations, we consider learning a social relationship
(rapport social), establishing a kind of communication between the teacher and the learner. It
constitutes a form of triangular didactical relationship between the learner, the teacher and the
learning object. In an educational context, the function of social representations is to establish
a consensual relationship between the actors involved in a learning process. This relationship
is negotiable and may lead to conflict or to consensus depending on the nature of the subject
to be studied. Social representations act as a socio-cognitive facilitator, integrating what is
new and what is acceptable for all actors. Social representations are also important in
directing the process of communication within the learning context. They frame the conduct
and behaviors of the actors.
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Social representations have stronger or weaker impact on learning depending on the nature of
the learning object. The teaching of history, geography or literature may lead to bigger
conflicts of interpretation than the teaching of "neutral" subjects such as mathematics, physics
or chemistry. Although, as can be seen below, mathematics is not so much a "neutral" subject
as one can believe. Some subjects are more tied to the actor's beliefs and cultural diversities
than others. In the case of history, the conflict may emerge as a result of diverging social
representations of history between the learner and the teacher or between the learner and the
content exposed in the teaching manuals.
The teaching of language may as well lead to conflict, if the involved actors do not share the
images of that language. In their empirical study of social representations of language and
teaching, Castellotti & Moore (2002) stated that the shared images that exist in one social
group or society about other people and their languages can have significant effects on the
attitude towards those languages, and ultimately on the interests of learners.
Conflicting social representations may prevent the learner to mobilize enough energy to cope
with the learning task. I would like to illustrate such a situation with a personal experience. I
was born in Algeria and educated in the French school system from pre-school to secondary
school. By that time, the teaching system, in Algeria, a country considered integrated part of
France, was completely French in content and in form. The learning manuals, the teaching
syllabuses and the language of teaching were French. The students were in majority Arab or
Berber and the minority was French-speaking. The teaching of history was referring
exclusively to events in the glorious history of France. For example, both the teaching
manuals and the teachers could refer to the history of France with the famous phrase "Our
ancestors the Gauls!", illustrated by pictures of Vercingetorix, the leader of the Gauls, a tall
white man, with blond hair and blue eyes. The teaching never referred to any historical person
from Algeria. And yet the part of the country were I was living, east Algeria, has an
impressive, rich history, with events covering the Carthaginian, the Byzantine, the Roman,
The Vandals, the Arabic and the Turkish periods. No mention were made about our native
heroes or famous historical persons such as Kahina, Jugurtha, Massinisa, Okba Ibn Nafah, nor
of Saint Augustin, a Berber bishop from Hippo Regius and considered the father of the
Christian Church.
When it came to the teaching of geography, we were expected to learn all about the rivers of
France, Le Rhin, Le Rhône, La Garonne, La Loire as well as the name of France's mountains,
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Le Jura, Les Alpes or les Pyrénnées. No one mentioned, anything, whatsoever about the river
Seybouse which was located only 2,5 km from our school, or the mountains Mahouna and
Haouara, which we could se from the windows of our classroom. Arabic, the native language
of the majority of the students was offered as an optional fourth language to Arabic students,
behind English and Latin. Mathematics, especially algebra was taught in a very abstract
manner for both Arabic and French students. We didn't understand the true meaning of
solving the algebraic equations. However I believe that our motivation to learn algebra would
have been much more enhanced if anyone told us that algebra in fact was an Arabic word
coming from the Arabic word Al-Jabr, which means restitution or reduction, e.g. reduction of
a fracture. The motivation to learn is undoubtedly improved if the subject taught is anchored
in student's cultural schemes and representations. These examples show how the processes of
objectification and anchoring are important for the concretization and adaptation of the
teaching frames to the cultural frames of the students.
These examples may seem extreme, since they mirrored a situation that existed in a context of
pure colonial domination. But the nature of the problem itself still exist in many multi-cultural
teaching contexts trough ought the world today, where multi-cultural and multi-ethnical
education is conducted.
Research on social representations related to education in multiethnic environment seems to
be a expanding field, due to the growing number of immigrant children in European schools.
Gorgorio & Planas (2005) looked at the role of social representations as mediator in
mathematics learning in multiethnic classrooms. They could observe that immigrant students,
having their own personal histories as members of particular social groups, and having been
in school traditions other than the one predominant in the host society, have their own images
of what mathematics in school is about. The authors added that individuals interacting in the
classroom are all re-interpreting the different episodes from the perspectives of the social
representations of the larger group with which they identify themselves. They concluded that
in multi-ethnic classrooms different re-interpretations of the same norms clash. The lack of
negotiation gives rise to obstacles to immigrant students' participation in the mathematical
conversations and, therefore, interferes with the students' learning process.
Other researchers, Guida de Abreu and Nùria Gorgorió (2007) also discuss the role of social
representations in the teaching of mathematics in multicultural settings. Drawing on the
literature and empirical studies, they formulated three basic questions related to that issue.
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What are the dominant social representations that permeate the multicultural mathematics
classroom? How do these social representations impact on the multicultural mathematics
classrooms practices? And finally they asked, what are the spaces for changing these practices
through becoming reflective and critically aware of these representations?
From the evocation of results from these researches we can conclude that social
representations can efficiently be used in order to improve the design of instructional schemes
aimed for multicultural educational settings.
For Sauvé and Machabée (2000), representations are the focal point for learning. They
conducted action research related to the study of social representations among teachers. They
studied teachers' social representations of education, environment, and of environmental
education. Applying a structural approach, they succeeded in identifying the stability of the
central core of the representations related to the environment and to the environmental
education.
As mentioned before, the study of social representations as a prerequisite for learning is
growing and diversified. Thus, in a study of the role of social representations in the teaching
of economics, Lagarde (2004) was able to demonstrate the importance of intentionally using
the theory of social representations in teaching principles of economics. He found that the
students demonstrated the mastery of two kind of knowledge about economics. One called
"school knowledge", was appropriated in the classroom. The other one, called "social
knowledge", was a kind of common sense knowledge on economics that students brought
with them to the school. This kind of knowledge was identified as a product of students' social
representations of economics that was not in complete harmony with the school knowledge.
The two types of knowledge seemed to belong to two different worlds. The students showed
difficulties in negotiating these two types of knowledge. In particular they were unable to
transfer one form of knowledge to the other.
Concluding remarks
In this paper we have tried to investigate how the theory of social representations may
contribute to a better understanding of the processes of learning and instruction. In fact we put
forward some argument for considering social representations as a theory of learning and
instruction representing an alternative to the dominant psychologically oriented theories of
learning, e.g. behaviorism and cognitvism. The theoretical reasoning forwarded in this
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contribution, as well as the empirical references, show that this statement is fully reasonable.
We suggested in this text, to consider the theory of social representations as a theory of
learning in development. The basic foundations of the theory, communication and interaction
and the emphasizing of common sense knowledge, offer support for the conception of social
representations as an alternative theory of learning.
Both Moscovicis reference to Aristotle above, and Jodelets definitions of social
representations can be interpreted as supportive for the ideas developed in this paper. For
Jodelet (1989b):
Social representations are images that condense manifold meanings that allow people
too interpret what is happening; categories which serve to classify circumstances,
phenomena and individuals with whom we deal, theories which permit us to establish
facts about them.
This definition and the empirical facts presented in this paper, confirm our standpoint that any
form of learning supposes an a priori form of common sense knowledge of the learning object.
Trough the processes of objectification and anchoring, social representations play a central
role in directing and conditioning learning.
The question is what kind of conclusions can be drawn from these statements. An obvious
answer is that social representations should have a much more obvious position in the
pedagogical discourse on learning and instruction. Much more of the educational research
should be devoted to study the socio-psychological processes of learning and instruction.
There are demands, not least from teachers' training institutions, for alternative approaches to
children's learning and teaching. The growth of research on adult education, in Europe,
particularly in Scandinavia, demonstrates promising expansion for social representations as an
alternative theory for understanding learning among adults. I think that a similar development
may be observable in the study of learning among school children; where social
representations focusing on the social psychological mode of communication constitutes a
strong and meaningful frame of research and implementation.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DO ESTÁGIO DURANTE A
GRADUAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA SEGUNDO ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS DA UERJ

CHALEGRE, Rosana Ferreira - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo
Este trabalho apresenta uma pesquisa acerca do tema estágio acadêmico, atividade esta
que sofreu diversas mudanças a partir da elaboração de uma nova lei dos estagiários em
2008, delineando as obrigações e direitos de cada membro integrante desta relação de
trabalho. O estágio acadêmico desempenha uma série de funções dentro de sua relação
com a formação acadêmica, podendo ser espaço de treinamento e contribuindo para a
formação de uma identidade profissional. Foi realizada uma análise da representação
social deste objeto de estudo e a estrutura da mesma, salientando os elementos que
formam o seu núcleo central (ABRIC, 1976). Como norteador teórico foi utilizada a
teoria de Moscovici (1961), das representações sociais que segundo o próprio autor
seriam o equivalente, em nossa sociedade aos mitos e sistemas de crenças das
sociedades tradicionais ou até mesmo como a versão contemporânea do senso comum.
Os resultados desta pesquisa são referentes a uma população de 92 estudantes
universitários, dentre eles 53 possuem alguma experiência de estágio enquanto 39 nunca
estagiaram. Os dados foram recolhidos através de questionário contendo: evocação livre
a partir dos termos indutores Estágio e Estágio ideal e um ordenamento de termos
predefinidos por ordem de atratividade. Para análise dos dados foram utilizadas a
análise prototípica desenvolvida por Vergès e testagem da significância dos resultados
com o teste t de Student. Verificou-se que esses sujeitos representam o estágio de forma
positiva e como ferramenta possibilitadora de experiência prática, aprendizado e
conhecimento. Através dos dados obtidos foi possível realizar uma comparação do que
se considera um estágio com o que se consideraria um estágio ideal. Os sujeitos
representaram os dois objetos de forma semelhante indicando que as duas
representações se aproximam. Vemos que a remuneração oferecida é uma questão de
destaque, mas que essa característica não se sobrepõe à qualidade da experiência. Os
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resultados aqui obtidos servem para corroborar e complementar as pesquisas já
existentes a respeito deste objeto, mostrando algumas características que podem ser
melhoradas ou incluídas na prática do estágio.
Palavras-chave: Representações sociais; núcleo central; estágio acadêmico.

Introdução
No mundo acadêmico, o estudante universitário percorre um caminho onde a maioria
tem como meta o sucesso da vida profissional. Dentro desse percurso, verifica-se que o
conteúdo teórico fornecido nas salas de aula nem sempre é o suficiente para que esses
estudantes se sintam confiantes ou seguros no exercício de suas profissões. Nesse
sentido cabe ao próprio buscar outros meios de adquirir conhecimento prático ou
habilidades que se verificam necessárias para a atuação no mercado de trabalho, sendo
um desses meios os estágios acadêmicos.
A lei do estagiário, Lei N° 11.788, de 25 de setembro de 2008, denomina o estágio
como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho,visando o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino
regular em instituições de educação, tratando-se nesta pesquisa do nível superior.
Uma vez que o estágio está incluído em um processo de escolha profissional, que
implica numa escolha do que fazer, de quem ser e a que lugar pertencer no mundo
(BOHOSLAVSKY, 1977), podemos dizer que ele se inclui também num processo de
formação de identidade profissional. A identidade profissional por sua vez complementa
a identidade pessoal dos indivíduos ajudando na estruturação da personalidade.
Este estudo teve como objetivo fornecer maiores informações para o entendimento do
conceito de estágio procurando entender qual a importância que o estágio tem na vida
acadêmica.

Numa abordagem psicossocial foi possível, através da teoria das

representações sociais, saber quais elementos descrevem a prática do estágio e o
definem para uma amostra de estagiários ou ex-extagiários de diversos cursos de
graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.

Referencial teórico
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Foi utilizada nesta pesquisa como fundamentação teórica a teoria das representações
sociais que foi inaugurada por Serge Moscovici (1961). Moscovici sugere que devemos
entender as representacoes sociais como um conjunto de conceitos, proposições e
explicações originados na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Para
ele elas seriam o equivalente, em nossa sociedade aos mitos e sistemas de crenças das
sociedades tradicionais ou até mesmo como a versão contemporânea do senso comum
(MOSCOVICI, 1961).
Em 1976, Abric propôs a teoria do núcleo central, a respeito da organização interna das
representações sociais. Segundo ele (1994) não apenas os elementos das representações
seriam hierarquizados, mas também toda a representação seria organizada em torno de
um núcleo central, constituído de um ou mais elementos que lhe dariam o seu
significado (SÁ, 1996). Abric (1994) explica que a teoria do núcleo central é uma
subteoria das representações sociais, e que ele seria composto por elementos cuja
ausência desestruturaria a representação ou a daria uma significação completamente
diferente. “A presença de um elemento central determina o significado do objeto de
representação” (ABRIC,1994, p.20).
Em torno do núcleo central encontramos os elementos periféricos que dão a
possibildade da representação de se ancorar na realidade do momento, como explicita
Abric (1994). Esse sistema periférico gera mobilidade, flexibilidade e uma expressão
individualizada às representações (ABRIC, 1994)

Metodologia
Foram analisados neste estudo 92 questionários aplicados em alunos matriculados na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dentre os mesmos 53 foram preenchidos por
sujeitos que já estagiaram ou estavam estagiando no momento da coleta de dados desta
pesquisa, e 39 sujeitos nunca haviam estagiado antes. Entre os sujeitos somavam um
total de 43 mulheres e 49 homens, em uma média de idade de 20,9 anos. Para os 53
sujeitos que já obtinham experiência de estágio foi calculada uma média de tempo de
estágio de 17,2 meses. E os mesmos estagiaram em média 2,4 vezes ao longo do
percurso acadêmico.Os questionários foram aplicados em diversos cursos da
universidade em questão para que fosse possível obter uma visão mais ampla do tema.
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Foram também aplicados a universitários de diferentes momentos da graduação, desde o
primeiro período até o ultimo.

Instrumentos
Foi utilizado neste estudo um questionário para coleta de dados incluindo o método das
evocações livres e um ordenamento de prioridades a partir de termos pré-estabelecidos
onde alguns termos já eram dados aos sujeitos que deveriam dar uma ordem de
prioridade a cada elemento, de 1 a 5 no que lhe parecesse fator mais atrativo em um
estágio acadêmico.

Evocações livres
Esta técnica amplamente utilizada pelos teóricos das representações sociais, na tentativa
de pesquisar a estrutura das representações consiste em se pedir aos sujeitos que, a partir
de um termo indutor apresentado pelo pesquisador, digam as palavras ou expressões que
lhe venham imediatamente à lembrança. Foi pedido aos sujeitos que evocassem cinco
termos ou expressões que lhe viessem à mente a partir do termo indutor Estágio e o
mesmo para o termo indutor Estágio Ideal.

Ordenamento de prioridades com termos pré-estabelecidos
Foram dados aos sujeitos 5 termos pré estabelecidos para que enumerassem de 1 a 5 no
que lhe parecesse fator mais atrativo em um estágio acadêmico. Esses termos foram:
distância de casa, remuneração, qualidade da experiência, ambiente de trabalho e
possibilidade de efetivação. A partir desse método seria possível verificar quais desses
fatores se mostram mais atrativos em ordem de importância no momento de estagiar.

Análise dos dados
Analise prototípica (análise das evocações livres)
Para analisar os termos evocados pelos sujeitos com relação ao termo indutor, estágio, é
necessário utilizar a técnica de construção do quadro de quatro casas, através de uma
série de cálculos, realizando-se a análise prototípica, considerando como critérios de
importância a frequência e a ordem de aparição dos termos produzidos (VERGÈS,
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1992; OLIVEIRA et al, 2005; WACHELKE e WOLTER, 2011). Para Sá (1996) e
Abric (1994) é necessário que os termos atendam, ao mesmo tempo, aos critérios de
frequência e ordem prioritárias de evocação, tendo maior importância na estrutura da
representação aqueles que forem lembrados com mais frequência e mais prontamente,
podendo pertencer assim ao núcleo central.

Resultados
Análise das evocações livres
Termo indutor Estágio e termo indutor Estágio Ideal
Foram evocados 447 termos no total para o termo indutor estágio e 438 evocados para o
termo indutor estágio ideal. Na tabela 1 verificamos os resultados da análise prototípica
para a amostra total de 92 sujeitos onde são apresentados os termos que caracterizam o
núcleo central destas representações bem como os termos periféricos e da zona de
contraste que designa uma frequência baixa porém ordem média de evocação abaixo do
ponto de corte, demonstrando que os sujeitos que evocaram estes termos lhe atribuíram
grande importância.
Tabela 1. Resultados da análise prototípica para os termos indutores Estágio e Estágio
Ideal.
Termo Indutor

Estágio

Núcleo Central
Experiência

Primeira Periferia
Futuro

Segunda Periferia
Carreira

Remuneração

Estudo

Currículo

Aprendizado

Cansaço

Comprometimento

Oportunidade

Tempo

Faculdade

Trabalho

Crescimento

Iniciação profissional

Responsabilidade

Obrigação

Conhecimento

Profissionalismo

Prática
Bem remunerado
Estágio Ideal

Possibilidade
efetivação

de

Zona de Contraste
Desenvolvimento

Crescimento

Desenvolvimento
Prática

Aprendizagem

Horário flexível

Responsabilidade

Experiência

Distância

Reconhecimento

981

Bom ambiente de
trabalho

Orientação

Menor
carga
horária
Oportunidade

Localização

Conhecimento

Proximidade

Satisfação

Amizade
Qualidade

Ordenamento de prioridades a partir de termos pré-estabelecidos
Para o ordenamento de termos pré-estabelecidos onde os sujeito deveriam enumerar de
1 a 5 dentro da sua importância no que diz respeito à atratividade de um estágio a
amostra foi dividida em dois grupos, sendo eles os de quem já estagiou (N=53) e os de
quem nunca estagiou (N=39). Com auxílio do programa estatístico SPSS foram
calculadas as médias dos valores das respostas para a amostra total (N=92). Podemos
verificar que marcadamente a qualidade da experiência de estágio, com média de 1,65 é
o que mais torna um estágio atrativo, seguido pela remuneração oferecida pelo mesmo,
com média de 2,59. Em seguida, apresentando menor atratividade, porém ocupando
uma posição semelhante, temos os outros três itens, distância de casa (3,84), ambiente
de trabalho (3,37) e possibilidade de efetivação (3,57). A partir do test t de student foi
possível avaliar se havia grau de diferenciação estatística entre os valores dos dois
grupos citados, no que foram encontrados valores não significativos, mostrando que
estagiários e não estagiários pensam de forma parecida no que diz respeito à
atratividade do estágio. Os dados são demonstrados na tabela seguinte (Tabela 2)
Tabela 2 – Médias dos termos predefinidos e teste t de student comparando médias de
estagiários x não estagiários
Termos predefinidos

Estagiou

Não estagiou

Total

teste t de student

N=53

N=39

N=92

(glib= 90)

Remuneração

2,64

2,51

2,59

NS

Distância de casa

3,70

4,03

3,84

NS
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Qualidade da experiência

1,77

1,49

1,65

NS

Ambiente de trabalho

3,19

3,62

3,37

NS

Possibilidade de efetivação 3,70

3,38

3,57

NS

Total

3,006

3,004

3,00

Discussão
Os dados obtidos podem indicar se os estágios estão de acordo com o que se espera
deles. Mesmo que o conceito de ideal remeta a algo que não se alcançaria, algo de
utópico podemos inferir quais são as características que estão faltando num estágio. Foi
possível verificar que estágio e estágio ideal ativam muitos elementos iguais e com isso
fica demonstrado que os dois tipos de estágio não são tão diferentemente representados.
A experiência adquirida e a aprendizagem possibilitada pelo estágio são vistas como
características fortemente apresentadas tanto pela experiência real quanto pelo que se
esperaria de um estágio ideal. Verificamos essa mesma caracterização na análise do
ordenamento dos termos predefinidos. A experiência aí se mostra como primeiro ponto
de atratividade, seguido por remuneração. A diferenciação no que diz respeito ao termo
remuneração dentro da comparação entre os dois termos indutores é de que no estágio
ideal o termo boa remuneração foi incluído no núcleo central. Não podemos no entanto
afirmar que remuneração se sobreponha à qualidade da experiência mas sim que
possivelmente as remunerações poderiam melhorar.
Fazendo uma análise dos termos que se encontram na periferia do objeto Estágio, o que
vemos é que os sujeitos passam uma idéia de participação, de sujeito ativo, que produz,
evocando termos como estudo, cansaço e comprometimento. Já na periferia da
representação de Estágio ideal, notamos certa expectativa da parte dos universitários,
não exatamente uma passividade, mas a espera por um retorno no ato de estagiar,
evocando termos como orientação, reconhecimento, possibilidade de efetivação e
qualidade.
Ainda fazendo uma comparação entre estágio e estágio ideal, o que podemos observar
são os termos que não se repetem entre um objeto e outro. Para estágio ideal fala-se de
uma menor carga horária e um bom ambiente de trabalho e por essas características não
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serem apresentadas na representação do objeto estágio, podemos pensá-las como pontos
faltosos, como fatores a serem melhorados.

CONCLUSÃO
Apesar de salientarem alguns aspectos de conotação negativa como cansaço, falta de
tempo, distância e a demanda por um horário mais flexível, vemos que a experiência de
estagiar se apresenta de modo geral com aspectos positivos. Os universitários destacam
o estágio como uma oportunidade de se desenvolver, de aprender, de crescer e de
iniciação ao meio profissional. Outro ponto interessante é de que a possibilidade de
efetivação não se mostra como um dos fatores mais importantes com relação à
atratividade de um estágio e, no entanto é um termo que se encontra na representação do
estágio ideal, levando-nos a pensar que ele não é fator imprescindível, mas que sendo
possível agregaria valor ao estágio.
Apesar de sabermos que as relações ainda não são homogêneas assim como em
qualquer nível de relação trabalhista, de saber que muitas vezes as expectativas desses
universitários não são correspondidas pelas experiências de estágio, e que o contrato de
estágio pode ser corrompido para benefício do contratante, podemos dizer que ainda
assim a experiência de estágio é importante. É possível aprender como funcionam as
relações de trabalho partindo das dificuldades e dos altos e baixos inerentes a essas
relações. Esses dados se tornam interessantes se pensarmos que ao realizar um desenho
das atividades dos estagiários poderemos encontrar meios de aperfeiçoamento das
atividades, da qualidade da experiência e de melhor aproveitamento do tempo e do
processo de estágio, trazendo um benefício duplo e recíproco entre estagiário e
contratante, elevando o estágio o mais próximo possível de sua representação ideal.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PROEJA POR GESTORES DESTA
MODALIDADE DE ENSINO NO COLÉGIO PEDRO II

COSTA, Solange Garrido da - Colégio Pedro II / UNESA

Resumo
A notoriedade e tradição do Colégio Pedro II datam de 1837, mais particularmente, de 2
dezembro, quando o Colégio foi criado por decreto regencial, na Regência de Pedro de Araújo
Lima, tendo como Ministro da Justiça e Interino do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos.
A data de sua criação constitui uma homenagem ao Imperador Pedro II, nascido em 2 de
dezembro de 1825. Em sua longa trajetória de ensino tradicional e de excelência, o Colégio
estabeleceu-se como referência na Educação Básica na esfera federal do governo. A
implantação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), por decreto, no Colégio
provocou uma forte reação não apenas àquilo que estava sendo imposto pelo MEC, mas
também ao trabalho que deveria ser desenvolvido para a consecução do Programa. O
currículo seria o mesmo que o do Ensino Médio regular? Os ingressantes no Programa não
seriam selecionados através de concorrido concurso, logo o resultado do curso não
comprometeria a reputação do Colégio? Essas questões levaram-nos a questionar que
representações a comunidade escolar teria acerca do Programa que objetiva a formação inicial
e continuada de trabalhadores e a educação profissional técnica de nível médio. A educação
como prática sociocultural constitui um dos locos privilegiados para pesquisa com base
psicossocial, uma vez que os fundamentos educacionais jazem nas inter-relações pessoais e
troca de conhecimentos construídos em espaço/tempos diferenciados. Segundo Sá (1998, p.
39), os temas sugeridos no contexto da escola “[...] são quase co-extensivos da própria vida
cotidiana”, por isto favorecedores de estudos nessa linha. A abordagem das representações
sociais pode, desta maneira, fundamentar estudos e pesquisas sobre temas relacionados à EJA
privilegiando a relação entre políticas e universo simbólico dos sujeitos envolvidos, pois
implica um conjunto de significados socialmente compartilhados pelos grupos, que organiza
suas opiniões e práticas. Sendo um processo altamente complexo em que fatores sociais
atuam e influenciam os resultados de tal processo, o estudo das representações sociais
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propicia a articulação entre Psicossociologia e Sociologia da Educação. Estudos dessa
natureza, em cujo arcabouço teórico e metodológico a Psicologia Social da Educação se
apoia, parecem relevantes e propícios a investigações no campo da EJA, particularmente
quanto à inserção do PROEJA no Colégio Pedro II que não possui experiência na modalidade
de EJA e ensino profissionalizante. Objetivamos investigar como os gestores constroem
significados a respeito dessa nova modalidade de ensino oferecida pela instituição. A teoria
das representações sociais conforme descrita por Serge Moscovici constituiu a base teórica
em que se apoiou o estudo. Quanto à metodologia, a abordagem foi plurimetodológica
incluindo pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário e entrevista semiestruturada. A
produção discursiva dos entrevistados foi analisada de acordo com os preceitos da análise
temática do conteúdo (BARDIN, 2009). A representação social do PROEJA por gestores
ancora-se na dificuldade de gestão, na falta infraestrutura para o Programa e na segregação
que leva à visão de colégio partido e objetiva-se na invisibilidade do Programa no Colégio.
Palavras chave: Representações sociais; PROEJA, Colégio Pedro II
Introdução
Estre trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa para o curso de doutoramento que
investigou as representações sociais do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)
por gestores, professores e alunos desta modalidade de ensino no campus Centro do Colégio
Pedro II. Para fins de delimitar o escopo deste artigo serão discutidos os resultados da
investigação com o grupo de gestores do Programa.
O estudo derivou-se do grande desconforto criado pela implantação do PROEJA no Colégio.
Criado pelo Decreto No 5840 de 13 julho de 2006 (BRASIL, 2006) com o objetivo de prover a
formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional técnica de nível
médio, o Programa foi ofertado nos campi do Centro, Engenho Novo II, Realengo e Tijuca II,
inicialmente com o curso de Montagem e Suporte em Informática e, posteriormente, com o
curso de Administração nos campi do Centro, Engenho Novo II e Realengo e o curso de
Automotiva, apenas no campus Tijuca II.
Portanto, intencionamos investigar como o grupo social envolvido, a saber, os gestores,
constroem significados a respeito dessa nova modalidade de ensino oferecida pela instituição.
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Questionamos, ainda, como os cursos oferecidos pelo PROEJA podem alterar o cotidiano do
colégio e as práticas de professores acostumados com o modelo tradicional de ensino
oferecido pela instituição há tantas décadas. Além disso, indagamos como os alunos do
PROEJA se sentem em relação a estar estudando no Colégio Pedro II.
Referencial Teórico
As representações sociais são formas de conhecimento transformado por pessoas a partir de
sistemas de crenças e valores, com base em modelos culturais tanto em sua forma de uso
como na percepção que tal grupo tem sobre uma nova situação que se lhes apresenta.
A investigação em que Moscovici (2012) aborda o impacto que a psicanálise havia causado
na sociedade francesa ocorre em um contexto sócio histórico de grandes mudanças com o fim
da II Guerra Mundial, o legado negativo e prejudicial ao mundo científico entre outras.
Ademais, Guareschi (2008) situa o desconforto de Moscovici em relação aos conceitos de
atitudes e opiniões, relativamente estáticos e descritivos, dominantes no campo da Psicologia
Social, em uma revisão das pesquisas realizadas no início dos anos 1960s. Conforme destaca
Guareschi (op. cit. p. 192),
Eram as primeiras discussões para a superação da visão positivista nas
ciências sociais. Moscovici deixava entrever ali seu desejo de criar uma
teoria (que posteriormente chamou de Representações Sociais) que fosse
dinâmica e explicativa ao mesmo tempo.

No texto Um diálogo entre Serge Moscovici e Ivana Marková (Moscovici, 2007), o autor
aborda a questão da dificuldade de “justificar o conceito de representação social e o explicar
como ele difere de outros conceitos, tais como atitudes, cognição social e assim por diante”
(op. cit. p. 306). O primeiro conceito refere-se à cognição. Dados os vários sentidos que a
palavra vem assumindo – qualquer processamento de informação -, Moscovici afirma: ”As
representações sociais estão, é claro, relacionadas ao pensamento simbólico e a toda forma de
vida mental que pressupõe linguagem” (op. cit. p. 307). Logo, o processamento cognitivo está
explícito na definição na medida em que a linguagem é considerada. Outro aspecto diz
respeito à referência a ser um conceito vago e complexo. Questionando o sentido de vagueza,
o autor concorda com o fato de o conceito de representação social ser complexo e remete à
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necessidade deste ser distinguido do modelo de conceitos formais de cujas teorias “não
poderia ser o modelo hipotético-dedutivo da física, mas o modelo mais indutivo e descritivo
da biologia, (...)”. (op. cit. p. 307).
A ciência centrava-se na visão científica do ser humano, da história e da natureza. Assim
sendo, o conhecimento científico poderia melhorar o pensamento comum ou extingui-lo.
Numa reação à visão de que somente o conhecimento científico era válido e eficaz em fazer o
povo pensar racionalmente, Moscovici atribuiu-se a tarefa de investigar como o conhecimento
científico era transformado em conhecimento do senso comum ou espontâneo sem que este
processo fosse considerado uma vulgarização da ciência.
Moscovici (2012) justifica, epistemologicamente, a vulgarização com as noções de
conhecimento e comunicação. Comecemos pela comunicação. Determinados temas (por
exemplo, guerra, insegurança, influência americana, progresso geral dos acontecimentos,
moda, imprensa, radio etc) foram comuns aos respondentes, não obstante a classe social.
Esses temas circunscreviam-se num “espaço social cheio de inquietações e de conflitos” (op.
cit. p. 91). Logo,
Para a maioria das pessoas, sua presença tem sentido. Essa correspondência
entre a psicanálise e as necessidades ou os acontecimentos específicos
manifesta o fundamento concreto de sua representação, “falada” através de
acontecimentos (guerra), de relações entre grupos (franceses, americanos),
de conceitos, a psicanálise se impregna de elementos a priori extrínsecos.
(op. cit. p. 91).

É através da conversação, evento comunicativo, linguística e pragmaticamente altamente
estruturado, que, numa interação, locutores e seus interlocutores expõem seus pontos de vista
sobre a realidade que os cercam. Todavia, Moscovici salienta que na tagarelice o menos
importante é persuadir o locutor/interlocutor ou comprometer-se, mas se apropriar dos
elementos desconhecidos que lhe interessam a respeito do objeto em debate.
Quanto ao papel do conhecimento no processo de vulgarização do saber científico, Moscovici
(2012) transpôs as avaliações sobre a vulgarização do conhecimento, sobre a psicanálise para
o plano simbólico e identificou que a “vulgarização então se torna o símbolo da queda do
conhecimento e de sua agressividade” (op. cit. p. 94). Cada sujeito ou grupo tem sua
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identidade assegurada ao conviver num ambiente cujos atos e solicitações são familiares. Um
novo conhecimento pode desestabilizar a integridade desta identidade.
As representações sociais se referem a uma teoria bem como a um fenômeno. Elas são uma
teoria que oferece um conjunto de conceitos articulados que buscam explicar como os saberes
sociais são produzidos e transformados em processos de comunicação e interação social. Elas
são um fenômeno que se refere a um conjunto de regularidades empíricas compreendendo as
ideias, os valores e as práticas de comunidades humanas sobre objetos sociais específicos,
bem como sobre os processos sociais e comunicativos que os produzem e reproduzem.
(JOVCHELOVITCH, 2008, p.87).
Sá (1998, pp. 21,22) reitera a distinção entre representações sociais como teoria, método e
fenômeno ao estabelecer a diferença entre fenômeno e objeto de pesquisa em representação
social. Para o autor, os termos não são equivalentes, visto que os fenômenos de representação
social estão “na cultura, nas instituições, nas práticas sociais, nas comunicações interpessoais
e de massa e nos pensamentos individuais”. Como fenômeno, toda representação é uma
representação de alguém (o sujeito, ou seja, um grupo) e de alguma coisa.
Moscovici (2012, p. 27) define representação social como “uma modalidade de conhecimento
particular tendo a função de elaboração dos comportamentos e da comunicação entre os
indivíduos”. Moscovici (1978, 2012) descreve a formação e o funcionamento da
representação de um objeto social através de dois processos cognitivos fundamentais: a
objetivação e a ancoragem. Estes processos compõem um esquema, denominado modelo
figurativo (Moscovici, 2012, p.114) que se caracteriza por ser “não só uma maneira de
classificar as informações, mas o resultado da coordenação que caracteriza cada termo da
representação”. No processo de objetivação, o conceito abstrato torna-se concreto.
Elejabarrieta (1996) reitera a definição deste processo – a objetivação – e ressalta duas etapas
que o tornam possível, a saber, a transformação icônica e a naturalização. Na fase de
transformação icônica, são selecionadas e descontextualizadas algumas informações a
respeito do objeto representado. Vala (2006, p. 360) destaca as normas e valores como critério
para fazer a seleção destas informações. Na segunda fase, a transformação icônica materializa
a entidade abstrata em uma imagem. Quanto à naturalização, a segunda fase da atividade
sociocognitiva que permite a objetivação, afirma-se que um conceito é naturalizado quando
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sua transformação em uma imagem o faz perder o seu caráter simbólico ou arbitrário. Ancorar
é transformar “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” (op. cit. p. 61). Os processos de ancoragem e objetivação não ocorrem
isoladamente. Eles estão vinculados à cristalização de uma representação em torno de um
núcleo figurativo e a um sistema de interpretação da realidade e determinação de
comportamentos. A teoria de Moscovici objetiva compreender como as representações sociais
se constroem. É, sobretudo, uma teoria do processo representacional, porém também
considera as representações como conteúdos. Tais conteúdos são estruturados pela
informação, pelo campo e pela atitude.
Metodologia
A pesquisa centrou-se numa abordagem plurimetodológica cujas etapas incluíram: a pesquisa
bibliográfica, a aplicação de um questionário que identificasse a formação acadêmica e
experiência na modalidade de EJA, e uma entrevista semiestruturada. A produção discursiva
gerada pela entrevista semiestruturada foi analisada conforme Bardin (2009).
O grupo investigado, os gestores, constitui-se de profissionais que ocupam os seguintes
cargos: diretor geral do campus Centro, diretor adjunto do terceiro turno, coordenador do
PROEJA, técnicas em assuntos educacionais que atuam no Serviço de Supervisão e
Orientação Profissional (SESOP) e funcionário da secretaria.
O campo em que se desenvolveu a pesquisa no Colégio Pedro II foi o campus Centro, em que
são oferecidos o Ensino Fundamental a partir do sexto ano, o Ensino Médio Regular e o
Integrado e o PROEJA com os cursos de Montagem e Suporte em Informática e o de Técnico
de Administração, tendo o campus sido o primeira a ministrar este último curso.
Discussão dos Resultados
A faixa etária dos gestores varia do final da década de 50 ao início da década de 70. Exceto
por um gestor que só tem o Ensino Médio, os outros têm graduação e três possuem pósgraduação: especialização, mestrado e doutorado. A falta de experiência com a EJA foi
evidenciada quando apenas um dos gestores teve experiência em EJA numa escola privada
por dois anos. Cinco dos seis gestores atuam no PROEJA desde a sua implantação no
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Colégio. Exceto pela direção geral do campus, os outros gestores somente atuam com o
PROEJA.
Esses fatos são significativos conforme o quadro temático (Tabela 1) deixará claro: a não
familiaridade com a EJA e o isolamento do PROEJA em relação à estrutura educacional
regular do colégio. Os quadros temáticos 3 e 4, respectivamente, deixam claro a visão que os
gestores têm do PROEJA, que em várias instâncias se confunde com os próprios alunos, e o
PROEJA no Colégio Pedro II.
Tabela 1 – Tema 3 - PROEJA
Categorias
Reação

Subcategorias

emocional

nos

F

Exemplos

5

“Nossa é primeiramente eu sempre me emociono
o Proeja sempre me emociona...” (G01)

gestores
Resgate

2

“... e que (pausa) dá muito prazer de vir aqui né
tentando

resgatar

os

sonhos

resgatar

sua

autoestima sua dignidade...” (G06)
Luta/dificuldade dos alunos

4

“... muita dificuldade muita luta muito sofrimento
é uma vida MUITO sofrida né...” (G01)

Aprendizado

para

os

2

gestores

“... um aprendizado muito grande eles vem pra
escola pra aprender mas acaba saindo ensinando
mais do que a escola ensino pra eles ...” (G01)

Visão do aluno

Aluno cansado

3

“... porque muitos chegam aqui depois de uma
jornada de trabalho bastante cansativa então é
preciso que eles se sintam bem...” (G05)

Aluno participativo

1

“... agora a coisa que você propõe dentro de sala
ele vai fazer (...) é pra começar e terminar aqui
não deu pra terminar nessa aula você vai terminar
na próxima...” (G02)

Janela de oportunidades

6

“Uma nova vida né uma nova oportunidade nós
vemos assim pra muita gente isso né uma nova
oportunidade uma grande oportunidade...” (G05)

Tabela 2 – Tema 4 – PROEJA no Colégio Pedro II
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Categorias

Subcategorias

Implantação do Proeja no

F

Exemplos

10

“... o Proeja está bem sedimentado com os

colégio

problemas naturais do curso de jovens e
adultos né que já se conhece mas que aqui eles
são de uma certa forma minorados pelo
próprio ambiente que procura cultivar e cativar
aqui no colégio.” (G05)

Necessidade de aprender

6

“(pausa) bem como eu te falei a gente tá
engatinhando ainda né acho que a gente ainda
tem MUITO que aprender...” (G01)

Falta de estrutura para o

3

Proeja

“No início a gente teve dificuldade porque não
estava muito bem estruturado éramos quatro
funcionários só...” (G04)

Falta de informação sobre

2

o Proeja

“Eu era funcionária assim da secretaria e
trabalhava com o diurno né e aí eu não tinha
pra ser sincera eu não tinha a menor noção
quando falava em Proeja ah o colégio vai ter o
terceiro turno o Proeja confesso a você que eu
nem sabia que era...” (G04)

Falta de capacitação para

1

atender o Proeja

“... sempre trabalhei na secretaria com o
diurno tudo o que eu faço no Proeja eu não
tive orientação nenhuma então eu acho que é
assim é eu não sei se tá certo ou tá errado...”
(G04)

Horário

1

“... quando eu vim pro Proeja eu vim porque
eu fui mandada eu recebi um telefonema à
noite

na

minha

casa

e

era

a

minha

coordenadora dizendo que a partir da data tal
eu ia passar a trabalhar à noite (...) porque eu
era a mais nova da equipe e as outras
professoras não queriam trabalhar à noite”.
(G03)
Colégio partido

Há divisão

4

“... infelizmente o colégio há ainda há uma
divisão entre o Proeja e demais segmentos do
regular que a gente espera né aí conseguir
terminar acabar com isso né unificar...” (G01)

Não há divisão

1

“... aqui não se faz aqui não são duas escolas
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não temos uma escola pro ensino regular e um
Proeja nós temos o CP II são segmentos
diferentes mas é o CP II como um todo! (G05)
Alunos

do

Proeja

x

5

Alunos do diurno

“... eles trabalham então nem todos podem vir
ao colégio então nós temos é um outro olhar
sobre o aluno diferente do olhar que se faz
com o Ensino Médio regular porque os alunos
que faltam aos sábados ele falta por um motivo
e o Proeja falta por outros na verdade não
faltam são impedidos de comparecer né”
(G05)

Alunos do Proeja

10

“... porque é um público muito heterogêneo
tem alunos quase que egressos do ensino
regular que estão um pouquinho atrasados por
outro lado tem alunos com 50, 60, 70 anos e
que tem um gap uma defasagem aí muito
grande...” (G06)

Imagem do Proeja no CP

8

II

“... eu vejo que é assim uma surpresa toda vez
que eu falo que aqui no Pedro II tem Proeja as
pessoas não acreditam muito quer dizer se
surpreendem...” (G06)

Desafio para o CP II e

5

seus professores

“... pro corpo docente e para o corpo de
técnicos acho que é isso que eu falei né essa
oportunidade esse desafio de ter que lidar com
essa outra situação...” (G06)

Exclusão

6

“... e mas é o que te falo eu não acho que ao
longo desses anos as coisas mudaram muito
me parece que a percepção das pessoas em
geral continua sendo muito preconceituosa em
relação ao Proeja aqui no colégio.” (G03)

Invisibilidade

2

“São sete anos né eu acho que HOJE em dia o
Proeja já é digamos um pouco mais visto não
tô nem falando bem visto estou falando mais
visto e quando começou poucas pessoas
queriam saber do Proeja e ao lkongo dos anos
eu acho que não houve tanta mudança assim
HOJE em dia eu vejo que há uma PEQUENA

994

visibilidade do Proeja que as coisas estão
começando a caminhar assim pra frente um
pouquinho” (G03)
Dificuldades

Para o CP II

8

“... graças a Deus assim até hoje a gente nunca
teve um problema grande de eles entendem
eles respeitam...” (G02)

Para os alunos

2

“... eu vejo assim dificuldade para os alunos
em questão da resposta do Pedro II assim em
matéria de estrutura...” (G01)

Administrativas

4

“... questão administrativa também eu acho
que no diurno é digamos as coisas são mais
cobradas

é

caso

não

sejam

cumpridas

determinadas normas determinados prazos
enfim as repercussões acontecem e no Proeja
eu acho que fica tudo muito isolado na noite
acaba não tendo consequências não tendo por
exemplo punições pra coisas que deveriam ser
feitas e deveriam acontecer! (G03)
Vantagens

Verba

4

“Me parece que existe a questão da verba né
uma verba destinada pro curso que o colégio
ganha é estaria (pausa) estaria de acordo com
normas do MEC...” (G03)

Mudanças

nos

alunos

4

“(pausa) é apesar disso eu acho que é positivo
por conta da transformação que acontece com
os alunos a gente vê isso fisicamente inclusive
eles entram assustados cabisbaixos e chegam à
terceira série mais desenvoltos e falantes...”
(G03)

Papel social da escola

7

Bem só o fato de ter de oferecer o curso eu
acho que isso já é bem positivo justo numa
escola que tem toda uma tradição de ensino
regular de abrir as portas pra colher esses
alunos isso pra mim já é um aspecto
positivo...” (G03)

Know-how em EJA

1

“O Pedro II ganha é (pausa) a oportunidade de
ter um saber fazer um know-how num nível
num tipo de educação que é extremamente
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nova...” (G02)

Os elementos do quadro temático ilustrado na Tabela 2 permitem-nos chegar a uma hipótese
figurativa cujo esquema figurativo das representações sociais do PROEJA pelo grupo de
gestores é ilustrado abaixo.
Núcleo figurativo da representação social do PROEJA pelos gestores do Colégio Pedro II –
Campus Centro

Falta de infraestrutura

Segregação

Colégio partido

Invisibilidade

Dificuldade de gestão

A representação social do PROEJA ancora-se na falta de infraestrutura, na segregação e
dificuldade de gestão que leva à visão de colégio partido e se objetiva na invisibilidade do
Programa. Apenas os profissionais envolvidos diretamente com o Programa sabem das
dificuldades e da frustrante, porém compensadora, experiência de conviver com seus alunos.
Considerações finais
A chegada do PROEJA ao Colégio Pedro II não passou tão despercebida quanto à existência
no Colégio desde 2006.

PROEJA vira sinônimo de desafio considerando-se a falta de

familiaridade com alunos de EJA e, sobretudo, com a necessidade de ofertar uma modalidade
de educação – a profissionalizante – que lhe é estranha.
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A investigação sobre as representações sociais de gestores do campus Centro do Colégio a
respeito do PROEJA revelou a invisibilidade que o Programa tem não obstante os quase oito
anos de existência.
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Resumo
Apresentamos os resultados de uma pesquisa fundamentada na Teoria das Representações
Sociais e suas relações com os processos identitários da docência na Educação Superior. A
temática da identidade tem sido central nos estudos das profissões, porque as explicações relativas ao
modo como o sujeito se constrói no/para o mundo do trabalho são permeadas de polissemia que
precisam ser mais bem compreendidas, sobretudo, em estudos de foco psicossocial, como a Teoria
das Representações Sociais. A análise de processos e significados relativos ao objeto

representado e suas referências permite a interpretação da teoria do senso comum que atua
como sistemas de interpretação do mundo social, pois anuncia o pensamento social
preexistente impregnado de valores, modelos, normas e símbolos das pertenças e referências
dos sujeitos. No método questionários socioprofissionais e entrevistas acerca das trajetórias
de vida profissional; os participantes 152 professores; e os dados tratados segundo a análise
temática de conteúdo. Emergiram 06 categorias de sentidos no processo identitário docente: o
início de construção da identidade na escolha profissional; a docência por acaso; pela
formação e pela experiência na vida profissional; na própria experiência docente; na relação
professor-aluno; e no ingresso na Educação Superior. Apresentaremos os resultados relativos ao

‘início de construção da identidade docente’, cujos significados que são articulados na
construção de sentidos evidenciam a entrada dos professores no mundo do trabalho e a
inserção de pertencimentos institucionalizados, cuja adesão é tensionada, ressignificada e
compartilhada, o que aproxima os estudos dos processos identitários e o campo das
representações sociais. A ancoragem dá sentido ao autoreconhecimento como professor em
dupla dimensão: a natureza interativa e a base acadêmica. Jovens professores consolidam na
docência o desejo de aprender continuamente, e o objetivam na oportunidade concreta de
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concursos públicos, enquanto o sentido simbólico da relação entre as representações sociais
da docência e a identidade profissional docente é o pertencimento a um ‘trabalho intelectual’
que lhes oferece, ainda, segurança e status social.
Palavras – Chave: Identidade profissional docente, Representação Social, Educação Superior.
Introdução
A pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Formação Didático-Pedagógica da UFPE –
NUFOPE com os professores que fizeram 2 módulos de atualização pedagógica e investigou
os sentidos construídos por professores da Educação Superior acerca da docência e os
relacionou à identidade docente. Na experiência de professoras-formadoras em cursos de
atualização pedagógica para outros professores, oriundos de diferentes centros acadêmicos da
mesma universidade em que atuamos, víamos heterogeneidade em relação aos significados
que expressavam em relação à docência. Ficamos instigadas em compreender melhor como
docentes de distintos cursos e áreas representam a docência? Há diferentes sentidos de
pertencimento à categoria docente? O que os mobilizou na escolha da profissão?
Buscamos analisar os sentidos dessa construção coletiva, os modelos de profissão que
alimentam as suas ações educacionais, e a própria identidade profissional de professores em
diferentes contextos sócio profissionais. Esse desafio requereu a verificação da história e da
trajetória subjetiva dos participantes e, ao mesmo tempo, conhecer o percurso objetivo
(DUBAR, 2006) e quais as outras fontes de reconhecimento que os docentes adotam para se
constituir e se reconhecer no pertencimento profissional. Compreendemos a formação docente
encerrando possibilidades e limites - pessoais e profissionais, pois depende do conjunto de
socializações que o sujeito-professor(a) vai tendo ao longo da interação com outros grupos
sociais e práticas na sua vida cotidiana (DUBAR, 1997).
Nessa perspectiva, a temática da identidade tem sido central também nos estudos das
profissões, porque as explicações relativas ao modo como o sujeito se constrói no/para o
mundo do trabalho são permeadas de polissemia ( CRUZ; AGUIAR, 2011) que precisam ser
mais bem compreendidas, sobretudo, em estudos de foco psicossocial, como a Teoria das
Representações Sociais e suas relações com a identidade, como apresentaremos a seguir.

As concepções de identidade e identidade profissional
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Adotamos o conceito de identidade como o reconhecimento de filiação do sujeito a um ou
vários grupos, juntamente com o significado emocional e de valoração ligado a essa filiação.
Este sentido de pertencimento envolve processos socioafetivos, cognitivos e valorativos que
são implicados na organização singular do sujeito em interação com o ambiente social
(Tadjfel, 1983). A partir do momento em que ocorre uma vinculação com um grupo social, as
pessoas tendem a pensar que esse grupo é uma opção melhor do que qualquer outra, o que
leva a uma distinção positiva do grupo, cuja função é manter a imagem ou autoconceito
positivo de si mesmas.
Adotamos a teoria da identidade de Tajfel, ao definir que o sujeito aprende com o coletivo da
sociedade, nos perímetros e nas circunstâncias de um tempo histórico e, também, com os
grupos aos quais pertence. Assim, entendemos que o cerne da identidade é processo de
plasticidade no movimento das relações entre sujeito e mundo, na simultaneidade e na
contradição. Quanto à identidade profissional, o conceito é híbrido e em interface com várias
áreas do conhecimento, todavia, persiste o desafio para esclarecer com mais objetividade, a
dicotomia entre quem o sujeito é e quem é o profissional. Embora reconheçamos as várias
abordagens adotamos o conceito de identidade profissional no sentido de mobilidade
psicológica, com múltiplas variações e flutuações, cuja entropia (ordem-desordem) se reveste
de uma estabilidade relativa, simultaneamente, eivada por mudanças e permanências ( CRUZ,
AGUIAR, 2011).
A referência é a vinculação do sujeito a um grupo ou categoria profissional, no sentido do
fazer prático e também simbólico, pois, pertencer a um grupo implica compartilhar crenças,
atitudes e viver relações que são mediadas por uma carga valorativa e por percepções
diferenciadas no próprio grupo, em relação aos demais. Esta dinâmica ocorre em função de
processos de categorização e comparação social. Revisamos a literatura na área da identidade
profissional

e adotamos uma abordagem psicossocial, interdisciplinar. De acordo com

Pimenta (1996), uma identidade profissional constrói-se fundamentada no significado social,
nas representações sociais e tradições da profissão, na reafirmação de práticas consagradas
culturalmente e que continuam significativas.

A Teoria Das Representações Sociais e a Interpretação De Fenômenos Complexos
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A abordagem psicossocial da Teoria das Representações Sociais aponta para a dinâmica de fenômenos
complexos, polêmicos e polissêmicos que se expressam nas práticas interativas de sujeitos e grupos.

Moscovici (1978, p.26), afirma que a representação social é [...] uma modalidade de
conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
indivíduos” [...] . Na proposição de Jodelet (2001) a teoria do senso comum construída partilha

uma realidade comum e o conhecimento que gera é distinto do conhecimento científico,
todavia, tão legítimo quanto este. Ela defende que uma representação social é uma forma de
saber prático que conecta um sujeito a um objeto. A experiência na qual este saber é
produzido e as condições de produção respaldam o agir dos sujeitos sobre o mundo e sobre os
outros. Dois conceitos são estruturantes das Representações Sociais: a ancoragem e a
objetivação.
Na ancoragem ocorre o processo de integração cognitiva do objeto representado a um sistema
de pensamento social preexistente impregnado de valores, modelos, normas e símbolos das
pertenças e referências dos sujeitos (JODELET, 2001). A ancoragem cria familiaridade com o
que é estranho e ameaçador (Moscovici, 2003), atribuindo sentido.

A objetivação, por sua

vez, torna concreto e materializa a palavra (JODELET, 2001). A análise desses processos
permite a compreensão de significados relativos ao objeto representado e suas referências
enquanto sistema de interpretação do mundo social (ALVES-MAZZOTTI, 2007).
Método
O campo de estudo foi a UFPE e os participantes 152 professores que fizeram 2 módulos de
Formação Continuada do NUFOPE, nos anos de 2012 e 2013, e que desejaram participar da
pesquisa. Como instrumentos, um questionário socioprofissional e uma entrevista cujo roteiro
permitiu que os docentes pudessem falar de suas trajetórias de vida profissional e que foram
analisadas na perspectiva temática de conteúdo de Bardin (1977). Realizamos a leitura
flutuante do conjunto de entrevistas e a partir da análise temática de recorrência emergiram 05
categorias: como o professor se reconhece; como foi o início de construção da identidade
docente; como os professores acham que os outros o vêem; como o professor vê sua
identidade profissional docente. Apresentaremos os resultados e a análise da categoria como
foi o início de construção da identidade docente.
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Resultados e discussão
Ao explicarem o início de construção da identidade profissional docente os professores
objetivaram que a docência ocorre: a)por acaso; b) pela formação e pela experiência na vida
profissional; c) na própria experiência docente; d) na relação professor-aluno; e) no
ingresso na Educação Superior. Dubar (1997) afirma que a saída do sistema escolar e a
inserção no mercado de trabalho se constituem, atualmente, como um momento efetivo na
construção da identidade autônoma. É no confronto com o mundo do trabalho que se localiza
o desafio identitário que compõe não somente uma identidade no trabalho, mas também, uma
projeção do sujeito no futuro, a antecipação de uma trajetória de emprego e de uma lógica de
formação (AGUIAR, 2004). Assim eles verbalizaram anunciando este sentido da escolha por
acaso:
Eu era aluna também ai o professor tava perto de se aposentar ai
perguntou se eu queria fazer parte também do grupo de professores, eu
disse: olhe professor eu não tenho muita aspiração não....ai ele disse:
não, mas vamos ver, tem uma vaga, eu tô precisando de uma pessoa
como você...
Foi nesse por acaso, eu né... Na Graduação eu fui bolsista, mas passei
seis meses como bolsista. Ai depois eu fui trabalhar onze anos no
mercado...
Mesmo quando dizem que a inserção na docência ocorreu “por acaso”, sem o planejamento
ou desejo prévio, os participantes explicitam que nesta escolha se coadunam as dimensões
pessoais e as sociohistóricas. Ou seja, de um lado o convite do professor que pretendeu dar
continuidade ao seu modo de ser e de agir na vida acadêmica, e escolheu seus seguidores; e de
outro, os processos institucionais de formação inicial, com os projetos de bolsas de iniciação
científica que mobilizam o gosto pela vida universitária. As contingências da sociedade
também apareceram como resposta ao início na docência. Para alguns, a escolha na formação
inicial por um curso de licenciatura já define a docência; para outros, o processo ocorreu na
continuidade dos estudos na pós-graduação:
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Fiz licenciatura e aí comecei a dar aulas em colégios, fiz o
doutorado direto, não fiz mestrado, fiz o doutorado e já comecei
a dar aula em instituições particulares. Uma coisa foi levando a
outra....
Eu resolvi fazer mestrado na minha cabeça quando eu terminei
a graduação eu sempre tive em mente fazer mestrado e
doutorado. ... Comecei a lecionar como professor substituto.
Os professores comentam que além da formação inicial em cursos de formação de professores
e na pós-graduação, a prática profissional docente iniciada em instituições particulares e como
professores substitutos, delineia seu perfil profissional. Tardif (2002) admite que o saber dos
docentes provem de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da carreira
profissional. Nessa perspectiva, os saberes advindos da experiência cotidiana de trabalho se
constituem como o alicerce da prática e da competência profissionais porque é nela que o
professor constrói seus próprios saberes. Nesta perspectiva os docentes se posicionaram:
Se você tem uma prática mais vivida você consegue passar pela
teoria também de uma forma bem melhor, de uma forma mais
dinâmica de que você somente dar uma teoria e ficar no
aleatório e sem ter a visão da coisa, e você que vivenciou a
prática é muito mais fácil você repassar aquela informação.
Eu utilizo todo o conhecimento que eu aprendi lá fora dentro da
própria universidade.
O professorado participante diz que a sua identidade como professor também é construída a
partir da vida profissional em experiências anteriores no mundo do trabalho que facilitaria a
prática docente, pela articulação da prática profissional e a teoria. A esta respeito destacam a
experiência profissional docente e dizem que em seus espaços de trabalho, não só, aplicam os

saberes produzidos por outros, mas também transformam, constroem e mobilizam seus
próprios saberes, na relação com seus estudantes, seus pares, entre outros, construindo e
reconstruindo saberes em sua prática profissional. Assim eles verbalizaram:
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Acho que as próprias práticas de ensino vindo das faculdades
particulares e mais uma vez obviamente como eu disse a você
é...
Essa do se tornar ela é um processo eu ainda tô me tornando.
... Acho que a gente vai aprendendo sempre... Assim não dá pra
... A experiência acontece ao longo da vida. Cada semestre é
diferente do anterior, mesmo dando a mesma aula cada semestre
é diferente....
Para explicar a experiência profissional docente, os participantes nos dizem que o processo de
formação de sua identidade é contínuo, cumulativo e inacabado, por conseguinte, a relação
professor-aluno é de aprendizagem de mão dupla (CRUZ, 2006), tanto na construção e
mediação do conhecimento, quanto na dimensão interativa da sala de aula (CRUZ, 2010).
Nesta direção assinalam que:
Eu imagino que essa questão do ensino de aprendizagem ela não
só se dá em sala de aula, mas na relação que você estabelece
com os alunos, tá de aproximação, ou seja, entendendo que seja
essa construção do conhecimento ela se dá em todos os
momentos...
Ser docente universitário, na verdade, é uma relação de... É...
Ensino, juntamente com aprendizagem. Ou seja, você aprender
ensinando, você é... Tentar informar, formar informando. Na
verdade, também é uma preocupação com a identidade, uma
preocupação em dar o exemplo....
A ancoragem que dá sentido ao professor contempla a natureza interativa e a acadêmica. Ou
seja, a convivência e o exemplo cotidiano fomentam o gosto pela docência (CRUZ, 2010) que
se consolida pelo ingresso na Educação Superior:
Eu me tornei docente porque aqui no Brasil as maiores opções
que você tem de trabalho são em universidades. ... E eu queria
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só pesquisar não queria ensinar. E ai, como não me foi oferecido
isso...
Aí foi quando surgiu um concurso pra professor efetivo na
UFPE, aí já estava terminando o doutorado e vim embora
...Agora como ensino superior realmente, foi uma questão de
mercado..
Vimos que as oportunidades de trabalho são concretas e vão sendo apresentadas aos
estudantes influenciando o caminho profissional que, agora, compartilham enquanto
professores.
Considerações finais
Na procura de compreender melhor como docentes da Educação Superior representam a
docência, buscamos analisar os sentidos de docência na construção coletiva, nos modelos de
profissão que alimentam as suas ações educacionais, e a própria identidade profissional de
professores em diferentes contextos sócio profissionais. Os significados que são articulados
na construção de sentidos evidenciam tanto a entrada no mundo do trabalho, quanto a
inserção de pertencimentos institucionalizados, cuja adesão é tensionada, ressignificada e
compartilhada, o que aproxima os estudos dos processos identitários e o campo das
representações sociais.
É preciso considerar também que a escolha profissional resulta da identificação
contingencial e o desenvolvimento profissional influencia e é influenciado pelo contexto
organizacional em que acontece. Finalmente, é possível perceber que a identidade
profissional docente não se dá de forma linear; é construída por um conjunto de
determinações sociais que tensionam o início, a permanência, e as mudanças na profissão.
Vimos que a relação da identidade com as representações sociais é estreita porque os grupos
defendem os significados que os reconhece e os diferencia em relação aos outros. Estas
determinações expressam os espaços nos quais os docentes transitaram, desde a primeira
socialização, os grupos de referência, os significados que aderiu, e os critérios com os quais
os ressignifica nas instituições de pertencimento. Conferimos nos trajetos profissionais dos
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professores sentidos compartilhados que apontam a escolha pela docência sem fixidez, pois a
identidade docente é construção aberta, maleável e relacional.
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ASPECTOS POSITIVOS DO PROGRAMA “LER E ESCREVER”:
AS REPRESENTAÇÕES DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS
DAVID, Alessandra – Centro Universitário Moura Lacerda Ribeirão Preto/SP
LOURENCETTI, Gisela do Carmo – Centro Universitário Moura Lacerda Ribeirão Preto/SP

Resumo
Este trabalho investigou os aspectos positivos do Programa “Ler e Escrever” apontados por
professoras alfabetizadoras. Para isso foram aplicados questionários a 90 docentes da rede
estadual do município de Ribeirão Preto/SP. As análises foram realizadas com base na
abordagem qualitativa de pesquisa. Os resultados indicam a presença do aluno pesquisador
em sala de aula e o uso do material como elementos positivos e facilitadores do trabalho
docente.
Palavras-chave: Programa Ler e Escrever, Política educacional, Trabalho docente.
Introdução
Este trabalho faz parte do Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e
Subjetividade – Educação e da Cátedra UNESCO sobre Profissionalização Docente - e está
inserido na linha Políticas e currículos da formação e trabalho docente. As pesquisas desse
Centro tem como fundamentação teorico metodológica a Teoria das Representações Sociais,
na qual, segundo Villas Bôas (2010, p. 382):
[...] as investigações sobre representações sociais tendem, muito mais,
a enfatizar a ação das práticas cotidianas na análise do estado atual de
uma determinada representação do que seu processo de gênese e de
estabilização em que é fundamental o papel dos determinantes
historicamente constituídos.

No caso específico desta pesquisa, buscamos compreender os aspectos positivos do Programa
Ler e Escrever. Nesse sentido, nosso objeto de investigação é o trabalho docente pois,
consideramos a possibilidade de analisar as práticas pedagógicas cotidianas e as
representaçaões das professoras alfabetizadoras sobre esse Programa, como acima referido.
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A vasta literatura produzida sobre a temática do trabalho docente tem mostrado que a partir da
década de 1990 reformas educacionais foram colocadas em prática em todo o país. A
Conferência Mundial de Educação realizada na Tailândia, que contou com a participação de
155 países, notadamente aqueles em que os índices de analfabetismo ainda eram grandes,
como o Brasil, é considerada o marco dessas reformas na área da Educação.
Torres (1996), analisando as reformas educacionais nos países em desenvolvimento, ressalta
que “trata-se de fato de um ‘pacote’ de reforma proposto aos países em desenvolvimento que
abrange um amplo conjunto de aspectos vinculados à educação, das macropolíticas até a sala
de aula” (p. 126).
Concordamos com Torres (1996) quando ela afirma que essas reformas para a educação são
feitas dentro da lógica e da análise econômica, ignorando escolas e professores:
[...] o modelo educativo que nos propõe o BM é um modelo
essencialmente escolar e um modelo escolar com duas grandes
ausências: os professores e a pedagogia. Um modelo escolar
configurado em torno de variáveis observáveis e quantificáveis, e que
não comporta os aspectos especificamente qualitativos, ou seja,
aqueles que não podem ser medidos mas que constituem, porém, a
essência da educação. Um modelo educativo, por fim, que tem pouco
de educativo (p. 139, grifo nosso).
Ao analisar especificamente a relação entre a reforma educacional e o trabalho do professor,
Giroux (1997) ressalta que as reformas concretizadas dificultam a possibilidade do professor
ser um ‘intelectual transformador’. O mesmo salienta que:
as reformas educacionais mostram pouca confiança na capacidade dos
professores da escola pública [...]. Quando os professores de fato
entram no debate é para serem objeto de reformas educacionais que os
reduzem ao status de técnicos de alto nível cumprindo ditames e
objetivos decididos por especialistas um tanto afastados da realidade
cotidiana da vida em sala de aula. (GIROUX, 1997, p. 157)

Confirmando as ideias de Giroux (1997) Evangelista e Shiroma (2007) ao analisarem os
documentos dos organismos internacionais propositores das reformas, apontam “o professor
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como protagonista e, ao mesmo tempo, como obstáculo à reforma educacional,
desqualificando-o teorica e politicamente” (p.531). Segundo as autoras, o trabalho docente é
objeto de controle por parte das Secretarias porque, em muitas situações, os professores são
tidos como contrários às reformas implantadas.
No estado de São Paulo, especificamente a partir de 1995, foi implantada uma série de
reformas que alteraram drasticamente o cotidiano de escolas e professores. A reforma
educacional colocada em prática, por exemplo, impôs a retenção apenas ao final de cada ciclo,
ou seja, nas antigas 4ª. e 8ª. séries ou, se o aluno não tivesse frequência igual ou superior a
75%.
Houve também a implantação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (SARESP).
Mas a alteração provocada pelo projeto de reorganização da rede de ensino paulista teve o seu
momento de maior impacto, com a implantação do regime de Progressão Continuada no
Ensino Fundamental em 1998, política que limitou a reprovação de alunos e diminuiu a
autonomia do trabalho dos professores.
Em continuidade ao projeto de reforma educacional da rede paulista ocorrido entre os
sucessivos governos neoliberais desse estado, foi implantado, a partir de 2007, para as classes
de alfabetização, o Programa “Ler e Escrver”, criado com o objetivo de melhorar o processo
de ensino e aprendizagem nessa fase. Segundo o Guia de Planejamento e Orientações
Didáticas (São Paulo, 2010), esse Programa “passou a ser uma das prioridades da atual
gestão” e visa a “alcançar as metas relativas à alfabetização dos alunos e à recuperação da
aprendizagem das séries iniciais” (p.5).
A Resolução 86, que instituiu o Programa, considera que:

A urgência em solucionar as dificuldades apresentadas pelos
alunos de Ciclo I com relação às competências de ler e escrever,
expressas nos resultados do SARESP de 2005;
A necessidade de promover a recuperação da aprendizagem de
leitura e escrita dos alunos de todas as séries do Ciclo I;
A imprescindibilidade de se investir na efetiva melhoria da
qualidade de ensino nos anos iniciais da escolaridade (SÃO
PAULO, 2007).
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Um dos eixos centrais da implantação desse Programa é a distribuição e a utilização de
materiais didáticos para professores e alunos, haja vista que há uma proposta de alfabetização
que deve ser seguida por todos os envolvidos no processo. O Guia de Planejamento e
Orientações Didáticas (São Paulo, 2010, v.1 e 2) detalha os “pressupostos, os objetivos e a
orientação metodológica” (p.6) que devem ser diariamente aplicados nas classes de
alfabetização.
Parece claro que as reformas educacionais concebem os professores como objetos, como
meros executores de decisões que escapam às suas concepções e crenças; por outro lado,
precisamos questionar: será que eles apenas obedecem? Não lhes cabe um papel de
protagonista nessa cena?
Nesse sentido o objetivo desse trabalho é conhecer e analisar as opiniões de professoras
alfabetizadoras da Rede Estadual de Ensino do Município de Ribeirão Preto sobre o Programa
Ler e Escrever, especialmente as facilidades indicadas por elas para realizarem seu trabalho
usando a proposta da Secretaria.

Metodologia
Com o intuito de conhecer as opiniões das professoras alfabetizadoras (todas são do sexo
feminino) de escolas estaduais de Ribeirão Preto/SP sobre o programa “Ler e Escrever, foram
aplicados 90 questionários com cinco questões abertas, porém foram devolvidos apenas 50
questionários. Numa das questões (a de número 4) elas foram estimuladas a escreverem sobre
as facilidades encontradas em seu trabalho ao usarem a proposta da Secretaria.
As análises foram realizadas com base na abordagem qualitativa de pesquisa (Lüdke e André,
1986). Após a tabulação das cinquenta respostas, essas foram analisadas à luz do referencial
teórico. A seguir apresentamos alguns resultados obtidos.
Resultados e Discussão
A análise revela dois principais aspectos positivos facilitadores do trabalho docente. O
primeiro se refere ao aluno pesquisador, graduandos dos cursos presenciais de licenciatura em
Letras e Pedagogia, que atuam como auxiliares das professoras regentes das salas de segundo
ano do ciclo I do ensino fundamental. Esses alunos permanecem nessas salas 20 horas
semanais e recebem uma bolsa de estudos por parte da Secretaria Estadual de Educação
(SEE/SP). Os exemplos a seguir ilustram a importância do aluno bolsista nas salas de
alfabetização:
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O professor tem uma vantagem maior pois os bolsistas do projeto
podem nos auxiliar com aqueles alunos que tem maiores dificuldades.

A inclusão de bolsistas na sala de aula é de grande valia para elas e
para nós professores.

Acho muito importante os bolsisitas nesse projeto, pois já vão se
integrando e assim quando começarem a dar aulas não vão apresentar
dificuldades.

Gostaria que o projeto se estendesse aos outros anos que não são
contemplados com o aluno pesquisador. Acho muito importante essa
colaboração para que as crianças avancem em suas hipóteses, sejam
alfabetizadas e melhore a educação em geral.

Esses excertos evidenciam que a presença do aluno pesquisador em sala de aula é
extremamente valorizada pelas professoras regentes, haja vista que eles contribuem para a
melhoria de suas condições de trabalho. Sabe-se que a quantidade de alunos nas salas de aula
é em torno de 30, um número alto dada a complexidade do processo de alfabetização. Com
essa realidade pode-se depreender que o bolsista colabora imensamente com o trabalho
docente, na medida em que compartilha tarefas e responsabilidades, amenizando um pouco as
dificuldades enfrentadas pelas alfabetizadoras.
Para o aluno pesquisador, a possibilidade de estar numa sala de aula é muito válida, uma vez
que ele adquire uma experiência diferenciada em relação à sua formação profissional. Outro
dado relevante que se verifica na análise desse Programa, é o fato de a escola pública tornarse responsável pela formação do futuro professor, não deixando essa responsabilidade
somente para as Instituições de Ensino Superior.
Assim, as respostas obtidas permitem-nos inferir que o papel exercido pelo bolsista na sala de
aula é uma representação socialmente elaborada, construída e partilhda pelas docentes.
(LIMA, SICCA, DAVID, 2012).
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Outro aspecto revelado é a praticidade e a facilidade em se trabalhar com um material comum
à todas às escolas e especificamente, à salas de alfabetização. Os trechos abaixo explicitam
essa ideia:
Torna-se fácil trabalhar pois as atividades do Guia são muito fáceis e
curtas.

As orientações didáticas facilitam o trabalho porque trazem
encaminhamentos didáticos, intervenções, sequências e atividades.

As facilidades são por nos apresentarem as atividades prontas, só para
as crianças completarem ou resolverem as atividades.

Com a implantação do livro de textos, coletânea de atividades e o
Guia de planejamento e orientação permitiram instrumentos de apoio
para o professor.

É perceptível que há padronização do material e consequentemente, tentativa de controle do
trabalho docente. Outra situação observada é a diminuição da autonomia docente, visto que,
as atividades vêm prontas, sequenciadas e a rotina de trabalho do professor é pré determinada
pelo Guia de Orientações e Planejamento. Assim sendo, se por um lado as professoras
apontam isso como facilidades, por outro lado, se essas não tiverem iniciativa de buscar
outros materiais de trabalho e estudo, acreditamos que a prática pedagógica ficará
extremamente empobrecida, uma vez que as atividades propostas são limitadas apenas ao
preenchimento por parte dos alunos.

Considerações finais
Pelo exposto, parece evidente a estreita relação entre as políticas educacionais adotadas e o
trabalho docente, ou seja, há repercussão dessas no cotidiano da sala de aula. Mesmo com a
ausência dos professores no âmbito das decisões tomadas, o alcance das medidas chega ao
“micro” por meio do controle e da padronização não apenas dos conteúdos trabalhados, mas
também da forma como os professores trabalham.
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Percebe-se ainda que os professores não são considerados como intelectuais (GIROUX,
1997), visto que a eles cabe apenas o papel de executores do Programa Ler e Escrever.
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O ENSINO MÉDIO REPRESENTADO POR ESTUDANTES ADOLESCENTES
DIAS, Juliana Rocha Adelino – UNISANTOS

Resumo
A adolescência é um período marcado por numerosas transformações físico-sociais, essa fase
também é considerada como um momento de preparação para a vida adulta e a escola
consolidou-se, historicamente, como a instituição responsável por guiar e formar esses
sujeitos. Por isso, o presente estudo teve como objetivo identificar as representações sociais
de adolescentes estudantes sobre a escola de ensino médio. A realização do estudo contou
com a participação de 66 estudantes, com idade entre 15 e 17 anos, matriculadas no primeiro,
segundo e terceiro ano do ensino médio de uma escola pública localizada na cidade de SantosSP. A pesquisa encontra na Teoria das Representações Sociais, idealizada por Serge
Moscovici (2010), o seu referencial metodológico. Contudo, o estudo apresenta, também, a
contribuição de autores que apontam noções sobre adolescência e as funções e cultura da
escola, dentre eles, destacam-se autores, como: Carrano (2011), Pérez Gómez (2001), Coslin
(2009), Caierão (2008) e Kroger (2004). Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que
contou com a utilização de um instrumento de pesquisa, o instrumento de coleta de dados
utilizado foi o teste de associação livre de palavras. Esse instrumento foi analisado com a
ajuda do software EVOC (2000), desenvolvido por Vergès (1992). A ferramenta
metodológica utilizada na pesquisa permitiu algumas inferências, o termo indutor “ensino
médio” usado na ALP propiciou a visualização do sentido atribuído por esses sujeitos ao
ensino médio, o que oportunizou a observação de alguns elementos fundamentais na
constituição dessas representações, são eles: a preparação para a vida adulta; a percepção
deste nível de ensino como via de acesso para o ensino superior ou mesmo com característica
de conclusão dos estudos, de terminalidade, e por fim, a ideia da amizade. Faz-se necessário
tentar compreender melhor o que pensam os estudantes sobre a escola e as expectativas e
anseios que possuem sobre ela. Investigar assuntos relevantes ao adolescente pode interferir
favoravelmente no cotidiano da escola. Tal atitude é fundamental para tentar suavizar a
ruptura existente entre a escola e a juventude.
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Palavras-chave: Ensino médio. Adolescência. Relações sociais. Representações sociais.

Introdução
A adolescência é um período acompanhado por numerosas transformações físicas e
emocionais (COSLIN, 2009). Este é, reconhecidamente, um momento em que o jovem se
prepara para o ingresso na vida adulta e a escola é uma instituição que, através dos tempos,
consolidou-se como um importante ambiente onde essa preparação ocorre (CAMARANO,
2004). A LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996), em seu artigo 35, confirma esse processo de
preparação, ao ressaltar que um dos objetivos do ensino médio é formar o aluno para o
trabalho e lembra também da importância de uma formação para a cidadania. Carrano (2011)
corrobora a ideia apresentada ao afirmar que a escola possui funções sociais que vão além da
aprendizagens dos conteúdos científicos, para o autor, ela é também um lugar em que se pode
descontruir e questionar alguns valores e condicionantes sociais, de forma a favorecer uma
educação com vista as formação de um sujeito cultural íntegro.
Para tentar entender a importância e o sentido atribuído ao ensino médio, recorreu-se a um
grupo de alunas desse nível de ensino da cidade de Santos. A pesquisa encontrou na Teoria
das Representações Sociais, idealizada por Serge Moscovici (2010), o seu referencial teórico
e metodológico. Segundo esta teoria, as opiniões que os indivíduos possuem sobre um
determinado tema são resultantes das suas interações com os outros elementos de seu grupo
social, e que, portanto, são construídas e adquiridas.
Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo central identificar as representações sociais
de adolescentes estudantes sobre a escola de ensino médio. Os dados obtidos com esse estudo
podem informar professores e gestores escolares sobre as necessidades e expectativas das
jovens com relação a esse assunto e auxiliá-los no delineamento de práticas pedagógicas que
viabilizem reflexões e ações sobre esse tema.

Desenvolvimento
Dentre as preocupações existentes na vida dos adolescentes com a entrada na vida adulta,
destacam-se a escolha da profissão e a entrada no mundo do trabalho. A escola, nesse sentido,
possui relevância na preparação do jovem visto que cabe ao ensino médio, de acordo com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (LDBEN), fornecer a estrutura
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necessária à construção de um elo entre a educação e o mundo do trabalho e emprego
(BRASIL, 1996). A LDBEN, em seu artigo 35, complementa o pensamento de preparação, ao
ressaltar que um dos objetivos do ensino médio é preparar o aluno para o trabalho e para a
cidadania (BRASIL, 1996). É nesse nível de ensino que ocorre a ampliação e a especialização
de conhecimentos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania, e o aprimoramento do
educando como pessoa humana.
Contudo, cabe também destacar que o jovem, nesse período, vive um momento de intensas
trocas sociais, devendo estas ser consideradas pelas instituições escolares. É possível
encontrar essa preocupação expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), que
apontam para a necessidade do currículo escolar de nível médio abordar aspectos que
proporcionem aos alunos competências que estimulem a capacidade para a vida em sociedade
(BRASIL, 2000).
Na vida em sociedade, especialmente, as relações sociais, entre os jovens, têm sido um tema
bastante investigado. Provavelmente, esse interesse aconteça pelo fato dessa fase ser um
período acompanhado por numerosas transformações físicas e emocionais que afetariam a
dinâmica dessas relações (COSLIN, 2009; KROGER, 2004). Este é, reconhecidamente, um
momento em que o jovem se prepara para o ingresso na vida adulta e a escola é uma
instituição que se consolidou como um importante ambiente onde essa preparação ocorre
(CAMARANO et al, 2004). Pois no ambiente escolar, são tecidas e vivenciadas muitas
relações sociais. Caierão (2008) aponta que a escola possui extrema importância para
adolescentes no sentido dessa instituição ser um local que transcende os conteúdos
mensuráveis pois, para os estudantes, é na escola que acontece a formação geral do indivíduo.
Para a autora, os jovens atribuem à escola essencialmente três significados enumerados a
seguir:
1) necessário ao trabalho imediato ou futuro (instrumental); 2)
necessário à vivência e convivência (sociabilidade); 3) relacionado à
auto-estima: “ser alguém na vida” (CAIERÃO, 2008, p. 201).
Nesse território de desenvolvimento, o adolescente passa a questionar valores e passa a
construir seus projetos futuros de vida. Sendo a escola um espaço sociocultural, ela se
configura, como um lugar privilegiado, onde são tecidas tramas sociais com diversos atores,
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com diversas visões e concepções, e é nesse ambiente de vivências múltiplas que acontecem,
entre outras coisas, os relacionamentos.
Tendo em vista a importância das relações sociais na vida dos adolescentes, sobretudo, na
escola que é o ambiente no qual o jovem passa uma parte considerável dessa fase da vida,
observa-se a necessidade de uma melhor compreensão das interações sociais que lá
acontecem. Como destaca Pérez Gómez (2001), ao tratar do cruzamento de culturas que
acontece em ambiente escolar, em especial da cultura social e experiencial.

A Teoria da Representação Social e a Pesquisa
A pesquisa encontrou na Teoria das Representações Sociais, idealizada por Serge Moscovici,
o seu referencial teórico e metodológico. Segundo esta teoria, as opiniões que os indivíduos
possuem sobre um determinado tema são resultantes das suas interações com os outros
elementos de seu grupo social. Essas opiniões tornam-se conhecimentos de senso comum que
têm como função manter os membros do grupo em interação. As representações também
guiam as atitudes e os julgamentos a serem feitos acerca do objeto em discussão. Moscovici
(2010) afirma que as representações sociais tornam mais fáceis a comunicação entre os
membros que compõem um grupo, pois elas os orientam em um mesmo direcionamento, por
meio de um modelo simbólico de imagens e valores comuns. Elas possuem, portanto, um
efeito aglutinador e homogeneizante, no que diz respeito às ideias e opiniões acerca de um
determinado assunto.
As representações que as jovens adolescentes possuem sobre o ensino médio, por exemplo,
representam o senso comum compartilhado por elas sobre o assunto. É importante ressaltar
que as representações acabam por guiar as escolhas, as atitudes e as formas de
comportamento. Portanto, investigar as representações desses sujeitos sobre o ensino médio
pode contribuir para o entendimento do sentido atribuído a ele, de forma a desvelar quais as
funções e expectativas que essas estudantes possuem com relação a escola.
Neste trabalho apresentamos dados de pesquisa desenvolvida com um grupo composto por 66
adolescentes do sexo feminino, regularmente matriculadas no primeiro, segundo e terceiro
ano do ensino médio de uma Escola Estadual da cidade de Santos/SP. Foram investigadas
alunas dos turnos matutino, vespertino e noturno que tivessem entre 15 e 17 anos de idade.
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O instrumento de coleta de dados utilizado foi a Associação Livre de Palavras (ALP). Neste
instrumento, os sujeitos foram solicitados a evocar as primeiras quatro palavras que lhes
viessem à mente após ouvirem os seguinte termo indutor: “ensino médio”. O teste de
associação livre de palavras permite evidenciar as representações existentes sobre os termo
indutor apresentado. Com a ALP é possível identificar os elementos que compõem as
representações e como eles se relacionam. Este instrumento também indica as ancoragens das
representações, se nas tradições ou nas situações atuais de vida dos sujeitos. As respostas
obtidas com este instrumento foram tratadas pelo software EVOC.
Portanto, os dados obtidos com o instrumento de pesquisa, o teste de associação livre de
palavras (ALP), foram analisados a princípio, pelo software EVOC. Contudo, cabe destacar
que esse software calcula as frequências das palavras articulando com a ordem de evocação
que facilita o processo ao calcular todas as Ordens Médias de Evocação (OME). Para isso, o
programa conta/calcula a frequência dos termos evocados e articula com a ordem de
aparecimento das respostas registradas, demonstrando, de forma gráfica, as palavras
pertencentes ao núcleo central e ao sistema periférico das representações sociais dos
participantes. Esse software de análise textual foi elaborado por Pierre Vergès e popularizado
após um trabalho acadêmico realizado em 1992, no campo das representações sociais (Evoc
2000).

Resultados
Os elementos centrais e periféricos das representações sociais produzidos por meio do termo
indutor utilizados na coleta de dados serão apresentados em tabela seguida de breve
explicação. No instrumento (ALP), os sujeitos foram requisitados a evocar as quatro palavras
que lhes viessem à mente após ouvirem o seguinte termo indutor “ensino médio”. A análise
deste instrumento foi realizada pelo software EVOC, o programa citado gerou uma tabela que
favoreceu a observação dos elementos nucleares e periféricos que compõem a representação
social desses sujeitos acerca do objeto de estudo. A partir dessa observação buscou-se
reconhecer a ancoragem e a objetivação das mesmas.
A Tabela 1 apresenta os resultados do processamento dos dados via software Evoc para o
termo indutor “ensino médio”.
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Tabela 1: Termo Indutor – “ensino médio”
Principal Ordem de Evocação

Frequência
< 2.5
Maior ou igual

Difícil

a7

Entre 4 e 6

> 2.5
9-1,778

Amigos

11-3,091

Emprego

10-2,400

Interesse

7-2,714

Estudo

25-1,800

Preocupação

15-2,733

Faculdade

17-2,235

Responsabilidade

11-2,545

Formatura

7-2,143

Futuro

11-1,909

Enem

4-1,750

Aprendizado

5-3,000

Fim

5-1,600

Carreira

5-3,400

Trabalhos

5-1,800

Começo

6-2,833

Vestibular

6-2,167

Escola

5-2,600

Intrigas

4-3,000

Maturidade

4-3,000

Preparação

5-3,600

Provas

6-2,500

Viagem

4-3,000

Fonte: Dados coletados pela autora e analisados pelo software EVOC.
No primeiro quadrante da Tabela 1, percebe-se que o ensino médio para os sujeitos da
pesquisa é um momento de cobrança, preparação e dificuldade na vida escolar, como mostram
as palavras dispostas no quadrante: “estudo”; “faculdade”; “futuro”; “emprego”; “difícil”; e
“formatura”. Portanto, pode-se entender que o núcleo central da representação dos sujeitos
investigados sobre “ensino médio” possui relação com o que propõe a LDBEN, quando
afirma que um dos objetivos desse nível de ensino é preparar o aluno para o trabalho
(BRASIL, 1996), o que confere ao ensino médio a perspectiva de preparação para o mercado
de trabalho e a preparação para o ingresso na vida adulta. Verificam-se, nesse quadrante, os
elementos da cultura institucional mencionada por Pérez Gómez (2001) na medida em que as
palavras contidas no quadrante em questão possuem afinidade com as tradições imbricadas na
escola no que condiz aos seus fazeres e funções.
Percebe-se que o segundo quadrante apresenta palavras que reforçam o núcleo dessa
representação, tais como: “preocupação”; “responsabilidade; e “interesse”, apesar desse
quadrante ser composto por muitas palavras, vê-se que os vocábulos presentes convergem
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para o mesmo objetivo. Exceto, pela segunda palavra mais lembrada do quadrante, o vocábulo
“amigos”. O que demonstra a importância da amizade entre os jovens comentada por Coslin
(2009). No terceiro quadrante, verifica-se que este também fortalece a ideia contida no núcleo
da representação, conforme mostram as palavras: “vestibular”; “fim”; “trabalhos”; e
“ENEM”. O último quadrante aponta, praticamente, a ideia do ensino médio na direção de
preparação para o futuro. Esse quadrante agrupou as palavras: “começo”; “provas”;
“aprendizado”; “carreira”; “escola”; “maturidade”; “intrigas”; “preparação”; e “viagem”.
Nesse último quadrante verifica-se com a palavra “intrigas” que existe uma oposição, embora
seja tímida, ao vocábulo “amizade”.

Considerações finais
As representações sociais desses sujeitos sobre o ensino médio mostram-se relativamente
estáveis. Os elementos nucleares, bem como os periféricos estão colocados de modo
semelhante e aparentam assumir uma posição de estabilidade. Embora esteja perceptível na
fala dos sujeitos da pesquisa que o ensino médio ora possui caráter de terminalidade da
educação básica, ora esse nível de ensino é encarado como possibilidade de acesso à educação
superior.
Pode-se inferir que as representações que emergiram a partir do termo indutor “ensino médio”
associam-se às considerações desenvolvidas por Caierão (2008). Os sujeitos pesquisados
também identificaram a escola como uma instituição responsável por fornecer os
instrumentos necessários para a entrada no mercado de trabalho, convergindo com o
pensamento da autora, no sentido de apontar a escola como lugar em que os jovens tecem
diariamente relações sociais.
O termo indutor usado nesse instrumento de pesquisa propiciou a visualização do sentido
atribuído por esses sujeitos ao ensino médio, o que oportunizou a observação de alguns
elementos fundamentais na constituição dessas representações, são eles: a preparação para a
vida adulta; a percepção do ensino médio como via de acesso para o ensino superior ou
mesmo com característica de conclusão dos estudos, de terminalidade, e por fim, a ideia da
amizade.
Faz-se necessário tentar compreender melhor o que pensam os estudantes sobre a escola e as
expectativas e anseios que possuem sobre ela. Investigar assuntos relevantes ao adolescente
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pode interferir favoravelmente no cotidiano da escola. Tal atitude é fundamental para tentar
suavizar a ruptura existente entre a escola e a juventude.
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Resumo
Este estudo apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa que problematiza a
profissionalidade do professor iniciante face aos desafios contextuais e tensões que envolvem
a docência decorrente do momento histórico contemporâneo. Tomando como objetivo
analisar o conteúdo e a estrutura das Representações Sociais (RS) evocadas por professores
iniciantes do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) sobre “profissionalidade docente” a partir do
problema que orienta essa reflexão: Quais as representações sociais de professores da Rede
Municipal de Ensino de Curitiba/PR sobre profissionalidade docente? Essa pesquisa norteouse na abordagem qualitativa, tendo como campo empírico 14 escolas da rede pública
Municipal de Curitiba/PR/Brasil, envolvendo 42 professores iniciantes dos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Para tanto, a Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici
(1961) é tomada como aporte teórico deste estudo em articulação com a Teoria do Núcleo
(ABRIC, 2000). A técnica de evocação livre de palavras proposta por Vergès (1992) foi
utilizada como instrumento para identificar, com base na Teoria do Núcleo Central, o
conteúdo e a estrutura das representações sociais dos participantes acerca da expressão
indutora: “profissionalidade docente”. Os dados foram processados pelo software EVOC
(versão 2000) o qual gerou um quadro de quatro casas, contendo a frequência e ordem média
de evocação (OME). Os resultados das RS referente às evocações apresentam 7 elementos no
provável núcleo central dos quais o compromisso,

a formação continuada, a ética e a

pesquisa estão entre os mais evocados para assegurar a profissionalidade na etapa de iniciação
profissional. Esses dados dialogam com a justificativa da palavra considerada mais
importante, constituindo um corpus de vocábulos que submetidos à análise de conteúdo de
Bardin (2009), apontam contribuições, fragilidades e necessidades formativas da formação
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inicial na constituição da profissionalidade docente. Sendo percebida pelos participantes
como insuficiente ao preparo adequado do professor para atender às necessidades das escolas
e facilitar o processo de inserção profissional.
Palavras-chave: Professor Iniciante da Educação Básica. Profissionalidade docente.
Representações Sociais.

Introdução
Este estudo coloca em discussão a profissão docente na perspectiva da profissionalidade do
professor iniciante para responder aos desafios contextuais (decorrentes das mudanças sociais,
universalização do ensino e dinâmicas de mercado) que envolvem o cotidiano da sala de aula
na escola contemporânea que se reveste de enorme diversidade e complexidade.
Profissionalidade aqui compreendida como “a 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” (GIMENO SACRISTÁN, 1995, p. 74).
A Teoria das Representações Sociais (TRS) desenvolvida por Moscovici (1961) em
articulação com a Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 2000), é tomada como aporte teórico
por possibilitar ao pesquisador interpretar e compreender os elementos e os fenômenos
constituintes da prática social, oriundos da relação que os sujeitos estabelecem com os objetos
no cotidiano.
O problema que orienta essa reflexão procura elucidar a seguinte questão: Quais as
representações sociais de professores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba/PR sobre
profissionalidade docente? Com o objetivo de analisar o conteúdo e a estrutura das RS
evocadas por professores iniciantes do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede municipal
de ensino de Curitiba/PR sobre “profissionalidade docente”.
Profissionalidade do professor iniciante: formação inicial e contexto escolar
É evidente que a escola tornou-se um campo de trabalho complexo e diversificado resultando
em uma necessidade de ressignificação do que seja formar professores.

Entretanto, ao

refletirmos sobre a formação inicial de professores, Oliveira (2009, p. 241), nos alerta que:
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Há todo um empreendimento visando a elevação da força de trabalho
e da qualidade de ensino nos sistemas e nas instituições educativas,
em geral, com o objetivo de garantir as condições de promoção da
competitividade, de eficiência, e de produtividade demandadas e
exigidas pelo mercado e pelo capital produtivo.
Por isso, pensarmos sobre as condições da profissionalidade do professor iniciante para atuar
no espaço escolar contemporâneo, constituído por um cenário na maior parte das vezes
repleto de situações conflituosas, contradições que os professores em início de carreira nem
sempre estão aptos a superar, e que os levam a experimentar “os problemas com maiores
doses de incerteza e estresse, devido ao fato de que eles têm menores referências e
mecanismos para enfrentar as situações” (VAILLANT; MARCELO, 2012, p. 123). Nessa
perspectiva, implica considerarmos que a formação inicial tem “importância ímpar, uma vez
que cria as bases sobre as quais esse profissional vem a ter condições de exercer a atividade
educativa na escola com as crianças e jovens que aí adentram, como também, as bases de sua
profissionalidade e da constituição de sua profissionalização” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ,
2011, p. 93).
Este cenário contextual decorrente das atuais políticas de formação de professores –
essencialmente mercadológica, pode ser melhor explicado pelo modelo econômico do qual o
Brasil é signatário desde a década de 1990, quando os pressupostos neoliberais presentes nas
políticas contemporâneas “aplicados na regulamentação das políticas educacionais e do
trabalho docente definem um sistema educacional que busca ser mais performativo e
competitivo, ao mesmo tempo em que almeja a qualidade social da educação básica (ENS, et
al, 2013, p. 33). Em face desse quadro, concordamos com (GATTI, 2011, p. 206) ao dizer:
Sabemos que um curso de graduação não tem condições de formar
completamente um profissional, mas é de sua responsabilidade
oferecer uma formação básica adequada e suficiente [...]. Quando esta
é falha o desempenho profissional sofrerá, e sofrerá o trabalhador,
[...].

Portanto,

a

licenciatura

deve

oferecer

condições

de

profissionalidade aos que a frequentam.
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De fato, a estrutura da formação inicial deve “possibilitar uma análise global das situações
educativas que, devido à carência ou à insuficiência da prática real, se limitam
predominantemente a simulações dessas situações” (IMBERNÓN, 2002, p. 61), quando na
realidade [...] “deveria dotar o futuro professor de uma bagagem sólida nos âmbitos
científicos, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal que deve capacitá-lo a assumir
uma tarefa educativa em toda sua complexidade” (p.60).

Metodologia
A opção metodológica para este estudo pauta-se nos pressupostos da abordagem qualitativa,
cuja pertinência para o estudo das representações sociais é enfatizada por Ens (2006, p. 38),
ao esclarecer que “para se estudar os fenômenos humanos, há que se levar em conta sua
multiplicidade e complexidade. De um modo geral, a abordagem qualitativa de pesquisa se
volta para o sentido e as finalidades da ação humana e dos fenômenos sociais [...]”.
O campo empírico dessa investigação foi a rede pública Municipal de Ensino de Curitiba/PR,
com foco em escolas da 1ª etapa do ensino fundamental (1º ao 5º ano), envolveu 42
professores em início da carreira docente de 14 escolas da rede abrangendo seis núcleos
regionais. O início da docência neste estudo foi estabelecido com base em Huberman (1992)
que define a entrada na carreira docente (ciclo de vida profissional de professores
independente da idade).
Para apreensão dos elementos constituintes de forma rápida e espontânea dos sistemas central
e periférico presentes na estrutura das representações sociais, acerca da expressão indutora
“profissionalidade docente”, foi utilizado o teste de evocação livre de palavras, submetido a
análise prototípica desenvolvida por Pierre Vergès (1992).
As revelações da pesquisa
O resultado da análise prototípica referente à expressão indutora “profissionalidade docente”
evocadas pelos professores iniciantes e organizadas pela OME podem ser vizualizados na
Tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição dos elementos estruturais organizados pela OME.
FREQUENCIA E ORDEM DAS PALAVRAS EVOCADAS EM RELACAO À
EXPRESSÃO INDUTORA “PROFISSIONALIDADE DOCENTE”
Prováveis elementos do Núcleo Central

Elementos da 1ª Periferia
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Palavras evocadas
prontamente

f≥4

OME

Palavras evocadas

< 3,00

prontamente

f≥4

OME
≥ 3,00

Compromisso

12

2,250

Dedicação

8

3,500

Estudo

10

2,800

Experiência

4

3,250

Ética

10

2,800

Organização

5

3,600

Formação Continuada

11

2,364

Respeito

5

3,00

Paciência

4

2,750

Pesquisa

8

2,125

Responsabilidade

8

2,735

Elementos da Zona de Contraste

Palavras evocadas

Elementos da 2ª Periferia

OME

Palavras evocadas

f<4

< 3,00

prontamente

Aprender

2

2,250

Amor

3

4,333

Dificuldade

2

1,000

Assiduidade

3

3,667

Educação

3

2,333

Carreira

2

3,500

Profissional

2

2,500

Competência

2

3,000

Conhecimento

3

3,333

Formação acadêmica

3

3,333

Planejamento

3

4,000

Pontualidade

3

4,000

Prática pedagógica

3

3,000

Preparação profissional

2

3,000

Renovação

2

4,000

prontamente

f<4

OME
≥ 3,00

Fonte: Donato, 2013, p.123.

Dos 26 elementos organizados pela OME que constituem o resultado da análise prototípica
compondo o quadro de quatro casas apresentado na Tabela acima, 7 localizam-se no 1ª
quadrante superior esquerdo, isto é, constituem o provável núcleo central das RS acerca da
expressão indutora profissionalidade docente por terem sido altamente evocados e com ordem
média abaixo de 3. Enquanto os 19 elementos que se encontram distribuídos nos demais
quadrantes, constituem o sistema periférico.
Uma forte característica do provável núcleo central (NC) das representações sociais, é a de
seus elementos serem ligados à memória coletiva do grupo, composto de elementos mais
resistentes à mudança e, desempenha um papel importante na estabilidade e coerência da
representação justamente por carregar os elementos mais resistentes às mudanças.
Ao analisarmos os elementos presentes no 1º quadrante percebemos que os vocábulos
compromisso (f=12) e responsabilidade (f=8), estão associados à dimensão atitudinal e
política da docência demonstrando que, para ser um professor compromissado em seu papel
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ético, político e social, a responsabilidade é para eles primordial para se efetivar esse
compromisso com a profissão. Também é possível observar ainda, que a palavra estudo
(f=10), ética (f=10), pesquisa (f=8), e paciência (f=10), são quesitos necessários à
profissionalidade para se efetivar o compromisso político e social com a profissão.
Dentre as justificativas trazidas pelos professores iniciantes com relação à escolha dos
vocábulos compromisso e responsabilidade, apontadas por Donato (2013, p. 124-125) estão:
“O professor tem um compromisso com a sua profissão” (Professora 4) e, ainda, “O
compromisso com a prática docente, com a postura profissional e com a responsabilidade
social, é uma a base para a profissionalidade (P. 24)”. Para os vocábulos ética, estudo e
paciência têm-se:
Todas são importantes, mas desenvolver um trabalho com ética plena
o torna um profissional transparente e confiável para todos os
desafios (Professora 35).
Talvez por lembrar o quanto a docência nos coloca em contato com
variadas pessoas, variadas culturas e idades, além de necessitarmos o
tempo todo lidar com estudo/pesquisa e, também, com a burocracia.
Por isso, no exercício da atividade docente é preciso paciência no
cotidiano do seu trabalho que engloba diversidade o tempo todo
(Professora 39).
Outro aspecto instigante, no quadrante do possível NC, é a palavra “formação continuada”
(f=11).

A necessidade de formação continuada trazida pelos professores participantes,

situados na primeira etapa de profissionalização, revela indícios de que a formação inicial não
é percebida por eles como suficiente para a constituição dessa profissionalidade. Assim,
justificam: “É muito importante aos profissionais de educação aprimorarem seus
conhecimentos e por meio da formação continuada, terão novas ferramentas para seu
trabalho” (P. 10). Em outro depoimento, “A formação continuada dará suporte para a
profissionalidade docente tendo como objetivo atualizar e aprimorar os conhecimentos” (P.
12).
A busca pela formação continuada encontrada em cursos da rede municipal de ensino da qual
fazem parte, ou acadêmica - em nível de pós-graduação (latu sensu), de fato é descrita pelos
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participantes como uma necessidade para garantir a profissionalidade docente, revelando de
certa forma, que percebem lacunas na formação inicial para desenvolver a profissionalidade
docente nesta primeira etapa de profissionalização.
A palavra pesquisa (f=8) também presente no NC, é apresentada pelos participantes, como
uma preocupação evidente com a pesquisa para ser professor, ao justificarem “A palavra
pesquisa está interligada com a profissionalidade docente e, por isso, um professor passará a
vida inteira pesquisando para melhorar sua profissionalidade” (P. 33).
Prosseguindo, os elementos que compõem o sistema periférico que protege, explica e
contextualiza o provável núcleo central, agindo como um complemento deste e, portanto,
marcando sua importância na RS, tem-se na primeira periferia, palavras como “dedicação
(f=8), experiência (f=4), organização (f=5) e respeito (f=5)”, os quais obtiveram uma
frequência alta, mas que foram citados tardiamente. O fato de essas palavras situarem-se
nesse quadrante indica que podem fornecer informações complementares para o
esclarecimento dos elementos presentes no provável NC por sua ligação com este. Segundo
Oliveira et. al (2005, p. 591) “os elementos periféricos de uma representação social
estabelecem a interface entre o núcleo central e a realidade concreta na qual são elaboradas e
funcionam as representações”.
A palavra “dedicação” parece complementar a de paciência presente no NC possivelmente
ligada à necessidade desses traços atitudinais para superar a contento os desafios propostos
aos participantes no cenário educativo em que atuam. Porém, evidenciam uma visão
romântica da docência, como demonstram as falas abaixo indicadas por Donato (2013,
p.128): “Acredito que por meio do respeito temos os demais itens ou não referente a si
próprio e a seu colegiado. O respeito é a base de nossa profissão (P. 21). “Porque o
exercício da docência implica sempre em construir, analisar e desconstruir para novamente
reconstruir, ou seja, exige muita dedicação” (P. 24).
Os elementos “aprender (f=2), dificuldade (f=3), educação (f=3) e profissional (f=2)”,
localizados no quadrante inferior esquerdo (zona de contraste) que segundo Alves-Mazzotti
et al. (2012), podem sinalizar representações que estão em processo de transformação dentro
do grupo, possuem uma frequência baixa, referindo-se as últimas palavras evocadas
prontamente por um pequeno grupo, mas com alto valor simbólico.
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No quadrante inferior direito, na segunda periferia aparecem os vocábulos “amor (f=3),
assiduidade (f=3), carreira (f=2), competência (f=2), conhecimento (f=3), formação
acadêmica (f=3), planejamento (f=3), pontualidade (f=3), prática pedagógica (f=3),
preparação profissional (f=2) e renovação (f=2)”. Nessa periferia estão os elementos menos
citados e tardiamente evocados apresentando uma maior variabilidade, portanto, são
elementos com pouca significância na subjetividade dos professores situados e indicam
opiniões particulares sobre a profissionalidade docente.

Considerações finais
Ao analisarmos as evocações por ordem média de evocação OME sobre a expressão indutora
“profissionalidade docente” é possível observar aspectos que corroboram com os dados do
núcleo central acerca da RS em pauta, como a da centralidade dessa representação parecer
estar ancorada na concepção de um profissional compromissado e responsável a qual se
objetiva por ações que revelam neste grupo de participantes a necessidade de buscarem a
formação contínua, aliada à pesquisa e a de muito estudo para desenvolverem a
profissionalidade para o exercício profissional face aos desafios contextuais que enfrentam.
Dessa análise é possível inferir que as RS dos participantes deste estudo denotam a fragilidade
da formação inicial na constituição da profissionalidade nesta etapa de inserção profissional.
De fato, é evidente que a qualidade da formação docente no quadro de uma sociedade movida
pela lógica neoliberal, está longe de se alcançar, como lembrado por Morgado (2005, p. 113)
ao dizer que “nem todas as instituições de ensino estão em condições de garantir os critérios
de qualidades na formação de educadores por prevalecer a mercadorização na oferta dessa
formação”.
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MÍDIA, DOCÊNCIA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL NO INÍCIO DO SÉCULO XXI
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Resumo
O texto problematiza a abordagem que a mídia faz sobre a docência, partindo do exame de
reportagens sobre o tema, veiculadas em duas revistas semanais de circulação nacional na
primeira década do século XXI. O problema de pesquisa embasou-se na premissa que a
sociedade constitui uma ‘leitura’ sobre a docência ancorada, entre outros suportes, nas
projeções da mídia sobre o assunto. Como desenvolvimento metodológico optou-se pela
pesquisa em fontes documentais, cotejada com a teoria da representação social enquanto
apoio para a seleção e análise dos dados. Assim, o corpus documental subsidiou-se de 38
reportagens produzidas entre 2001 e 2011, examinado a partir de três categorias: a) descrições
caricatas; b) ênfase na vocação e sacerdócio e, c) materialidade da profissão docente. As
conclusões apontam que a mídia tende a construir uma leitura que tende a ser superficial sobre
o assunto ‘docência’, o que reforça elementos de senso comum onde a docência e sua
expertise ainda são descritas a partir de estereótipos homogêneos, que pouco inova ou
contribui com um olhar diferenciado para a constituição da agenda educacional. De igual
forma, a representação social erigida com base nas informações da mídia acerca do assunto,
pode padecer do mesmo superficialismo e tratar a docência como um tema secundário e
caricato.
Palavras-chave: docência – mídia – representação social

Elementos introdutórios
O texto parte do pressuposto que a sociedade constitui uma ‘leitura’ de senso comum ante a
docência ancorada, entre outros suportes, nas projeções e informações da mídia sobre o
assunto. Para corroborar com a hipótese estabelecida, o texto expõe excertos sobre a leitura
que a mídia fez da docência nos primeiros anos do século XXI, reforçando crenças e valores
sobre tal tema. Assim, o estudo erige-se a partir de uma pesquisa empírica amparada em uma
revisão bibliográfica, que infere a agenda contemporânea para a área da educação através da
inserção da mídia de grande circulação como produtora de representações sobre a docência.
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A pesquisa desenvolveu-se em um conjunto limitado de produtos midiáticos extraídos de uma
base documental composta por 38 reportagens veiculadas em dois dos principais semanários
de circulação nacional: Revista Isto É, Editora Três e Revista Veja, Editora Abril, entre os
anos de 2001 e 2011.
Ainda como condução metodológica ante ao corpus documental selecionado, priorizou-se a
análise de conteúdo para o exame das reportagens, entendendo que o discurso e os
posicionamentos contidos em tais reportagens não são “um produto acabado, mas um
momento num processo de elaboração, com tudo o que isso comporta de contradições, de
incoerências, de imperfeições” (BARDIN, 2007, p. 164). Por esta razão, um produto
midiático não diz apenas o que está contido em suas linhas requisitando, para sua
interpretação, o olhar crítico do pesquisador, olhar de quem “... procura conhecer aquilo que
está por trás das palavras sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2007, p. 38).
Como suporte teórico para explicar a questão, entende-se que tal ‘leitura’ constituída pode ser
classificada como representação social, uma vez que “a representação social é sempre
representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito) [...] a representação social tem
com seu objeto uma relação de simbolização (substituindo-o) e de interpretação (conferindolhe significações)” (JODELET, 2001, p. 27).
Considera-se que a mídia tem determinado cada vez mais o ponto de vista das sociedades
modernas: “de uma forma profunda e irreversível, o desenvolvimento da mídia transformou a
natureza da produção e do intercâmbio simbólicos no mundo moderno” (THOMPSON, 2001,
p.19). As suas interpretações sobre o cotidiano forjam opiniões e lançam temas aceitos e
entendidos como relevantes e dignos de pauta pela sociedade.
Já o olhar voltado para a docência justifica-se pelo contexto da propagandeada crise no campo
da educação, o que possibilita debates acerca da profissão docente que, ao compor a pauta das
discussões sociais, gera expectativas e paradoxos onde...
Por um lado, reafirma-se continuamente o papel da escola e do
professor como imprescindíveis para a superação das mazelas da
nossa sociedade. [...] De outra parte, essa mesma sociedade, que faz
tão alta aposta no trabalho dos professores, parece não se incomodar
com a baixa valorização dessa categoria profissional, expressa no
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padrão salarial a ela estabelecido, especialmente pelos poderes
públicos (BOUFLEUER, 2013, p.395).

Assim, o momento de crise no setor educacional torna palatável o tema docência para o
grande público onde “o professor, tido como agente de mudança, emerge [...] cada vez mais,
como o responsável pela realização do ideário do século XXI” (SCHEIBE, 2010, p. 987),
fazendo com que a sociedade em geral tenha algum interesse sobre o tema e alguma opinião
para externar sobre o universo laboral do professor.
Por seu turno, os meios de comunicação selecionam e fazem os recortes sobre o que será
notícia. Através das páginas de uma revista semanal, exemplarmente, a mídia é capaz de
produzir desdobramentos para os seus discursos, transformados em opinião pública, uma vez
que “a mais fundamental conquista da mídia contemporânea, sobretudo a mídia factual: sua
capacidade de nos convencer de que o que ela representa realmente ocorreu”
(SILVERSTONE, 2002, p. 67).
Obviamente a mídia não atua sozinha ou exclusivamente na formação de opinião e na
produção de representações sociais, pois...
A recepção dos produtos da mídia não é um processo sem problemas,
acríticos, tampouco são absorvidos pelos indivíduos como uma
esponja absorve água. A atividade de recepção se constitui em
maneiras complexas pelas quais os produtos da mídia são recebidos
pelos indivíduos, interpretados por eles e incorporados em suas vidas
(THOMPSON, 2001, p. 31)

Porém a mídia tem o condão de ser, através dos produtos que veicula, um dos principais
suportes de apoio para a formação de representações sociais, concebidas como “sistemas de
valores, noções e práticas que proporcionam aos indivíduos os meios para orientar-se no
contexto social e material (...) que tornam inteligíveis a realidade física e social, integram-se
em um grupo ou em uma relação cotidiana de intercâmbios” (MOSCOVICI, 1978, p. 79). A
mídia é um dos pontos de apoio para a produção de representações sociais de qualquer ordem
e sobre qualquer assunto, uma vez que as mesmas “estão ligadas tanto a sistemas de
pensamento mais amplos, ideológicos ou culturais, a um estado dos conhecimentos
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científicos, quanto à condição social e à esfera da experiência privada e afetiva dos
indivíduos” (JODELET, 2001, p. 21).
A mídia, através dos seus documentos de domínio público, é capaz de fazer chegar a um
maior número de pessoas o debate acerca da educação nacional, sendo relevante a discussão
sobre as apropriações que a mesma faz.

Desenvolvimento

No intuito de apresentar a leitura e as representações sociais construídas (também) pela mídia
ante ao tema ‘docência’ nos primeiros anos do século XXI, foram examinadas 38 reportagens
veiculadas nos dois principais semanários de circulação nacional: Revista Isto É, Editora Três
e Revista Veja, Editora Abril, entre os anos de 2001 e 2011. Para a análise do material
empírico, os achados da pesquisa foram sistematizados e categorizados a partir dos seus
conteúdos, considerando a repetição dos discursos e representações.
As reportagens examinadas permitiram a constituição de três categorias de análise: a)
as descrições caricatas; b) a ênfase na vocação, doação e sacerdócio e, c) questões relativas à
materialidade da profissão docente em especial, a aferição do desempenho e o retorno social
do trabalho do professor.
Em relação à primeira categoria, o uso de descrições caricatas, temos um esforço de algumas
reportagens em descrever unidades educativas como universos prioritariamente femininos e,
por conta disso, cercados por um repertório de situações e argumentos que reforçam a maioria
das descrições estereotipadas acerca do feminino. É a professora que chora ante a pressão do
aluno, ou a professora carinhosa que espera as crianças com abraços. Há, por conta disso, um
conjunto de indicativos que reforçam o vínculo natural da docência com o feminino:
benevolência, amabilidade, abnegação, desapego, fragilidade. O ingresso massivo da mulher
no magistério instaurou novas representações acerca da docência, onde “o vínculo entre a
docência, as atividades domésticas e o aspecto vocacional atribuíram ao trabalho docente uma
conotação servil e dócil, que o diferenciou das atividades exercidas por outras categorias de
trabalhadores (TÚMOLO; FONTANA, 2008, pp.161-162).
Como aporte ilustrativo poder-se-ia apresentar a reportagem ‘Sacoleiros do ensino’ (Isto É, nº
1646, de 17/04/2001) que exemplarmente lança mão de descrições caricatas para mostrar a
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escola como um ambiente composto quase que exclusivamente por mulheres, com direito a
‘berros’ e ‘compras de lingerie’.

Fica patente certa representação de superficialidade,

limitando a descrição das professoras a mulheres com pouco conteúdo para discussões que
envolvam temas mais candentes e profissionais, pois estão mais interessadas em lingeries do
que em livros!
Ainda neste tópico, o exercício da docência aparece relacionado a falta de alternativa para o
universo feminino. Na reportagem Educação: 100% LÁ X 48% AQUI, (Veja, Edição 2063,
de 04/06/2008) há o relato de uma das participantes da reportagem. Diz textualmente: “Meu
sonho era ser engenheira química, e não professora” e conclui dizendo que no país muitos
jovens desejavam seguir outras carreiras, mas que foram compelidos, por condições
contextuais, ao magistério.
No que diz respeito à segunda categoria ocorre, na década em exame, o uso regular de
elementos ligados à doação, vocação e sacerdócio para explicar o contexto da docência. Na
reportagem ‘Mestres sem carinho’ (Isto É, nº 1714, de 08/08/2002) por exemplo, são
relatados casos de violência, baixos salários, pressões e várias jornadas de trabalho.
Todavia, a reportagem é concluída com um ‘exemplo’ de heroísmo e superação de uma
professora onde há, textualmente, o seguinte indicativo: “Nem a distância, as classes
multisseriadas [...] e o embate com a pobreza são capazes de diminuir sua fé. É de gente
como ela que este país precisa” (Isto É, nº 1714, de 08/08/2002).
A partir dessa lógica, as políticas públicas e os investimentos estatais são secundarizados
diante do ‘heroísmo’ e das iniciativas individuais de superação. Há uma recorrência a ideias
que mistificam o profissionalismo, colocando-o como condição subsidiária, secundária ou
mesmo desnecessária em relação à vocação. Ser profissional é um mero acessório, mas ter
‘fé’ é essencial.
Tal formatação repercute diretamente no público-leitor, forjando uma representação social
amplamente aceita para a figura do professor, uma vez que “representações são ‘prescritivas’,
isto é, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível. Essa força é uma combinação de
uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição
que decreta o que deve ser pensado” (MOSCOVICI, 2004, p.34).
Ora veja: se o professor é prioritariamente vocacionado e subsidiariamente profissional,
também será lícito supor que toda falha no sistema educacional poderá ser forçosamente
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identificada com ‘falta de vocação’, pois as condições materiais de exercício laboral seriam,
em tese, suplantadas pelo sacerdócio abnegado. Esta interpretação deixa à representação
social a expertise da docência pois as representações sociais são...
[...] uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada,
com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como
saber do senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de
conhecimento é diferenciada, entre outras do conhecimento científico
(JODELET, 2001, p.22).

Já no que concerne a terceira categoria, ou questões relativas à materialidade da profissão
docente, os produtos midiáticos são mais abundantes, especialmente no que se refere ao
desempenho profissional e ao retorno social do trabalho do professor.
Na esteira desta tendência, notícias sobre avaliações em larga escala – ou avaliações de
sistema -, como indicadores deste retorno social são relativamente comuns trazendo, como
pano de fundo a cultura do desempenho expressa pela valorização de professores cujos seus
alunos representam o mérito dentro do sistema de índices e notas (Revista Veja, Campeões do
Provão, 21/3/2001; As lições da nota 100, 19/12/2001; Quatro horas de estudo por dia,
11/02/2004), incentivando comparações e a valorização dos primeiros lugares e rankings
como modelos do bom desempenho docente (Revista Veja: Viva a periferia, 7/3/2001; As
melhores da turma, 05/05/2004; Escola pública, gestão particular, 14/02/2007; Lição bemfeita, 05/12/2007, etc... ) sem espaço para uma reflexão circunstanciada sobre a conjuntura de
desenvolvimento das instituições e sistemas ‘modelares’; tais modelos são sempre
acompanhados de dicas e procedimentos para pais e educadores, além da opinião de
especialistas sobre o assunto (definidos genericamente como ‘especialistas no assunto
dizem...’; ‘especialistas em alfabetização recomendam...’).
Percebe-se um empenho em passar fórmulas e sugestões para o sucesso individual dos
professores (a partir do seu próprio esforço e à despeito de políticas ou soluções forjadas para
uma coletividade) nas edições das avaliações de larga escala, como nas reportagens da
Revista Veja: Os melhores da turma (29/5/2002); A receita dos bons alunos (26/05/2004); Do
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zero ao topo do ranking, (11/07/2007), ou ainda na Revista Isto É, na reportagem Uma ponta
de esperança (13/08/2003).
Acerca da mesma categoria, ilustrativamente podemos acorrer à reportagem ‘ABCD na areia’
(Isto É, nº 1886, de 07/12/2005) relatando o trabalho de uma professora que, contrariando
métodos e instrumentos de ensino que não davam conta das necessidades da comunidade,
passou a ministrar aulas na praia, para acompanhar o cotidiano dos seus alunos. Neste relato,
a falta de zelo para com as condições da materialidade docente parecem, contraditoriamente,
motivo de orgulho: não é necessário salário digno, condições físicas adequadas, instrumentos
ou recursos técnicos, tampouco que haja uma preocupação efetiva com as dificuldades da
atividade laboral da professora, dado que enfrenta a rudeza de seu cotidiano impetuosamente,
por ‘vocação’.
Em relação as três categorias é possível sintetizar o que se refere as representações sociais,
forjadas a partir dos mecanismos de ancoragem e a objetivação, sendo que...
“o primeiro mecanismo tenta ancorar ideias estranhas, reduzi-las a
categorias e imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar [...]
O objetivo do segundo mecanismo é objetivá-los, isto é, transformar
algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está presente na
mente em algo que exista no mundo físico (MOSCOVICI, 2004, p.
61)”.
Desta maneira, a recorrência a certos temas (como avaliações em larga escala ou ‘bons’
exemplos de professores abnegados) cumpriria, no corpus documental em relevo, a função de
ancoragem, de tornar o tema mais familiar e palatável do grande público. “a ancoragem serve
para a instrumentalização do saber, conferindo-lhe um valor funcional para a interpretação e
gestão do ambiente” (JODELET, 2001, p.39).
No segundo movimento – a objetivação -, as ideias (agora já) familiares seriam traduzidas em
opiniões circunstanciadas, em pontos de vista engajados sobre uma dada realidade que (agora
é) cotidiana e conhecida.
As imagens/ideias de senso comum formadas, assim, repercutem nas representações sociais
produzidas sobre a docência, uma vez que estas...
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‘convencionalizam’ os objetos, pessoas ou acontecimentos que
encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma
determinada categoria e gradualmente as põem como um modelo de
determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas.
Todos os novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam
nele. Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adequam
exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma,
entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos
outros, sob pena de não ser nem compreendido, nem decodificado.
Nós pensamos através de uma linguagem; nós organizamos nossos
pensamentos, de acordo com um sistema que está condicionado, tanto
por nossas representações, como por nossa cultura (MOSCOVICI,
2004, p. 34).
Assim, quando um cidadão-consumidor-leitor emite uma opinião sobre a docência – mesmo
em absoluto desconhecimento técnico dos meandros da profissão -, ele não está de todo
equivocado, pois assenta sua percepção em uma base de representação social que lhe fora
endereçada (também) pela mídia como produtora de representações e cultura.

Conclusões provisórias
No corpus documental selecionado – e na estrita interpretação do mesmo -, a docência e sua
expertise profissional ainda são descritas a partir de caricaturas e estereótipos, vinculadas
sobretudo ao sacerdócio e a vocação. Tais descrições homogenizam situações por vezes
inconciliáveis, como se o cotidiano da atividade laboral docente tivesse uma única matriz
explicativa, contribuindo para a construção de representações sociais entendidas como “uma
forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que
contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET,
2005, p. 21).
A produção e difusão de representações da docência parece enveredar pela construção de uma
leitura da mesma que reforça os padrões de desvalorização do trabalho docente e pouco inova
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ou contribui para a crítica e superação de concepções tradicionalmente associadas a imagem
do professor, igualmente colaborando para a construção crítica de uma agenda educacional.
De igual forma, a representação social erigida com base nas informações da mídia acerca do
assunto, pode padecer do mesmo superficialismo e tratar a docência como um tema
secundário e caricato.
Desta maneira, a pesquisa assume a problematização do que parece óbvio, ou da
representação cotidiana que se faz sobre a docência, tendo a mídia como um dos suportes para
a construção das representações sociais sobre o assunto.
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JOVENS E ADULTOS E ESCOLA: MEMÓRIAS E SENTIDOS ATRIBUÍDOS

FERNANDES, Andrea da Paixão - Universidade do Estado do Rio de Janeiro e CAp-UERJ

Resumo
Este trabalho apresenta resultados de pesquisa realizada com estudantes da modalidade
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e entrecruza três campos teóricos: Educação de Jovens e
Adultos, Memória e Teoria das Representações Sociais, realizando uma interface entre
memórias e representações sociais de estudantes do Programa de Educação de Jovens e
Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Participaram 207 estudantes,
na faixa etária de 14 a 85 anos, matriculados em dez escolas cariocas, distribuídas
geograficamente pelo município. Esses sujeitos tinham estudado em escola pública, saído e
retornado à escola pública na modalidade de ensino denominada Educação de Jovens e
Adultos. Nesse artigo consideraremos mais especificamente um dos caminhos metodológicos
da pesquisa que permite desenvolver análise de parte dos instrumentos aplicados e que, por
sua vez, buscou conhecer que sentidos os jovens e adultos estudantes do PEJA participantes
da pesquisa atribuem à escola pública por meio da Técnica de Evocação Livre de Palavras,
fundamentada em Jean-Claude Abric. Cabe ressaltar que nossos diálogos também consideram
as contribuições de Serge Moscovici, Denise Jodelet, Celso Sá, dentre outros. Ao se buscar
captar os sentidos que esses estudantes atribuem à escola pública, pautamo-nos na associação
entre a reconstrução das memórias de escola e os sentidos atribuídos pelos sujeitos às suas
trajetórias escolares, podendo construir pontes capazes de ligar passado – presente – futuro. A
interpretação dos dados considera contextos sociais, culturais, históricos, econômicos,
políticos em que as representações sociais foram produzidas. A análise das palavras evocadas
consideram os professores como o possível núcleo central da representação e comprovam que
a categoria professor é marcada por polos de positividade, mas, também, de negatividade. Os
professores são os “heróis”, mas, por outro lado, há professores que, a partir dos sentidos
atribuídos pelos estudantes, precisam melhorar suas práticas pedagógicas. O movimento da
pesquisa nos permite reconhecer que os discursos dos estudantes revelam movimentos que
contribuem para a compreensão do “outrora” e do “agora” como relacionais, uma vez que a
expectativa depositada na escola para jovens e adultos possibilita esse entrelaçamento,
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refletindo as trajetórias complexas vividas por esses estudantes.
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Representações Sociais; Escola Pública

Introdução
Quem são os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e como eles se apresentam no
cenário da pesquisa por nós desenvolvida são o pano de fundo deste artigo. Articulando três
campos teóricos: EJA, memória e Teoria das Representações Sociais (TRS) a pesquisa em
tela realiza uma interface entre memórias e representações sociais de estudantes do Programa
de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) da Secretaria Municipal de Educação do Rio de
Janeiro (SME/RJ)1.
No recorte ora apresentado consideramos a aplicação da Técnica da Evocação Livre de
Palavras (TELP), fundamentada em Abric, junto aos estudantes do PEJA com idade
compreendida entre 14 e 85 anos, matriculados em dez escolas cariocas. Buscamos
compreender os sentidos atribuídos à escola pública a partir da resposta desses estudantes.

Jovens e Adultos, Escola e Representações
A diversidade que compreende o cotidiano e as especificidades das pessoas jovens e adultas
deve compor a organização da escola da EJA. A heterogeneidade peculiar a esta modalidade
de ensino faz com que o espaço do diverso seja repleto de riqueza social e cultural. São
aspectos que fazem desses estudantes seres ímpares que, por meio de suas histórias de vida,
memórias e representações, preenchem o cotidiano da EJA e, por sua vez, precisam ser
preenchidos por “escolas” que sejam múltiplas, diversificadas e, portanto, significativas para
essas pessoas de diferentes idades, aqui denominadas de sujeitos da EJA.
O campo de estudos das Representações Sociais (RS) considera a articulação de saberes
constituídos socialmente. Permite estabelecer ligações ou campo de relações que produzam
novos saberes a partir do que se conhece ou do que se deseja conhecer.
De acordo com Franco (2004), para se estudar e pesquisar RS é essencial conhecer os
1

O Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro
(SME/RJ) se organiza em PEJA I (correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental) e PEJA II
(correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental). Cada um deles se estrutura em dois blocos (I e II) com
duração de um ano letivo cada. No PEJA II, além dessa subdivisão, há as Unidades de Progressão (UP). Cada
bloco compreende três UP que são ministradas ao longo de um ano. O tempo de aprendizagem em cada UP ou
bloco está condicionado ao desenvolvimento cognitivo do estudante, podendo ser acelerado ou mais demorado.
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contextos dos quais os indivíduos participam. É necessário, então, realizar “análise
contextual”. Nas palavras de Franco (2004, p. 170), tal necessidade se apresenta por que “[...]
as representações sociais são historicamente construídas e estão estreitamente vinculadas aos
diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos que as expressam por meio de
mensagens, e que se refletem nos diferentes atos e nas diversificadas práticas sociais”.
Compreendendo-se a RS como pensamento do senso comum, projeta o sujeito pesquisado à
posição de quem constrói teorias a respeito desse senso comum para lidar com a escola, sua
complexidade e compreendê-la. Para essa investigação que tem como eixo a pesquisa em
educação para pessoas jovens e adultas, a TRS possibilita reconhecer como os sujeitos
estudantes tecem seus movimentos em relação à escola, sendo possível mapear os sentidos
que esses estudantes atribuem à mesma. Nessa perspectiva, a educação se articula à condição
humana e aos movimentos desenvolvidos pelos sujeitos, considerando diferentes culturas e
contextos sociais, saberes e possibilitando que cada ser humano seja, permanentemente,
ensinante e aprendiz. Assim, cada um vai se fazendo crítico, manifestando interesses, saberes
e leituras que possibilitam releituras de vida, de contextos e construção de representações
sobre o que valorizam em suas práticas escolares e em relação à escola.
Sem nos desprendermos da abordagem processual das RS, dialogamos prioritariamente nesse
texto com autores que têm contribuído com a abordagem estrutural. Apoiamo-nos teórica e
metodologicamente em Jean-Claude Abric. Segundo Abric (2000, p. 30), “uma representação
é constituída de um conjunto de informações, crenças, de opiniões e de atitudes a propósito de
um dado objeto social”, que, no caso desta pesquisa, materializa-se pela escola. A existência
de um sistema duplo de representação que reúna características básicas das representações
que, embora aparentemente contraditórias, sejam complementares entre si, possibilita que tais
representações apresentem marcas de consensualidade, por um lado, mas também de
diferenças individuais, por outro.
Todavia, a análise dos dados que nos propomos a fazer carrega marcas de aspectos
qualitativos da pesquisa que se associam aos quantitativos. Por entender que não há,
claramente, um limite entre um modelo e outro de abordagem para a pesquisa, pois, em RS,
ambas podem ser complementares, permitindo “um olhar processual sobre uma dada
representação ou uma visão estrutural da mesma” (OLIVEIRA, 2005, p. 88). Nossas leituras e
análises trazem marcas dessa flexibilidade e mobilidade; a interpretação dos dados da
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pesquisa considera os contextos sociais, culturais, históricos, econômicos, políticos em que as
representações foram produzidas, povoadas pelos sentidos atribuídos pelos participantes, no
caso, à escola pública e as suas trajetórias trilhadas.
A representação sobre os acontecimentos do passado-presente aparece no termo indutor
escola pública. Ao buscar reconhecer os sentidos atribuídos à escola pública pelos estudantes,
possibilita o levantamento de elementos centrais e periféricos das representações. É possível
inferir que as análises dessas representações permitem observar a existência de juízos de valor
inseridos nas lembranças e que vêm à tona ao evocarem, possibilitando que a representação
que um grupo elabora sobre certo tempo vivido (o da escola da infância) contribua para a
construção da memória coletiva desse mesmo grupo. As análises decorrentes da aplicação
dessa técnica possibilitam dialogar com as lembranças que esses sujeitos têm da escola da
infância, bem como com as expectativas que têm na escola de agora, mas não é nossa
intenção tecer essas considerações neste texto.
Para ABRIC (2000, p. 31), “a organização de uma representação social apresenta uma
característica específica, a de ser organizada em torno de um núcleo central, constituindo-se
em um ou mais elementos, que dão significado à representação.
Reportando-se ao termo indutor escola pública, 137 estudantes responderam à pergunta “O
que vem a sua mente quando você ouve falar em escola pública?”. Os estudantes do PEJA
registraram, em ordem de prioridade, cinco palavras que vieram as suas mentes. Na análise
das evocações, utilizamos o software EVOC 2000, desenvolvendo a construção do quadro de
quatro casas, o qual permite conhecer a ordem média de evocação (OME)2, com a distribuição
de elementos centrais e periféricos evocados pelos estudantes a partir do indutor.

Escola Pública: O que revelam os estudantes da EJA?
Fundamentada na abordagem estrutural das RS, após a tabulação das respostas e constituição
do corpus considerando-se aproximações de forma a transformar expressões e palavras
utilizadas em maior grau possível de homogeneização, realizou-se o tratamento dos dados
2

De acordo com Tura (1998), obtemos a ordem média de evocação ao atribuir pesos às palavras citadas ou
apresentadas pelos respondentes. À primeira palavra evocada confere-se peso 1, a segunda peso 2 e assim por
diante, até a última palavra evocada. Posteriormente, o somatório dos produtos obtidos é dividido pelo somatório
das frequências das palavras citadas, de acordo com suas posições, gerando assim a ordem média de evocação
(OME) de cada elemento.
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pelo software EVOC, possibilitando a distribuição das evocações. Considerou-se a OME e
sua frequência, com o termo indutor “escola pública”, conforme o quadro que se segue.
DISTRIBUIÇÃO DAS EVOCAÇÕES SEGUNDO A ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO (OME)
E SEGUNDO A FREQUÊNCIA DE EVOCAÇÕES, COM O TERMO “ESCOLA PÚBLICA”
Frequência >= 12
OME < 2,8
Aprender ler e escrever
Aprender
Boa
Ensino
Estudar
Professor

12
32
24
15
31
48

1,917
2,156
1,625
1,733
2,097
2,792

Frequência < 12
OME < 2,8
Direito
Educação
Escola gratuita
Escrever
Indisciplina
Ler
Oportunidade
Organização
Perda
Ruim
Ser melhor

6
10
5
9
8
10
6
5
5
5
7

2,667
2,600
2,400
2,222
2,250
2,300
2,333
2,400
2,000
2,400
1,571

Frequência >= 12
OME >= 2,8
28
14
14
16
14
14

3,429
3,000
3,571
3,188
3,071
3,143

Frequência < 12
OME >= 2,8
Afetividade
5
Alegria
5
Alunos
11
Convivência
9
Emprego
7
Força de vontade
5
Frequência
5
Limpeza
6
Matemática
11
Nada
5
PEJA
5
Provas
5
Recreio
7
Respeito
9

4,800
3,600
3,273
3,111
4,286
3,000
3,800
3,833
3,091
3,000
3,400
3,600
3,143
3,333

Amigos
Brincar
Direção
Escola
Merenda
Superação

Ao analisarmos as palavras evocadas pelos estudantes, percebe-se a representatividade da
palavra professor, articulada ao aprender, como um ato em si, ao aprender a ler e escrever, a
ensino, a estudar. Palavras que se apresentam no primeiro quadrante, compondo o possível
núcleo central da representação, com alta frequência e mais prontamente evocadas.
Percepções positivadas da escola pública são visíveis em diferentes palavras / expressões que
compõem cada quadrante. No primeiro quadrante, todas apresentam positividades. Centramse na objetivação da funcionalidade da escola pública, de seus processos e atores. A palavra
mais evocada, professor, reúne aspectos de positividade e de negatividade. Mas, independente
desses aspectos, garantem centralidade à figura do professor no contexto da escola pública.
No segundo quadrante, escola é lugar de superação, embora esta palavra reúna baixa
frequência. Outra palavra frequente é amigos e apresenta a ideia de socialização. Os sujeitos
que frequentam o PEJA trazem, tanto a expectativa de superação dos desafios impostos pela
vida, como o identificam como espaço de convivência; de fazer amigos. Superação e amigos,
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são ancoragens aos processos escolares que, no quadrante anterior, fizeram-se centrais.
A zona de contraste da representação apresenta a escola pública como lugar de múltiplas
possibilidades. É o lugar de escrever, ler, da educação, da oportunidade e do direito. Escola
é, portanto, um direito e uma oportunidade para esses jovens e adultos. Ao relacionar com os
princípios que constituem a educação e a EJA no Brasil, a palavra educação pode ser
compreendida na perspectiva do direito público subjetivo e escola pode ter o sentido de
espaço de implementação desse direito. Logo, interpretamos que se ancoram neste quadrante
perspectivas em processo de conquista, uma vez que o acesso a EJA é um direito que ainda
revela uma novidade em incorporação e consolidação no cenário educacional.
No quarto quadrante, mesmo destacando-se as palavras matemática e alunos, privilegiando a
ideia de escola como espaço do aprender, há uma profusão de elementos que revelam
esquemas e preocupações individuais em suas vidas cotidianas. Essas preocupações, que não
trazem sentido necessariamente negativo, podem ser somadas àquelas registradas no
quadrante periférico anterior. Algumas expressões do quarto quadrante reforçam positividades
voltadas às relações de convívio e sociabilidade (afetividade, alegria, convivência, recreio e
frequência) e ampliam os papéis escolares citados no segundo quadrante, relacionados a
processos de socialização cada vez mais requeridos nas/das escolas públicas.
Outras palavras se sobressaem pelo sentido de negatividade da escola: indisciplina, perda e
ruim no terceiro quadrante e limpeza e respeito, no quarto. Essa existência corrobora o fato de
que os esquemas periféricos comportam, na organização e na estrutura das representações,
contradições e críticas ao que se apresenta como idealizado em seus núcleos. Reafirmamos
que os sujeitos revelam preocupações sobre a escola e registram apreensões sobre situações
vividas nela e para além de seus “muros”, o que exige força de vontade para superar desafios.
Ainda como preocupação está o emprego; algo concreto para aqueles que possuem carteira
assinada ou mesmo que têm “trabalho certo”, mas não vivido e incerto para muitos que,
inclusive, não sabem se a escola poderá significar, de fato, a condição necessária para
conseguí-lo. Há emaranhados de ancoragens que se entrecruzam reforçando ou questionando
o núcleo centrado na valorização dos processos escolares voltados ao aprendizado, ao ensino,
ao estudo e aos professores da escola vistos positivamente.

Algumas anotações sobre o percurso
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Nessas considerações finais observamos como se tecem os sentidos captados nas evocações e
que revelam a organização e a estrutura dos sentidos que foram atribuídos à escola pública.
Há, em nossas análises, relação entre o primeiro quadrante do quadro de quatro casas e as
inferências feitas em relação ao aprender, seja na escola vivida antes, seja naquela cuja
vivência se reconfigurava no momento desta pesquisa. Este aprender, inclusive aquele voltado
ao ler e ao escrever, é e foi cercado de investimentos, crenças, apostas e incertezas, assim
como de buscas a necessidades e conquistas mais amplas, mais específicas e mais imediatas.
Os termos aprender e aprender a ler e escrever conjugam-se em aprenderes, que se associam
por ações vinculadas ao estudar e ao ensino. Prescindem, pois, de elementos que os ponham
em prática e que deem suporte para o seu desenvolvimento e para a efetivação do direito de
aprender. Entre esses elementos foi destacado o professor. Assim como os aprenderes, este
personagem não se fez somente por idealizações dos sujeitos pesquisados que o referenciaram
pelas suas virtudes e méritos como formadores, mas também apresentaram os reveses que, no
cotidiano da escola, são decorrentes de ausências, de descuido e de falta de apoio.
A escola, vista como espaço de ensinar, aprender e estudar, também se fez presente, não
apenas como periferia do sistema representacional, mas manifestada em expressões que
indicavam avaliação e adjetivação pelos estudantes. Embora em grande parte positivada e
apresentada como boa são presentes elementos indicadores de situações que dificultam a
permanência ou o aprendizado, assim como os que indicam necessidade de melhoria na
educação oferecida, considerando situações diversas, relacionadas ao aspecto social exterior
ao universo familiar, ou às questões específicas em que sugiram situações de fracasso, a partir
de histórias familiares ou escolares desencadeadoras de processos de evasão escolar.
A escola, porém, surgiu com destaque como espaçotempo de socialização, o que, a nosso ver,
ainda se apresenta de forma periférica na organização das representações da mesma pelos
jovens e adultos. Entretanto, ao mesmo tempo, esse papel se apresenta mais reforçado
atualmente, evidenciando suas novas funções: a de locus onde se constroem amizades,
divertem-se e também compartilham o alimento.
Embora os sujeitos de nossa pesquisa sejam potencialmente trabalhadores, observamos que o
trabalho não se constituiu como foco central dos significados atribuídos nas respostas. Esse
aspecto pode revelar situações do passado que indicam que a escola de “outrora” era
considerada, possivelmente, menos necessária para a garantia do trabalho e do emprego. Na
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atualidade o cenário é outro e, pela complexificação da sociedade, a escola se apresenta como
meio necessário para a conquista do trabalho qualificado ou para a ascensão no emprego. Tal
interpretação considera mudanças nas, ainda, novas relações dos modos de produção que
impactam o mundo do trabalho e que podem justificar sua evocação distante, na terceira
periferia, aparecendo como aspecto mais individualizado que interfere, dessa forma, na
organização da estrutura da representação. Reflete ancoragens dos sujeitos diretamente
afetados por essa necessidade. Ancoram-se aspectos importantes da representação, que se
apresentam como algo desejado no caminho de volta à escola; um valor a ser alcançado.
As linhas percorridas se cruzam, pois os percursos permitem que sentidos se articulem.
Possibilitam que o mapa desta rede de significados de representações e memórias considere
elementos que se entrelaçam ao se olhar para a forma e para as concepções que os sujeitos da
EJA produzem sobre a escola e sobre os efeitos das trajetórias vividas por eles na sua
formação escolar e humana. Assim, as vozes dos estudantes pesquisados permitiram
(re)conhecer e revelaram questões emblemáticas para a compreensão do sistema educacional
e dos diferentes sentidos da escola, ressaltando que os jovens e adultos ainda consideram a
escola uma referência. Por isso retornam a ela para dar continuidade ao seu processo de
escolarização.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo destacar a relevância do medo enquanto fator presente
nas representações sociais que alunas da Educação de Jovens e Adultos possuem a respeito da
escrita. Quando realizada uma incursão nas representações sociais de doze alunas dos anos
iniciais da Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal Fluminense campus Campos
Centro, várias falas foram percebidas nesse sentido. Quando nos dispusemos a analisar as
falas das participantes, as percebemos plenas de sentidos reveladores de uma tensão permeada
pelo medo que possuíam quando escreviam. O trabalho foi orientado pelo caminho das
Representações Sociais, com base, sobretudo, nas contribuições de Serge Moscovici, que
auxiliaram no aprofundamento da compreensão de que representações guiam e remodelam
comportamentos nos processos sociais de atribuição de sentido. Esse aporte teórico e
metodológico estruturado sobre uma abordagem qualitativa dos elementos sociais, afetivos e
mentais permitiu, em se integrando a linguagem, analisar as relações sociais e identificar falas
significativas a esse respeito. Aspectos de uma dominação histórica são ressaltados, pois se
entende que eles exigem uma revisão das concepções que se tem da escrita, tanto como
extensão da comunicação quanto como um direito, para que necessariamente, contribua à
emancipação do pensamento humano. Pensamos que o domínio da expressão escrita é um
direito que só alcançará visibilidade e viabilidade prática se a naturalização do medo discente
e docente de escrever for problematizada teórica e metodologicamente. A partir dessas
concepções é que se buscou compreender como a escrita se apresenta então como objeto
cognoscível para as alunas da Educação de Jovens e Adultos e como o medo permeia essa
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relação. Diante da análise realizada, pôde-se inferir que se a escola considerar e interagir com
os saberes acumulados dos jovens e adultos e vê-los com seu protagonismo positivo, a EJA
poderá deixar de ocupar o lugar de suplência para ser um espaço de educação por toda a vida
que restitui e consolida a cidadania plena.
Palavras-chave: Representações Sociais, Educação de Jovens e Adultos, Escrita, Medo.

Abstract
The present paper aims to highlight the relevance of the fear as a factor present in social
representations that Young and Adult students have about the writing. When performed an
incursion in social representations of twelve students from the early years of Young and
Adults from Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro, several speeches were
perceived accordingly. The work was guided by the Social Representations way, based mainly
on the contributions of Serge Moscovici, who assisted in deepening the understanding that
representations guide and reshape behaviors in social processes of attributing meaning. This
theoretical and methodological contribution structured on a qualitative approach to the
social, emotional and mental elements allowed in integrating language, analyze social
relations and identify significant statements in this regard. Aspects of a historical domination
are emphasized, since it is understood that they require a revision of the concepts we have of
writing, both as an extension of communication and as a right, that necessarily contribute to
the emancipation of human thought. We believe that the domain of written expression is a
right that only achieve visibility and practicality are the naturalization of fear student and
teacher of writing is theoretically and methodologically problematic. From these notions is
that we sought to understand how writing then introduces himself as knowable object to the
students of Young and Adult Education and how fear permeates this relationship. Based on
the analysis performed, it might be inferred that the school consider and interact with the
accumulated knowledge of young and adults and see them with their positive role, Young and
Adult Education may stop taking the place of substitutive to be a space in education by all life
that restores and strengthens full citizenship.
Keywords: Social Representations, Young and Adult Education, Writing, Fear.

Introdução
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Este trabalho, fruto de pesquisa realizada no Instituto Federal Fluminense campus Campos
Centro no município de Campos dos Goytacazes-RJ tem como objetivo destacar a
importância das representações do medo na escrita no intuito de ir além do que o senso
comum diz a respeito desse objeto. Para tanto, apresenta representações sociais de um grupo
de alunas regularmente matriculadas no primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos
e as analisa segundo a formação de metáforas.
. É com o intuito de rachar obviedades sobre esse mundo social e culturalmente escrito que se
propõe incursionar nessa temática, denunciando o medo enquanto componente coletivo e
socialmente mantido nas relações escolares.

A escrita e o medo na escrita
Parte-se aqui, da noção de que a linguagem escrita ocupa um lugar essencial no registro de
memórias, ideias, emoções e sentimentos e funciona, ou, deveria funcionar, como instrumento
de compreensão e intervenção na realidade, permitindo ao homem transformar-se a partir da
sua utilização ativa e repleta de sentidos abstratos, conscientizadores e sofisticados.
Em se tratando de tempo histórico, sabe-se que a escrita é uma invenção relativamente
recente. Seus primeiros registros, com algum grau de sistematização, não tem mais de cinco
mil anos. Está ligada à construção de um modo abstrato de mediação das práticas sociais
desde seus primórdios. O uso desse instrumento por uma classe privilegiada funcionou e
continua funcionando como forma de dominação. Na obra A invenção do cotidiano, o
historiador Michel de Certeau (1994, p. 230) defende que a prática da escrita estaria
intimamente vinculada ao sistema de produção:
O domínio da linguagem garante e isola um novo poder, “burguês”, o
poder de

fazer história

fabricando linguagens. Este

poder,

essencialmente escriturístico, não contesta apenas o privilégio de
“nascimento”, ou seja, da nobreza: ele define o código da promoção
socioeconômica e domina, controla segundo suas normas todos
aqueles que não possuem esse domínio da linguagem. A escritura se
torna um princípio de hierarquização social que privilegia ontem o
burguês, hoje o tecnocrata. Ela funciona como uma lei de educação
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organizada pela classe dominante que pode fazer da linguagem o seu
instrumento de produção.

Britto (2011, p. 54) corrobora com o exposto quando diz que:
Há, portanto, um vínculo estreito entre a escrita e as formas de poder e
de apropriação dos bens simbólicos produzidos na própria cultura
escrita. E isto não é de estranhar quando se considera uma ordem
social em que a apropriação desigual da produção é essencial. Como
ocorre com qualquer outra técnica, a posse da escrita, na sociedade de
classes, está desigualmente distribuída. Quem mais a domina e faz
mais uso dela são os grupos que detêm o poder econômico e político.

A escrita é mais do que um instrumento e o ser humano possui a necessidade de expressar-se
e as formas como graficamente se inscreveu no mundo são consequências dessa necessidade.
Artefatos da escrita se constituíram a partir de ações que o homem decidiu colocar no papel.
Para o canadense Olson (1997, p. 10):
[...] vivemos não tanto no mundo quanto no mundo tal como ele é
representado por esses artefatos. O tema da escrita tem a ver com as
propriedades especiais e peculiares desses artefatos, com esse mundo
de papel, com sua força e suas limitações, com seus usos e abusos,
com sua história e mitologia; e tem a ver com os tipos de competência
e com as modalidades de pensamento e percepção que intervêm na
abordagem e na exploração desse mundo de papel.

A respeito da crença de a escrita ser mera transcrição da fala, Olson defende que,
equivocadamente, a escrita passou a ser vista como modelo para a própria fala, já que
introjetamos a linguagem em cima de um sistema de escrita convencionado. A romancista
Clarice Lispector (1978, p. 6) disse certa vez que “escrever e ler é um caminho sem volta”. A
respeito do medo de escrever, ela comentou:
[...] tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe.
Perigo de mexer no que está oculto, o mundo não está à tona, está
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oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para
escrever tenho que me colocar no vazio, Nesse vazio terrivelmente
perigoso: dele arranco sangue. Sou um escritor que tenho medo da
cilada das palavras: as palavras que digo escondem outras - quais?
Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo.
Do momento de escrever, pontuou: “No momento em que escrevo, minha nudez é casta. E é
bom escrever: é a pedra passando enfim. Entrego-me toda a esses momentos” (2010, p. 32). E
também disse (ibidem, p. 85), apontando para o caráter metacognitivo da escrita:
Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade
intensa. É que, ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas.
É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente das coisas, das
quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia.
Caberia assim, à modalidade escrita um estatuto mais valorizado, uma vez que a palavra
escrita é alimento e matéria de desenvolvimento da consciência humana e a apropriação dessa
modalidade de linguagem colaboraria para o despertar dessa consciência com função de fazer
evoluir o modo de pensar do homem – do mundo concreto dos objetos para um mundo muito
mais abstrato e sofisticado de pensar. Como destaca Maingueneau (1998, p. 55), é justamente
o canal gráfico que permite estocar informações e transportá-las no tempo e no espaço.
Escrever naturalmente não é fácil; escrever na sala de aula parece ser ainda pior e isso gera
medo. Geraldi (1996, p. 65), pensando a respeito das dificuldades referentes à escrita, diz que
na escola, ela “foge totalmente ao uso da língua”, ou se dá em uma “situação de emprego da
língua [...] artificial”, uma vez que os estudantes escrevem exclusivamente para um único
leitor: o professor, que corrigirá esta produção para dar nota. Tanto esse aspecto artificial do
uso da língua quanto o sensível aviltamento da qualidade de ensino fazem com que estudantes
apresentem muitas dificuldades.

Dos dados - desenvolvimento
A Teoria das Representações Sociais que fundamenta metodológica e teoricamente esse
trabalho foi escolhida por permitir uma estrutura de análise que pode acessar com mais
profundidade os teores imersos nos íntimos desses sujeitos e levantar compreensões sobre
suas realidades e experiências com o mundo da escrita.
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Além de ganhar contornos teóricos cada vez mais sólidos desde a sua inauguração por Serge
Moscovici em 1961, a Teoria das Representações Sociais possui aspectos compatíveis com os
objetivos propostos neste artigo, pois “possibilita apreendermos o conteúdo de uma
representação não somente a partir do que o sujeito fala, mas de todas as formas de
linguagens a que ele recorre para expressar o enunciado”. (Cardoso, 2007, p. 59)
A conceituação mais consensual entre os pesquisadores do campo segundo Arruda (2002, p.
138) é a Denise Jodelet (2002, p. 22), segundo a qual, “As representações sociais são uma
forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e
que contribuiu para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Arruda
(ibidem) ainda destaca que, para Jodelet, a representação social deve ser estudada articulando
elementos afetivos, mentais e sociais e, integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da
comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a realidade material, social e
ideal sobre a qual elas vão intervir.
Dentro da conceituação clássica, entendida como conjunto de conceitos, proposições e
explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais, Moscovici
(1978, p.49) explica que:
Uma representação pressupõe uma “preparação para a ação”, sendo
assim ela não apenas guia o comportamento, mas remodela-o e
reconstitui os elementos do meio ambiente no qual ele tem lugar,
conseguindo, então sugerir-lhe um sentido, integrando-o numa teia de
relações em que se encontra o objeto, articulando-o e dando-lhe
significado ao mesmo tempo em que torna a representação estável e
eficaz.
Passeggi (2003) admite que “as representações sociais herdam a plasticidade constitutiva da
linguagem e a dinamicidade da dimensão contextual onde elas se atualizam” e não deixa de
ressaltar que seu uso jamais é neutro ou transparente. Faz uso de uma abordagem processual
nesse estudo porque, assim como nós, considera:
as representações sociais como uma versão do mundo, passível de ser
negociada, implicando tensões, cooperação e conflitos, constitutivos
das situações de comunicação, nas quais os interlocutores constroem e
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reconstroem os sentidos, aderindo ou resistindo ao conjunto das
representações que circulam no discurso. (2003, p. 47)

Quando nos dispusemos a analisar as falas das participantes, as percebemos plenas de
sentidos reveladores de uma tensão permeada pelo medo que possuíam quando escreviam.
Na dinâmica das leituras e análises feitas sobre o que foi uma escuta sensível para as falas
conseguidas, vimos que, tal qual o dito popular do “beco sem saída”, o escrever para as alunas
participantes é sinônimo de aflição. Aqui, “se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come”,
uma vez que não há outra opção que não seja sofrer: sofre-se por medo de escrever; sofre-se
por não conseguir escrever sem medo.
Várias falas do senso comum emergiram nesse sentido, mostrando como a relação delas com
a escrita vêm sendo marcada por vícios dominantes. Os aspectos notáveis nesse sentido
foram: escrever é escrever sem erros; escrever é difícil; escrever é um sofrimento; escrever dá
medo ou nervoso; escrever gera insegurança ou vergonha. Aqui temos uma concepção de
escrita numa perspectiva que expressa a dominação que vivem enquanto alunas da EJA num
sistema que mais exclui do que integra.
Quando nos detivemos a encontrar aspectos que fossem comuns nas falas dessas alunas sobre
a relação delas com suas escritas nesse sentido, encontramos de forma não linear e
relacionando-se entre si, falas que expressam: o comprometimento (por vezes sofrido e não
prazeroso) com a “perfeição gramatical”; a fluidez de uma escrita natural somente com
aqueles que não se colocam na postura de avaliadores; o sofrimento no corpo; a transferência
da responsabilidade do acerto ou “da coisa certa” para o outro; a “doença na mente”; a
vergonha; a dúvida e a insegurança, mas, sobretudo o medo.
As falas que seguem expressam e ilustram o que dissemos:

- Às vezes eu escrevo corretamente, mas se eu imaginar que alguém vai ler, aí eu
acabo errando. (M.F.)
- Só porque tem gente perto, já dá um branco, já fico nervosa. (S.)
- Aquele frio na barriga! Ih! Dá aquele friozinho na barriga: "Ih, será que eu vou
conseguir?" A mão fica trêmula, dá aquele nervoso! Menina, oh... é difícil! (L.)
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- Se você, por exemplo, se você não souber escrever, como é que você vai se realizar?
Você vai se sentir frustrada, né?(M.V.)
- Se for uma coisa assim, necessária, eu prefiro pedir a uma pessoa, pra não entregar
errado, pra não passar vergonha. (M.V.)
- Nós todas estamos com a mesma doença: trocar as letras. Isso só pode... (e aponta
para a cabeça). (M.F.)
-É medo. É medo de errar. Medo de errar, não saber escrever, trocar a letra... (L.)
- É ruim... Os filhos às vezes corrigem: Mãe, você escreveu errado aqui; tá faltando
letra... Aí eu fico meio encabulada. (O.)
- É muito difícil quando eu escrevo uma palavra errada. Dá medo, entendeu?(S.)

Considerações Finais
Diante da análise realizada, entendemos que se a escola considerar e interagir com os saberes
acumulados dos jovens e adultos e vê-los com seu protagonismo positivo, a EJA desocupará o
lugar de suplência para ser um espaço de educação por toda a vida que restitui e consolida a
cidadania plena.
Nesse sentido é que apostamos na relevância da Teoria das Representações Sociais como
metodologia de acesso às complexas relações dos jovens e adultos com a escola e o
conhecimento escolarizado uma vez que tal Teoria consegue postular, de forma privilegiada,
o reconhecimento do outro em sua compreensão de mundo.
As falas enquanto representações da escrita aqui explicitadas, com foco na dimensão do
medo, não deixam de ser “matéria-prima” que privilegiam a formulação de metodologias
pedagógicas que dão visibilidade ao que é por vezes ignorado: os pensamentos, as
inquietações e as dúvidas.
Percebemos, ao final, que esse tipo de abordagem teórico-metodológica oportuniza que
sujeitos como os sujeitos de EJA, sejam vistos como sujeitos “desejantes”, autores de suas
próprias falas e com capacidade para expressar seus anseios, construindo uma história
engajada num mundo que dificilmente permite que sejam ouvidos e reconhecidos. Que possa
haver assim, mais discussões em torno da naturalização do medo de escrever que, de forma
paradoxal, se dá em qualquer nível de escolaridade e mais, se dá em silêncio, de forma opaca,
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de modo que tanto estudantes quanto professores acreditam que os pares dos níveis seguintes
não sentem os mesmos receios.
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Resumo
Depois de tanto tempo envolvidos com a Guerra Civil e suas consequências, os jovens
estudantes africanos olham para o futuro vislumbrando e almejando uma vida melhor. Este
estudo tem por objetivo compreender e analisar as representações sociais que estes jovens
elaboram e expressam sobre os sonhos de suas vidas e o que pretendem fazer para alcançálos, assim como extrair lições para uma reflexão sobre o que um jovem pensa e imagina ser e
fazer para alcançar o sonho de sua vida. Para aprofundar o assunto, realizamos uma pesquisa
com trinta e oito participantes da cidade de Luanda, capital de Angola, na África.
Escolheu-se como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais, por ser a representação
influenciadora da ação e capaz de descrever e possivelmente explicar fenômenos específicos
de modo adequado. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário com
questões fechadas, a fim de conhecer o perfil dos jovens; e, com questões abertas, para captar
as representações sociais dos jovens participantes. Entre estas questões estavam às seguintes:
Qual é o sonho de sua vida? O que você pretende fazer para tornar este sonho real? As
respostas foram diversificadas contribuindo para uma relevante análise. Os dados originários
das questões fechadas foram submetidos a uma análise percentual; os dados provenientes a
partir das respostas dadas às questões abertas foram submetidos à Análise de Conteúdo, sendo
esta uma ferramenta que se trata de entender melhor um discurso, de fazer inferências a partir
das mensagens. Com os dados levantados, foram criadas categorias não definidas, isto é,
surgindo a partir das respostas dadas pelos entrevistados. Os resultados desta análise indicam
que mesmo vivendo sempre à deriva de uma vida instável, especialmente pelas consequências
que uma Guerra lhes proporciona, os sonhos de um jovem angolano giram sempre ao redor de
uma estabilidade financeira na definição de uma profissão que venha lhe trazer esta
estabilidade, assim verifica-se que os sonhos dos jovens angolanos estão direcionados à
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estabilidade financeira e a estabilidade emocional buscando-as na realização profissional e
satisfação de suas necessidades.
Palavras-chave: Representações Sociais; estudantes; jovens africanos.

Introdução
Ao viver num país, no qual guerras e conflitos civis são uma realidade desde sua formação, os
jovens de Angola vivem na iminência de algum conflito étnico ou mesmo político. Essa
situação, por sua vez, vem colocar dúvidas sobre o futuro de seu país ou mesmo sobre o seu
próprio futuro.
O país tem vivido os últimos 11 anos sem a ameaça e a presença da Guerra na vida de seus
habitantes, mas a maior parte de seus habitantes viveu e conviveu com a rotina e a incerteza
que uma Guerra Civil proporciona. Os pesquisados, de alguma forma, estiveram envolvidos
pela Guerra e pelos efeitos que a mesma produziu na vida dos habitantes de Angola. São
jovens que estão na fase de transição entre o período de guerra e de paz, porém, sem a
segurança plena de que isso seja contínuo. Sonham com uma vida melhor, mais tranquila e
serena do que a realidade em que vivem.
A pesquisa busca entender o que esses jovens pensam sobre o seu futuro, suas expectativas e
o que pretendem fazer para alcançar seus sonhos.

Justificativa
Para Moscovici (2012) as Representações Sociais são ferramentas mentais, operando na
própria experiência, moldando o contexto em que os fenômenos estão enraizados, e não são
apenas registros de dados ou sistematização de fatos.
Com o intuito de compreender os pensamentos elaborados pelos jovens angolanos, escolheuse como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais, por ser a representação
influenciadora da ação e capaz de descrever e possivelmente explicar fenômenos específicos
de modo adequado.

A pesquisa
Esta investigação objetiva interpretar as Representações Sociais que jovens angolanos
elaboram e expressam sobre o sonho de suas vidas e o que pretendem fazer para tornar esse
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sonho real. A pesquisa contou com a participação de 38 jovens, sendo estes estudantes de um
colégio que faz parte da rede oficial de ensino na cidade de Luanda, capital de Angola, na
África.
O instrumento utilizado foi um questionário com questões fechadas, a fim de conhecer o
perfil dos jovens; e, com questões abertas, para captar as representações sociais dos jovens
participantes. Os dados originários das questões fechadas foram submetidos a uma análise
percentual; aos dados provenientes a partir das respostas dadas às questões abertas, foram
submetidos à Análise de Conteúdo.

1.

Apresentação e discussão dos resultados

1.1 caracterização contextual e dos participantes
As informações produzidas por esta investigação, contou com a participação 38 jovens na
faixa etária de 16 a 21 anos, sendo 15 do sexo masculino e 23 do sexo feminino. São
provenientes de um colégio, situado na cidade de Luanda, que faz parte da rede oficial de
ensino deste país e atende mais de 2000 alunos, em todas as turmas da formação básica e
secundária.
Dos pesquisados, 98% são solteiros e 2% possuem uma companheira mantendo uma união
estável; 95% deles moram com a família, enquanto 5% dizem morar sozinhos; 95% não
possuem filhos e 5% já possuem filhos. Quanto à religião, 58% disseram que participam de
alguma atividade religiosa de forma periódica e sistemática.
Os jovens participantes habitam em um país que embora seja o 2º. maior produtor de petróleo
do mundo e de diamantes da África subsaariana, a corrupção é uma das mais altas do mundo,
sustentando uma classe alta formada por políticos e militares. Por outro lado, o país vive num
grande contraste, onde 37% de sua população vive abaixo da linha da pobreza, promovendo
uma desigualdade social muito grande.
Tendo em vista essa realidade, realizamos uma pesquisa com jovens angolanos, com o intuito
de descobrirmos quais os sonhos que esses jovens têm para sua vida e o que pretendem fazer,
ou mesmo, o que acham que devem fazer para tornar esses sonhos uma realidade em sua vida.

1.2 representações sociais
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As Representações Sociais estudadas abordam sobre os sonhos de vida dos jovens africanos
participantes e como pretendem tornar seus sonhos realidade.
Com os dados levantados, foram criadas categorias a posteriores, isto é, surgindo a partir das
respostas dadas pelos entrevistados. Franco (2012, p. 63) ressalta que a criação de categoria é
o ponto crucial da análise de conteúdo.
As respostas foram diversificadas, contribuindo para a criação de diversas categorias. As
porcentagens forma calculadas de acordo com o número de respostas obtidas e não ao número
de participantes.

.
Num país de desigualdade social, 68% dos jovens angolanos apontam a formação acadêmica
como o seu grande sonho, e assim, realizando-se profissionalmente.
As profissões elencadas na pesquisa e apontadas pelos jovens africanos são sempre vistas com
certo “status” diante da sociedade, e assim, são socialmente aceitas na visão de uma maioria
da população. Tais profissões apontam um pulo na escala social que podem promover a
satisfação de necessidades subjetivas emocionais, apontada por 29% dos jovens pesquisados,
como o sonho de sua vida.
Tais necessidades emocionais a serem satisfeitas pelo alcance de seus sonhos podem indicar
um pensamento constante na vida que esses jovens levam hoje. E, que se resolverem tais
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problemas e dificuldades estarão realizando seus sonhos de futuro. A necessidade de “ser
feliz”, de “amar e ser amado”, ter “posição social” ou mesmo uma “vida tranquila”, reforça a
condição de vida atual e percebida por estes jovens em contraste com o que eles desejam para
si mesmos no futuro.
Os sonhos de um jovem angolano também recaem sobre a estabilidade financeira a ser
adquirida; 21% dos pesquisados apontam esse fator, onde a estabilidade, ou mesmo ser rico e
poder viajar apontam para necessidade que permeia no meio da juventude angolana.
Possivelmente, pela observação do tipo de vida de uma classe social rica em contraste com a
vida da maioria da população, acredita-se que a estabilidade financeira seja o grande sonho de
vida destes jovens e teriam uma vida sem problemas.
Interessante notar que, empatados em 8% dos pesquisados, os jovens apresentam duas
situações em contraste. Alguns apresentam o desejo de melhorar a sociedade onde vivem e
outros desejam chegar a uma posição de respeito e glamour perante a sociedade, apontando o
desejo de ser um jogador de futebol e até mesmo serem mafiosos.
Neste caso, vale ressaltar que 8% dos jovens, têm o desejo de ser um mafioso. Considerando a
veracidade de sua resposta, é importante notar o que a figura de um mafioso se impõe na
mente de um jovem a ponto de desejar ser um. Possivelmente, os pesquisados devem ter uma
experiência de vida em relação ao mafioso e a influência do mesmo sobre a comunidade,
impondo o respeito e o medo. Revelando o domínio e o medo apresentado pelo poder paralelo
nas comunidades, especialmente de baixa renda.
Um bom percentual, 11% dos pesquisados, ainda aponta ser cedo para definir seus sonhos ou
mesmo não responderam a este quesito. Com um índice menor, 3%, os jovens vêm a
satisfação de suas necessidades espirituais como o sonho de sua vida.
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Ao serem questionados sobre o que pretendem fazer para tornar seu sonho real, grande parte
respondeu o esforço pessoal. Para tanto, acreditam ser necessário estudar, ter foco e cuidar da
saúde. Considerando que o sonho da maioria dos jovens seja alcançar um bom emprego e com
base em sua vida acadêmica, não é estranho perceber que 87% dos jovens acham que estudar
seja o que deve ser feito para alcançar seus sonhos.
Percebe-se que os jovens vêm o estudo como a maneira de alcançarem bons empregos e
consequentemente obterem uma estabilidade financeira e adquirir bens materiais, que também
faz parte dos sonhos dos jovens angolanos.
Ainda a relação com o trabalho é forte na mente destes jovens, pois ainda enxergam no
trabalho um meio pelo qual seus sonhos podem ser alcançados. Das respostas obtidas, 16%
dos pesquisados atestam que o trabalho, bom e honesto, pode ser o caminho para a realização
de seus sonhos.
As relações humanas são apontadas por 8% dos jovens pesquisados, indicados como o meio
para se alcançar os sonhos. Neste quesito, o relacionamento interpessoal e o que se envolve
para um relacionamento saudável, são apontados como o caminho para o alcance dos sonhos
e, para isso, foi citado as atitudes de amar as pessoas e a troca de experiências.
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Também 8% dos pesquisados apontam que o enlace matrimonial, o encontrar o parceiro ideal,
seja importante meio para alcançar seus sonhos. Embora não explícito, a convivência feliz em
família e o bom relacionamento entre todos os membros da família são implicitados como
fatores importantes na conquista dos sonhos, que, para alguns, pode ser somente ter um lar
feliz e harmônico.
Algumas respostas foram apresentadas de maneira interessante e para se fazer pensar, uma
vez que foram apontadas de forma muito subjetiva e, aparentemente sem sentido em relação
às respostas da pesquisa. Embora sem sentido aparente, foram assinaladas pelos pesquisados
como o que pensam como um importante meio para alcançar seus sonhos e que as foi
apresentado às seguintes ações: ajudar os necessitados (3%), acreditar (3%), ir para a França
(3%), e não encarar a vida com tanta seriedade(3%).
Também foi apontado, por 3% dos pesquisados, que andar com bandidos, deva ser o que se
deve fazer para alcançar seus sonhos. Possivelmente, os mesmos que desejam ser mafiosos,
apontam que se andarem com bandidos hoje, poderão vir a ser o chefe deles algum dia,
tornando-se mafioso. Ainda isso indica a vontade de ter o poder e ser respeitado em sua
comunidade, algo que talvez jamais conseguisse em sua vida profissional, mas que seria mais
fácil o caminho da delinquência.

Considerações finais
É muito difícil para muita gente pensar ou sentir o que jovens angolanos pensam e sentem,
uma vez que a realidade é diferente. Depois de viverem intensamente o clima de uma Guerra
Civil, onde pessoas eram mortas todos os dias, inclusive membros de suas famílias, passaram
a conviver com essa dura realidade.
Mesmo depois, do término da Guerra, conviver com a realidade de miséria, fome e destruição
ao seu redor, os jovens angolanos sofrem com essa situação e isso prejudica sua visão de
futuro, vivendo sempre a incerteza de uma situação de paz e prosperidade.
Os sonhos de um jovem angolano giram sempre ao redor de uma estabilidade financeira na
definição de uma profissão que venha lhe trazer esta estabilidade. Vivendo sempre à deriva de
uma vida instável, especialmente pelas consequências que uma Guerra lhes proporciona, os
sonhos dos jovens angolanos estão direcionados à estabilidade financeira, estabilidade
emocional e buscam isso na realização profissional e satisfação de suas necessidades.
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Tendo seus sonhos regidos por uma formação superior e assim, conseguir sua estabilidade
emocional e financeira, os jovens pesquisados assinalam o esforço pessoal e o seu trabalho
como a forma que existe para alcançar seus sonhos. Como alunos que pertencem a uma classe
econômica baixa e ainda abalados emocionalmente pelas consequências da Guerra, os jovens
pesquisados tem esse caminho a trilhar.
Conscientes de que sem esforço pessoal não conseguem atingir o patamar dos jovens filhos da
alta classe que domina o país, que vivem um glamour em sua vida e atividades sociais, estes
jovens se lançam na busca de seus sonhos através de seu esforço pessoal.
Esforço esse cristalizado em sua mente pelo fato de não pertencerem à classe social alta de
Angola e que se desejarem algo a mais, só alcançarão através de si mesmo. Por isso,
frequentam a escola e entendem que esse seja o caminho para alcançar sua formação superior
e consequente empregabilidade que possa lhe trazer a estabilidade financeira e social.
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OLHARES SOBRE A HISTÓRIA DE BRASÍLIA: UMA ANÁLISE DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES SOBRE A HISTÓRIA DE
BRASÍLIA, A PARTIR DO DOCUMENTÁRIO BRASÍLIA SEGUNDO
FELDMAN

FRAZ, Joeanne Neves

Resumo
Esta comunicação oral originou-se da dissertação de Mestrado Olhares sobre a História de
Brasília: uma análise das representações sociais de alunos sobre a história de Brasília, a partir
do documentário Brasília segundo Feldman (de Vladimir Carvalho), defendida em 2004
(UNB). Objetivo que partiu da questão: Que representações os alunos constroem sobre
aspectos da história de Brasília, a partir de documentários sobre a construção da cidade?
Representação do real e a história da cidade que funcionam como pano de fundo para a
experiência com documentários no ensino de história e a análise de Representações Sociais
acerca da Capital Brasileira. A coleta de dados utilizou-se da observação participante e da
entrevista parcialmente estruturada. As representações sociais foram interpretação e
percepção da cena histórica, organização das relações do indivíduo com sua realidade,
revelando-nos costumes, atitudes e comportamentos dos alunos no espaço ao qual pertencem,
apropriando-se da realidade, presente e passada, reconstituindo-a a partir de suas impressões.
Palavras-chave: Representações Sociais; Documentários/Cinema; História de Brasília;
Educação

Introdução
Esta comunicação oral apresenta a pesquisa realizada para a dissertação de Mestrado
defendida em 2004 na Faculdade de Educação, da Universidade de Brasília (UNB). Nesta,
analisou-se as Representações Sociais construídas pelos alunos (8ª séries do Ensino
Fundamental, atual 9º Ano) sobre a história de Brasília, tendo como referencial o
documentário Brasília segundo Feldman (1979), do cineasta Vladimir Carvalho. Nestas
buscamos identificar situações destacadas pelos estudantes, que serviram de referenciais de
interpretação e reflexão; procuramos entender como os estudantes elaboraram suas
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representações sociais do momento histórico, partindo do olhar que o documentarista teve
daquele período em que a cidade era edificada; caracterizar o documentário como instrumento
ao processo ensino-aprendizagem de História, identificando seu papel de capacitar os alunos
para a interação com o mundo que a imagem lhe apresenta.
Objetivos que partiram do problema de pesquisa: Que representações os alunos constroem
sobre aspectos da história de Brasília, a partir de documentários sobre a construção da cidade?
Assim, questionamo-nos acerca de outras possibilidades para o discurso pedagógico sobre a
história da capital brasileira, quais as perspectivas do cinema-documentário vir ser
considerado como fonte de pesquisa e ensino de História nas escolas, instrumento de apoio na
leitura do passado e oferecer uma compreensão do presente.
O documentário atuou como base para as percepções dos alunos, estas foram capazes de
fornecer informações que não retrataram apenas àqueles indivíduos do passado, com seus
elementos, símbolos e formas, mas também servindo de meio para “[...] o exercício de análise
das mensagens e para formar atitudes de observação no estudante de hoje” (CARNEIRO;
FIORENTINI, 2001, p.53). Modos de ver o passado, que atualmente têm se baseado em
recursos comunicacionais do presente.

1. Abordagem metodológica
A abordagem metodológica, neste estudo, centrou-se nos processos de trabalho desenvolvidos
na sala de aula (e na própria escola) pela professora de História e em dados levantados na
realidade estudada (cultura escolar). O trabalho de campo foi junto à direção da escola, à
orientação pedagógica, à professora de história e seus alunos (62 sujeitos). Procuramos
respeitar o andamento das classes (8ª séries A e B; atual 9º ano, 59 alunos de um Centro de
Ensino Fundamental localizado na cidade-satélite de Taguatinga), sem interrompermos o
cotidiano escolar de aprendizagem.
A coleta de dados se deu pela observação participante e entrevistas parcialmente estruturadas
(LAVILLE; DIONNE, 1999) na interpelação dos sujeitos de pesquisa. Esses instrumentos de
coleta de dados foram utilizados para conseguir informações relativas aos aspectos da
realidade em estudo, priorizando o cotidiano e também como forma de examinar o
documentário e seu diretor. Compreender o documentário e sua proposta contribuiu para
entender as possibilidades de sua utilização na cena pedagógica.
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Optamos pelo documentário Brasília, segundo Feldman (1979) de Vladimir Carvalho, pois
este tem a duração de 20 (vinte) minutos, linguagem de fácil compreensão na abordagem da
história da construção da cidade e os acontecimentos relacionados a ela.

2. Abordagem teórica
Construída como representação de um paradigma da modernidade brasileira, Brasília tem sua
história relacionada à estabilidade do governo JK (1956-1960). Benevides (1976) e Simões
(2000) balizaram os estudos deste período e da figura do presidente Juscelino Kubitschek.
O cinema oferece infinitas possibilidades de produzir significados e servir de instrumento ao
processo de ensino e aprendizagem. Incentivando discussões a respeito da história de Brasília,
favorecendo o confronto das diferentes interpretações e trazendo a experiência com o
documentário para a prática do professor. Procuramos, assim, apresentar uma reflexão a
respeito da relação história e cinema.
Esta relação foi conseqüência de um processo de reformulação dos conceitos e dos métodos
da historiografia, iniciado com o desenvolvimento da Escola dos Annales (BURKE, 1997).
Nesta pesquisa, a relação da Educação com o cinema balizou-se nos estudos de Duarte
(2002); Kenski (1999), Braga e Calazans (2001), Carneiro e Fiorentini (2001) e Moran (2000)
fundamentam a abordagem das tecnologias audiovisuais na escola, cuja mediação via
televisão, foi analisada pelos estudos desenvolvidos na América Latina por Martín-Barbero
(1995) e Orozco (1996).
As imagens dos meios de comunicação são pontes entre a realidade gravada em outros tempos
e a realidade atual, interpretadas diversamente em cada momento de acordo com valores,
comportamentos e atitudes por sujeitos sociais diversos (DURAND, 1988). Segundo
Pesavento (2003, p.26) são “[...] imagens dotadas do poder mágico de fazer crer, de
parecerem verdade, de se substituírem ao real, de serem capazes de inverter as relações
sociais, fazendo com que os homens vivam por e no mundo das representações”.
O documentário como meio de investigação do historiador e de ensino de História foi
abordado a partir concepção de cinema-verdade, definido por Dziga Vertov, como um recorte
da realidade histórica. Fundamentamo-nos ainda em Bernardet (1985), Nichols (1991), Costa
(2003), Ivens (1999) e Vladimir Carvalho (1997; 1999). Marc Ferro (1988), historiador
francês, percebeu no filme uma maneira da própria sociedade se retratar.
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Para Nova (1999), o documentário é uma forma de cinema que procura superar a distância da
vida cotidiana e do ensino de História, fonte de pesquisa sobre temas e problemas que
interessam aos pesquisadores da Educação (DUARTE, 2002). Esta não pode mais ficar
distante dos meios de comunicação, mantendo-se fechada aos vários textos que circulam
socialmente.
As representações sociais referem-se à maneira do indivíduo pensar e interpretar o cotidiano,
ou a história, constitui-se em um conjunto dotado de um sistema de referência que permite ao
sujeito social compreender a realidade que o cerca e a ela dar sentido, atribuir significados,
ligados a um contexto histórico-social. Chartier (1990; 1991), Pesavento (2003), Moscovici
(1978; 2003), Jodelet (1988, 2001, 2009) e Carvalho (2003) foram os teóricos que
sustentaram o diálogo da História com as Representações Sociais neste estudo, por isso
aproximações possíveis.

3. Resultados e análises
As representações sociais levantadas foram organizadas em 06 (seis) categorias (BARDIN,
1988): representações relacionadas à monumentalidade e à percepção do homem como
integrante do processo de construção da capital; do trabalho e das condições de vida do
candango, retratando os acidentes de trabalho até o que veio a acontecer depois com estes
trabalhadores; representações relacionadas ao processo de migração para o Centro-Oeste,
interpretado com uma busca de melhores condições de vida, inclusive nos dias atuais e a
existência da Guarda Especial de Brasília (GEB); percepções relacionadas à Taguatinga (DF),
expressando a relação do indivíduo com sua comunidade; relacionadas à atualidade,
apresentando os reveses que marcam o indivíduo de hoje, violência, desemprego, miséria e
fome foram destacados; representações de cunho comparativo entre a história dos livros
didáticos e a do documentário, explicitando a percepção da diferença entre história lida e a
assistida. Uma abordagem crítica da história que conduziu a uma tomada de consciência da
realidade histórica e do material didático.
As representações sociais não são cópias do real são novas construções do passado feitas a
partir de suas imagens, formadas por atores sociais conforme percebem, conceituam e
comunicam objetos, tornam-se práticas que “[...] dizem mais do que aquilo que mostram ou
enunciam, carregam sentidos ocultos, que, construídos social e historicamente, se
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internacionalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como naturais” (PESAVENTO,
2003, p. 41). Experiências cotidianas que mostram-nos como o contexto externo à escola é
vivenciado. Vygotsky (1998) entende o homem como um ser inserido em sua cultura e em
suas relações sociais, que está continuamente internalizando formas concretas de sua
atividade interativa. Neste sentido, para Jodelet (2001), a representação social apresenta-se
como uma construção social do sujeito, por isso expressões das relações deste com o mundo
que conhece e se situa (espaço social e cultural), carregam em si as articulações decorrentes
da interação e da inserção dos alunos numa dada realidade.
Uma representação social pode ser de alguém ou de alguma coisa, assim características tanto
do objeto quanto do sujeito nela se manifestam, interpretando-o, atribuindo-lhe sentido
(MOSCOVICI, 2003). Os alunos reinterpretaram o texto audiovisual e lhe conferiram outras
significações, outros sentidos ou sentidos próprios.
Identificamos como os estudantes se sensibilizaram ao aprendizado com o audiovisual,
perceberam que o documentário traz outras informações, a ilusão de estarem diante dos fatos
(BERNARDET; RAMOS, 1994), com mais detalhes que o livro didático. Um sistema de
interpretação da realidade presente e passada, que organiza as relações do sujeito com o
mundo e com a história (MOSCOVICI, 1978).
Os alunos interpretaram os indicadores dos espaços que mais lhes são conhecidos. Nesta
perspectiva, as representações emergiram, não apenas como um modo de compreender o
objeto, uma situação histórica ou imagem, mas também como forma do sujeito adquirir
capacidade de definição e noção de identidade, que são maneiras de expressar um valor, um
sentido e um aprendizado. Segundo Carvalho (2003), dá aos atores sociais a noção de
pertencimento a comunidades e culturas (interação e reconhecimento).
A realidade agressiva onde a violência é constante, a convivência das pessoas com as drogas e
com a criminalidade maior do que em outras áreas foi reportada pelos alunos. Representações
construídas pela vivência direta com o objeto a ser representado, o que possibilitou uma
sensibilidade maior em relação aos acontecimentos. Para Carvalho (2003, p.23), “A
representação social da escrita e das imagens leva, portanto, as marcas de inserção do sujeito
na totalidade social, bem como espelha os (des)usos que dela são feitos em seu meio”.
Os alunos levaram seu cotidiano para a recepção e este revelou-nos conflitos, constatações e
muitos entrelugares que o compõe. São representações influenciadas pelas relações
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simbólicas que acontecem no dia-a-dia. Assim, destacar seu próprio espaço, Taguatinga, não
deixa de ser uma maneira de se situar, integrar-se, à própria história. Apropriando-se da
realidade, presente e passada, reconstituindo-a a partir de suas impressões.
Constatamos nas representações a importância do homem (candango) na construção de
Brasília, o que coincide com a intenção do documentarista (CARVALHO, 1999), de apontar
para verdades que foram negligenciadas, a contra-história de Marc Ferro (1988).
Esta diversidade de comportamentos, atitudes e fenômenos que envolvem os indivíduos é o
referencial da Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003), que busca
compreender como os sujeitos ou grupos sociais podem construir um mundo estável,
previsível e compreendido a partir de tal diversidade. Por isso, considerar as representações
como meio de re-criar a realidade e entender a história.

Considerações finais
As representações sociais dos alunos possuíam a tendência de integrar os sujeitos e suas ações
no processo representado. Desta forma, circulam e impregnam a maioria de nossas relações,
os objetos culturais que produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos.
Servem para formar as associações com as quais nos ligamos uns aos outros e,
principalmente, com o universo que nos cerca. Constituem-se em representações do real e do
histórico, elaboradas a partir de componentes ideológicos de pessoas dotadas de referenciais
culturais próprios e que trazem um patrimônio anterior que condiciona o modo de observar e
entender o empírico. Representações Sociais do passado e do presente elaboradas a partir do
audiovisual, ampliando, assim, a leitura dos alunos frente aos meios de comunicação, com os
quais a sociedade interage cotidianamente (JODELET, 2001; BRAGA; CALAZANS, 2001).
Constatamos que as representações sociais construídas pelos alunos, tendo como referencial o
registro do passado, uma fração daquela realidade, são baseadas em suas experiências e
relações no cotidiano, que orientam as atitudes escolares destes estudantes, suas
manifestações, condutas e reações em sala de aula (MOSCOVICI, 2003). Este presente é de
fato um quadro social real, ponto de partida para a construção de uma memória, que lhes foi
culturalmente passada e socialmente reforçada pelas experiências vivenciadas por eles hoje
(HALBWACHS, 1990).
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Os meios de comunicação de massa, lidando com efeitos de verdade e de real, operam com
maior velocidade no campo da construção do conhecimento, são discursos de uma realidade
vivida e trazida ao presente para melhor trabalhamos os conteúdos.
Abordamos o potencial sensível do cinema para um público já acostumado com a linguagem
simbólica das imagens. Deste modo, as representações sociais foram interpretações da cena
histórica e organização das relações dos indivíduos com o mundo, com o seu presente e nos
revelaram condutas, atitudes e comportamentos consequentes dos estudantes no espaço ao
qual pertencem.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE GESTORES ESCOLARES SOBRE O
PAPEL DA ESCOLA NAS QUESTÕES RELATIVAS AO CYBERBULLYING
GARCEZ, Andrea Müller – PUC-RIO
Agência financiadora – FAPERJ
Resumo
O intenso contato das gerações mais jovens com a internet traz novas demandas para a escola.
Como a escola vê seu papel diante desse cenário? O trabalho é parte de uma pesquisa de
doutorado1 que teve como objetivo identificar e analisar as representações sociais de gestores
escolares a cerca do papel da escola nas questões relativas ao cyberbullying, em interação com
o discurso midiático. A pesquisa foi realizada em duas etapas: na primeira, foram coletados
materiais sobre cyberbullying em veículos de comunicação de grande circulação (três jornais,
três revistas, duas estações de rádio e dois canais de televisão); na segunda etapa, foram
realizadas entrevistas com diretores e coordenadores pedagógicos de dez escolas da rede
pública municipal do Rio de Janeiro localizadas em diferentes bairros, selecionadas
aleatoriamente a partir de uma amostra representativa de 40 escolas. O trabalho traz uma parte
das análises das entrevistas, referente ao papel da escola, atribuído pelos gestores escolares,
nas questões relativas ao cyberbullying. O referencial teórico-metodológico adotado é a
Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici, e a Teoria do Núcleo Central, de Jean
Claude Abric. As entrevistas foram transcritas e submetidas a uma análise de conteúdo com o
auxílio do software Atlas TI2. No discurso dos gestores, a família é vista como falha e a
principal função da escola é instruir e não educar. As principais estratégias da escola nas
questões relativas ao cyberbullying são, para os gestores, chamar os pais, responsabilizandoos, e conscientizar os alunos. Também são citadas como ações da escola: projetos,
encaminhamentos, punições e a coibição do uso do celular. Não há, no discurso dos gestores,
um trabalho intencional voltado para a educação moral e temas como preconceito, racismo,
machismo e homofobia não são associados ao bullying/cyberbullying.

1

Tese defendida em 04/04/2014, com o título: Representações Sociais do Cyberbullying na mídia e na escola.
Orientadora: Professora Rosália Maria Duarte
2

Fabricante: ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH
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Palavras-chave: cyberbullying, bullying, representações sociais, desenvolvimento moral
Introdução
Bullying e cyberbullying são termos relativamente recentes e que se tornaram comuns no
vocabulário de diferentes grupos sociais, dentro e fora da escola. O termo bullying foi
cunhado por Olweus, pesquisador norueguês, na década de 1970. Segundo o autor (Olweus,
2003), um estudante sofre bullying quando está exposto a ações negativas, repetidamente e
durante algum tempo, por parte de um ou mais estudantes. Por ações negativas o autor
entende o ato de causar, ou tentar causar, intencionalmente, mal-estar a alguém. O termo
começou a ser utilizado no Brasil no início dos anos 2000, com as pesquisas de Lopes e
Saavedra (2003) e Fanti (2005).
Mais recentemente o termo cyberbullying tem sido definido como o bullying que acontece na
internet (Olweus 2012; Schneider et al, 2012; Menesini, 2012; Ang e Goh, 2010; Patchin e
Hinduja, 2006), embora, ao ser transferido para o ambiente online, esse fenômeno adquira
certas especificidades.
Além da emergência e popularização dos termos bullying e cyberbullying, a crescente e
intensa relação das gerações mais jovens com a internet traz novas demandas para a escola.
Torna-se importante compreender como a escola, na figura de seus gestores, representa
socialmente o cyberbullying e seu papel perante essa realidade.
Este trabalho traz parte da pesquisa de doutorado que teve como objetivo Identificar e analisar
as representações sociais de diretores e coordenadores pedagógicos acerca do papel da escola
nas questões relativas ao cyberbullying, em interação com o discurso midiático.
Referencial teórico-metodológico
O referencial teórico-metodológico da pesquisa é a Teoria das Representações Sociais, de
Serge Moscovici e a teoria do Núcleo Central, de Jean-Claude Abric.
Temendo uma redução do seu alcance conceitual, Moscovici resistiu a dar uma definição
concisa de representações sociais. (Sá, 2006). De acordo com Jodelet, representação social “é
uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e
que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (Jodelet,
2002, p.22).
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A definição de Jodelet nos leva à discussão sobre a finalidade das representações sociais.
Como fenômenos relacionados com um modo de compreender e de se comunicar, elas são
diferentes das representações científicas ou profissionais, mas são mais do que representações
“populares”, “pré-científicas” ou “de senso comum”, na medida em que orientam a ação. Para
Moscovici, elas não são uma pura imagem, desprovida de função, mas têm um papel
essencial, na medida em que ajudam a determinar o gênero de argumentos e explicações que
utilizamos (2005).
Trazendo a reflexão para o contexto do bullying, pode-se supor que a incorporação desse novo
vocábulo sugere, assim, um fenômeno de representação social. Ao ser trazido para as
situações cotidianas o conceito de bullying torna-se autônomo, afasta-se da formulação
original de Olweus (1993), e é objetivado ou materializado – o esquema conceitual é tornado
real, a palavra é tomada como indicador de um fenômeno material atestado. Para Moscovici,
“quando a ruptura entre as normas técnicas da linguagem [da convenção original realizada
pelos cientistas] e o léxico corrente acontece, o que era símbolo aparece como signo. É
natural, assim, que procuremos saber signo de que e fazê-lo corresponder a uma ‘realidade’”
(2012, p. 101).
Procedimentos Metodológicos
A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira realizou-se uma análise dos materiais
veiculados em meios de comunicação de grande circulação (jornais, revistas, rádio e
televisão) e na segunda foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com gestores
escolares, selecionados aleatoriamente de uma amostra representativa de 40 escolas da rede
municipal do Rio de Janeiro. No roteiro de entrevista foi incluída uma questão de evocação
livre (Abric, 2003), com o estímulo indutor “cyberbullying”, no entanto essa questão não será
objeto de análise aqui. Todo o material produzido nas duas etapas da pesquisa foi submetido a
uma análise de conteúdo com o software Atlas TI. Neste trabalho são apresentados os dados
referentes a uma parte das entrevistas, especificamente sobre as estratégias que os gestores
consideraram que a escola deve utilizar em caso de cyberbullying.
Resultados e Discussão
Segundo todos os entrevistados, o cyberbullying, ao contrário do bullying, não é “ainda”, um
problema na escola. Isso porque não acontece ou acontece de forma pontual ou esporádica.
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Ainda assim, quando questionados se a escola tem um papel a desempenhar, os gestores
disseram que sim. São essas estratégias que são aqui apresentadas e discutidas.
Para três entrevistados não há muito o que a escola possa ou deva fazer, já que as agressões
acontecem “fora de seus muros”:
Rosa: Porque na verdade nós não temos, assim, nada com isso/ vamos botar
esse nada entre aspas? Porque é uma coisa inerente, não foi aqui na escola
(sic). Toda vez que acontece uma coisa, quando a gente vai ver, a gente fala
assim: “ah, não foi na escola”, a gente já percebe! (19/11/2013)
Há também, na fala de dois gestores, o argumento de que trabalhar o tema, ao invés de
prevenir, pode incentivar os alunos a praticar cyberbullying. Essa ideia está relacionada à
supervalorização do fenômeno.
Vera: Eu acho que fica um pouco, assim, complicado você falar de uma coisa
que não está acontecendo. Porque eu não sei, se é uma coisa que de repente que
vai propiciar. A gente nunca sabe até que ponto as coisas podem reverter em
um lado contrário, né? “Ah, eu posso fazer isso”. Não estou dizendo que eles
são inocentes e que não saibam que isso pode ser feito, mas eu acho que, ÀS
vezes, quanto mais você chama atenção pra isso com os alunos, eu não sei se
isso dissemina entre eles (08/11/2013).
Mesmo com essas ressalvas, todos os entrevistados citaram ações que consideram ser
decorrentes do papel da escola nas questões relativas ao cyberbullying. A tabela 1 descreve
essas estratégias e a frequência com que cada uma foi mencionada.
Tabela 1 – Estratégias da escola para lidar com as questões relativas ao
cyberbullying
Estratégia

Número de entrevistados que a
citou

Chamar os responsáveis (dos alunos
envolvidos)
Mostrar, instruir, alertar, orientar, dar
palestras (para os alunos)

8

8
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Projetos (teatro, vídeo, etc.)

5

Discutir, ouvir

2

Encaminhar

(Psicólogos,

Assistentes

Sociais)

2

Punir (notificar, suspender)

2

Transferir de turma e/ou turno

2

Coibir o uso do celular

2

A estratégia mais citada foi a de chamar os pais ou responsáveis dos alunos envolvidos. Mas o
sentido predominante nas entrevistas, mais do que de fornecer orientação ou estabelecer uma
parceria, era o de responsabilizá-los pelas ações dos filhos.
Rosa: Olha, quase sempre, nós chamamos os dois responsáveis envolvidos, e
nós mostramos isso para eles! Entendeu? Nós mostramos... nós mostramos
para eles que isso é coisa inerente da escola e que tem que ser resolvido entre
as famílias, entendeu? (19/11/2013)
O chamado aos pais parece ser um padrão de resposta dos diretores e coordenadoras, um
protocolo, uma formalidade. Chama-se o responsável, este toma ciência e registra-se o
encontro em uma ata. Talvez essa seja uma orientação da Secretaria Municipal.
Telma: Se a gente sabe que alguma está extrapolando, desrespeito enquanto
criança, aluno, ser humano, funcionário da escola, qualquer um que seja, aí a
gente intervém. Chama o responsável, aquela coisa toda, aquele teatro todo,
registra em ata, chama responsável, ameaça o aluno de suspender...
(22/11/2013).
Esse procedimento, além de alertar os pais sobre suas responsabilidades, já que o
cyberbullying acontece fora da escola, parece proteger a escola de uma possível reclamação
de que ela foi omissa, ou mesmo de um processo judicial. Essa preocupação é legítima, se
levarmos em conta que a escola aparece nos meios de comunicação como omissa e negligente
e ali são divulgados vários casos em que as escolas tiveram que responder juridicamente por
situações de cyberbullying.
Ao lado de “chamar os pais”, outra estratégia muito citada é a conscientização dos alunos.
Mostrar, alertar, esclarecer, instruir, orientar e oferecer palestras são as palavras utilizadas.
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Laura: Uma questão meio complicada... de repente serve para tentar
apaziguar, conscientizar AQUELE que faz/é o provocador da situação, que faz
o cyberbullying. Tentar mostrar, conscientizar de que não se deve fazer...
(02/12/2013)
Apenas duas diretoras citaram a necessidade de ouvir os alunos e promover uma discussão
sobre a questão, aproximando-se da perspectiva defendida por Piaget (1970) e Kohlberg
(1976) a respeito do desenvolvimento moral, segundo a qual não é possível ensinar ética com
preceitos morais, mas deve-se levar a criança a passar de uma moral heterônoma a uma moral
autônoma a partir de um processo de construção que se dá na interação com os pares e com o
meio social.
Duas diretoras citam a suspensão, como medida punitiva. Ao que tudo indica a concepção
hegemônica de educação moral na visão dos diretores, assim como nos meios de
comunicação, é a de socialização3. Na verdade não há, na fala dos entrevistados, um trabalho
intencional ligado à educação moral das crianças. Essa constatação é coerente com a visão
encontrada sobre a função social da escola. Se o papel da escola era transmitir conhecimentos
e passou a ser o de educar, na medida em que as transformações da sociedade levam a escola
a assumir essa função, antes prioritariamente da família, pode-se concluir que o
relacionamento interpessoal dos alunos e as questões morais não têm muito espaço nessa
instituição.
Leme (sem data) encontrou entre os diretores de São Paulo, a crença, comum na civilização
ocidental, de que afeto e cognição são processos psicológicos separados e que o primeiro é
inferior ao segundo, sendo missão primordial da escola promover o desenvolvimento
cognitivo do aluno, deixando em segundo plano o afeto – e os conflitos interpessoais.
Tal percepção também não é totalmente desprovida de fundamento, se
considerarmos que a escola é a instituição social encarregada da educação
formal pela sociedade. Assim, justificadamente, considera que sua atribuição
principal é ensinar conhecimentos acumulados pela cultura ao longo da história
da civilização. E, consequentemente, considera que a educação dos
3

Os paradigmas da educação moral segundo Puig (1988) socialização, clarificação de valores, desenvolvimento e formação
de virtudes. O paradigma da socialização constitui-se em transmitir às novas gerações, de forma heterônoma, o conjunto de
valores, normas de conduta e regras sociais preexistentes, e fazer com que elas os aceitem e compreendam. As sanções e
premiações têm papel simbólico fundamental na internalização desses valores absolutos e inquestionáveis.
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sentimentos, afetos, sociabilidade são atribuição quase que exclusiva da
família. Entretanto, com isso, a escola se esquece de que o aluno não deixa sua
afetividade do lado de fora quando adentra seus muros para ser ensinado.
(Leme, idem, p.174)
Para a autora, ao culpar o aluno ou sua família pelos conflitos que acontecem na escola, esta
se isenta total ou parcialmente de sua responsabilidade e se exime de participação, deixando
de intervir nessas situações (Leme, idem).
Para seis dos dez gestores, o bullying é considerado um comportamento natural do ser
humano ou da adolescência. A família é considerada culpada, de um lado por não educar os
autores, de outro por não fornecer uma estrutura psicológica para os alvos. Ainda assim,
metade deles relatou ter realizado projetos sobre bullying, ou sobre outros temas (violência,
saúde), onde o bullying foi abordado. Essa atitude pode ser uma resposta às cobranças dos
meios de comunicação que retratam a escola como omissa. Além disso, os entrevistados
declararam que a Secretaria Municipal de Educação envia materiais e incentiva o trabalho do
tema. O cyberbullying não chegou a ser trabalhado ou o foi muito superficialmente, segundo
os gestores, já que eles não consideram, ainda, um problema na escola.
Outra estratégia mencionada foi a troca de turma e/ou turno do aluno que sofreu de bullying
e/ou cyberbullying. Para duas gestoras, a transferência de turno é um recurso utilizado não
apenas nos casos de bullying ou cyberbullying, mas como punição ou como desarticulador dos
grupos, quando o comportamento de algum aluno foge do que é esperado.
As testemunhas não são mencionadas pelos diretores e coordenadores. A maioria das
estratégias citadas é direcionada a alvos e autores. Tognetta (sem data) ressalta a importância
de realizar um trabalho com o público, uma vez que as pesquisas têm demonstrado que as
crianças que declararam ter testemunhado situações de bullying são em maior número do que
as que se declararam autores ou alvos. Para a autora, é o público que, ao dar atenção às
agressões, permite a promoção do autor, que muitas vezes se sente recompensado. (idem)
Outra estratégia para lidar com o cyberbullying, mencionada pelos diretores e coordenadoras
das escolas, foi a coibição do uso do celular. O uso do celular durante as aulas é proibido no
município do Rio de Janeiro, nas instituições de ensino de nível fundamental, médio e
superior, desde 2008, pela lei ordinária no. 4734. Os entrevistados disseram que é muito
difícil fazer com que os alunos cumpram essa determinação. O uso do celular atrapalha a
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disciplina na escola, na visão dos diretores e coordenadoras. Também aparece ligado, em duas
entrevistas, à questão dos furtos de aparelhos e da responsabilidade da escola. No entanto,
embora em todas as escolas o controle do uso do celular tenha aparecido como um problema,
a coibição só é citada explicitamente como uma estratégia ligada ao cyberbullying em duas
entrevistas.
Em resumo, a escola é vista pelos diretores e coordenadoras como tendo responsabilidade
perante o cyberbullying, ainda que este não seja um problema que os esteja preocupando e
mesmo que essa responsabilidade seja menor do que a da família. Sua principal atribuição é
avisar aos pais e conscientizar os alunos. O chamado aos pais e registro em ata me pareceu
uma preocupação mais burocrática e padronizada, centrada na proteção da escola e na
responsabilização da família, do que uma tentativa de intervenção efetiva.
Considerações Finais
Levando em conta que as representações sociais tem um caráter prático e orientam a ação
(Jodelet, 2005), as representações sociais dos gestores a cerca do papel da escola nas questões
relativas ao cyberbullying justificam a escolha por se omitir. Eles não consideram a escola
omissa, consideram que ela cumpre seu papel. Isso faz sentido, se a escola é vista como um
espaço apenas de instrução onde valores não são discutidos. Preconceito, racismo, sexismo,
homofobia e intolerância religiosa também não estão na pauta da escola. Talvez o
cyberbullying não seja de fato um problema que esteja afetando a escola, mas a sua omissão
em relação a este fenômeno é apenas a ponta do iceberg.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ENSINO: PELAS METÁFORAS QUE
COORDENAM AS AULAS

GARCIA, Adriano José - Universidade Estácio de Sá

Resumo
A pesquisa das representações sociais do ensino deve ser conduzida utilizando métodos que
permitam observar as práticas docentes, portanto as aulas presenciais gravadas por alunos e
disponibilizadas no Youtube formam um conjunto de dados adequado para esse fim.
Aplicando a análise da argumentação com enfoque em identificar as metáforas que
coordenam os discursos dos professores, pode-se interpretar quais são as representações dos
professores acerca do ensino das disciplinas escolarizadas.
Palavras-chave: representações sociais, ensino, argumentação, metáfora

Introdução
Os indivíduos e seus grupos sociais interagem de diversas maneiras uns com os outros
gerando uma complexa rede de comunicações e relacionamentos. Dos conflitos e acordos que
surgem dessas interações, são construídos os universos consensuais nos quais as
representações sociais são geradas.
Essas, que são a modalidade de conhecimento desenvolvida e compartilhada pelos grupos
sociais e que determinam quais são os comportamentos aceitáveis e as comunicações
possíveis, exercem duas funções: 1) estabelecer uma ordem para que as pessoas possam
orientar-se no meio social onde vivem, e 2) possibilitar a comunicação entre os membros de
um grupo (MOSCOVICI, 2012).
Como elas são complexas e difusas, os métodos de pesquisa são limitados para investigar de
uma só vez todas as manifestações desse fenômeno, por isso é importante definir um foco
específico para a pesquisa e, assim, condicionar as representações sociais a um objeto de
pesquisa viável.
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E, por melhor que seja essa delimitação, somente ao final da pesquisa será confirmada a
existência, ou não, de representações sociais acerca de um determinado objeto social. Além
disso, para uma pesquisa eficaz, que traga resultados consistentes, é necessária a escolha e
desenvolvimento de uma metodologia capaz de coletar os dados necessários e interpretá-los
com rigor.
São comuns as dificuldades enfrentadas na coleta de dados na área da Educação, sendo
frequentes o uso de dados distorcidos que levam a conclusões erradas ou tendenciosas. É
ainda mais difícil quando a delimitação da pesquisa enfoca as práticas docentes, pois nesse
caso é necessário coletar dados sobre as práticas e interpretá-los de maneira menos subjetiva
possível.
A coleta de dados que utiliza sujeitos que sabem que estão participando de uma pesquisa,
sejam por entrevistas ou grupos focais, acabam por coletar informações que passaram por
vários filtros, alguns relacionados às atitudes dos sujeitos perante a pesquisa e outros
relacionados à própria limitação do método.
Uma alternativa hipotética para coletar dados sobre as práticas docentes, observando com
menos interferência as ações dos professores, é a compilação de aulas gravadas em vídeos e
disponibilizadas no Youtube que mostram a atuação de professores com espontaneidade.
A interpretação desses dados pode ser feita por análise da argumentação utilizada por eles e
das metáforas que coordenam seus discursos. O estudo de suas comunicações e de seus
comportamentos possibilitam o entendimento de suas representações.

Profissão professor prescrita por representações sociais
Segundo Moscovici (1981) as representações sociais servem para tornar familiar algo nãofamiliar e, pelos conhecimentos compartilhados, ser aceito e reconhecido pela comunidade.
Portanto, considerando que todos os profissionais procuram exercer suas atividades de
maneira que sejam reconhecidos positivamente por seus grupos, suas atuações profissionais
são determinadas pelas representações sociais que eles possuem dessas profissões. Dessa
forma, os professores preparam e executam suas práticas educativas limitados pelas
representações sociais que possuem do ensino das disciplinas.
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Morant (1996) faz uma análise que reforça essa noção. Para ele as profissões estabelecidas
pelo conhecimento prático, cujas competências são desenvolvidas apropriando os
conhecimentos desenvolvidos por cientistas e/ou experts, conciliando-os com práticas
assimiladas dos mentores ou desenvolvidas ao longo da própria atividade profissional, que é o
caso da docência, são prescritas pelas representações sociais da profissão.
O conhecimento desenvolvido pela ciência ou normatizado pela regulamentação não aparece
numa aula regular. O professor, ao preparar sua aula, maneja os noções e metáforas da
disciplina. As técnicas aplicadas pelos professores são determinadas pelas representações
sociais que eles possuem da docência.
Os esquemas retóricos, que são as opções de escolha e organização das informações visando
a adesão do auditório ao discurso, construídos pelos professores são determinados pelas
formas como eles entendem a docência e pelas comunicações que eles estão aptos a executar.
Com isso, a análise da argumentação empregada nas aulas pode resultar na identificação das
representações sociais, desde que haja coincidências nas condutas dos professores e
aprovação da audiência.

As metáforas operam o núcleo figurativo
Moscovici (2012, p. 244) afirma que as representações sociais são derivadas de elementos
nucleares do raciocínio comum e das crenças sociais, portanto são geradas a partir de lugares
preferíveis que servem para legitimá-las.
Ancoradas nessas noções, as representações sociais desenvolvem-se e pelo processo de
objetivação constroem seu núcleo figurativo articulando os elementos selecionados pelos
indivíduos ou grupos em função dos critérios culturais ou normativos. O resultado é uma nova
organização desses elementos que mantém apenas algumas qualidades icônicas e são
relativamente autônomos do objeto original. (SÁ, 1996).
Entretanto, as noções primitivas não atuam como organizadores das representações sociais,
pois elas assumem significados diferentes segundo as metáforas que coordenam o discurso.
Essas, as metáforas, condensam os significados, logo operam os núcleos das representações
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sociais. Elas são como "vestimentas adequadas à ocasião", sendo usadas segundo o esquema
retórico apropriado para um grupo social. (MAZZOTTI, 2002).
Por exemplo, na Educação normalmente temos as seguintes proposições: "a escola é o local
de aprendizagem", "o aluno não é detentor do conhecimento" e "os professores são
responsáveis pelo processo de aquisição de conhecimentos dos alunos". Por mais polêmicos
que seja cada um desses lugares, eles estão presentes nos discursos dos pesquisadores, dos
professores, dos alunos e de todos os que se relacionam com a escola. Quando eles são
organizados pela metáfora "a mente da criança é como uma folha de papel em branco", eles
assumem que todo conhecimento será transcrito do professor para o aluno durante as aulas.
Porém, quando a organização é feita pela metáfora "o professor é como a ponte que leva o
aluno ao conhecimento", o discurso foca na função do professor como orientador da
construção do conhecimento pelo aluno.
Sendo a metáfora caracterizada pela transferência de sentido do objeto de um foro que se
supõe conhecido pelo auditório para o objeto de um tema que pertence a outro domínio é
natural que ela tenha uma função importante na gênese das representações sociais, pois ela
age diretamente na transformação do não-familiar em familiar.
As metáforas utilizadas nas aulas, que são as situações concretas da prática docente,
demonstram como as comunicações da vida cotidiana, presentes nos meios onde os
professores cresceram, formaram-se e convivem, tornaram o não-familiar das disciplinas
escolarizadas em algo familiar para o professor.

Metodologia
Considerando que as representações sociais são estudadas pelo viés do discurso (CAMPOS,
2003, p. 26), a análise da argumentação utilizada pelos professores, mesmo que ela não tenha
sido conscientemente estruturada por eles, serve para identificarmos quais são suas
representações sociais do ensino da disciplina.
As representações sociais são conhecimentos agidos (JODELET apud MOSCOVICI, 2012),
portanto para identificá-las é necessário observar a prática dos membros dos grupos.
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Entretanto essa tarefa é muito complexa, pois não é possível capturar todos os elementos
presentes nas práticas de modo que possam ser tabulados e analisados pela pesquisa.
Ainda assim, a maioria das pesquisas em representações sociais são feitas pela análise do
discurso dos entrevistados que falam sobre suas práticas. Dessa forma, a própria pesquisa e o
pesquisador causam ruído1 nas pesquisas em representações sociais, pois indivíduos e grupos
sujeitos às pesquisas deixam de ser espontâneos e com isso os dados coletados devem ser
tratados com rigor, pois podem estar mascarados2.
O Youtube (http://www.youtube.com) surge como fonte de dados livre desse problema, pois
muitos vídeos são feitos por alunos ou por professores e são espontaneamente colocados na
web, dessa forma seus discursos e práticas não sofrem a influência de um observador
pesquisador.
Entre a grande quantidade de vídeos, é necessário identificar aqueles que sejam
representativos e reconhecidos pelos grupos sociais. Esse reconhecimento desdobra-se na
influência exercida pelo professor.
Para validar um professor como orador autorizado, pode-se utilizar o seguinte critério:
considerando que um professor, que dedica 40 horas por semana a uma única disciplina e que
esse tempo é todo usado para lecionar, possui 20 turmas. E que cada turma semestral é
composta de 50 alunos. Assim, durante um ano o professor terá uma audiência de 2.000
alunos. Desconsiderando a evasão escolar, o absenteísmo dos alunos, e demais problemas que
afetem o acompanhamento regular das aulas, depois de 10 anos atuando na mesma disciplina,
o professor terá ensinado sua disciplina a 20.000 alunos.
Com uma audiência desse tamanho, pode-se considerar que esse professor é um orador
autorizado para aquela disciplina, pois, ao menos parcialmente, contribuiu para a construção
dos conhecimentos de seus alunos e para a formação de suas representações da disciplina.
Partindo dessa estimativa, consideramos que uma linha de corte de 20.000 visualizações para
a coleta dos vídeos das aulas disponíveis no Youtube é adequada, mesmo sabendo que o

1 e 2

Segundo Waddington (1979), que discute a Teoria da Informação, ruído é o conjunto de influências
perturbadoras que interferem e distorcem as mensagens, o que pode acabar mascarando as informações
recebidas pelos processos de comunicação.
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número de visualizações é contado pelos clics nas aulas, mas nem todos esses clics
correspondem a visualizações completas. De maneira complementar, os comentários também
são analisados para identificar a percepção da audiência sobre o discurso. Dessa forma é
possível analisar as representações sociais de professores influentes, portanto oradores
autorizados para as representações sociais de seu grupo.
A análise desses esquemas retóricos será utilizada para identificar as metáforas que
coordenam os discursos. Essa tarefa que pode parecer fácil, pois algumas metáforas são
evidentes aos grupo de pertença, na prática exige uma exaustiva análise do corpus discursivo,
uma vez que as metáforas permanecem ocultas no discurso (MAZZOTTI, 2002). Serão
utilizadas as técnicas propostas por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) e por Weston (1996)
para análise da argumentação apresentada nas aulas.
E, finalmente, para validar se a metáfora identificada realmente coordena as representações
sociais dos professores, basta remover essa metáfora do discurso e verificar se os professores
ainda reconhecem o discurso como sendo uma aula da disciplina escolarizada. Isso pode ser
feito preparando uma nova aula, submetendo-a às críticas dos professores e verificando a
ausência da metáfora causou estranheza ao ponto de descaracterizar a disciplina.

Considerações finais
O esquema retórico preparado pelos professores é construído considerando a ciência ou
tecnologia que fundamenta a disciplina, as diretrizes curriculares e os fatores organizacionais,
além dos acordos que afetam os alunos.
A prática é ancorada em noções primitivas e a objetivação de suas representações sociais é
coordenada por metáforas, por isso a identificação das metáforas e lugares do esquema
retórico dos professores possibilitam a identificação de suas representações sociais.
A hipótese de utilização do Youtube para coleta de dados parte da premissa que a atuação dos
professores, seus discursos e abordagens, nas aulas presenciais gravadas e disponibilizadas em
vídeos sofrem pouca influencia dos observadores, portanto os pesquisadores não causam
enviesamento dos dados.
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A metodologia proposta será utilizada e, eventualmente, validada numa pesquisa recém
iniciada tendo como sujeitos os professores de engenharia com a pretensão de identificar suas
representações sociais acerca do trabalho docente no ensino superior.
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REPRESENTACIONES SOBRE EL USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA
SUPERIOR

GARCÍA-QUINTANILLA, Magda - Universidad Autónoma de Nuevo León
GONZÁLEZ MARTINEZ, Lizette - Universidad Autónoma de Nuevo León

Resumen

Se analizaron las representaciones que los docentes han construido en torno al uso de las TIC.
Se identificó que el uso de las TIC apoya positivamente el aprendizaje. El docente continua
teniendo la idea de ser el centro de facilitación y validez de la información. Existe una
valoración de la cultura de las imágenes que realza el conocimiento, desprovisto de reflexión,
de argumentación y de estructuras de pensamiento complejas, como referentes en los que se
encuentra la acción educativa actual.
Palabras clave: representaciones sociales, enseñanza superior, tecnologías de la información y
la comunicación.

Summary

Relations and incidence in representations that were built according to the use of ICT were
analyzed. There was identified that the use of ICT positively supports learning. Theacher´s
representation reflects the idea about the knowledge and validity of information it still
depends on him. The valuation of a culture of images that enhances the knowledge devoid of
reflection, argumentation and complex thought structures are some of the references in the
current educational action is.

Key words: social representation, higher education, information and communication
technologies.
Introducción

Este estudio fue realizado es una institución pública situada al Norte de México, la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fundada en 1933 y que en la última década
1099

[Digite texto]

ha estado marcada por una serie de cambios en su infraestructura y en la renovación de sus
discursos para adecuarse a un escenario globalizado.
Los cambios educativos tienen una historia marcada por inestabilidades, éxitos y fracasos.
La incorporación tecnológica es una forma de evidenciar la complejidad de los cambios
(Castells, 2002) cada vez hay más información fuera de la escuela con relación a la que se
proporciona dentro; a través de soportes multimedia, de softwares didácticos, televisión
digital, de programas a distancia, etc. De aquí la necesidad de indagar, a la luz de la teoría de
las representaciones sociales, cuáles son los usos y el posicionamiento que la institución
educativa a través de sus docentes, les confiere a las TIC.
Desarrollo

Marco teórico y contextual
Abordamos este estudio a partir de la teoría de las representaciones sociales ya que ellas nos
permiten explicar los procesos colectivos de concebir y representarse la realidad a través de
los cuales se conforman imágenes compartidas socialmente y ligadas a prácticas sociales
específicas (Moscovici, 1985) como son las educativas.
Para Wagner (2011) esta teoría insiste en el origen social del entendimiento humano y del
pensamiento cotidiano, así como en el hecho, de que las representaciones se desarrollan en
gran medida en las conversaciones y en las acciones colectivas y que por lo tanto cambian
constantemente.
La teoría de las representaciones sociales busca acceder a las formas interiorizadas de la
cultura, especialmente a las creencias y prácticas como la docencia que es un proceso
concreto donde se expresan modos específicos de interpretar y representar lo educativo, por
parte de quienes practican la educación, en este caso los profesores. No es posible entender
los fenómenos educativos recorriendo a determinismos sino que pretendemos analizar las
practicas en este campo como manifestaciones de una multiplicidad de condicionantes
provenientes tanto del entorno social como de los rasgos inherentes a los agentes de la
educación.

1100

[Digite texto]

La UANL abrió el espacio para hacer operativo el proceso de digitalización para la
flexibilidad curricular e integración de las TIC, creando un modelo educativo único para sus
dependencias (Modelo Educativo, 2008), estas iniciativas son evidencia de la objetivación de
su discurso. Lo vemos expresado también en los discursos de los profesores que fueron
entrevistados, a quienes se les preguntó sí consideraban estar experimentando un proceso de
cambio:
Profesor 11…”el cambio se ha dado en cuanto a la implementación de las de
nuevas tecnologías, es decir ha habido… se utilizan otros aparatos, otros
instrumentos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda ser más
eficaz”
Profesor14…”para iniciar la infraestructura es completamente diferente de
años pasados al presente, la comunicación es más práctica y efectiva en el
presente que en el pasado; no, definitivamente si hay un cambio”.
Podemos interpretar que el docente asocia su representación de cambio, por un lado, como
una modificación de los nuevos enfoques para la enseñanza; y por otro, se reconocen
funciones de apoyo de las tecnologías en su práctica.
La representación, como principio generador de posicionamiento (Doise, 1992), tiene
implícito el contexto en el cual participa el individuo y al grupo al que pertenece, de ahí que
su discurso este alineado a éste, ya que los elementos de la representación no sólo expresan
relaciones sociales, sino que contribuyen a constituirlas.
Método
El diseño de esta investigación fue multimetódico, que incluyó la observación, el análisis de
los contenidos de los medios masivos y el análisis estructural en lo que se refiere a la teoría.
Tal como lo definen Denzin y Lincoln (2011), nuestra investigación es una actividad que
localiza al observador en el mundo, que consiste en un conjunto de prácticas materiales
interpretativas que hacen a éste visible y que pretenden transformarlo.
Se observaron en forma virtual los cursos que al 2008 tenía albergados la plataforma, para
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conocer los usos y estrategias de aplicación de las TIC y a través de un cuestionario se
contactaron 76 profesores de las distintas facultades de esta universidad y 150 alumnos
seleccionados de forma aleatoria. Se actualizaron los datos al 2013 y se incorporaron
entrevistas a profundidad, que fueron ordenadas para su análisis en forma numérica.
Este modo de hacer investigación nos sugiere la cercanía con las personas, el contacto con los
sentimientos, emociones y experiencias de vida; la presencia de la subjetividad y la
construcción de la información (González, 2013).

Resultados
A las Instituciones de Educación Superior (IES), se les demanda la formación de
profesionales con una visión actual donde la rentabilidad y la competitividad son
determinantes en una sociedad red (Castells, 2002), pero la realización de cambios
fundamentales no solo supone la modificación de las estructuras, procesos y objetivos, sino
también una transformación esencial en las visiones y perspectivas acerca de su naturaleza y
finalidades.
La UANL inició su cambio tecnológico al desarrollar su propia plataforma virtual (Nexus)
desde donde se realizó un estudio antecedente (García, 2008) que exploró el uso de esta
tecnología, como un indicador de ese cambio. En este primer mapeo, se encontraron los
siguientes datos de interés:
 Las respuestas de los alumnos (Figura 1) nos hablan de una subutilización de las
tecnologías en los procesos de enseñanza al haber poca interacción entre los
participantes.
 Solo el 35% de los profesores encuestados reconocen a Nexus (Figura 2) como una
herramienta disponible en sus dependencias, y se encontró que el resto de los docentes
desconocían su posibilidad de acceso.
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Respuesta de alumnos a la pregunta ¿Cómo se utilizan las TICS?

Fig. 1 “Respuesta de alumnos sobre los Usos de las TIC en comunidad universitaria”. García, 2008.

Respuesta de profesores sobre la identificación de la plataforma NEXUS

Fig. 2 “Identificación de Plataforma Nexus” García, 2008.

Sobre el primero de los hallazgos, podemos interpretar que la poca frecuencia del uso de este
medio para apoyar el proceso de aprendizaje, nos muestra que el docente tampoco integra a su
práctica el uso de la plataforma, y por ende, de las TIC, para desarrollar un trabajo que
aproveche sus cualidades en la construcción y generación de conocimientos. Esta situación
también daba elementos para suponer que el docente se resistía a aventurarse en las
implicaciones de asumir el nuevo perfil.
Como afirma Moscovici (1985), el sujeto y el objeto no son fundamentalmente distintos. Esto
es así, ya que se entiende que el objeto no tiene existencia por sí mismo; sino que es y existe
para un individuo o un grupo y en relación con ellos. El sujeto se representa a los objetos, en
base a lo que significan para él y para el grupo al que pertenece, un conocimiento compartido
y además, esta asignación de significado lo posiciona respecto a él, toma una postura en
relación con él y prescribe las prácticas.
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Las entrevistas a los docentes muestran que el uso de la tecnología no es una consecuencia
natural o directa de la redefinición de los objetivos, a la función del docente universitario,
sino una consecuencia del actual discurso “innovador” de la institución.
El discurso de los docentes nos habla de que siguen suscitándose conflictos, negaciones,
avances y retrocesos en la adopción real y práctica de estas herramientas; porque va más allá
de incluirlas, como un objeto en la práctica, sino para de desarrollar metodologías y procesos
didácticos significativos para el aprendizaje. En la discusión epistemológica de las
representaciones sociales se le atribuye a las personas las habilidades necesarias para
desarrollar el cambio, pero necesitamos tener cuenta (Wagner, 2011) que “con frecuencia se
requerirá a más de una persona para realizar una actividad especializada”, es decir, que la
realidad nos dice que la práctica docente es una relación cooperativa y no individual.
El docente podrá esforzarse en integrar las TIC a su práctica, pero si los factores externos,
los símbolos y funciones continúan en la periferia, sin aportar elementos de significado que
apoyen su anclaje, éste abandonará la tarea y se limitará a la simulación, como se analizó
en algunos de estos discursos.
Conclusiones

El análisis teórico y empírico de este estudio hizo evidente la complejidad del proceso
educativo en forma virtual así como la incorporación de las TIC al uso académico, y de cómo
los profesores reflejan la cultura interiorizada en cada uno de ellos.
Es difícil negar que nuestra propia biología es producto de las interacciones provistas por las
tecnologías y la cultura (Geertz, citado por Coll, 2008). Es decir que el desarrollo de cada
persona se orienta en un entorno poblado por herramientas y se dirige necesariamente al
dominio de su uso.
Algunas de las acciones para apoyar las relaciones cooperativas serían:
 Una estrategia transversal y a largo plazo para que los discursos y prácticas sobre el
valor de las TIC se posicionen como un elemento activo del proceso educativo, y de
este modo, puedan ser aceptadas e integradas a la cultura del grupo.
 Creación

de redes interdisciplinarias de profesores al interior y exterior de las
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instituciones como espacios de trabajo y de reflexión.
El reto es integrar comunidades de profesores e investigadores interesados en construir
nuevos símbolos y significados de la práctica docente, espacios de experimentación para
fortalecer los vínculos comunicativos y entablar un diálogo en torno a estrategias exitosas de
enseñanza, de diseños instruccionales, de evaluación, de comunicación y de acercamiento a la
información, generación y aplicación de los conocimientos. Y con este escenario, pasar de
señalar las resistencias de la comunidad docente a los cambios educativos, las limitaciones de
infraestructura y la incertidumbre para perseguir fines factibles y útiles para el grupo.
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BULLYING E FORMAÇÃO INICIAL NAS REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES
DA ESCOLA BÁSICA
GERONASSO, Jociane Emídia Silva – PUCPR/SMED-Araucária/PR-Brasil
Agência Financiadora: CAPES

Resumo
O presente texto tem como objetivo discutir os desafios que o bullying vem impondo à
formação e atuação de professores da escola básica. Hoje atos de bullying ocorrem no
espaço/tempo escolar e vêm despertando a preocupação de professores, por estar presente no
cotidiano, por ser um fenômeno de alta complexidade e a escola de não saber como atuar
diante de tal situação. Os primeiros estudos sobre bullying datam da década de 1970 e, desde
então, o fenômeno é caracterizado como um conjunto de comportamentos agressivos e de
intimidação que ocorre entre indivíduos e apresenta características comuns, que resultam em
práticas violentas exercidas por um indivíduo ou por pequenos grupos, com caráter regular e
frequente, o qual, além dos efeitos gerais sócio-emocionais e éticos, acarreta sérios problemas
no campo do desempenho escolar, especificamente comprometendo a aprendizagem escolar
do(s) envolvido(s). Ao buscar nas representações dos professores elementos que contribuam
para compreender como a formação inicial pode preparar o professor para lidar com as
diferentes violências que ocorrem nos espaços/tempos das escolas, optou-se por uma pesquisa
de abordagem qualitativa e a coleta de dados foi realizada por meio de entrevista estruturada
junto a 51 professores de escolas públicas da região metropolitana de Curitiba-Paraná,
localizadas em espaços de grande vulnerabilidade social. Os dados foram sistematizados com
o suporte do Software Sphinx Léxica, e as análises tiveram o aporte teórico das representações
sociais apoiando-se em Moscovici (2009) e Jodelet (2001) dentre outros. Os resultados sobre
as representações dos professores acerca formação inicial recebida, indicaram que 37 (72,6%)
dos professores afirmaram “não ter sido trabalhado o tema bullying”. Representam a
“formação inicial como muito teórica”, 25 (46,3%) dos professores entrevistados,
principalmente, pela “pouca prática” como explicam 21 (36,2%) dos professores. Destacam
assim, “a falta de experiência” que contribui para a superação do fenômeno na escola. De
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modo geral, os dados denotam uma fragilidade na formação inicial desse profissionais já que
esse tema não foi contemplado, indicando aspectos fundamentais como relação teoria e
prática para a formação inicial.
Palavras-chave: Bullying. Representações Sociais. Formação inicial.
Introdução
Este texto apresenta um estudo sobre as representações que os professores da escola básica
referindo sobre o bullying e a formação inicial desses profissionais. A violência sempre
existiu, mas atualmente, com a ampliação da vinculação diária da mídia, a população tem
maior consciência de sua existência e apresenta maior preocupação em sua relação. Nas
escolas, apesar de ser um local considerado de garantia de segurança para os pais deixarem
seus filhos, a presença da violência é muito significativa.
Uma das formas de violências que se encontram nas escolas de educação básica é o bullying
que não pode ser confundido com violência de um modo geral. Sem termos equivalentes em
português, é um fenômeno que apresenta características próprias, tendo sua definição como

[...] comportamentos agressivos de intimidação e que apresentam um
conjunto de características comuns, entre as quais se identificam
várias estratégias de intimidação do outro e que resultam em práticas
violentas exercidas por um indivíduo ou por pequenos grupos, com
caráter regular frente (PEREIRA, 2009, p. 16).
O fenômeno do bullying sempre esteve presente nas escolas, no entanto é a partir da década
de 1990 que ele começa a fazer parte de investigações científicas. O bullying pode causar
medo, constrangimento, angústia e raiva reprimida, o que vem interferindo no processo de
ensino e aprendizagem, como aponta Fante (2005, p. 24).
A presente pesquisa pretende apresentar, com a contribuição da teoria das representações
sociais, as representações dos professores da escola básica sobre o fenômeno bullying em
relação a sua formação inicial e como esses profissionais encontram-se face às mudanças que
o trabalho envolve em relação a esse fenômeno que até vítimas vem suscitar. Os professores
hoje lidam com uma diversidade maior em sala, já que o acesso ao ensino público tornou-se
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obrigatório para a educação básica, o que leva os profissionais a ter a exigência de organizar
diferentes situações de aprendizagem e realizar encaminhamentos de mediação entre os
alunos, sendo no ambiente escolar onde acaba ocorrendo o encontro das diversidades.

Desenvolvimento
Este estudo teve como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais, teoria elaborada
por Serge Moscovici, na França, após a publicação do seu trabalho intitulado La
Psychanaluyse, son image et son public (1961). Sá (1996, p. 30), ao falar do conceito e
definição das representações sociais, afirma que captar as representações sociais dos
indivíduos se dá de forma fácil, mas fazer a conceituação de seu conceito não é, com isso, a
definição das representações sociais pode acabar resultando em uma redução de seu alcance
conceitual, já que induz o leitor a fazer a sua definição. Moscovici (2009, p. 48) explica que
as representações sociais que interessam
[...] não são nem as das sociedades primitivas, nem as suas sobreviventes, no
subsolo de nossa cultura, dos tempos pré-históricos. Elas são as de nossa sociedade
atual, do nosso solo político, científico, humano, que nem sempre têm tempo
suficiente para se sedimentar completamente para se tornarem tradições imutáveis.

No Brasil, pesquisas utilizando a representação social desenvolveram-se nos anos 80 e, desde
então, apresentam um grande crescimento. Conhecer as representações que os professores têm
sobre o bullying é conhecer a interação que esses profissionais têm com o objeto desse estudo.
Moscovici (2009, p. 40) indica que “todas as interações humanas, que surjam entre duas
pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações” e essas representações são
essenciais para que se compreenda como o fenômeno bullying está se relacionando
atualmente com o trabalho docente.
A coleta de dados para esse estudo se realizou por meio de uma entrevista estruturada
realizada em Curitiba-PR e em seis municípios de sua região metropolitana: Almirante
Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais, sendo
realizada em uma escola municipal e outra estadual de cada município, ambas situadas em
bairros de grande vulnerabilidade social. Em cada estabelecimento de ensino, foram
entrevistados 20% do total de cada categoria.
Para a análise dos dados coletados, utilizou-se o aporte teórico das representações sociais, das
políticas educacionais e dos estudos sobre bullying. Os dados referentes às questões fechadas
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foram organizados e tabulados pelo Software Sphinx Léxica, em tabelas. Os dados das
questões abertas foram sistematizados e analisados com apoio na análise de conteúdo e do
aporte teórico estudado.
Em relação à formação inicial recebida, 37 (72,6%) professores indicaram que não foi
trabalhado o tema bullying no espaço/tempo dessa formação, 13 (25,5%) professores indicam
que a temática foi tratada e 1 (2,0%) professor não apresentou resposta. A formação inicial, ao
ser realizada com qualidade, segundo Imbernón (2009, p. 55), apresenta um “[...] conjunto de
atitudes, valores e funções que os alunos [...] conferem à profissão”, que atendam às
“mudanças e transformações em consonância com o processo socializador que ocorre nessa
formação inicial”, essa formação é a entrada do indivíduo no processo de profissionalização.
Ao serem instigados a refletirem sobre os subsídios que a formação inicial recebida propiciou
1

à superação das questões relacionadas ao bullying na escola , 25 (46,3%) professores
entrevistados declaram que essa formação inicial ajudou muito na parte teórica, 2 (16,7%)
disseram que nunca foi tratada, 7 (13,0%) que não ajudou na parte prática, 6 (11,1%) que não
contribuiu, 2 (3,7%) houve contribuição em relação ao respeito e 2 (3,7%) em relação à
diversidade. Para o desenvolvimento do trabalho docente, é necessária uma formação inicial
eficaz e para isso é preciso de políticas educacionais de formação de professores que ajudem
nesse processo. De acordo com Imbernón (2009, p. 41) “[...] essa formação inicial é muito
importante já que é o início da profissionalização, um período em que as virtudes, os vícios,
as rotinas etc. são assumidos como processos usuais da profissão”.
Grande parte dos entrevistados, ou seja, 25 (46,3%) afirmaram que a formação inicial em
relação ao bullying apresentou o seguinte:
A base teórica a partir de alguns autores. (P08)
Ela permitiu teoria para trabalhar com as questões. (P24)

Mas 9 (16,7%) professores foram enfáticos ao dizerem que a formação inicial não
tratou do assunto adequadamente, conforme os depoimentos que seguem:
1
As questões que foram abordadas aos professores em relação a sua formação inicial são:
dos direitos das crianças e adolescentes, diversidade, multiculturalismo, violência e bullying. Para a
análise dos dados, priorizou-se somente as respostas em relação ao bullying.
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Não foi tratada na formação inicial. (P05)
Nenhum, pois tive que aprender a lidar com as situações sozinha.
(P14)
Ela ajudou um pouco, mas ela omitiu mais que ajudou. (P18)

Sobre os aspectos que a formação inicial deixou a desejar para a superação do fenômeno
bullying na escola, 21 (36,2%) professores indicaram que houve pouca prática, apresentando
uma falta de experiência, 18 (31,0%) indicam que os temas não foram tratados e 8 (13,8%)
que foram realizadas discussões sobre o assunto e 7 (12,1%) disseram haver muita teoria.
A formação inicial de qualidade é de grande relevância ao trabalho do professor. Essa
formação é o momento que marca a entrada do professor no espaço profissional, como
indicam Huberman (1995) e Marcelo Garcia (1999). É necessária uma formação profissional
de qualidade para que se tenha um ensino de qualidade na Educação Básica e que possam ser
refletidas nos resultados dos índices no Brasil.
No entanto, constata-se que as políticas públicas para formação de professores no Brasil,
como apontam Souza e Villas-Bôas (2011), não atendem às necessidades dos processos de
formação e de condições de trabalho do professor. Na formação inicial, os professores
apontaram como problema o não tratamento do bullying e a pouca inserção da prática e da
falta de informações para se tratar com as situações diárias. Sobre isso, disseram os
professores entrevistados:
Muita teoria e pouca prática – muito se aprende na prática. (P01)
Não prepara para enfrentar. (P13)
Isso a gente não aprende na teoria. Aprende na prática. Faltou a
prática. (P16)
Tudo em relação aos dias de hoje. Na época os alunos eram outros,
havia mais respeito, idem aos pais, irmão. (P51)
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No depoimento dos professores, percebe-se que a formação não propiciou para o professor
um crescimento amplo, já que a maioria considerou que essa formação deixou a desejar em
relação ao bullying e que não houve relação entre a teoria e a prática para esses profissionais
que atuam na área de educação.
Muitos dos profissionais, infelizmente, consideram a sua formação de uma forma
desmotivadora, apontando deficiência na matriz curricular do curso realizado, bem como uma
preparação inadequada para o desenvolvimento do trabalho docente, já que a maioria dos
professores faz uma avaliação negativa de sua formação.
Diante desses fatores, contata-se que a representação dos professores da escola básica sobre o
fenômeno do bullying reflete como uma interferência muito forte no trabalho educativo e que
as políticas de formação de professores não priorizam esse fenômeno. André, Hobold e Passos
(2011, p. 15931) realizaram uma pesquisa com estudantes de licenciatura de uma Instituição
Comunitária do Sul do Brasil, afirmando que:
Os estudantes, em sua maioria, atribuem um peso excessivo à prática.
Resta-nos perguntar se é por que os professores formadores não
conseguem articular os conhecimentos teóricos com as questões da
prática de sala de aula, ou ainda, se os próprios cursos de formação
não atribuem o devido valor aos conhecimentos teóricos.
Algumas das políticas sociais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e das “Leis
antibullying”, são um caminho inicial para que a sociedade pense no assunto e que se
desenvolvam mais políticas e ações para o enfrentamento do fenômeno no espaço escolar.
Essas políticas têm como principal objetivo a garantia do direito dos cidadãos.

Considerações Finais
Devido hoje os professores lidarem com uma diversidade maior em sala, já que o acesso ao
ensino público tornou-se obrigatório para a educação básica, faz com que os profissionais
tenham uma exigência de organizar diferentes situações de aprendizagem e realizar
encaminhamentos de mediação entre os alunos, sendo no ambiente escolar que acaba
ocorrendo o encontro das diversidades, pois “tais mudanças refletem necessariamente sobre o

1111

espaço escolar transformando-o em outra coisa, ainda que se busque manter as mesmas regras
e estruturas” (OLIVEIRA, 2009, p. 23).
Diante desses fatos de violências, o professor parece se sentir intimidado na escola e
desamparado para tratar sobre o assunto devido ao desconhecimento de como agir e à
carência de políticas que promovam um suporte para essa ação e para todo o trabalho docente
realizado na escola. O professor se sente só na tentativa de sanar os problemas de violência,
sentindo-se cada vez mais desafiado no objetivo de prevenir a violência que se apresenta de
diversas formas e tem aumento descontrolado, assustando a sociedade e fazendo com que as
relações pedagógicas sejam afetadas de forma significativa.
Ao professor, hoje, é dada a tarefa de desenvolver um papel tanto nas questões da
aprendizagem escolar quanto em questões sociais que envolvem o aluno. Ao professor faz-se
necessário estar atento às questões de bullying às quais os alunos estão expostos no espaço
escolar, pois é nesse espaço que elas se concretizam em situações de xingamento, apelidos e
empurrões, que são atos que muitas vezes passam despercebidos aos profissionais da
educação.
Os alunos envolvidos com o bullying, tanto os agressores, as vítimas ou aqueles que somente
presenciam, têm sua vida escolar e pessoal afetadas pelo fenômeno (FANTE, 2005). Por isso,
cabe ao professor da escola básica ou mesmo de todos os níveis de ensino estar preparado
para trabalhar com essas situações no seu dia a dia. Dessa forma, é muito importante que sua
formação seja de qualidade e que não esteja pautada somente no senso comum de que a escola
é um ambiente ideal e de que dará conta de todos os problemas sociais.
Os resultados apresentados permitem traçar um panorama da representação que o professor da
escola pública tem em relação ao bullying que o profissional que atua na escola de educação
básica se depara com esses atos de violência diariamente e ele sente necessidade de intervir
diante dessa situação. Faz-se necessário, portanto, políticas que priorizem a formação e a
valorização dos profissionais da educação. Vale lembrar que o conhecimento é dinâmico e se
no momento da formação inicial o bullying não era contemplado, agora o fenômeno está
presente nas escolas. Assim, pode-se dizer que ao estudar o bullying em relação às políticas
sociais e educacionais de formação de professores, perceberam-se as fragilidades e
deficiências desse processo. A formação de professores deveria ser priorizada por meio de
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políticas adequadas, já que esta formação tem uma interferência direta no trabalho do
professor.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES EM PROCESSO DE FORMAÇÃO
INICIAL SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO1

GOMES, Alberto Albuquerque - Universidade Estadual Paulista
Resumo
Este texto apresenta um recorte do estudo comparativo, em andamento, entre três instituições
de ensino superior denominado “Estudo sobre formação inicial de professores para infância
no Brasil e em Portugal”, com objetivo de identificar e analisar como se desenvolve a
aprendizagem profissional da docência nos cursos de formação nas instituições de ensino
superior. Sob o aporte da Teoria das Representações Sociais (TRS), traz alguns resultados
obtidos com uso de questionário semiestruturado, respondido por estudantes de cursos de
Pedagogia matriculados em instituições de ensino superior no Brasil (UNESP/P. Prudente-SP
– 77 estudantes); (UFMS/Corumbá-MS – 32 estudantes) e em Portugal (ESES/Santarém – 43
estudantes) totalizando 152 participantes da pesquisa. Na análise de questões sobre o perfil
dos participantes e também relacionadas às representações sociais de estudantes acerca do
estágio curricular supervisionado e o futuro exercício profissional constatamos que os sujeitos
investigados compõem uma população acentuadamente jovem (17 a 20 anos);
predominantemente do sexo feminino; quanto à situação laboral, há grande concentração de
estudantes trabalhadores na UNESP/P. Prudente-SP e ESES/Santarém, índices superiores aos
da UFMS/Corumbá-MS. Os excertos dos depoimentos dos estudantes indicam que a
formação inicial de professores nos tempos atuais está fortemente marcada pelos princípios da
racionalidade técnica, do desenvolvimento de habilidades práticas e do treinamento. O estágio
supervisionado e demais elementos específicos da formação inicial são apontados pelos
estudantes como elementos fundamentais em seu processo de formação. Finalmente, a análise
dos dados suscitou dentre outras questões, como viabilizar estágios para estudantes
trabalhadores com pouca ou nenhuma disponibilidade de tempo?
1

. Este texto é um recorte do estudo comparativo em andamento denominado “Estudo sobre formação inicial de
professores para infância no Brasil e em Portugal” desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa Profissão
docente: formação, identidade e representações sociais (GPDFIRS) da Universidade Estadual Paulista
(UNESP/P. Prudente-SP) - campus de Presidente Prudente, por sua vez inserido na Cátedra UNESCO sobre
Profissionalização Docente, CIERS-ed. Com a colaboração de: Simone Brandolt Fagundes; Dulcinéia Beirigo
de Souza; Simone Conceição Pereira Deák e Sílvia Adriana Rodrigues. FCT/UNESP – Campus de Presidente
Prudente.
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Palavras-chave: Estágio Supervisionado; formação docente; Cursos de Pedagogia; Teoria das
Representações Sociais.

O modelo de formação de professores traduz concepções de educação e de sociedade que
reforçam uma estrutura conservadora e fragmentada de formação. Nesse sentido, pensar as
atividades, os conteúdos curriculares e o estágio supervisionado é um dos caminhos para
compreendermos os complexos mecanismos da formação inicial, as questões de trabalho e
profissionalização docente no contexto escolar e demais elementos fundamentais para o futuro
desempenho profissional dos professores em formação.
Os saberes docentes que sustentam a ação docente reúnem as maneiras singulares do fazer e o
conjunto de habilidades e competências mobilizadas no desempenho de funções docentes; por
isso são saberes, na medida em que se relacionam, interdependem e se complementam e que
não devem ser confundidos com conhecimentos adquiridos na formação acadêmica inicial,
pois a mobilização, ressignificação e ampliação desses conhecimentos, aliados aos saberes
acumulados pela experiência, são decisivos para que os professores construam seus saberes
docentes.
Canário (1998, p. 9) defende a ideia de que a escola é o espaço de aprendizagem do professor
e por consequência de formação da profissão ao afirmar que a escola não é somente um local
onde “os alunos aprendem e os professores ensinam [...] não apenas os professores aprendem,
como aprendem aquilo que é essencial: aprendem a sua profissão”.
A teorização do conhecimento sistemático pode auxiliar ao professor em sua futura atuação,
na medida em que oferece um embasamento para reflexões e tomadas de decisões.
Neste sentido, o estágio curricular supervisionado é um dos elementos mais importantes do
projeto de formação de professores, definido como espaço da prática dentre um conjunto de
disciplinas e atividades que devem ser executadas pelo docente em formação. É partindo
desta premissa que pretendemos investigar o estágio como espaço privilegiado de formação
tendo em vista a premissa de que ele possa contemplar diferentes aspectos da aprendizagem
do ofício docente, ainda na formação inicial. Desta forma, estudo ora apresentado baseia-se
em dados obtidos junto a estudantes ingressantes em cursos de formação de professores de
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três instituições de ensino superior do Brasil e Portugal2 sobre o estágio curricular
supervisionado e futuro exercício profissional tendo como aporte teórico a Teoria das
Representações Sociais.
Uma rápida pesquisa pelos anais dos recentes e mais importantes eventos sobre
representações sociais3 revelam o crescente interesse em analisar os fenômenos educativos à
luz da Teoria das Representações Sociais (TRS) (MENIN; SHIMIZU; LIMA, 2009). Gilly
(2001) aponta como a TRS vem contribuindo para elucidar algumas questões do espaço
educativo, notadamente aquelas referentes às construções dos principais interlocutores desse
espaço (professores e alunos). Esse interesse pode ser destacado em virtude de que ao
entendermos que as representações sociais são uma forma de conhecimento específico cujos
conteúdos manifestam a operação de processos geradores e funcionais socialmente
caracterizados, (MOSCOVICI, 1978). A TRS pode revelar como os sujeitos que transitam
pelo espaço escolar concebem, interpretam e traduzem os elementos de seu cotidiano. A
finalidade, pois desse estudo é revelar os conhecimentos de estudantes que revelem suas
expectativas sobre seu futuro profissional.

Algumas considerações sobre a pesquisa
Os sujeitos da pesquisa são estudantes ingressantes em cursos de formação docente de três
instituições de ensino superior: 77 estudantes do Curso de Pedagogia da UNESP/P. PrudenteSP, 32 da UFMS/Corumbá-MS e 43 da ESES/Santarém, totalizando 152 participantes da
pesquisa. Os dados preliminares revelam que o maior índice de estudantes encontrava-se na
faixa etária entre 17 e 20 anos de idade assim dispostos: UNESP/P. Prudente-SP - 62,3%;
UFMS/Corumbá-MS - 46,9% e ESES/Santarém - 61,8%. Outro aspecto recorrente em cursos
de formação de professores é a predominância do sexo feminino: Presidente Prudente 83,9%; Corumbá - 90,6%; Santarém - 100%; cerca de 93% da população geral; esse dado
permite a inferência de que o magistério permanece como atividade exercida
predominantemente por mulheres, já que historicamente a profissão está vinculada a

2

. Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”; Universidade Federal do Mato Grosso do Sul;
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém.
3
.5ª Conferência Internacional sobre Representações Sociais - Montreal, Canadá – 2000; Congresso Internacional
de Representações Sociais – Florianópolis – Brasil – 2001; Conferência Internacional de Representações
Sociais – Stirling - Escócia - 2002; III Jornada Internacional e I Conferência Brasileira sobre Representações
Sociais - Rio de Janeiro – Brasil – 2003.
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características femininas da maternidade, do cuidado e atenção. Merece destaque também a
situação laboral dos sujeitos. Considerando-se a faixa etária dos sujeitos pesquisados,
observa-se que muitos deles ainda não ingressaram no mundo do trabalho; porém, há
diferença significativa ao observamos os dados por instituição: enquanto somente 15,6% dos
estudantes da UFMS/Corumbá-MS e 30,9% da ESES/Santarém, informaram ter algum
vínculo laboral, 48,1% dos estudantes da UNESP/P. Prudente–SP declarou trabalhar.
Essa variação pode ser justificada pelas seguintes razões: na UFMS/Corumbá-MS, o curso é
oferecido em dois turnos (vespertino/noturno), enquanto que na UNESP/P. Prudente-SP o
curso é oferecido em um único turno (vespertino ou noturno). No que diz respeito ao contexto
português, segundo notícias publicadas na imprensa internacional,
Portugal é dos países europeus que registou a maior sangria no
mercado do emprego na última década, estando entre os mais
afectados pela recente crise económica. A "estrutura" da sua
economia, a "importância de sectores específicos mais atingidos pela
crise" e "a pouca flexibilidade interna" são algumas das razões
apontadas pela Comissão Europeia para os países que mais sofreram
nos últimos anos. [...] É um dos poucos países europeus onde a taxa de
emprego cai nos últimos dez anos, onde se viu a taxa de desemprego
duplicar [...] (Diário Económico, 26/11/2010).

No que diz respeito as respostas obtidas a partir de duas questões: o que é mais importante
que o estudante aprenda no seu curso de licenciatura? E, qual é o papel do estágio
supervisionado na formação de professores? O exame dos dados nos permitiu eleger algumas
categorias com o fim de [...] apreender as determinações e as especificidades que se
expressam na realidade empírica” (MINAYO, 2004, p. 94), relacionando as categorias
dimensão prática e dimensão teórica à questão sobre o que é mais importante aprender
durante o curso de licenciatura, para a atuação em sala de aula.
Na categoria dimensão prática enquadram-se as respostas que evidenciaram a ênfase que
alguns estudantes dão ao aprendizado da prática docente, entendido nesse caso como espaço
distinto do restante da formação que ocorre na universidade; a prática como decorrência da
teoria e como um momento de testar os conhecimentos desenvolvidos na teoria. Não

1118

ratificamos, mas destacamos a percepção da lógica da racionalidade técnica que ainda
sustenta boa parte dos cursos de formação de professores. No que diz respeito à dimensão
teórica, estão relacionadas as respostas dos estudantes que exprimem a ideia da formação
inicial como didática teorizada e voltada para a aprendizagem de métodos e técnicas de como
ensinar. Nesse sentido, reforçamos nosso entendimento de que a teoria é muito importante
para o exercício da ação docente, porém, uma vez considerada sozinha e descontextualizada
não operacionaliza mudanças significativas. Interessante observar que a percepção dos
estudantes sobre o que é mais importante aprender ao longo da formação, reflete fortemente
na concepção do papel do estágio nesse momento, sendo visto como espaço/tempo de
formação prática e aquisição de experiência, ou seja, espaço de profissionalização.
Em relação à questão “qual é o papel do estágio supervisionado na formação de professores?”,
destacamos as referências ao estágio como experiência prática e estágio como momento de
avaliação, para analisar as respostas dos estudantes. Acerca da percepção do estágio como
experiência prática, encontramos no discurso dos estudantes a presença de “experiência,
teoria, prática, formação, profissionalização, aquisição de saberes”, vinculadas à questão da
experiência, entendida aqui como prática na sala de aula. No que diz respeito ao estágio como
momento de avaliação, consideramos o espaço do estágio como um exercício de
aprendizagem, de busca de esclarecimentos, de alternativas. No entanto, está vinculado a uma
etapa da formação e a um tempo específico, no qual certas atividades e exigências
burocráticas precisam ser cumpridas, ocasionando pouco contato com o ambiente escolar e
certa tensão nos momentos de atuação. Desta forma, considerando que avaliar é uma ação
importante para reflexões e proposição de mudanças que se pretendem contextualizadas, não
se pode restringi-la à verificação de habilidades e competências técnicas, mas instrumento
potencializador

de análise

de práticas e concepções intrínsecas ao ofício docente,

preocupações não mencionadas na maioria das respostas.

Reflexões finais
A análise preliminar dos dados coletados nos permitiu algumas constatações que reiteram o
que já fora constatado em plano nacional (UNESCO, 2004), ou seja: os sujeitos investigados
compõem uma população acentuadamente jovem (17 a 20 anos); predominantemente do sexo
feminino e ainda, em sua grande maioria, não inserido no mundo formal do trabalho. Quanto

1119

aos aspectos mais específicos das questões analisadas, os excertos dos depoimentos dos
estudantes ratificam que a formação inicial de professores atualmente está fortemente
marcada pelos princípios da racionalidade técnica, do desenvolvimento de habilidades
práticas e do treinamento. Embora seja amplamente defendido na literatura específica que o
processo de formação docente deve possibilitar ao futuro profissional o desenvolvimento de
capacidades de reflexão, interpretação, entendimento e participação efetiva na sociedade na
qual está inserido, constatamos a ênfase nas verificações de competências, seja na formação
inicial, seja depois no espaço de atuação profissional onde será avaliado por agentes externos.
Isso ficou evidente quando verificamos a ênfase que alguns estudantes dão ao aprendizado da
prática docente, entendido nesse caso como espaço distinto do restante da formação que
ocorre na universidade; a prática como decorrência da teoria e como um momento de testar os
conhecimentos desenvolvidos na teoria.
O estágio supervisionado e demais elementos específicos da formação inicial são apontados
pelos estudantes como elementos fundamentais em seu processo de formação, destacando-se
as referências ao estágio como experiência prática que podem ser verificadas pela
predominância

de

expressões

como:

“experiência,

teoria,

prática,

formação,

profissionalização, aquisição de saberes” entendidas aqui como prática na sala de aula.
O estágio é percebido pelos estudantes pesquisados como espaço de avaliação, onde serão
verificados quanto aos seus conhecimentos, habilidades, capacidade e competência. Estes
dados nos provocam uma incômoda inquietação, pois historicamente temos visto um discurso
consolidado, não só pelo sendo senso comum, de que o estágio é momento de verificação de
aprendizagens, quando na verdade ele próprio é (ou deveria) ser espaço de aprendizagem,
bem como uma supervalorização do espaço prático (entendido não como sinônimo de
reflexão-ação-reflexão, mas só como ação) em detrimento dos espaços de reflexão. Desta
inquietação então, advém a seguinte questão: como viabilizar estágios para estudantes
trabalhadores com pouca ou nenhuma disponibilidade de tempo? Para além dessa questão de
caráter prático, há outras questões relevantes... Como viabilizar um processo de formação
inicial que garanta aos estudantes o desenvolvimento de capacidades de reflexão,
interpretação e discernimento quando nos deparamos com percepções tão pragmáticas e
superficiais acerca do que seja importante aprender nesse momento? Como provocar no
estudante em formação, momentos de reflexão sobre elementos basilares de identidade
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profissional do professor? Como superar este modelo compartimentado e hierarquizado de
formação para que tenhamos um projeto de estágio supervisionado que sirva realmente de
espaço para constituição do ser professor?
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Resumo
O estudo propõe a discussão sobre significações acerca da cidade por escolares de nove a 12
anos. Inspirou-se na abordagem ontogenética das Representações Sociais (DUVEEN, 1995;
CASTORINA, 2003; 2010; 2013) em diálogo com a Teoria Histórico-Cultural (VIGOTSKI,
2006; 2009; MOLON, 1999; PRESTES, 2010; AGUIAR, OZELA, 2006). O objetivo do
presente estudo consiste em compreender a criança a partir de suas relações com a cidade,
investigando suas respectivas formas de apropriação e representação destes espaços, com o
intuito de entender as cenas que ocupam e, dentre estas, em quais são protagonistas. Este
estudo foi desenvolvido por meio da realização da oficina Bate Bola na Mandioca realizada
no interior do Circuito Cultural Setembro Freire 2013 – Casa de Cultura Silva Freire. O
recorte proposto envolve a produção de desenhos e narrativas das crianças, alunos de uma
escola particular do município de Cuiabá. Estas foram incentivadas ao diálogo em subgrupos
conforme a descrição da cena a seguir: “Imaginem se vocês pudessem falar pessoalmente com
o prefeito de Cuiabá, ou algum governante responsável pela cidade. O que vocês diriam a
respeito da nossa cidade?”. Os dados foram submetidos às técnicas de análise de conteúdo
(BARDIN, 1977) e análise compreensiva. Os discursos elaborados durante os debates
evidenciaram a representação da cidade como Outro marcado por problemas, falta de espaços
e visibilidade das crianças, sendo objetivada na imagem de um erro. Os reflexos da vivência
do debate demonstram ora novas possibilidades de ser e estar no espaço da cidade,
1
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3
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4
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incentivando o protagonismo infantil neste âmbito; ora a necessidade de intervenções nos
processos educacionais, que visem a construção de espaços de visibilidade cívica. Acredita-se
que a construção de espaços como este possam proporcionar às crianças irem além das
evidências, no processo de construção de lógicas discursivas que organizem o mundo que as
cerca, em meio às contradições que lhe são apresentadas.
Palavras-chave: Cidade. Criança. Abordagem ontogenética.

Introdução
O presente estudo, de caráter exploratório, propõe discussão sobre o compartilhamento de
significados acerca da cidade, por escolares entre nove e 12 anos. O mesmo inspirou-se na A
abordagem ontogenética das Representações Sociais em diálogo com a Teoria HistóricoCultural.
Compreendendo-se a lógica adultocêntrica como hegemônica nos espaços e em suas
organizações, pensar a criança e como esta estabelece relações nos espaços que ocupa,
significaria admitir a existência de infinitas possibilidades de interpretações de ser e estar no
mundo, incluindo àquelas advindas das lógicas infantis. Neste sentido, o objetivo do presente
estudo consiste em compreender a criança a partir de suas relações com a cidade, investigando
suas respectivas formas de apropriação e representação destes espaços, com o intuito de
entender as cenas que ocupam e em quais são protagonistas.

Fundamentação Teórica
No desenvolvimento da abordagem ontogenética das Representações Sociais, apresenta-se a
investigação acerca dos “[...] processos através dos quais a criança incorpora as estruturas do
pensamento de sua comunidade e adquire assim um lugar como participante competente e
funcional nessa comunidade [...]” (DUVEEN, 1995, p.261). Duveen faz uma observação
orientadora nesse campo, visto que, apesar de nascer em um mundo já estruturado, não
significa que a criança nasça com competências para ser um ator independente nesse mundo,
portanto parte-se do pressuposto de que essas competências são forjadas ao longo de seu
desenvolvimento (1995).
Primeiramente, a criança figura como um objeto construído a partir das representações que os
outros sustentam, gradualmente internalizando essas representações e chega então a
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identificar sua posição dentro de um mundo já estruturado. Sendo assim, as representações
são internalizadas, entrelaçando-se aos processos de construção de identidade (CASTORINA,
2010). Castorina e Kaplan (2003) contribuem com a consideração de que o processo de
transmissão social não ocorre de modo direto e passivo, uma vez que essa transmissão é
ressignificada e reelaborada pela criança, pois “[...] entre la ‘sociedad pensante’ de lós adultos
y la presencia del niño como actor social existe un proceso de construcción que merece ser
considerado”. (DUVEEN apud CASTORINA, 2003, p. 20). Tais considerações são
identificadas como ponto de aproximação entre as contribuições de Castorina (2003; 2010;
2013), baseadas em Duveen, e a Teoria Histórico Cultural, destacando-se as unidades
regentes5.
Para Vigotski (apud PRESTES, 2010), a vivência pode ser compreendida partindo-se de uma
orientação bio-social, produto da relação da unidade dialética: personalidade – meio. Neste
sentido, “A criança é uma parte da situação social, sua relação com o entorno e a relação deste
com ela se realiza através da vivência e da atividade da própria criança; as forças do meio
adquirem significado orientador graças às vivências da criança [...]” (VIGOTSKI, 2009,
p.383). A situação social de desenvolvimento da criança6, como também suas vivências,
influenciam na compreensão do significado e do sentido, já que estas se constituirão de
formas distintas aos diferentes contextos e idades. Aguiar e Ozela (2006) também contribuem
na discussão acerca de significado7 e sentido8. Quanto ao comportamento humano, Vigotski
(2009) identificou dois tipos principais de atividades que orientam o desenvolvimento, que
seriam a de reprodução9 e criação10.

5

Sendo estas, vivência, sentido e significado, além das dimensões reprodutiva e criativa, do desenvolvimento
humano.
6
Este conceito pode ser sintetizado a partir da unidade personalidade e ambiente social, visto que a percepção
dos acontecimentos e do ambiente é orientada pela estrutura de vivências e pela situação de desenvolvimento da
criança, principalmente no que se refere à idade da mesma (PRESTES, 2010).
7
Os significados são considerados como produções históricas e sociais, que permitem diversos processos como a
comunicação, socialização de experiências entre outros. Eles são mais fixos e estão relacionados às
subjetividades dos sujeitos.
8
Os sentidos constituem-se de modo muito mais amplo, pois se constroem em meio à “[...] articulação dos
eventos psicológicos que o sujeito produz frente a uma realidade.” (p. 226).
9
A atividade denominada reconstituidora ou reprodutiva está ligada à memória e é estabelecida a partir da
reprodução de condutas e impressões anteriormente elaboradas, presumindo, assim, a repetição com maior ou
menor rigor do que já existia (VIGOTSKI, 2009).
10
"[...] a atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da diversidade da experiência
anterior da pessoa [...]. Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a
imaginação dela." (ibidem, p. 22).

1124

Castorina (2013) afirma que a Teoria Histórico-Cultural e a Teoria das Representações
Sociais se inserem no debate contemporâneo relativo às vinculações históricas entre os
indivíduos e a cultura, ambas as contribuições oferecem elementos para se pensar os conceitos
de identidade11 e subjetividade12. A construção da identidade e da subjetividade acontece no
encontro com o outro e na negociação com os significados, visto que o sentido que se atribui
ao outro revela não apenas características deste, mas também daquele que o significa
(CASTORINA, 2010). Nesta perspectiva, a vivência e sua qualidade são pontos fundamentais
para instrumentalizar os sujeitos no processo de construção da identidade e das representações
sociais. O presente estudo pretende se aproximar do processo de construção da identidade, ao
possibilitar às crianças uma vivência no espaço da cidade conhecido por seus reguladores
sociais e históricos, ao oferecer um ambiente de possibilidades e de encontro com esse outro,
o espaço da cidade e o enriquecimento das vivências nesse espaço.

Metodologia
O estudo se desenvolveu por meio da realização da oficina Bate Bola na Mandioca realizada
no Circuito Cultural Setembro Freire 201313. A mesma foi coordenada pelo Grupo de
Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN) da Universidade Federal de Mato Grosso,
segundo proposição do projeto de extensão intitulado Rede de Apoio à Educação Infantil:
interfaces com a Psicologia, Pedagogia, Arquitetura e Música.
O recorte proposto envolveu a participação de 14 crianças entre nove e doze anos, alunos de
uma escola particular do município de Cuiabá. A coleta de dados ocorreu no Museu da
Imagem e do Som de Cuiabá (MISC)14. Nesta ocasião, as crianças assistiram a um vídeo
retratando os quatro períodos emblemáticos do crescimento e desenvolvimento da cidade de

11

A identidade, na perspectiva de Deschamps e Moliner (apud SILVEIRA, 2013, p. 35), se constitui e é vista a
partir da relação estabelecida pelas semelhanças e diferenças existentes entre o eu e o outro, assim como de
determinados grupos, diante da realidade representada pelos mesmos. Os autores consideram a mesma como um
fenômeno subjetivo, ao mesmo tempo, que dinâmico.
12
Em se tratando da subjetividade, esta é entendida como um processo que está presente na interface do
psicológico e das relações sociais, sendo constituidora do sujeito e constituinte de outros sujeitos. Ela se constitui
continuamente entre o público e o privado, sendo assim, “[...] não é o privado prévio pois é constituído no
mundo público, nem público prévio pois é constituído na intersubjetividade.” (MOLON, 1999, p.146).
13
Evento organizado pela Casa de Cultura Silva Freire.
14
Típica casa cuiabana de arquitetura colonial do século 19, na qual funciona o referido Museu, que possui
documentos sonoros e fotográficos relacionados à memória da cidade de Cuiabá (Fonte Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br).
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Cuiabá, com fotografias que possibilitavam a observação do processo de modernização da
cidade. Após, as crianças foram incentivadas ao diálogo em subgrupos conforme a descrição
da cena a seguir: “Imaginem se vocês pudessem falar pessoalmente com o prefeito de Cuiabá,
ou algum governante responsável pela cidade. O que vocês diriam a respeito da nossa
cidade?”. As discussões foram registradas, pelas crianças, na forma de desenho e fragmentos
escritos. Os dados oriundos das discussões foram analisados conforme a técnica de análise de
conteúdo temática (BARDIN, 1977) enquanto que os desenhos e fragmentos escritos foram
submetidos à análise compreensiva.

Análise de Dados
Diante dos dados coletados, foram destacadas as seguintes categorias:
1. MELHORIAS: Identificou-se na fala dos grupos a necessidade e o desejo por melhores
condições nos âmbitos: educação, saúde, turismo, infra-estrutura e cultura. As crianças
ouvidas elaboraram também possibilidades de resoluções, por exemplo, o aumento de pontos
turísticos para maior geração de renda, projetos que combatam a miséria, e construção de
prédios, a fim de garantir espaço para “coisas públicas (...) que eu considero importante"
(Criança).
2. TRANSFORMAÇÕES URBANAS: Diante de um contexto em que o acentuado calor é
característico da cidade, as crianças desenvolvem soluções, as quais podem ser caracterizadas
enquanto mágicas para esse problema que causa desconforto, como “colocar uma cúpula na
cidade e colocar um ar condicionado” (grupo 1). Cuiabá fora escolhida como uma das subsedes para os jogos da Copa do Mundo (2014). Nesse período várias obras são realizadas com
o objetivo de transformar o espaço urbano, para atender as demandas requeridas em sediar um
mega evento. Estas são mencionadas pelas crianças como causa para muitos dos problemas
que identificam no espaço urbano.
3. REPRESENTAÇÃO DO OUTRO: O outro aparece representado na fala das crianças
permeado por uma lógica de higienização social, e por uma imagem naturalizada da
identidade do cuiabano, que remete às significações partilhadas por imigrantes sobre a
população local. O significado de segurança para as crianças demonstra como a ideia de
higienização social tem sido partilhada por alguns grupos, e gradativamente incorporada à
representação delas, como nas falas a seguir:
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C15 – É também aqui devia manter as casas do Porto sob vigilância
(...) é viciados e moradores de rua entram dentro das casas, e que teve
uma vez eles invadiram a casa de Barão de Melgaço.
Daniela16 – É mesmo? E o que que a gente faz com eles?
C – Prende.
C – Mata. (risos).

Durante esta reflexão, a professora da classe questionou as consequências dessa lógica,
instrumentalizando as crianças com exemplos de sociedades que criam políticas para o
controle populacional, como a China. Incentivados por este debate, as crianças se
posicionaram diante da possibilidade da lógica de eliminação do outro que não se adapta, e
discordaram desta, chegando à conclusão de que não querem um novo holocausto.
4. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLÍTICA: A figura do político aparece
representada pela corrupção, desvio de dinheiro público e falta de compromisso com as
promessas realizadas. A questão da destinação do dinheiro é retratada também nos desenhos,
com um homem carregando uma sacola de dinheiro com cifras nos olhos. As narrativas
demonstraram indignação frente à corrupção e à atitude das pessoas que reelegem e
reverenciam os políticos, mesmo estes julgados e reconhecidos por condutas repudiadas
socialmente. Esse modo de se relacionar com a autoridade é questionado pelas crianças que se
veem em um movimento ambivalente em relação a elas mesmas, quanto à sua inclusão e
responsabilidade neste processo, pois ora se reconhecem como responsáveis por cuidar da
cidade, ora dizem que “não votam”, demonstrando sua noção de visibilidade cívica. A
indignação também aparece diante de uma cultura do “promete, mas não cumpre”,
identificada também em casa, quando os pais se comprometem em atividades com os filhos e
não as realizam.
5. CUIABÁ – A CONSTRUÇÃO DE UM ERRO: A representação da cidade se delineia por
um lugar que não foi planejado, mas foi se construindo de maneira que, na fala das crianças,
não oferece estrutura para ser a capital do estado. Surgem no discurso das crianças algumas
15

Criança participante da oficina.
Orientadora da pesquisa Profa. Dra. Daniela Barros da Silva Freire Andrade, coordenadora do Grupo de
Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN), da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá.
16
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alternativas como construir uma nova capital, destruir Cuiabá, e refazer a cidade. Tal
alternativa marca a ausência de valor conferido à memória social e à historicidade.
6. PÚBLICO OU PRIVADO - ACESSO (OU NÃO) À CIDADE: A cidade vivenciada pelas
crianças encontra-se algumas vezes restrita e, segundo as mesmas, faltam possibilidades,
como espaços diferenciados de educação e cultura. Os espaços da cidade apareceram
divididos no discurso entre público e privado, sendo o primeiro fortemente representado pela
ausência de qualidade. Diante desse quadro, a privatização é pensada como a alternativa para
a criação de espaços de lazer, evidenciando também a lógica de mercado como um ponto de
ancoragem do discurso. Entre os espaços privados, o shopping aparece como uma solução ao
garantir o lazer e uma climatização amenizadora do calor. Sendo o calor, um elemento
importante, ao demarcar a identidade do cuiabano. Contudo, o grupo também se posicionou
diante da questão da acessibilidade dos espaços, que podem exigir um alto custo.
7. VISIBILIDADE CÍVICA DA CRIANÇA: As crianças ouvidas demonstraram significar a
cidade como um palco de decisão de quem pode votar. A criança se descreve como aquela
que não possui o poder, indicando um panorama de invisibilidade cívica.
C – Mas a gente não tem poder em nada! A gente é um ninguém!
C – A gente é o começo de alguém... Aí, se tipo alguém de nós
morrer, só a família vai se importar. O povo não vai lá chorar no meu
túmulo.

A utilização deste discurso para definirem a si mesmas, revela o compartilhamento de
significados sobre uma representação de criança marcada por expectativas sociais, construídas
com base na lógica adultocêntrica, que demarcam mais intensamente as impossibilidades do
ser criança no âmbito de impactos e mudanças políticas. Por sua vez, a representatividade do
cidadão aparece por meio da crítica ao desinteresse da população diante dos espaços
institucionalizados de participação política, e também pela ausência da elaboração de críticas
propositivas.

Considerações Finais
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Diante dos dados analisados identificou-se o princípio da contradição, ao perceber no discurso
das crianças o exercício de organizar uma hipótese sobre o mundo diante de diversas
representações, ancoradas em diferentes paradigmas. Estes foram identificados como uma
tendência à perspectiva do colonizador frente à cidade, da higienização social e da lógica de
mercado, pautada em valores neoliberais. Os discursos elaborados durante os debates
evidenciaram a representação da cidade como outro marcado por problemas, falta de espaços
e visibilidade das crianças, sendo objetivada na imagem de um erro.
A metodologia utilizada na oficina contribuiu para ampliar o espaço da dúvida, como um
ambiente de construção de uma nova mentalidade social através das interações propiciadas
pelos debates, permitindo aproximar-se deste outro, não familiar. Os reflexos dessa vivência
demonstram ora novas possibilidades de ser e estar no espaço da cidade, incentivando o
protagonismo infantil neste âmbito, ao proporcionar um espaço de discussão; ora a
necessidade de intervenções nos processos educacionais, que visem a construção de espaços
de visibilidade cívica. Acredita-se que a construção de espaços como este possam
proporcionar às crianças irem além das evidências, no processo de construção de lógicas
discursivas que organizem o mundo que as cerca, em meio às contradições que lhe são
apresentadas.
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Resumo
Este texto pretende discutir a urgente mudança na política educacional no que diz respeito à
alteração das Diretrizes Curriculares de Arte para além do cumprimento da Lei 11769/08
(BRASIL, 2008), e refletir sobre a importância do ensino de Música nas escolas e no contexto
de formação, tendo em vista os projetos políticos pedagógicos das escolas e o Programa
emergencial da Pedagogia/Parfor, instituído pela Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009). A pesquisa se integra ao
projeto maior desenvolvido pelo Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais
e Subjetividade - Educação/CIERS-Ed, da Fundação Carlos Chagas/FCC, e, também, ao
Projeto Observatório em Educação/OBEDUC/Capes, que se desenvolve em uma universidade
comunitária da Baixada Santista, São Paulo/SP. Este estudo fundamenta-se na teoria das
representações sociais/TRS de Moscovici (1978), pois tem como objetivo central analisar as
representações sociais das professoras-estudantes e de professores a respeito do ensino de
Música nas escolas, partindo da formação desenvolvida no contexto da Pedagogia/Parfor.
Foram, então, analisados os dados obtidos junto a 47 professores-estudantes da
Pedagogia/Parfor por meio de questionário com questões abertas e fechadas e de entrevistas
com quatro (4) destes professores sobre a sua formação em Música, para repensar o ensino de
Música no contexto de formação e em relação aos projetos políticos pedagógicos das Escolas.
Os resultados obtidos se ancoram em duas dimensões: 1ª a dimensão político-curricular:
acentuando-se a necessidade de que os dispositivos legais reforcem a reestruturação
curricular, entretanto, não só ao nível da imposição, aplicando-se a “lei” (de cima para baixo);
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mas, sobretudo, ao nível da composição, para se conseguir o envolvimento dos professores
formadores, dos professores-estudantes e dos alunos em formação; e 2ª a dimensão formativoprofissional: reforçando um estudo sobre as necessidades de formação e de atuação
profissional frente ao desenvolvimento das políticas curriculares e educacionais, que
envolvam o ensino de Música para e nas Escolas. Os resultados apontam, ainda, para a
necessidade de reflexões sobre: a aplicabilidade da Lei 11 769/2008; as práticas dos
professores formadores; a conscientização da Música na formação dos alunos e na construção
de suas identidades; e o conhecimento teórico-metodológico específico para esta formação.
Palavras-chave: Necessidade de formação em Música; Ensino de Música para e nas Escolas;
Políticas educacionais; Parfor.

Introdução
Este trabalho integra o Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e
Subjetividade - Educação/CIERS-Ed, da Fundação Carlos Chagas/FCC, ao mesmo tempo que
faz parte de um Projeto Observatório em Educação/OBEDUC/CAPES, cujo objetivo maior é
investigar as implicações do Programa Emergencial de Formação/Parfor, instituído pelo
Decreto 6755/09 (BRASIL, 2009), na constituição das identidades profissionais de
professores-estudantes e na inovação de suas práticas pedagógicas.
De acordo com esta perspectiva o texto se fundamenta na teoria das representações
sociais/TRS (MOSCOVICI, 1978), para compreender as representações sociais destes sujeitos
quanto às necessidades de formação em relação ao ensino de Música desenvolvido na
Pedagogia/Parfor e frente à sua atuação profissional. Também, outros autores contribuíram
para o aprofundamento da análise realizada, e, dentre eles, citamos: García (1999), Abdalla
(2006, 2008), Diniz e Joly (2007), Mateiro e Sousa (2009), Penna (2010) e Gatti (2011).
A finalidade deste trabalho é apontar a necessidade de se repensar o ensino de Música nos
cursos de formação de professores e nos projetos políticos pedagógicos das escolas,
especialmente a partir do cumprimento da Lei 11769/08 (BRASIL, 2008), que determina a
obrigatoriedade deste ensino nas escolas de educação básica. E o objetivo central é analisar as
representações sociais dos professores-estudantes a respeito do ensino de Música nas escolas,
partindo-se da formação desenvolvida no contexto da Pedagogia/Parfor. Neste sentido, este
texto se estrutura em duas partes: 1ª aborda a formação dos professores da Pedagogia/Parfor
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sobre o ensino de Música; e 2ª procura esclarecer os caminhos da pesquisa e seus resultados.
Por último, as considerações finais propõem refletir sobre as mudanças que seriam
importantes para atender não só às práticas pedagógicas musicais, mas também à formação de
professores para este campo de atuação profissional, bem como contribuir para os projetos
políticos pedagógicos das Escolas.

A formação em Música dos professores da Pedagogia/Parfor
É com a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), que se estabelece que “o ensino da arte constituirá
componente obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos” (art.26, par.2º). O que garante um espaço para as artes
na escola, como já estabelecido em 1971, com “a inclusão da Educação Artística no currículo
pleno, delegando aos estabelecimentos de ensino elaborar e executar sua proposta
pedagógica” (BRASIL, 1971). Entretanto, até este momento, o que se nota é que, conforme
indicam Diniz e Joly (2007, p. 66), os cursos de formação inicial têm dado pouca “ênfase ao
desenvolvimento específico das habilidades musicais de seus alunos”. Os mesmos autores
apontam, também, que “a concepção, que ainda prevalece, é a polivalência”, na qual, em
apenas uma disciplina, um único professor trabalha o conteúdo de todas as quatro linguagens
artísticas: música, teatro, artes visuais e dança.
Mais recentemente, é a Lei 11769/08 (BRASIL, 2008), que, ao determinar a obrigatoriedade
do conteúdo de Música no ensino de Arte, acaba sendo uma conquista para a área de educação
musical, que se encontra em um momento histórico de transição e de muita importância
quanto aos reais efeitos dessa determinação legal. Mas o que os dados da pesquisa mostram é
que a formação musical oferecida, em especial, pela Pedagogia/Parfor é muito reduzida,
“impossibilitando a inserção dos conteúdos musicais nas práticas pedagógicas das
professoras”, conforme já afirmaram Diniz e Joly (2007, p.69), e que nada mudou apesar da
implementação Lei 11769/08 (BRASIL, 2008).
Consideramos importante ressaltar, também, que se o conhecimento adquirido na formação
musical inicial não é suficiente para a atuação dos professores durante toda a carreira
profissional, faz-se necessário, assim, outros cursos e estudos. No âmbito institucional tem a
ver com as demandas das escolas em relação ao ensino de Arte, de forma geral, e ao ensino de
Música, especificamente. Sabemos, entretanto, que a Música é desvalorizada pela política
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educacional (mesmo embora a Lei em vigor), pela organização curricular no interior das
Escolas, e, ainda, por professores, gestores e alunos, de forma geral.
Também as necessidades institucionais são observadas a partir das falas de nossos sujeitos de
pesquisa, quando consideram que a Música está mais presente na educação infantil, e está
quase ausente no ensino fundamental, pois vai perdendo significado no currículo escolar.
Tendo em vista estas considerações iniciais sobre a formação de professores em Música neste
contexto, surge o questionamento: a Pedagogia/Parfor tem preparado adequadamente os
futuros professores para cumprir a obrigatoriedade da Lei em desenvolver o conteúdo
obrigatório de Música em sala de aula? Para dar conta desta questão, seguem adiante os
caminhos da pesquisa e seus resultados.

Dos caminhos da pesquisa aos resultados
Na pesquisa realizada com professores-estudantes de Pedagogia/Parfor em formação em uma
universidade comunitária da Baixada Santista/SP, percebemos que muito pouco ou nada
mudou com a Lei 11769/08 (BRASIL, 2008), desconhecida pela maioria dos entrevistados.
Na perspectiva, então, de analisar as representações sociais desses professores-estudantes, no
âmbito das necessidades de formação para o ensino de Música, era imprescindível
compreender o conceito de representação social, que, de acordo com Moscovici (1978, p.
27), é “uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de
comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (p. 26), e que é, alternativamente, “o sinal
e a reprodução de um objeto socialmente valorizado”.
Tendo em vista esses aspectos, é possível definir que os dados coletados, de forma geral, nos
mostraram que a formação musical oferecida é muito reduzida, e que é preciso refletir, mais
sistematicamente, sobre as necessidades formativas desses professores-estudantes da
Pedagogia/Parfor, de modo a atender às exigências legais e às demandas sociais, e priorizar a
prática pedagógica com relação às suas necessidades formativas. E, diante disso, os
resultados obtidos puderam se ancorar em duas dimensões, tal como descreveremos a seguir:

1ª Dimensão Político-Curricular:
Em relação a esta dimensão, observamos que a legislação educacional estabelece, há quase
quarenta anos, um espaço para a arte, em suas diversas linguagens, nas escolas regulares de
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educação básica. No entanto, esta presença da “arte no currículo escolar tem sido marcada por
indefinição, ambiguidade e multiplicidade”, segundo assinala Penna (2010, p.122), e não
como uma prioridade apesar da Lei em vigor. Estas questões colocadas pela autora foram
também verificadas a partir do Questionário aplicado, pois os professores-estudantes da
Pedagogia/Parfor relataram que não tiveram uma aula que os preparasse para uma efetiva
atuação com os conteúdos de Música, apesar de já terem tido aulas de Metodologia de Arte,
mas não com o enfoque na Música.
Também, declararam, tanto nas questões abertas referentes ao Questionário, quanto nas
entrevistas, que algumas instituições de ensino superior colocam na grade curricular da
Pedagogia elementos de conteúdos de Música, que, segundo eles, não são bem explorados,
pois não se trabalham os conteúdos e metodologias específicas para o ensino desta arte, como
alerta um dos sujeitos:
(...) Sabemos que a música é importante, porque na educação infantil se
tem o tempo todo, desde a entrada, na alimentação, na hora do banho, do
soninho. Mas sentimos necessidade de aprender mais coisas sobre música,
seus conteúdos e metodologias específicas. Aprender, por exemplo, como
se trabalha a música relacionada ao desenvolvimento das diferentes faixas
etárias das crianças. (S 41 – Questionário)

Ainda, os Sujeitos 3, 8, 15 e 35 (Questionário) e os Sujeitos 1 e 4 (Entrevista) revelam que a
Música é um conteúdo pouco abordado e valorizado na universidade.
Entretanto, ao se falar da política-curricular de formação inicial de professores, é necessário
levar-se em conta qual o modelo de escola, de ensino e de professor que queremos, pois de
nada adianta fornecer estratégias sem embasamento e/ou sem condições. Conforme Gatti
(2011, p. 47), quando o detalhamento das prescrições curriculares é excessivo, ele tende a
minimizar o espaço conferido à formação docente em serviço e a considerar o professor como
mero executor de propostas e programas elaborados por outrem. O difícil equilíbrio sobre o
que deve ser prescrito nos currículos no âmbito das redes públicas deve ser balizado pelo
diálogo com os docentes e com seus estudantes, e estar sujeito a constantes revisões, tendo em
vista a adequação às necessidades das escolas e da população diversificada a que atendem.
Em síntese, os professores-estudantes acentuam a necessidade de que os dispositivos legais
reforcem a reestruturação curricular. Entretanto, não só ao nível da imposição, aplicando-se a
“lei” (de cima para baixo); mas, sobretudo, ao nível da composição, para se conseguir o
envolvimento dos professores formadores, dos professores-estudantes e de seus alunos.
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2ª Dimensão formativo-profissional:
O que percebemos quanto à dimensão formativo-profissional, é que os professores-estudantes
têm necessidade de possuir a capacidade que os habilitem a realizar a tarefa de formar suas
crianças quanto ao ensino de Música, mas isso não está sendo fornecido na Pedagogia/Parfor.
Esta capacidade compreende, por um lado, o domínio da matéria, e, por outro, a sua
preparação pedagógica, tal como o Sujeito 2 revela em uma das entrevistas:
Não adianta somente destrinchar os conteúdos de Arte e embaralhá-los em
momentos de arte visual, de música, de dança e/ou de teatro. Precisamos de
um embasamento teórico para que a prática pedagógica possa se
desenvolver. Ou seja, tenho necessidade de uma preparação pedagógica
coerente com o que se está querendo desenvolver. (S 2, Entrevista)

A formação inicial de professores, como cita García (1999), cumpre, em primeiro lugar, a de
formação de futuros professores, de modo a assegurar uma preparação consonante com as
suas funções profissionais que o professor deverá desempenhar. O que podemos constatar, na
fala dos professores-estudantes da Pedagogia/Parfor, é que em relação à Música isso não vem
acontecendo, tendo em vista que a matéria denomina-se Metodologia da Arte e tem que dar
conta do conteúdo de quatro componentes: artes visuais, teatro, dança e música em uma grade
curricular de duas horas aula em um semestre. O que consideramos ser muito pouco para dar
conta da preparação de professores nesta área para a formação dos alunos.
Ainda o que percebemos, em relação às representações sociais de nossos sujeitos, é que
desejam que seja priorizada a prática de ensino de Música com o embasamento teóricometodológico adequado para estabelecer o planejamento, deixando claros os objetivos, os
conteúdos e os procedimentos metodológicos do ensino, relacionando-os às exigências
educacionais e com a realidade dos alunos. Ou seja, como afirmam Mateiro e Sousa (2009,
p.111), o “conhecimento prático” deve aparecer “como um dos componentes da formação
que, por sua vez, se completa com o componente conhecimento teórico”.
Os resultados reforçam, também, que é preciso haver um estudo mais sistematizado sobre as
necessidades de formação e de atuação profissional frente ao desenvolvimento das políticas
curriculares e educacionais, que envolvam, neste caso, o ensino de Música para e nas
Escolas. E que isso seja realizado não só por parte da instituição formadora, mas
especialmente, por parte das diferentes instituições às quais pertencem os professores1136

estudantes da Pedagogia/Parfor. Acrescentamos, também, que tudo isso deveria ser
estruturado nos projetos políticos pedagógicos das Escolas, pois teríamos assim a participação
de todos os envolvidos no processo, incluindo a comunidade que poderia conhecer e
compartilhar os benefícios da música no desenvolvimento educacional dos alunos e, assim,
cobrar uma ação mais efetiva.

Considerações finais
Com efeito, é de responsabilidade, tanto das instituições formadoras como das escolas,
compreenderem as necessidades de formação de seus estudantes e/ou profissionais em
formação e prepará-los para suas práticas pedagógicas, com responsabilidade social a fim de
que se possa adquirir cultura musical e cidadania.
Os dados deste trabalho apontam, ainda, para algumas reflexões sobre as mudanças
necessárias para se pensar, mais profundamente, sobre: a aplicabilidade e execução da Lei 11
769/2008 (BRASIL, 2008); as práticas dos professores formadores das instituições com
embasamento em Música e dos estudantes em formação do Parfor, considerando, também,
suas trocas de experiência; a conscientização da importância da Música na formação dos
alunos e na construção de suas identidades; e, por fim, o estímulo a questionamentos sobre o
conhecimento teórico-metodológico, que é utilizado nas práticas pedagógicas do cotidiano
escolar, tanto no contexto de formação, quanto na atuação profissional.
Na verdade este estudo possibilitou avaliar que muito ainda terá que ser realizado, em
especial, em relação ao ensino de Música na educação infantil e/ou no ensino fundamental, e
na formação de professores Pedagogia/Parfor. Mas, por outro lado, observou-se, também, que
tanto o Parfor quanto o ensino de Música fazem parte não só da agenda política para suprir as
necessidades de formação, mas das mudanças que, de fato, precisam acontecer para a
melhoria da qualidade social que se deseja nas instituições educacionais.
Acreditamos que não basta criarmos uma Lei, para trabalharmos a transformação da prática
do professor de Música na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino fundamental,
pois, desde 2008, pouca mudança se fez notar no ensino de Música nas escolas. É necessária a
formação inicial com vistas a mudanças significativas e efetivas para a valorização da Música,
com a adequação de conteúdos necessários e oferecendo a estes estudantes (futuros ou já
professores) uma reflexão sobre o sentido e significado de seu próprio trabalho: clareando os
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objetivos, as metas e os valores educativos, bem como o de se adaptarem às mudanças que a
sociedade exige, como, por exemplo, às tecnologias de informação e comunicação (TIC).
O estabelecimento de uma ponte de comunicação entre o aluno e a Música precisa constituir a
finalidade básica de uma educação musical e o professor precisa ser o encarregado de
promover essa mediação, para a formação de nossos pequenos cidadãos. Mas, para além
disso, é preciso que sejam discutidas, também, as políticas educacionais, e que as mesmas
possam ser um espaço público de debate, tanto nas instituições formadoras quanto nas
Escolas, para que projetos políticos pedagógicos possam ser renovados e se tornem uma
expressão de posturas críticas e alternativas, valorizando, neste nosso caso, o ensino de
Música na formação de professores e para as Escolas.
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EXPECTATIVAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: O PERCURSO FORMATIVO
DA EJA
GOUVEIA, Daniele da Silva Maia - IFRJ
TESTA BRAZ DA SILVA, Alcina Maria- IFRJ

Resumo
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é composta por indivíduos que apresentam diferentes
idades, origens, culturas e sonhos. Toda esta complexidade gera uma grande dificuldade em
realizar um trabalho que possa atender as necessidades diversificadas que estes alunos
apresentam, sem contar as diversas expectativas que os alunos possuem em torno da sua
formação. São muitos os fatores que influenciam diretamente na formação educacional dos
alunos da EJA, muitos deles relacionados aos interesses que estão por trás dos currículos e das
políticas educacionais. Enquanto alguns estudiosos defendem a formação para a cidadania e
as Diretrizes Curriculares da EJA (BRASIL, 2000) apresentarem a EJA como uma proposta
reparadora, equalizadora e qualificadora, não se pode negar que o currículo, e autores como
Vilanova e Martins (2008) defendem isso, a carga horária reduzida e a falta de uma política
nacional acabam por conduzir a formação da EJA para o mercado de trabalho o que é
incompatível com o sonho dos alunos de chegar ao Ensino Superior. Percebe-se então visões
e interesses divergentes envolvendo o processo de formação educacional da EJA o que o torna
um objeto de estudo de grande relevância. O presente trabalho tem como objetivo apresentar
as expectativas dos alunos da EJA em relação ao futuro e as representações sociais em torno
da sua formação. São informações importantes para que se possa entender um pouco melhor a
interpretação do aluno da EJA sobre esses aspectos e como essa interpretação irá orientar a
sua conduta. Buscamos desse modo, desmitificar as visões preconceituosas em relação à esse
segmento formativo e contribuir para conscientização da necessidade de adoção de uma
prática que inclua conteúdos que possam contribuir para uma formação ampla onde os alunos
estejam aptos para conseguir alcançar seus objetivos. A metodologia utilizada foi qualitativa,
com base no questionário como instrumento de coleta de dados e na análise de conteúdo o que
permitiu identificar um sistema de categorias: expectativas individuais x expectativas
coletivas.
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sociais.

Introdução
Ao analisarmos a trajetória da Educação de Jovens e Adultos (EJA) podemos perceber que é
uma modalidade de ensino marcada por diversos projetos que possuíam em comum o
propósito de recuperar o direito dos jovens e adultos à educação, direito este que é garantido
pelo artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 1. A verdade é
que a EJA não foi criada “por acaso ou devido à boa vontade de governantes” (SIQUEIRA,
2009, p. 39), é uma maneira de resgatar uma dívida do sistema com a população em geral.
Atualmente as turmas da EJA são compostas por indivíduos com diferentes idades além de
diferentes origens, histórias, realidades e expectativas. Toda esta complexidade gera uma
grande dificuldade de entender as particularidades deste grupo. Para que se entenda é
necessário refletir um pouco sobre os motivos que os fizeram retornar a escola.
O retorno depois de algum tempo fora do ambiente escolar está relacionado ao fato de que
com o tempo os alunos adquirem a consciência da importância de concluir seus estudos para
que tenham êxito em sua vida profissional e para que possam dar melhores condições de vida
a sua família, com isso buscam recuperar o direito e a confiança na educação. É como se a
educação formal oferecida pela escola fosse uma porta para uma nova realidade.
Existe então a necessidade de se repensar as práticas na EJA para que haja uma educação que
atenda as expectativas de todos, proporcionando iguais condições e motivações para que os
alunos possam dar continuidade aos estudos e não fiquem as margens da sociedade.
Este trabalho tem como objetivo apresentar as expectativas dos alunos da EJA em relação a
sua formação e as possíveis representações sociais acerca dessa formação, buscando deste
modo, desmitificar as visões preconceituosas em relação à esse segmento formativo e
contribuir para que seja adotada uma prática que inclua conteúdos que contemplem e atendam
as diversas expectativas destes educandos.

Referencial teórico

1

Artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Disponível em:
http:unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
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Os primeiros projetos de educação popular tinham como prioridade a alfabetização e o
aligeiramento do ensino, com atividades que eram restritas ao ensinar a ler e a escrever, o que
já seria suficiente para formar o cidadão apto para o mercado de trabalho e para a vida. Esse
tipo de prática não inclui atividades e conteúdos que contribuam para a formação intelectual
do aluno. É o que Lopes (2004, p. 115) reconhece como a “tendência de tratar a educação não
como formação cultural, mas como atividade econômica a ser submetida aos interesses de
mercado”.
Com o tempo passou a haver um incentivo para que as práticas educacionais da EJA
forneçam um ensino amplo, de qualidade, focado nas novas demandas da sociedade, com a
intenção de preparar o indivíduo dando-o condições igualitárias de acesso ao emprego e de
prosseguir com seus estudos. No entanto, apesar de se perceber certa evolução nas políticaseducacionais e uma grande discussão em torno deste assunto, ainda se percebe que o currículo
e as práticas educacionais na EJA estão voltadas para o mercado de trabalho, não sendo
valorizada a educação como meio de formar o indivíduo intelectualmente, dando-o condições
de se tornar um agente transformador de sua realidade e também da realidade que o cerca.
A prática educacional com um currículo direcionado exclusivamente para o mercado de
trabalho não possui um real respeito à natureza e as necessidades do ser humano, sendo então
alheio à formação moral e intelectual do educando. Além disso não atende a todos os alunos
que se matriculam na EJA, o que acaba por desestimulá-los levando a evasão escolar.
A própria carga horária reduzida da EJA, ainda nos moldes do supletivo, são criticadas por
Vilanova e Martins (2008) por restringir o oferecimento dos conteúdos àqueles úteis para a
vida cotidiana o que não permite uma inclusão verdadeira e completa na sociedade, sendo
contraditória a ideia de educação plena e igualitária que muitos documentos e projetos tentam
passar.
A formação educacional na EJA se constrói neste panorama onde os currículos e as vozes que
se refletem na escola apontam para a formação para a cidadania, com as Diretrizes
Curriculares da EJA (BRASIL, 2000) a apresentando como um proposta reparadora,
equalizadora e qualificadora. Em contrapartida, autores como Vilanova e Martins (2008) e
Siqueira (2009) defendem que o currículo da EJA, somado com a carga horária reduzida e a
falta de uma política nacional, acaba por conduzir a formação da EJA para o mercado de
trabalho. Neste contexto ainda estão inseridos os alunos da EJA, que apresentam expectativas
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incompatíveis com a formação educacional que estão recebendo, parecendo estar alheios a
realidade que os cercam e as forças que impõem esta realidade as quais se refletem na sua
formação.
Com isso podemos perceber visões e interesses divergentes envolvendo o processo de
formação educacional da EJA, o que torna esse segmento formativo um objeto de estudo de
grande relevância para os grupos sociais envolvidos, exigindo uma melhor compreensão de
como esses alunos pensam a sua formação e quais as suas expectativas de futuro. Com base
nestes argumentos, a teoria das representações sociais foi escolhida para essa investigação.
A Teoria das Representações Sociais (TRS), na pespectiva de Moscovici (2003), consiste em
“uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos conteúdos
manifestam a operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados. Mais
amplamente, designa uma forma de pensamento social” (NAIFF E NAIFF, 2008, p. 404).
São noções construídas nas trajetórias de vida de cada indivíduo influenciadas pelas
experiências coletivas, pelos fragmentos das teorias científicas e dos saberes escolares e que
são expressas através das práticas sociais e modificados de maneira a servirem ao cotidiano da
sociedade (GAZINELLI E PENNA, 2006). Essas noções conferem aos valores e conceitos
um discurso próprio que se destina a construção e interpretação da realidade. São transmitidas
de maneira involuntária de geração em geração por meio da comunicação (oral, escrita ou
visual), comportamentos e culturas dos grupos sociais.
O conhecimento das representações acerca de um determinado objeto por um grupo é então
de grande relevância para que se entenda o ser humano em sua complexidade, as relações
interpessoais e a dinâmica social. As representações sociais assumem quatro funções
essenciais nas relações e nas práticas sociais:
De saber, que permitem compreender e explicar a realidade; identitárias, que definem a
identidade e permitem a salvaguarda da especificidade dos grupos; de orientação, que guiam
os comportamentos e as práticas; e justificatórias, que permitem justificar a posteriori as
tomadas de posição e os comportamentos (NAIFF E NAIFF, 2008, p. 404).
A análise à luz da teoria das representações sociais nos permitirá uma melhor compreensão da
interpretação dos alunos da EJA quanto a sua formação e suas expectativas, e ainda como
essas representações instrumentalizam a sua conduta.
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Metodologia
A pesquisa, que possui abordagem qualitativa, foi realizada a partir de um questionário,
contendo quatro questões semiestruturadas, aplicado à vinte e três alunos da rede estadual de
educação da cidade do Rio de Janeiro. Para este trabalho, será analisada a primeira questão
que se refere a quais são as expectativas dos alunos para o futuro.
Como instrumento de análise dos dados obtidos foi escolhida a análise categorial temática,
uma das técnicas de análise de conteúdo, com suporte do software Atlas ti, que auxilia na
pesquisa facilitando o gerenciamento e a interpretação dos dados. A escolha se fundamenta na
intenção de perceber o conteúdo relacionado aos eixos temáticos que são manifestos nos
depoimentos dos pesquisados.

Análise e discussão dos resultados
As expectativas apontadas pelos alunos da EJA foram organizadas basicamente em duas
macro categorias: expectativas individuais e expectativas coletivas (Fig. 1).

Figura 1: Rede semântica expectativas
Fazendo uma análise geral das expectativas dos alunos da EJA percebe-se que estes
apresentaram baixa criticidade em relação as suas expectativas, pois todos eles apontam
expectativas positivas. Com exceção de um aluno que não percebeu nenhuma mudança em
sua situação atual, os outros não questionaram seu processo formativo, sobre o quanto ele está
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contribuindo para atingir a estas expectativas. Há então a presença de representações sociais
acríticas ou ingênuas do aluno da EJA em relação a seu processo de formação educacional.
Tem um lado positivo neste resultado, pois demostra que apesar de todos os problemas o
aluno não perdeu a confiança na escola. Este fato é constatado também no ensino regular,
como afirmam Franco e Novaes (2001) que ao realizarem uma pesquisa com alunos de
Ensino Médio de uma escola particular perceberam que estes “constroem as mesmas
representações positivas acerca da escola se comparadas às elaboradas por outros alunos mais
carentes, que buscam melhores condições de sobrevivência por meio da educação e da
escolaridade” (p. 178). Os autores afirmam ainda que a escola é sempre vista como “de
primordial importância, principalmente, por parte das camadas menos privilegiadas da
população” (p. 179).
Entretanto, existe um lado negativo se pensarmos que a decepção com a má formação pode
vir depois, no momento em não conseguirem alcançar seus objetivos e não tiverem mais a
oportunidade de se colocarem como sujeitos protagonistas de seu processo formativo,
exigindo uma formação verdadeiramente equalizadora e qualificadora como descrito nas
Diretrizes Curriculares da EJA.
A partir de seus estudos, Naiff e Naiff (2008) argumentam que:
Há que se pensar em programas que valorizem as representações sociais positivadas que
relacionam a escola como lugar de produção de saberes e de um futuro melhor, mas que
contornem o enorme desafio que faz dessa mesma escola incompatível com a realidade
cotidiana de jovens e adultos que precisam de seus serviços (p. 406).
Retomando a análise das macro categorias, no âmbito da macro categoria expectativas
individuais, foram identificadas duas categorias: ganhos profissionais e ganhos pessoais
(Tabela 1).
Tabela 1 Identificação das expectativas dos alunos
Categorias

Sub categorias
Melhorar ações no

Ganhos pessoais

2

cotidiano
Riqueza

2

Felicidade

1

Ascensão imediata

8
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Ganhos profissionais

Ascensão a longo prazo

9

A categoria ganhos profissionais pode ser dividida em duas sub categorias. A primeira está
relacionada a ascensão imediata pode ser identificada na fala “completar o ensino
fundamental e investir na minha área profissional” (P9) e vai ao encontro de um estudo feito
por Naiff e Naiff (2008), onde ficou constatado que as representações sociais dos alunos da
EJA sobre “estudar” estão relacionadas com a necessidade imediata de geração de renda e as
demandas do mercado de trabalho que está cada vez mais exigente e competitivo.
A outra sub categoria engloba a maioria dos alunos, são os que demonstram a intenção de
ascender profissionalmente a longo prazo dando continuidade aos estudos tendo como meta o
Ensino Superior. Nessa sub categoria percebe-se representações sociais ingênuas dos alunos
da EJA em relação ao Ensino Superior. A representação fica perceptível quando analisando as
respostas ao questionário o “fazer faculdade” aparece como única expectativa para uma boa
parte dos alunos da EJA. É como se o simples fato de ingressar na universidade fosse uma
“porta” para o sucesso financeiro e pessoal, trazendo dinheiro, prosperidade e felicidade. Este
fato fica claro na fala “fazer a minha faculdade de serviço social” (P2).
Com relação à categoria ganhos pessoais, observa-se a presença de três sub categorias:
riqueza, felicidade e melhorar ações no cotidiano. A sub categoria “melhorar ações no
cotidiano” aparece relacionada à busca pela melhoria na comunicação, na escrita e no
relacionamento interpessoal, como exposto nas fala “melhorar o tratamento com todas as
pessoas” (P21). Essas expectativas mostram que a formação escolar é também uma satisfação
pessoal e uma ferramenta nas relações interpessoais.
Na macro categoria expectativas coletivas, três pessoas apresentaram respostas relacionadas a
um futuro melhor para a sociedade em geral, como apresentado na fala “ter um país melhor,
com melhorias na educação e na saúde” (P5).
Com base nos níveis de categorias identificados neste estudo, pode-se perceber que os alunos
da EJA apresentam expectativas diferenciadas quanto ao seu processo formativo. No entanto,
segundo Merieu (2002), a escola não está em condições de alcançar estas expectativas, pois
funciona nos termos do “ou ou”, ou o utilitário ou o cultural, ou as aprendizagens ou a
socialização.
Estes dados apontam para:
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A necessidade de esclarecer os limites e as possibilidades da instituição escolar,
desmistificando sua imagem de promover de forma linear e imediata a ascensão social. Cabe,
pois, explicitar junto aos alunos os inúmeros obstáculos contextuais e conjunturais que,
concretamente, dificultam o alcance de determinadas metas e de alguns objetivos específicos
(FRANCO E NOVAES, 2001, p. 180).
Longe de querer ser pessimista ou acabar com os sonhos dos alunos da EJA, é simplesmente
conscientizá-los da realidade para que possam por meio dessa tomada de consciência rever
alguns fatores que podem estar colocando seus sonhos tão distantes de suas realidades,
buscando assim formas de modificá-los.

Considerações finais
Os dados deste estudo revelam que as representações sociais que os alunos da EJA possuem
em torno da formação superior os impulsionam a retornar a escola, mas ao mesmo tempo eles
não possuem um olhar suficientemente crítico para seu processo formativo, de modo que os
façam perceber as contradições presentes nesse processo formativo. Existe então um hiato
entre as expectativas e a formação educacional que os alunos estão recebendo e que irá
contribuir (ou não) para que estas expectativas sejam atingidas.
No momento em que o aluno da EJA perceber que para alcançar seus sonhos ele precisa
repensar de forma crítica a sua formação, se realmente esta formação está contribuindo para
realização de suas expectativas e o que pode ser feito para reverter este quadro, ele sairá de
sua posição de aluno/cidadão passivo e irá buscar meios de exigir uma educação de qualidade.
Enquanto isso não acontece cabe ao professor da EJA, em sua prática profissional, contribuir
para diminuir a presente “tensão não resolvida entre as demandas do presente e a
“recompensa”, perspectiva incerta do/no futuro, dadas as restritas chances de continuidade de
estudos no Ensino Superior e as crescentes dificuldades de inserção no mercado de trabalho”
(PENATIERI, FALCÃO E MARTINEZ, 2012, p. 127). Os caminhos para isso apontam para
o desenvolvimento de práticas inclusivas que contribuam para a formação do indivíduo dando
suporte para que este consiga atingir suas expetativas pessoais e profissionais.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo analisar as representações sociais dos docentes de um Curso de
Licenciatura, de uma universidade pública do nordeste brasileiro, sobre a inclusão de alunos
com deficiência visual no Ensino Superior. Uma das questões polêmicas em torno do discurso
sobre a inclusão escolar é a efetivação de políticas públicas educacionais que viabilizem
condições de acesso e permanência dos alunos com alguma deficiência nas escolas e
universidades. A inclusão segundo Sassaki (1997) é entendida como uma ação política,
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos
aprenderem juntos, participarem juntos da vida escolar. O texto foi elaborado a partir de um
recorte da pesquisa qualitativa desenvolvida no Mestrado, da qual participaram os professores
do referido curso e um Aluno deficiente visual. A pesquisa apoia-se nos princípios emanados
da Teoria das Representações Sociais, inaugurada por Serge Moscovici, tendo em vista que os
mesmos se coadunam com os estudos desenvolvidos pela pesquisa. Considera as seguintes
questões: que representações sociais os docentes de um curso de Licenciatura possuem sobre
alunos com deficiência? Que desafios esses docentes enfrentam em relação à inclusão de
alunos com deficiência? A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário de
perfil, entrevista semiestruturada e entrevista em profundidade. A sistematização dos
resultados utilizou a técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977). A pesquisa deixa
transparecer algumas representações dos participantes e constata que os professores estão
sensíveis à causa da inclusão, mesmo reconhecendo a falta de formação na área da educação
inclusiva. Aponta que os sujeitos investigados acreditam que é possível e necessário adotar
medidas que possam contornar as limitações relativas aos processos de formação a que foram
submetidos. Destaca que a exposição dos professores e do aluno às adversidades referentes à
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inclusão, nas instituições educacionais, gera aspectos positivos em relação ao trato dos alunos
com deficiência.
Palavras-chave: Formação de Professores. Representações Sociais. Inclusão. Deficiência.

Introdução
Uma das questões polêmicas em torno do discurso sobre a educação inclusiva é a efetivação
de políticas públicas educacionais que viabilizem as escolas e universidades condições de
acesso e permanência dos alunos com deficiência.
Em se tratando da universidade lócus da pesquisa, essa discussão é pertinente, pois não tem
havido ao longo dos anos, ações mais inclusivas para o ingresso e a permanência desses
alunos. Entendemos que a inclusão não se restringe somente ao acesso e acessibilidade física,
mas, também às questões pedagógicas do processo de ensino aprendizagem.
Neste registro, apresentamos um recorte da pesquisa que teve por objeto o estudo das
representações sociais dos docentes da Licenciatura, à qual a pesquisadora é vinculada, sobre
os desafios da inclusão de alunos com deficiência visual.
A escolha do objeto foi motivada pelas inquietações surgidas na vivência docente ainda no
Ensino Médio quando a pesquisadora se defrontou com o desafio de realizar o processo de
ensino-aprendizagem com um aluno deficiente visual, sem a devida formação e sem a
preocupação da instituição em oferecer as condições necessárias para tal. Em seguida, como
professora de Psicologia na Licenciatura, as questões iniciais ganharam corpo com indagações
e dúvidas a respeito da finalidade de uma proposta educacional includente.
O ingresso no Mestrado em Educação possibilitou encaminhar as inquietações a respeito da
temática escolhida em um processo de pesquisa, com vistas a nos inserirmos nas discussões
atuais e levar adiante a problematização sobre inclusão. Entre as ideias centrais que
integraram o referencial teórico sob o qual apoiamos a análise dos resultados destacamos os
conceitos de representação social e de educação inclusiva.
Representar um objeto para Moscovici (1978) corresponde a conhecê-lo, a significá-lo. Para
tanto, é necessário ao sujeito reconstruir o objeto. Na visão de Jodelet (2001) a representação
social é o conhecimento que resulta das interações sociais. Ele está na base da construção dos
sistemas de referência utilizados pelos sujeitos para compreensão do mundo, dos objetos e
pessoas. Ou seja, as representações sociais orientam os comportamentos e contribuem para a
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construção da realidade compartilhada por um grupo social. A matéria prima dessa construção
são os elementos afetivos, mentais e sociais associados a cognição, a linguagem e à
comunicação.
A proposta de educação inclusiva tem sua origem no movimento em defesa dos direitos civis
e ganhou força na década de 1990 com a Declaração de Salamanca. A essência dessa proposta
consiste em geral na reunificação do ensino regular com a educação especial para o
atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
Resolução CNE/CP nº 1/2002, encontra-se a recomendação às instituições de ensino superior
para que a formação docente contemple um currículo com atenção à diversidade e aos
conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais.
Essa atenção, conforme discrimina a Política nacional de educação especial na perspectiva da
inclusão (BRASIL, 2010), se efetiva por meio de ações de planejamento, organização de
recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos
sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, a serem disponibilizadas nos
processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a
pesquisa e a extensão.
Considerando os pressupostos acima e a natureza desse registro, compartilhamos a seguir os
achados relativos ao objetivo inicial de nossa dissertação: conhecer as representações dos
professores a respeito da realidade da inclusão vivenciada em nossa instituição.

Procedimentos metodológicos e alguns achados
A opção metodológica dessa pesquisa se fundamenta em uma abordagem qualitativa em
função da afinidade com o que defende Ludke e André (1986, p.18), ou seja: o estudo
qualitativo “[...] se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um
plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”.
O lócus da investigação foi uma universidade pública do nordeste onde atua a pesquisadora.
A coleta de dados envolveu dez professores e um aluno do 7º período, deficiente visual, de
um curso de licenciatura. Os professores participaram de entrevistas individuais
semiestruturadas e responderam um questionário de perfil e o aluno participou de uma
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entrevista em profundidade, a partir de um tópico guia como recomenda Bauer e Gaskell
(2002). Com o apoio da técnica de análise de conteúdo processamos a análise dos resultados.
Esse tipo de análise é definido por Bardin (1977, p. 42) como:
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações
visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de
descrição

do

(quantitativos

conteúdo
ou

não)

das
que

mensagens,

permitam

a

indicadores
inferência

de

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção
(variáveis inferidas) destas mensagens.

Todos os professores entrevistados são concursados e trabalharam com o aluno deficiente
visual, oito deles estão vinculados ao regime de dedicação exclusiva. Entre eles apenas um fez
a graduação em outra área de conhecimento diferente da licenciatura objeto desse estudo. No
entanto, sete deles não cursaram licenciatura. A maioria desses professores acusou ter entre 16
a 22 anos de formado, assim como formação em nível de doutorado. Ressaltamos que os
professores não fizeram nenhuma referência à participação em processo formativo focado na
educação inclusiva.
O aluno deficiente visual, participante desse estudo, é solteiro, tem 24 anos e residiu no
interior do Estado até 12 anos de idade. Embora não tenha precisado o início de sua cegueira
afirmou que aos 12 anos já havia perdido a visão.
Destacamos a seguir alguns trechos da entrevista em profundidade com ele realizada, nos
quais deixa transparecer pistas de sua trajetória e significados vivenciais que contribuíram
para a construção de seu processo identitário.
A respeito do início de seu processo de inclusão ele explicou:
[...] concluindo o Ensino Fundamental, vivenciei o meu primeiro
contato com o processo de inclusão que foi quando eu parti para o
Ensino Médio na escola [...] da rede estadual pública. Uma vez que
esse espaço inclusivo, ele tem sido processado da forma mais enfática
nas escolas públicas, com todas as deficiências. Da rede pública de
ensino é ainda o estado e município que tem dado essa abertura para a
inclusão de pessoas com deficiência em suas salas de aulas [...]
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Reconhece sua iniciativa como determinante na relação com os colegas:

[...] os alunos também, os colegas de sala de aula não sabiam como se
aproximar, não sabiam como fazer amizades eles tinham medo,
inclusive de eu mesmo me fechar para eles, que foi o que não ocorreu.
Eu sempre tive a iniciativa de procurar me aproximar dos colegas e
dos professores o que facilitou bastante minha inclusão dentro do
processo de educação fato de eu mesmo ter essa iniciativa de me
aproximar das pessoas de demonstrar que realmente eu estava ali com
o objetivo que era o mesmo objetivo dos outros alunos que era cursar
meu Ensino Médio buscar condições, para que no final dessa etapa
escolar estivesse preparado para prestar um vestibular [...].

A superação da deficiência e a garantia de continuidade nos estudos:

[...] logo assim que eu terminei o 3º ano eu prestei vestibular (em duas
instituições públicas), graças a Deus obtive aprovação nos dois. Iniciei
o curso de Licenciatura em História [...] e o curso de Licenciatura em
Geografia [...] juntos. Tranquei o Curso de Historia no 2º período por
questão de tempo, e o Curso de Geografia eu estou hoje no 7º período,
graças a Deus bem próximo de minha formatura [...].

Sua percepção da realidade em que vive:

[...] hoje eu me percebo um vitorioso, por tudo de bom que tem
acontecido na minha vida, e me percebo também um cidadão, cidadão
comum, ciente dos meus direitos, dos meus deveres também, mais que
estou pouco a pouco lutando para conquistar o meu espaço dentro da
sociedade. Me percebo uma pessoa com as minhas limitações, assim
como todos nós temos nossas limitações, mas que eu procuro fazer

1153

dessas limitações, não barreiras na minha vida, mais sim incentivos,
porque eu acredito que quanto maior a dificuldade, também maior é a
vitória, pois você valoriza aquilo que conquista. [...].

A sistematização e análise do conteúdo das entrevistas teve início com a identificação de
quatro unidades temáticas: educação inclusiva; cotidiano da sala de aula; formação docente e
sobre a instituição em que trabalham, as quais compuseram o texto da dissertação. Em razão
da natureza desse registro nos limitaremos à abordagem apenas da primeira unidade temática.
Em termos gerais verificamos que a inclusão é entendida pelos professores como uma forma
de inserção do indivíduo em um contexto mais amplo, levando em consideração tanto as
deficiências quanto as limitações específicas de cada pessoa.
Entrecruzando as respostas dos professores com o que foi expresso pelo Aluno, quando
afirmou: “[...] me percebo uma pessoa com as minhas limitações, assim como todos nós
temos nossas limitações [...]”, observamos que as representações de ambos sobre inclusão são
convergentes. Como explica Bonfim (2007), as representações podem decorrer de
conhecimentos oriundos da ciência que foram diluídos no senso comum e compartilhados por
determinados grupos.
Observando o que os professores informaram podemos inferir que o grupo partilha da ideia de
educação inclusiva como um conjunto de processos que possibilita a inclusão de pessoas
deficientes no âmbito escolar, permitindo acolher os deficientes e contribuir para a superação
das dificuldades impostas pelas situações do cotidiano. Esse entendimento, a nosso ver,
reflete a penetração no imaginário docente da concepção de educação inclusiva recorrente nos
documentos oficiais relativos a essa temática.
As posições se dividem quando os professores se manifestam a respeito da contribuição do
trabalho docente que desenvolvem para a superação dos problemas decorrentes das questões
de inclusão. Poucos consideram que contribuem de alguma forma, mas a maioria reconhece
que suas ações não contribuem para a superação das dificuldades vivenciadas por alunos com
deficiência visual.
A negativa dos professores é justificada pelo fato de não conseguirem trabalhar com os
materiais apropriados para esta deficiência. No entanto, foram enfáticos ao destacarem que
não enfrentaram dificuldades em relação ao Aluno participante da pesquisa devido ao
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comportamento e modo de ser desse Aluno. A autoconfiança, a independência e a motivação
apareceram explícitas nos registros de três professores, como características que marcam o
modo de ser desse Aluno.
Parece-nos, neste caso, que a percepção dos professores tem uma conotação inatista o que
corrobora para isentá-los da responsabilidade na organização de um processo de ensinoaprendizagem inclusivo. Esse entendimento contraria os estudos mais recentes que
comprovam que as marcas identitárias são construídas socialmente. Como afirma Dubar
(1997), a construção da identidade tem início na infância e continua ao longo da vida, nas
sucessivas interações, depende dos julgamentos dos outros e das próprias orientações e
significações defendidas/elaboradas pelos indivíduos.
Logo, as interações próprias do trabalho educativo, em qualquer nível, também contribuem
para a constituição das marcas identitárias boas ou não. Deduzimos então, que, no caso em
análise, dois fatores conjugados foram definidores da superação das dificuldades evidenciadas
pelos participantes da pesquisa: as marcas trazidas pelo Aluno e a versatilidade dos
professores, cujo tempo de formados corresponde ao que Huberman (2000) denominou de
fase de diversificação (entre 7 e 25 anos de formados), uma vez que nesta fase os professores
se mostram mais afetos à experimentação e diversificação de métodos de ensino, à busca de
desafios.
Cabe salientar que as representações de muitos professores no que tange à inclusão ainda se
restringem às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, o que pode fragilizar o
processo de ensino e aprendizagem voltado ao atendimento de todos os alunos.
Enfim, os estudos realizados suscitaram uma indagação inevitável, que agora colocamos na
intenção de retomá-la em estudos futuros: que atitudes teriam esses professores diante de
alunos com perfis diferentes desse com o qual se relacionaram primeiro?
Quanto às referências a possíveis dificuldades para o trabalho educativo na perspectiva da
inclusão, as representações dos atores envolvidos na pesquisa apontam o preconceito como
um obstáculo no processo de inclusão dos alunos com qualquer tipo de deficiência. Na
expressão de um dos professores: “[...] talvez o preconceito seja a maior barreira”. Nas
palavras do Aluno:
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Eu acredito que o preconceito hoje em relação às pessoas com
deficiência, ele é apenas um fruto da falta de informação. A
discriminação não, pois o preconceito é o fato de você imaginar algo
sobre alguém, um fato antes de conhecer baseado em rótulos que você
tem predefinidos. E discriminação não, é mesmo você conhecendo
aquela realidade e você continua vendado para ela, ignorar e tratar
com diferença a pessoa.

Nas considerações apresentadas por Crochik (2012), ao discorrer sobre educação inclusiva e
preconceito como desafios à prática pedagógica, afirma ser o preconceito e sua forma de
manifestação, a discriminação, elementos impeditivos para a educação inclusiva. Com base
em estudos anteriores o autor considera o preconceito uma atitude que se expressa pela
marginalização (não permitir a integração social) e segregação (não poder pertencer), ações
que se materializam tanto por meio de uma reação hostil como por uma exagerada proteção a
alguém que supostamente apresenta modos de ser e atuar desvalorizados ou incômodos aos
preconceituosos.

Considerações finais
No exercício de análise desenvolvido, procuramos captar as representações sobre Educação
Inclusiva (de um Aluno e seus professores) em um curso de Licenciatura.
Entre nossos achados observamos que a maioria dos participantes da pesquisa compartilham
representações convergentes sobre Educação Inclusiva (EI) afinadas com a concepção de EI
recorrente nos documentos e diretrizes oficiais. O Aluno e os professores também
compartilham a representação de que o preconceito se constitui um grande obstáculo à EI.
Entre os professores evidenciou-se o reconhecimento de suas limitações no trato com alunos
deficientes, independente da especificidade da deficiência, decorrentes de lacunas deixadas
pelo processo de formação.
As representações relativas às dificuldades vivenciadas pelos participantes deixam implícito o
descompasso entre o discurso oficial sobre EI e as condições objetivas, disponibilizadas à
operacionalização do trabalho docente pelos professores e alunos, de forma a materializar o
discurso em ação.
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Realizar uma pesquisa voltada à identificação de representações sociais construídas por
professores formadores sobre EI constituiu-se, antes de tudo, o alicerce de um trabalho
docente que expresse intencionalmente no cotidiano os princípios da EI.
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Resumo
Este estudo inscreve-se no contexto da cibercultura, entendida como um conjunto de técnicas,
de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
articuladamente com o crescimento do ciberespaço. A subjetividade não é somente o campo
em que os objetos são interpretados, mas sim o produto de movimentos interpessoais e de
relações sociais mediadas pela linguagem. Sendo assim, coloca-se o discurso no centro das
investigações sobre os processos de subjetivação e representação. Para Nicolaci-da-Costa
(2002) produziu-se um discurso de negatividade sobre a Internet, que foi alimentado pela
grande mídia quando se deu voz a pesquisadores que passaram a classificar o uso intensivo da
Internet, como vícios comparáveis àqueles causados por substâncias químicas. Castells (2001)
postula que as inovações tecnológicas da Internet promoveram mudanças significantes no
modo de vida, com desdobramentos nos padrões de consumo, de interação social e de
representação do mundo. Essa pesquisa visou a investigar as representações utilizadas por
professores para significar o uso da Internet, no campo educacional. Trata-se de um estudo
qualitativo que se fundamentou no método de análise das representações sociais,
sistematizado por Moscovici (2003), Jovchelovitch (2011), Nascimento-Schulze (2006) e
colaboradores. A pesquisa foi realizada em uma escola pública de um município de médio
porte (600.000 habitantes). Enquanto procedimento: foram realizadas entrevistas individuais,
em profundidade, com 10 professores selecionados aleatoriamente, dentre aqueles
disponíveis. A análise das entrevistas foi realizada através da técnica da análise de conteúdo,
proposta por Bardin (2009), que permitiu classificar as práticas discursivas em unidades de
significado e categorias de natureza temática, para uma análise estrutural e transversal dos
discursos produzidos. Como resultados, pode-se afirmar que os professores atribuíram

1159

significados diversos à utilização da Internet, por parte dos alunos, geralmente associados aos
aspectos: a) cognitivo: aperfeiçoamento e execução de tarefas escolares; b) afetivo: relações
de amizade em chats e redes sociais; c) erótico: captura de imagens e relacionamentos virtuais
fugazes; d) entretenimento: jogos, informações, noticiário; e) inclusão social: sentimento de
pertença a grupos ou “tribos”. Revelaram o lugar paradoxal que se tornou o espaço escolar,
que comporta: de um lado o discurso hegemônico de que a escola deveria se atualizar com a
absorção das novas tecnologias da informação, mas, que carece de investimentos concretos, e
de outro: o discurso da “negatividade da Internet” que rotula a utilização de seus alunos como
"superficial e alienada”.
Palavras-chave: Internet, Professores, Tecnologias da Informação, Representações Sociais,
Cibercultura.
Introdução
Há um preceito na antropologia de que para se conhecer uma determinada cultura devemos
analisar as ferramentas produzidas e utilizadas por ela, pois são pistas importantes sobre os
modos de produção desta sociedade, de seu desenvolvimento técnico e de suas interações com
o mundo. As ferramentas podem ser vistas como verdadeiros tentáculos de suas habilidades
capazes de potencializar as suas formas de produção. Sendo assim, Escobar (1994) postula
que todo instrumento deve ser entendido a partir do contexto sociocultural no qual foi
engendrado e a Internet não é uma exceção a esta regra.
Muitos autores também concordam que as novas tecnologias de informação estão provocando
mudanças nas formas de comunicação do homem atual, com reflexos em suas múltiplas
formas e campos de relacionamento. Estudar os impactos destas transformações tem trazido
novos desafios em termos de método e abordagem aos psicólogos sociais. No campo da
antropologia, Escobar (1994) afirma que as transformações provocadas pela Internet abriram
uma nova frente de estudo, ao qual ele e outros pensadores passaram a nomear de
cyberanthropology. O objeto de estudo da cyberanthopology é a cyberculture.
A Cyberculture é a cultura da Internet. O termo foi criado pelos navegantes da rede para
descrever os valores sociais de suas múltiplas culturas, formadas a partir de comunidades que
se relacionam virtualmente trocando informações, confidências e múltiplos arquivos. Levy
(1999) definiu Cyberculture como um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de

1160

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente
com o crescimento do ciberespaço” (LEVY, 1999, p. 17).
Voltando à premissa de que as ferramentas utilizadas por um povo são as pistas para o
entendimento de suas dinâmicas produtivas, econômicas e culturais, o que se pode entender, a
este respeito, é que a produção cultural do homem se potencializa através da utilização de
suas ferramentas e de suas técnicas.
Por exemplo, em termos de técnicas, o domínio do fogo pelo homem transformou
enormemente a sua relação com a natureza e influenciou significativamente seus hábitos. O
surgimento da escrita fundou uma nova civilização que passou a contar com registros para
transmitir seus conhecimentos de uma geração para outra, fato que possibilitou a acumulação
do conhecimento que temos hoje. Em termos de ferramentas, a utilização de um simples
martelo permitiu ao homem o desenvolvimento da carpintaria; a invenção do arado lhe
permitiu o desenvolvimento da agricultura e o microscópio, a importantes avanços nas
ciências biológicas. O raciocínio é, portanto, de que as técnicas e as ferramentas são
incorporadas pela civilização, levando o homem a uma relação híbrida com seus instrumentos
no que se refere a sua produção cultural.
Não é raro encontrarmos, nos discursos do cotidiano, falas que defendam a utilização das
Tecnologias da Informação (TI) na escola. O enorme número de escolas privadas de
informática que se espalharam pelo país nos últimos anos demonstra o crescimento de um
mercado que deveria ser ocupado pelas escolas do ensino regular. Inúmeras famílias
sacrificam o seu orçamento para oferecer formação básica em informática para seus filhos. E
se não é o caso de atribuir à escola o papel de oferecer formação básica em informática, no
limite, as escolas deveriam estar preparadas para oferecer aos seus alunos um ambiente em
que a informática fosse uma ferramenta familiar na construção e na organização do
conhecimento. O objetivo desta pesquisa foi investigar o sistema de representações utilizado
por professores para significar a utilização da Internet e suas consequências no processo de
ensino e aprendizagem.

Método
O campo de estudo da psicologia social é habitado por objetos que têm muitas vezes a
imaterialidade como característica. Este é o caso de desse estudo, enquanto uma pesquisa
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exploratória sobre o sistema de significação e de atribuição de sentidos ao fenômeno da
interação realizada pelos professores e alunos com a Internet. Para isto escolheu-se como
referencial metodológico a Teoria das Representações Sociais que postula que é comum ao
homem utilizar velhas representações para interpretar os fenômenos sociais e assim tornar
familiar o que é novo e estranho. Enquanto instrumento de coleta de dados, utilizou-se da
entrevista individual semiestruturada.
Foram sujeitos desta pesquisa 10 professores de uma mesma escola pública do ensino médio
da cidade de Ribeirão Preto. Todos os professores responderam a um questionário simples
sobre a utilização que faziam da Internet e se submeteram a uma entrevista semiestruturada
sobre o que pensavam a respeito da utilização que seus alunos faziam dela e o que pensavam
sobre a utilização de TI nas práticas didáticas.
Tabela 1 – Professores
Sexo Idade

Formação

Acesso em

Participa de

Utiliza a

casa

redes sociais

Internet para
pesquisas

Rosa

F

37

História

Sim

Sim

Sim

João

M

61

Filosofia

Sim

Sim

Sim

Davi

M

42

Física

Sim

Sim

Sim

Luísa

F

49

Português

Sim

Sim

Sim

Joana

F

25

Sociologia

Sim

Sim

Sim

Matheus

M

40

Ed. Física

Sim

Sim

Sim

Lorival

M

31

Matemática

Sim

Sim

Sim

Cristina

F

38

Matemática

Sim

Não

Sim

Pedro

M

40

Matemática

Sim

Não

Sim

Isabel

F

52

Português

Sim

Não

Sim
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Resultados dos questionários e entrevistas com os professores - o perfil do acesso dos
professores
Todos os professores da escola se declararam possuidores de computadores e de acesso à
Internet em suas casas. A Figura P1 demonstra a frequência com que estes professores
disseram acessar a Internet. A maioria declarou acessar todos os dias, um assinalou acessar
mais de três dias por semana e um declarou acessar apenas quando precisa. Isso indica que a
maioria está participando e incluída na era digital.
A respeito dos locais de acesso, todos responderam acessar em suas casas, e nove dos dez
professores responderam também acessar na escola onde trabalham. Nenhum deles apontou
utilizar a Internet por Lan Houses ou locais públicos de acesso. Quanto às ferramentas
utilizadas nestes acessos, podemos verificá-las na Figura P2.
Figura P2
Ferramentas acessadas
12

10

10

10
8

6

6

6

5
3

4

2

2

Twiter

Outros

2
0
Google

e-mail

Facebook

Orkut

MSN

Blogs

Na Figura P3, pode-se verificar a distribuição dos motivos de acesso apontados pelos
professores. Como se pode perceber, “Ver notícias, se informar” apareceram como os mais
intensos.
Figura P3
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Motivos do acesso
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1
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Também se perguntou aos professores se a Internet era algo essencial em suas vidas. Oito
deles responderam que sim, enquanto apenas dois disseram que não.
Mas foram nas entrevistas que se desvelaram as representações que os professores
construíram sobre o tema “Utilização da Internet”. Inicialmente se pensou que as entrevistas
teriam dois objetivos: verificar como os mesmos representavam a utilização que seus alunos
faziam da Internet e explorar a utilização que eles mesmos faziam dela. No entanto, ao longo
das entrevistas, verificou-se que mais um aspecto se revelou importante nesta discussão, que
diz respeito aos aspectos estruturais da escola e de suas práticas pedagógicas.
Sendo assim buscou-se analisar as entrevistas com os professores segundo três eixos: as
representações sobre o uso que eles próprios fazem da Internet, as representações que eles
produzem sobre o uso que os alunos fazem e as representações que os professores constroem
sobre os equipamentos escolares e as práticas pedagógicas.
Os professores não demonstraram um conhecimento organizado sobre a utilização de
equipamentos de multimídia em suas falas. Quase todos disseram requerer as contumazes
pesquisas, mas com ressalvas às práticas de colagem realizadas pelos alunos. No entanto
aqueles que relataram experiências com multimídia em trabalhos organizados em sala, mesmo
que esporádicos, se demonstraram entusiasmados com os resultados. Vide fragmentos
discursivos:
Profa. Joana: Umas meninas fizeram um trabalho que o tema era sobre
discriminação, elas falaram de machismo e discriminação da mulher. E elas
fizeram uma gravação em forma de jornal. Com apresentação. Aí uma era
apresentadora. Elas fizeram toda uma situação em que elas observavam um casal
no cotidiano com câmeras escondidas. E elas fizeram um vídeo e editaram.
Superlegal. (...) Eles se envolvem.
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Profa. Isabel: Sim. Nós temos um anfiteatro que a gente pode usar o Datashow.
Eles adoram este tipo de trabalho. Adoram! Adoram! Eles gostam muito de falar e
de apresentar figuras, apresentar vídeos. Eles gostam muito. E principalmente
teatro. Apesar da timidez, eles são tímidos, mas eles adoram enfrentar a timidez e o
teatro é inventado por eles mesmo. É escrito por eles. Totalmente amadores, mas o
que é interessante é a garra, a força de vontade. Eles são bastante esforçados. Eles
se desempenham bem. Eles gostam.

Tivemos ainda falas de professores que incitados a responder sobre formas em que poderiam
utilizar TI em suas disciplinas pareceram usar a criatividade e a imaginação para formular
respostas.
Pesquisador: Vamos pensar numa hipótese de uma sala com 40 computadores,
como você trabalharia esta aula?
Profa. Cristina: Daria pra eu trabalhar com gráficos no Excel. Não preciso nem de
Internet. Tem muito programinha na Internet mesmo que a gente trabalha com
frações, dízima periódica.

Profa. Isabel: Mas a Internet é indispensável sim. Mas deveria ter também
professor e alunos interagindo juntos na escola. Sozinhos eu não sei o que eles
fazem.
Pesquisador: Como seria esta interação?
Profa. Isabel: Levar a aula, vamos supor que hoje eu dê uma aula sobre figuras de
linguagem, seria interessante uma interação. O professor, o aluno, os dois
trabalhando com o computador. Seria interessante porque além de apresentar as
figuras de linguagem apresentam também as figuras.

De forma geral, podemos dizer que os professores se demonstraram insatisfeitos com as
condições de trabalho e com a falta de equipamentos de multimídia nas escolas públicas. Os
professores também manifestaram o desejo de contar com estes recursos em sala de aula, ao
invés de apenas tê-los em laboratórios e anfiteatros. Todos procuraram reconhecer que a
mudança de paradigma se faz necessária. Mas as falas indicaram que há um sentimento
generalizado de impotência frente à falta de investimento e de um projeto coletivo que torne
esta mudança possível. Os professores estão cansados e desesperançados diante do abandono
da escola pública por parte do Estado e das classes dominantes.
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Como resultados, pode-se afirmar que os professores atribuíram significados diversos à
utilização da Internet, por parte dos alunos, geralmente associados aos aspectos: a) cognitivo:
aperfeiçoamento e execução de tarefas escolares; b) afetivo: relações de amizade em chats e
redes sociais; c) erótico: captura de imagens e relacionamentos virtuais fugazes; d)
entretenimento: jogos, informações, noticiário; e) inclusão social: sentimento de pertença a
grupos ou “tribos”. Revelaram o lugar paradoxal que se tornou o espaço escolar, que tem, de
um lado o discurso hegemônico de que a escola deveria se atualizar com a absorção das novas
tecnologias da informação, mas que carece de investimentos concretos, e do outro, o discurso
da “negatividade da Internet” que rotula a utilização de seus alunos como "superficial" e
alienada.
Uma questão que chamou a atenção nas análises foi o fato de que todos os sujeitos trouxeram
queixas sobre a prática dos estudantes entregarem seus trabalhos copiados da Internet. A
insatisfação dos mestres demonstra que talvez este seja um problema que tende a se
generalizar entre os estudantes: “copiar e colar”. Por outro lado, isto parece indicar que os
alunos não estão sendo devidamente preparados para utilizar a Internet, na realização de
pesquisas, em que as habilidades requeridas seriam a capacidade de analisar, criticar, filtrar e
sintetizar informações.
Portanto, pode-se concluir que a Internet emergiu como um elemento conflitante no ambiente
escolar, principalmente para os professores que, embora tenham adotado o discurso da
necessidade da informatização do espaço escolar, não conseguiram ainda vislumbrar os
ganhos prometidos por ela. Embora a Internet tenha sido significada como essencial à
pesquisa e ao conhecimento na escola, ela ainda não foi incluída efetivamente na dinâmica e
rotina da escola, que ainda não foi equipada e preparada para informatizar suas salas de aula e
suas práticas pedagógicas.
Por último pode-se dizer que nesse momento de transição de paradigmas, as representações
sociais de Internet construídas revelaram-se ambíguas e paradoxais: se por um lado se
reconhece a importância da cibercutura e das tecnologias do virtual, por outro, o Estado não
supre as escolas públicas de infraestrutura necessária para uma verdadeira implantação de um
ensino baseado numa didática multimídia e inteligente. Se, por um lado, o paradigma
conservador do: “giz, lousa e saliva” ainda continue a imperar, é inegável que a utilização das
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mídias e tecnologias virtuais e inteligentes emerjam com força, anunciando um novo tempo
educacional!
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Resumo
Consideramos que é preciso compreender o jovem a partir dos temas presentes em seus
próprios discursos, sem partir de objetos previamente estabelecidos que poderiam condicionar
uma visão antecipada do que importa ou do que deveria importar para ele; isto é, estar mais
próximo a este sujeito e conhecer a dinâmica que define sua vida. Assim, o objetivo da
pesquisa configura-se em analisar os principais temas de interesses de jovens do Ensino
Médio e identificar as representações sociais que orientam seus posicionamentos sobre estes
temas. A Teoria das Representações Sociais fundamenta a pesquisa e permite o acesso a
aspectos desta subjetividade que estes jovens estão construindo em determinado contexto
social. Como procedimento metodológico, realizamos a investigação por meio de um Grupo
Focal – que foi aplicado em uma escola pública de Osasco, SP a treze sujeitos das três séries
do Ensino Médio. A entrevista foi transcrita e submetida ao software ALCESTE, que realizou
uma análise quali-quantitativa sobre os discursos dos sujeitos e os categorizou em três classes.
Os resultados demonstram que o jovem não se compreende como autônomo ou protagonista
das situações, tampouco como sujeito de direitos. A escola é interpretada pelo prisma da
qualidade de ensino, da qual os professores são os principais responsáveis, pais e gestão
escolar fazem o papel de figurantes e o aluno não aparece como sujeito que interveem,
constrói e participa. As relações afetivas são representadas socialmente como conservadoras e
tradicionais, sendo que instituições como a família e a igreja configuram-se como principais
fontes de critérios para suas escolhas. Por fim, a política não se constitui como objeto de
representação social, já que os discursos dos sujeitos sobre ela são meras repetições do
pensamento vigente, apresentando-se como simplórios, ausentes de reflexão e de caráter
negativo.
Palavras-Chave: ensino médio, juventude, representações sociais

Introdução
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Observamos investigações dedicadas à temática da juventude cujos interesses são assuntos
como violência, sexualidade, drogas e criminalidade. Serão essas as principais preocupações
dos jovens, ou apenas dos pesquisadores? Sendo assim, percebemos a necessidade de verificar
quais, de fato, são os temas de interesse dos jovens, e como eles se posicionam diante destes
assuntos; isto é, buscar compreender como eles significam suas vidas para além dos discursos
pré-estabelecidos. Para tanto, o viável é a construção de uma postura investigativa mais
próxima da juventude, conhecendo as suas realidades e as dinâmicas de seus cotidianos.
Portanto, o objetivo geral desse estudo é investigar as representações sociais de jovens do
Ensino Médio, que se desdobra em dois objetivos específicos: a) Identificar os principais
temas de interesse de jovens do Ensino Médio; b) Investigar as representações sociais que
orientam seus posicionamentos sobre estes temas.

Referencial Teórico
Analisar o tema juventude sob a luz da perspectiva psicossocial da educação implica
reconhecer a diversidade de posicionamentos e interpretações que o envolvem. Estudiosos da
psicanálise sustentam teorias que naturalizam e desconsideram a historicidade das
características e comportamentos dos representantes deste grupo social, compreendendo-os
como inseridos em uma fase marcada por conturbações vinculadas à sexualidade e
apresentando tanto uma noção de universalidade quanto de patologia (ABERASTURY e
KNOBEL, 1970). Além disso, é comum definir-se a juventude como uma fase transitória para
a vida adulta, o que faz com que ela perca a possibilidade de adquirir sentido em si mesma e
de ser compreendida como a personificação de atitudes individuais e sociais que configuram
um estilo coletivo de vida e de pensamento. Perceber os jovens sob a ótica da transitoriedade
dificulta considerá-los sujeitos de direitos e agentes sociais, e, assim, passam a ser concebidos
pelo negativo, pela ausência, isto é, não pelo sendo, e sim pelo que seriam (ABRAMO, 2008;
e FRANCO, 2007). Em contrapartida, a Psicologia Sócio-Histórica “tem como pressuposto
que o homem é constituído em uma relação dialética com o social e com a história, sendo ao
mesmo tempo único, singular e histórico” (AGUIAR, 2001, p. 98), e, assim, percebe a
mediação nas relações entre sujeito e sociedade, na qual um constitui o outro.
Diferencia-se das abordagens psicanalítica e sócio-histórica a postura psicossocial, uma vez
que não dedica o olhar exclusivamente ao indivíduo, nem exclusivamente às amplas
categorias sociais. Pretendemos, por meio desta, considerar o sujeito como constituído e
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constituidor de si e do social, por meio de processos comunicacionais. Nesta perspectiva,
investigar a partir do saber do próprio sujeito representa uma postura que possibilita estar
mais próximo a ele, conhecendo a dinâmica que define sua vida e cotidiano. De fato, olhar
para o saber do outro e valorizá-lo não é uma atitude a qual estamos acostumados, pois
estamos imersos em uma história permeada por dominação, exclusão e desvalorização do
outro (Jovchelovitch, 2011). Percebê-lo, portanto, como pessoa de direitos e reconhecer suas
perspectivas, isto é, os diferentes lugares de onde os sujeitos falam e se posicionam, são ações
que implicam legitimar as diferenças e diversidades de conhecimentos.
Uma das contribuições da Teoria das Representações Sociais (TRS) foi oferecer instrumental
para análise das simbolizações construídas nos processos comunicacionais de elaboração do
saber do senso comum, que necessariamente se dá nas relações entre o sujeito e o outro
(SOUSA e NOVAES, 2013). Inicialmente elaborada por Serge Moscovici (1961), esta teoria
pressupõe que o conhecimento é formulado por meio da comunicação entre os sujeitos, e,
desta forma, para interpretá-lo, é preciso encontrar-se com as realidades das vidas cotidianas.
Representações sociais são sistemas de valores, ideias e práticas, que se consolidam quando
os sujeitos deparam-se com o que não é familiar e o reconstitui, forçando-o a assumir
determinada forma para ser codificado, isto é, para torná-lo familiar, ancorando-o em suas
categorias anteriores (MOSCOVICI, 2012b). Este fenômeno permite às pessoas orientarem-se
nos mundos material e social e possibilita a comunicação entre elas, fornecendo-lhes um
código para nomear e classificar os vários aspectos de seu mundo e de sua história individual
e social. São, portanto, prescritivas e ativas, na medida em que se impõem sobre nossa
maneira de pensar, sendo consideradas produtos de uma sequência de elaborações e mudanças
que ocorrem no decurso do tempo, e são resultados de sucessivas gerações (MOSCOVICI,
2012b).
Sendo assim, se uma teoria científica busca a explicação de um fenômeno, na TRS o que se
propõe a investigar são teorias populares, inaugurando a importância do resgate destes
conhecimentos. (WAGNER, 2011 e MOSCOVICI, 2012a). Segundo Sá (1998), uma pesquisa
à luz da TRS debruça-se sobre elas e estuda as condições de produção e circulação, os
processos de elaboração e suas relações com a ciência (pensamento científico) e com o real
(pensamento natural), o que nos possibilita refletir sobre a relevância de investigações desta
natureza e sobre suas condições de realização.
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Metodologia
Para o acesso aos discursos dos jovens a técnica escolhida foi o Grupo Focal, já que este
proporciona a exposição ampla de ideias e perspectivas por meio da interação entre diversos
sujeitos, permitindo-nos nos encontrar com as representações sociais de determinado grupo.
Por meio dela o pesquisador incentiva uma variedade de conversações, identifica normas e
processos de construção da realidade, compreende comportamentos, atitudes e práticas
cotidianas e visualiza as ideias compartilhadas e as perspectivas diferentes sobre uma mesma
questão (GATTI, 2005). O grupo escolhido foi composto por treze jovens de Ensino Médio,
estudantes de uma escola pública da cidade de Osasco/SP, e o encontro teve duração de 1,5
hora. Elaborou-se um roteiro que teve apenas a função de propor direções para a discussão e,
portanto, possuiu grande flexibilidade. Pode-se afirmar que todo o processo da conversação
foi essencial para possibilitar o acesso do pesquisador aos hábitos, perspectivas, ideias,
valores e comportamentos dos jovens.
O encontro foi transcrito e submetido ao ALCESTE, que se constitui em um programa de
análise de dados textuais que tem como objetivo “desvendar a informação essencial contida
em um texto” (FERREIRA, 2012). Segundo seu criador, o engenheiro e sociolinguista Max
Reinert (1999), o programa possibilita uma análise lexicográfica do material textual e por
meio de uma análise hierárquica descendente oferece contextos textuais que são
caracterizados pelo seu vocabulário e também por segmentos de textos que compartilham esse
vocabulário. De todo o corpus foi classificado 97% para a análise – considerado um bom
aproveitamento. A partir desse processamento, o programa divide o material discursivo em
partes, que no final do processo são visualizadas em forma de classes: Classe 1, que neste
caso reúne 24% das formas textuais, Classe 2, 63% e a Classe 3, 13%. A análise do qui
quadrado e frequência das palavras de cada classe aliada à compreensão do significado destas
palavras no contexto da frase dos alunos permitiu categorizar cada classe nos seguintes temas:
Classe 1: “A Escola”, Classe 2: “As Relações Afetivas” e Classe 3: “A Política”. As três
classes tiveram suas frases analisadas e, a partir desse processo de análise, identificamos as
representações sociais de cada objeto.

Resultados
Quando observamos os discursos sobre a escola, todos com questões negativas, notamos uma
representação social da mesma como instituição problemática, que possui rotina desgastante e
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cansativa e professores ausentes e/ou com estratégias de ensino pouco ou nada atraentes.
Estes elementos acabam por diferenciar a escola pública da particular, que, por sua vez,
possui professores que “insistem” nos alunos e criam aulas mais interessantes. Nesta
instituição, ainda, os jovens veem-se como os que não são importantes nem lembrados, que
prejudicam as aulas e fazem com que os professores percam a paciência, demonstrando que a
escola não se preocupa em construir, junto a eles, uma imagem de juventude participativa.
As relações afetivas dos jovens são constituídas primordialmente pelo namorado(a), pela
família, pela igreja e pelos colegas. Os sujeitos entrevistados dissertam sobre a família e a
igreja, as quais possuem uma representação social que as configura como as instituições que
estabelecem quais os comportamentos e quais as escolhas devem permear a vida dos sujeitos,
inclusive a respeito do(a) companheiro(a) amoroso(a), a partir de tradições e ideias que
apresentam a estes sujeitos como fundamentalmente “erradas”. Neste sentido, os jovens
orientam suas vidas por meio da negação de suas escolhas, não se atentando a outros
posicionamentos existentes na sociedade e nem ao seu próprio desejo e interesse. A partir de
conflitos de comportamento em relação aos julgamentos dos colegas, os jovens apresentam
suas angústias a respeito da imagem que pretendem constituir, e como pode ser este processo.
Além do mais, o fato de compreenderem a juventude como fase transitória faz com que não
apresentem definições claras de seu grupo social, já que entendem que se encontram
naturalmente em fase de amadurecimento e desenvolvimento humano.
A Política aparece nos discursos compreendida de forma restrita, como exclusivamente a
maneira com que o Estado organiza seus representantes para administração pública; além de
vinculada a questões estritamente negativas, como corrupção, roubo e falta de vontade e de
resultados. As falas agrupadas nesta categoria são desprovidas de reflexões teóricas e
aprofundamentos; o que nos possibilita afirmar que, além das instituições e processos
comunicativos pelos quais os jovens transitam não construírem junto aos mesmos ideias e
posicionamentos coerentes e interessantes ao nosso contexto sociopolítico, este elemento não
se constitui como um objeto de representação social. Se é perceptível que os sujeitos não se
relacionam afetivamente com a política definida por eles e que esta não tem lugar nas suas
vivências cotidianas, os posicionamentos acerca da temática são meras reproduções e
repetições do que o pensamento vigente veicula e comunica para a sociedade.
Comum às três classes destaca-se o fato dos alunos não se compreenderem como sujeitos
participantes dos assuntos que permeiam seus comportamentos e escolhas; isto é, não são
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protagonistas e autônomos, e assim permanecem à margem das situações colocando-se no
papel de queixar-se e denunciar problemas.

Considerações Finais
As representações sociais consolidadas pelos jovens sobre escola, relações afetivas e política
não se restringem aos três contextos: elas também indicam como estes sujeitos compreendem
a si mesmos a partir dos processos interacionais com estes elementos. Portanto, pode-se dizer
que a presente pesquisa apresenta espaços de futuros debates e investigações que podem
aprofundar-se, inicialmente, em representações sociais da juventude sobre ela mesma, diante
dos inúmeros contextos sociais e instituições nos quais ela se insere e pelos quais ela transita.
Além disso, instituições como casamento, escola, igreja e família podem ser observadas
quando se pretende compreender melhor a juventude. A escola, como espaço de formação e
desenvolvimento, está representada pelos sujeitos deste trabalho de forma restrita e com
caráter negativo, o que suscita novos questionamentos sobre a ancoragem destas
representações sociais e como elas orientam os processos comunicativos e comportamento
dos alunos neste lugar. Também, o aprofundamento na representação social do professor do
Ensino Médio e de seu papel constituída pela juventude pode contribuir não apenas com
nossas compreensões, como também com outros esforços que buscam aprimorar deste nível
de ensino.
A comparação estabelecida entre escola pública e particular pelos sujeitos nos fornece
questões sobre como estes dois espaços estão constituindo a subjetividade da juventude. A
partir dela, torna-se pertinente o aprofundamento sobre como os jovens elaboram a si mesmos
e aos outros nestes diferentes lugares, fomentando investigações que buscam compreender em
que medida as diferenças sociais e de renda influenciam nas representações sociais dos alunos
das duas escolas.
Também se tornam necessárias investigações que se dedicam ao estudo das representações
sociais da Igreja para jovens, já que é uma instituição que emergiu neste trabalho com
relevante significado para os posicionamentos dos mesmos, inclusive interferindo e orientam
seus comportamentos. O namoro e o casamento também foram debatidos nesta pesquisa e
merecem novos olhares – principalmente no que diz respeito à participação da família do
sujeito que, como mencionado, possui importante papel na definição de critérios para as
escolhas dos companheiros amorosos dos jovens.
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Para os jovens, a dimensão política, que congrega discursos que representam repetições do
pensamento vigente sobre o assunto, e, assim, não se configura como objeto de representação,
também pode estar no foco de futuras pesquisas. O mais relevante é compreender o porquê da
ausência de reflexões sobre esta temática e participação da juventude nos sistemas políticos, e
como o Ensino Médio das escolas públicas vem considerando a questão. Se o jovem possui
um posicionamento sobre este tema com caráter negativo, tornam-se coerentes investigações
sobre as ancoragens destas ideias.
Por fim, esta pesquisa demonstra como são pertinentes esforços teóricos dedicados à como as
instituições – principalmente a escola, a igreja e família – atuam junto aos jovens no que diz
respeito a possibilitar (ou não) que participem como sujeitos protagonistas e autônomos.
Percebemos, nos sujeitos da pesquisa, movimentos de auto-exclusão diante das situações
expostas e, assim sendo, pouca ou nenhuma atividade de participação. O jovem não se
observa como parte dos contextos nos quais está inserido, insere-se em um processo de
vitimização e relata histórias sem identificação clara de seu lugar.
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Resumo
Neste artigo analisamos a possível estrutura interna das representações do “bom aluno” de
professoras a fim de ressaltar sua dimensão afetiva. A abordagem estrutural foi o referencial.
Participaram 200 docentes. Utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras. Para
análise tivemos o auxílio do EVOC. Os resultados apontaram que a dimensão afetiva
atravessa os demais componentes das representações sociais em tela, estabelecendo uma
relação não-aleatória com o núcleo central.
Palavras-chave: Bom aluno. Professoras. Afetividade. Representações.

Introdução
O termo “bom aluno” é comumente utilizado pelos sujeitos nas instituições escolares, nos
meios de comunicação de massa, nos canais informais de interação e em uma série infindável
de lugares sociais. No âmbito pedagógico, essa expressão esteve vinculada, até os anos de
1970, sobretudo, a concepções de aprendizagem que reduzem o aluno a um sujeito passivo
diante do objeto de conhecimento. Não obstante, o contexto de redemocratização do país, no
início da década de 1980, propiciou condições favoráveis às discussões educacionais que
questionaram o reducionismo a partir do qual era concebido o aluno, favorecendo a
desconstrução de velhas crenças do ser “bom aluno” no processo de aprendizagem. A partir
desse período, registrou-se a difusão das ideias de Paulo Freire, Demerval Saviani e José
Carlos Libâneo, das abordagens construtivista e sócio-construtivista da aprendizagem, bem
como de políticas educacionais para o Ensino Fundamental, como os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) e ciclos, que, para além das suas particularidades, defendem que o aprender
não é um ato mecânico e a escola deve considerar o ponto de vista do sujeito que aprende.
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Neste artigo, recorte de uma pesquisa mais ampla, analisamos a possível estrutura interna das
representações sociais do “bom aluno” de professoras a fim de ressaltar sua dimensão afetiva.
Partimos do pressuposto de que novas práticas educacionais estariam interferindo na
construção dessas representações. Dentre os desdobramentos da Teoria das Representações
Sociais, adotamos a abordagem estrutural iniciada por Abric em meados dos anos 70. Campos
e Rouquette (2003) chamam atenção para o fato de que a Teoria das Representações Sociais
insiste no caráter socialmente partilhado das representações sociais e não no caráter
cognitivamente partilhado. Nesse sentido, o autor afirma que a abordagem estrutural não
concebe as representações sociais como um conjunto de eventos e processos puramente
cognitivos e, tampouco, se dedica às tentativas de estabelecer relações de primazia do aspecto
cognitivo sobre o afetivo e vice-versa.
Uma representação social, como definida pela abordagem estrutural, é um conjunto
organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes, composta de dois
sistemas: o central e o periférico. O central constitui as crenças, os valores e as atitudes
historicamente vinculadas ao objeto. O periférico está mais associado às características
individuais e ao contexto imediato e contingente. Campos e Rouquete (2003, p.436) reforçam
que “a abordagem estrutural estabelece uma representação social como uma organização, uma
estrutura que é atravessada por diferentes dimensões”. Reconhecendo as diversas dimensões,
neste artigo evidenciaremos como a dimensão afetiva se articula com os possíveis elementos
centrais e os demais componentes das representações sociais em tela.

A abordagem estrutural das representações sociais
A abordagem estrutural não foi desenvolvida no vazio conceitual. Segundo Sá (2002), Abric
reconhece que a ideia de centralidade não é nova e a remete, no âmbito da Psicologia Social, a
um dos primeiros textos de Fritz Heider sobre o estudo dos fenômenos de atribuição e ao de
Solomon Asch a propósito da formação de impressões sobre as pessoas a partir de um
conjunto de traços que lhes sejam atribuídos. Uma origem mais próxima, conforme o autor, é
encontrada na própria Teoria das Representações Sociais através da noção de “núcleo
figurativo”. Porém, Sá (2002) salienta que Abric não limita esse núcleo ao seu papel genético.
Segundo Abric (2003, p. 39), as representações se organizam em torno de um sistema central,
porque em todo “pensamento social, uma certa quantidade de crenças, coletivamente
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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”.
Conforme o autor, o sistema central desempenha três funções: geradora (são os elementos
pelos quais se cria ou se transforma a significação dos outros elementos), organizadora ( são
eles que determinam a natureza das ligações entre os elementos de uma representação) e
estabilizadora (seus elementos são os que mais resistem à mudança).
Conforme a abordagem estrutural, os outros elementos que entram na composição das
representações sociais fazem parte do sistema periférico, que desempenha um papel essencial
no seu funcionamento. Segundo Abric (2000), esse sistema é dotado de grande flexibilidade,
pois preenche as seguintes funções: concretização (permite que a representação seja
formulada em termos concretos), regulação (permite a adaptação às mudanças no contexto),
prescrição de comportamentos (garante o funcionamento instantâneo da representação como
grade de leitura de uma dada situação, possibilitando orientar tomadas de posição),
modulações personalizadas (permite a elaboração de representações individualizadas
relacionadas às experiências pessoais) e proteção do núcleo (absorve e reinterpreta as
informações novas suscetíveis de por em questão os elementos centrais).
Conforme Sá (1998, p.77), a abordagem estrutural atribui aos elementos do sistema central as
características de estabilidade, rigidez e consensualidade e aos elementos do sistema
periférico um caráter mutável, flexível e individual, o que permitiu solucionar teoricamente o
problema empírico de que as representações exibiam características contraditórias, já que se
mostravam ao mesmo tempo “estáveis e mutáveis, rígidas e flexíveis, consensuais e
individualizadas”.

Metodologia
A metodologia adotada para este estudo circunscreve-se na abordagem de natureza
qualitativa, entendida como aquela que parte do pressuposto da não ruptura entre o interno e o
externo, na qual a realidade é simbolicamente construída. Considerando que a análise das
representações sociais, segundo a abordagem estrutural, exige que sejam conhecidos seus três
componentes, isto é, conteúdo, estrutura interna e núcleo central, utilizamos uma abordagem
plurimetodológica. Neste artigo apresentamos um recorte do primeiro estudo.
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Campo empírico e participantes
O campo empírico foi a Rede Municipal do Recife-PE, escolas que oferecem os anos iniciais
do Ensino Fundamental. Esse campo tem sido susceptível a implantação de políticas
educacionais cujas bases epistemológicas preconizam que o aluno é um sujeito ativo no
processo de ensino e aprendizagem. Participaram 200 professoras. A maioria (59%) das
docentes possuía pós-graduação lato sensu. Mais da metade (57%) concluiu o curso superior
em Pedagogia. O grupo incluiu desde docentes iniciantes até professoras em final de carreira,
porém a maioria (24,5%) tinha entre dezesseis (16) a vinte (20) anos de exercício na
profissão.

Procedimentos de coleta
Utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras, procedimento já clássico no estudo
das representações sociais a partir da abordagem estrutural. Caracteriza-se como um tipo de
investigação aberta que se estrutura na evocação de palavras ou expressões dadas a partir de
um estímulo indutor. Além de ela permitir o acesso ao conteúdo e à possível estrutura das
representações de forma rápida e objetiva, reduz as dificuldades e os limites das expressões
discursivas convencionais e possibilita a apreensão das projeções mentais de maneira mais
descontraída. O instrumento de coleta estava dividido em duas partes. A primeira referia-se à
caracterização das professoras tais como sexo, idade, tempo de serviço. A segunda referia-se
à Técnica de Associação Livre de Palavras propriamente dita. Consistia em solicitar a cada
participante que registrasse, livre e rapidamente, no formulário impresso estruturado, cinco
palavras que lhe viessem imediatamente à lembrança mediante a apresentação da expressão
“O bom aluno é...”. Em seguida, solicitávamos que efetuasse uma hierarquização dos termos
evocados, colocando essas palavras numa ordem da mais para a menos importante,
justificando a escolha da palavra mais importante.

Procedimentos de Análise das informações
Para o tratamento do material foi utilizado o Software ensemble de programmes permettant
l’analyse des evocations (EVOC), versão 2000. A técnica de análise consiste na construção de
um quadro de quatro casas, nas quais são distribuídas as palavras evocadas e discriminados o
possível sistema central e periférico, considerando a Frequência (F) e a Ordem Média de
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Evocação (OME). Neste estudo, porém, foram consideradas a Frequência (F) e a Ordem
Média de Importância (OMI). Essa decisão apoia-se em Abric, citado por Oliveira et all
(2005), que critica a adoção da ordem de evocação das palavras e não da ordem de
importância. Para o autor, em um discurso as coisas essenciais não aparecem senão após uma
fase de estabelecimento de confiança e redução dos mecanismos defesa.

Resultados e discussão
Ao observarmos o quadro de quatro casas (Quadro 1) constatamos, de modo imediato, que na
construção das representações sociais do “bom aluno” do grupo estão envolvidos uma série de
elementos. Considerando as premissas de sua organização, as palavras agrupadas no
quadrante superior esquerdo são, hipoteticamente, as que compõem o núcleo central.
Destacamos, nessa possível centralidade, os componentes “curioso”, “participativo” e
“questionador”, pois eles apontam indícios de que a colaboração ativa do aluno no processo
de ensino e aprendizagem, veiculada por novas práticas educacionais, está sendo incorporada
pelas professoras. Os elementos periféricos, por sua vez, estão distribuídos nos três demais
quadrantes: superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. Alguns dos termos presentes
nesses quadrantes também revelam aproximação com novas práticas educacionais.
Destacamos as palavras “crítico”, “criativo”, “dinâmico” e “colaborador”.
Quadro 1
Conteúdo geral e possível estrutura interna das representações sociais
do “bom aluno” entre professoras
F >=33 / OMI < 3,00
Atencioso
Curioso
Estudioso
Interessado
Participativo
Questionador
Responsável
F < 33 / OMI <3,00
Comprometido
Crítico
Dedicado

F > =33 / OMI > 3,00
F
76
49
53
75
118
48
41

OMI
2,855
2,633
2,774
2,173
2,593
2,521
2,829

Assíduo
Educado

f
54
39

OMI
3,167
3,103

f
18
27
10

OMI
3,111
3,556
4,200

F < 33 / OMI > 3,00
F
15
14
16

OMI
2,400
2,714
2,938

Alegre
Amigo
Carinhoso
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Disciplinado
Esforçado

31
16

2,871
2,875

Colaborador
Comportado
Criativo
Dinâmico
Inteligente
Obediente
Organizado
Respeitador
Solidário

16
12
22
14
11
10
24
31
10

4,000
3,917
3,273
3,500
3,455
3,400
3,417
3,613
3,300

*Frequência Mínima (FM): 10/ Média das Frequências (MF): 33/ Média das Ordens Médias de Importância (MOMI): 3,00

Abric (2000) admite que o sistema periférico constitui o essencial do conteúdo de quaisquer
representações, pois é nele que encontramos seus componentes mais vivos e concretos. Nos
limites deste trabalho, focaremos a atenção no quadrante inferior direito, pois nele ficaram
concentrados elementos afetivo-relacionais do “bom aluno”, tais como: “alegre”, “amigo”,
“carinhoso” e “solidário”. Segundo Oliveira et al (2005), esse quadrante constitui a interface
mais próxima da representação com as práticas. Embora as palavras desse quadrante
caracterizem-se pelas altas OMI’s - o que implica dizer que foram pouco justificadas -, é
interessante observar alguns dos registros das docentes, pois eles apontam na direção das
proposições iniciais de Campos e Rouquete (2003), segundo as quais os componentes afetivos
mantém uma relação não-aleatória com o sistema central. Abaixo observamos registros para
“alegre” e “amigo”, respectivamente:

Um

aluno

com

auto-estima

elevada

[um

aluno

alegre]

é

consequentemente confiante em si mesmo e tem maior facilidade para
vivenciar

situações

desafiadoras

com

auto-confiança.

Essa

característica reflete em sua aprendizagem, em sua capacidade de
criar, questionar (por convicção de opinião), observar (por está capaz
ou sentir-se assim), interessado e criativo (P183PG)1.

Amigo, porque se não houver uma relação de amizade no ambiente
escolar principalmente em sala de aula o processo educativo não se
dará com respeito, confiança que levará o aluno a se tornar
1

As participantes foram identificadas pelo seguinte código: a letra maiúscula “P” indicando Professora, seguida
do número de ordem de aplicação da técnica e das iniciais do nível de formação acadêmica. Assim, P183PG
significa: Professora que respondeu a técnica de Nº 183, pós-graduada.
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questionador e um aprendiz participativo no processo pedagógico e
um cidadão ativo na sociedade e na escola (P156PG).

Como podemos observar, a dimensão afetiva atravessa os demais componentes das
representações sociais, estabelecendo uma relação não-aleatória com o núcleo central. Isto
significa dizer que o sistema central assegura sua função organizadora e estruturante também
em relação à dimensão afetiva. Na verdade, segundo Campos e Rouquete (2003), esse
princípio compõe a parte inicial de um programa de verificação da hipótese segundo a qual o
núcleo central de quaisquer representações sociais organiza e determina também a
participação estrutural das cognições afetivamente carregadas através de relações de sentido e
significação. Isso porque, conforme os referidos autores, “se consideramos que uma
representação é um conhecimento estruturado que tem um papel determinante no modo como
os indivíduos vêem e reagem face à realidade, fica evidente que este conhecimento é dotado
de cargas afetivas” (p. 435).
Por fim, salientamos que, embora os elementos afetivo-relacionais não tenham relevância no
processo de aprendizagem para abordagens mais tradicionais, para as perspectivas mais
recentes esses elementos são considerados intervenientes na aprendizagem. Solé (2000),
discutindo estes elementos a partir da concepção denominada genericamente de
“construtivista”, afirma que, embora não se saiba precisamente como interagem os aspectos
afetivo e cognitivo e como intervir para potencializar essa relação em benefício da formação
global do aluno, o processo de aprender envolve, sem dúvidas, aspectos afetivo-relacionais. A
autora (SOLÉ, 2000, p. 32) esclarece, assim, que não é fácil saber o que torna possível o
interesse do aluno, mas salienta que ele não envolve apenas o âmbito das competências e
capacidades cognitivas, pois “tanto na tomada de consciência do desequilíbrio como na ação
desencadeada depois dela intervêm aspectos cognitivos e emocionais...”.

Considerações finais
Neste artigo analisamos a possível estrutura interna das representações do “bom aluno” de
professoras a fim de ilustrar como a dimensão afetiva se articula com os possíveis elementos
centrais e os demais componentes das representações sociais em tela. Reconhecendo a
importância da dimensão afetiva que atravessa as representações sociais, Campos e Rouquete
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(2003) afirmam que, no estado atual da abordagem estrutural, podemos propor o princípio de
que a dimensão afetiva estabelece uma relação não-aleatória com o núcleo central. Nossos
resultados confirmaram o princípio assinalado pelos autores referidos, pois no quadrante
inferior direito do quadro de quatro casas localizamos elementos afetivo-relacionais do “bom
aluno”, como “alegre”, “amigo”, “carinhoso” e “solidário”, que se articulam com os demais
componentes das representações se configurando como elementos importantes no processo de
aprendizagem.
Reconhecemos, entretanto, a necessidade de estudos que aprofundem nossos achados
preliminares sobre a dimensão afetiva das representações sociais em tela, pois, conforme
alerta Sá (1998), os fenômenos representacionais não podem ser captados pelas pesquisas de
modo completo e direto, pois são, por natureza, difusos, fugidios, multifacetados, em
constante movimento e presentes em inúmeras instâncias da interação social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHO DOCENTE DE PROFESSORES DOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO EM TESES E
DISSERTAÇÕES PRODUZIDAS ENTRE 2002 E 2012.
LIMA, Márcia Dutra – UNESA

Resumo
O presente estudo teve por objetivo empreender um estado do conhecimento sobre
representações sociais de trabalho docente de professores das séries iniciais do Ensino
Fundamental em teses e dissertações defendidas no período de 2002 e 2012 no campo da
Educação, disponibilizadas no Banco de teses e dissertações da Capes. Investigou-se a
contribuição desses estudos para a compreensão do trabalho desses docentes. Foram
selecionados 57 trabalhos (12 teses e 45 dissertações) que têm como referencial teóricometodológico a Teoria das Representações Sociais. Para o desenvolvimento deste estudo foi
identificado o tipo de pesquisa realizada, sujeitos participantes, contexto, abordagem teórica,
metodologia, instrumentos de coleta de dados, tipo de análise empreendida e resultados
encontrados. Após a análise do conteúdo dos trabalhos conclui-se que professores das séries
iniciais apresentam sentimentos ora negativos em relação ao seu trabalho e que se referem à
desvalorização, precarização, intensificação e à execução de tarefas exaustivas e repetitivas,
ora positivos, ao se considerarem responsáveis pela formação das crianças para atuarem como
cidadãos críticos e participativos na sociedade. Quanto à utilização da teoria, verificou-se que
esta além de ser pouco aprofundada, é utilizada como ferramenta. Identificamos que os
estudos se apresentaram de forma, predominantemente, descritiva, havendo poucas
comparações entre representações e os conhecimentos inerentes à profissão. Observou-se
também que as representações não são apresentadas em sua gênese, poucos trabalhos revelam
como estas representações são objetivadas e aonde se ancoram. Percebeu-se que a prática
pedagógica é mais hipotetizada do que analisada por meio de aspectos históricos e das
experiências dos grupos investigados. Considerando-se que as representações sociais
construídas por um grupo, organizam e justificam suas práticas frente a determinado objeto, o
presente estudo mostrou que as representações sociais do trabalho do professor dos anos
iniciais estão ancoradas na “dedicação”, necessária para dominar o conteúdo a ser ensinado,
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realizar as todas as tarefas que lhes são confiadas e compreender os alunos que deverão
formar.
Palavras - chave: trabalho docente – representação social – ensino fundamental.

Introdução
Pesquisas realizadas nas duas últimas décadas têm mostrado que as reformas educacionais
provocaram mudanças na organização do trabalho docente resultando em sua intensificação e
precarização (BOSI, 2007; OLIVEIRA, 2004; SANTOS; OLIVEIRA, 2009; SAMPAIO;
MARIN, 2004). Novas responsabilidades foram atribuídas aos professores gerando
sentimentos de angústia, tédio, cansaço e mal estar1, sentimentos que se encontram presentes
na representação de trabalho docente, podendo ser associado a “síndrome de Sísifo”2 por estar
relacionado a tarefas exaustivas e repetitivas (OLIVEIRA, 2003, 2006).
Em seus estudos sobre a profissão docente, Nóvoa (1995a, 1995b) se refere às dimensões
pessoais e profissionais e afirma que, na história da formação e atuação dos professores, estas
duas dimensões sempre estiveram separadas, o que contribuiu para o surgimento de um
“sentimento de desencanto que afeta hoje muitos professores, quando comparam a situação do
ensino e aprendizagem de alguns anos atrás com a realidade cotidiana atual das escolas em
que trabalham” (NÓVOA, 1999, p. 96).
Os professores se apoiam em suas experiências profissionais e pessoais, em suas crenças e
valores para criar, improvisar e construir saberes no enfrentamento de situações únicas. Tardif
(2002) acrescenta, ainda, que para que o trabalho docente se desenvolva, deve-se considerar
um conjunto de condições essenciais que dão suporte a este trabalho: a formação, a saúde,
materiais básicos de ensino, recursos pedagógicos e ambiente adequado, isto é, que a escola
esteja bem conservada, com boa iluminação, ventilação, proporcionando um mínimo conforto
para professores e alunos.
No entanto, a realidade das escolas brasileiras parece estar longe disso, pois “cotidianamente
os docentes se veem desafiados a atuar nas precárias condições físicas e didáticas das escolas,
1

Mal estar docente se refere a problemas de saúde apresentados pelos professores. Esteve (1999) criou a
expressão para se referir a um incômodo indefinido.
2
Oliveira (2003) faz analogia entre o trabalho docente e o trabalho repetitivo do governador de Corinto, Sísifo,
cuja tarefa era empurrar diariamente uma pedra da base ao cume de uma montanha para vê-la rolar para baixo
em seguida. “O mito de Sísifo. Um ensaio sobre o absurdo” é um ensaio filosófico sobre o absurdo e o suicídio,
escrito por Albert Camus em 1941 e publicado pela primeira vez em 1942.
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convivendo com a violência, as inúmeras carências, além das suas e as de seus estudantes”
(PIZZI; ARAÚJO; MELO, 2012, p. 139). Isto é, o professor, para desenvolver sua atividade
de ensinar, precisa lidar com problemas de disciplina e de violência, a falta de interesse dos
alunos, a necessidade de trabalhar com um número cada vez maior de alunos em sala de aula
e desenvolver sua tarefa educativa na e para diversidade. Conforme explica Fanfani (2007), há
uma grande distância entre a imagem ideal da função docente e a realidade relacional e
temporal da sua prática.
O estudo das representações sociais parece ser um excelente caminho para compreender, entre
outras possibilidades, a rede de significados associada ao trabalho docente, identificar
elementos que definem sua especificidade e os saberes que são mobilizados na dinâmica do
trabalho educativo e analisar o cotidiano da atividade docente.
Frente a essas informações, o foco do estudo em tela se dirige a teses e dissertações
produzidas entre 2002 e 2012 sobre representações sociais de trabalho docente elaboradas por
professores dos anos iniciais do ensino fundamental, com a intenção de verificar como os
pesquisadores têm utilizado a teoria moscoviciana, os resultados que têm encontrado e que
contribuições esses trabalhos trazem à compreensão do trabalho docente.

Desenvolvimento
Para mapear a produção acadêmica nos período escolhido, foi inicialmente realizado
levantamento no Banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) sendo identificadas 57 produções (12 teses e 45
dissertações) sobre trabalho docente que têm como referencial teórico–metodológico a Teoria
das Representações Sociais (TRS). Para este levantamento foram utilizadas as palavras-chave:
representação(ões) social(is), trabalho docente, trabalho do professor, anos/séries iniciais do
ensino fundamental.
O objetivo foi analisar estas pesquisas e investigar as contribuições que elas deram para a
compreensão do trabalho docente. Entende-se que a análise do material coletado, além de
identificar possíveis representações sociais de trabalho docente de professores que atuam nos
anos iniciais do ensino fundamental, possibilitará entender como esse trabalho se realiza no
cotidiano escolar e as tensões gestadas no exercício da docência, fornecendo subsídios que
podem ajudar outros professores na condução de seu trabalho.
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Para o desenvolvimento deste estudo foram elaboradas as seguintes questões norteadoras:
 Que pesquisas abordaram o tema trabalho docente e utilizaram como referencial
teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais no período de 2002 a 2012?
 Quais as características dessas pesquisas quanto ao tipo de pesquisa, sujeitos, contexto,
abordagem teórica, metodologia, instrumentos de coleta de dados, tipo de análise e
resultados encontrados?
 Que representações sociais de trabalho docente foram identificadas nessas pesquisas?

Quadro teórico
1.

A teoria das representações sociais

As representações sociais não são construções puramente racionais ou teóricas, como registra
Madeira (1998, p. 241). De acordo com a autora, as representações sociais envolvem “afetos,
necessidades, valores, normas, estereótipos, imagens, símbolos, demandas, interesses” que
possibilitam ao individuo as formas de se orientar no mundo cotidiano e concreto. Portanto, o
trabalho que o professor executa em sala de aula deve ser estudado à luz da Teoria das
Representações Sociais por permitir compreender os significados atribuídos pelo sujeito a este
trabalho.
O ponto de partida de Moscovici (1978) ao desenvolver a Teoria das Representações Sociais
foi romper com a distinção clássica entre sujeito e objeto. Para ele, sujeito e objeto formam
um conjunto indissociável, isto é, um objeto não existe por si mesmo, mas sim em relação a
um sujeito, seja individuo ou grupo.
Moscovici (1978) afirmou que o indivíduo tanto é agente de mudança na sociedade quanto
dela é produto. Para ele, a teoria da representação social é apropriada às sociedades modernas
e aos diversos fenômenos de representatividade que crescem no mundo globalizado, e as
transformações que tais fenômenos passam até chegar ao cotidiano da realidade comum. Em
sua obra seminal apresenta dois processos fundamentais constituintes das representações
sociais: ancoragem e objetivação. A ancoragem consiste na inserção orgânica daquilo que é
estranho no pensamento já construído. O desconhecido é ancorado nas representações já
existentes, tornando o estranho familiar - processo de domesticação de algo novo na realidade
social vivida. É o processo de classificar e dar nome a alguma coisa, ou seja, tornar familiar
em alguma categoria do nosso repertório cognitivo aquilo que é estranho, diferente, não1188

familiar.
O processo de ancoragem compreende duas operações: a classificação e a denominação do
objeto a ser representado. A primeira ocorre mediante escolhas, de nossos “paradigmas”,
modelos estocados em nossa memória, isto é, quando reconhecido ou não numa categoria, o
objeto coincide ou diverge na definição do modelo. Já a segunda acontece quando tiramos
algo do anonimato e o inserimos ao molde de nossa identidade cultural.
A ancoragem é fundamental para nosso conhecimento da vida cotidiana, pois o sentido que
atribuímos a um objeto está relacionado aos valores e crenças ditados pelo nosso grupo de
pertença e expressa nossa identidade com ele, é nossa relação social. Nesse processo, os
elementos das representações não só exprimem as relações sociais, mas contribuem para
constituí-las.
O segundo processo, a objetivação, é a operação formadora de imagens e diz respeito à
cristalização de uma representação, isto é, à constituição formal do conhecimento. A
objetivação dá corpo aos esquemas conceituais, procedimento necessário ao fluxo das
comunicações: “objetivar é reabsorver o excesso de significações, materializando-as”
(MOSCOVICI, 1978). Noções abstratas são transformadas em algo concreto, tornando-se tão
vividos que seu conteúdo interno assume o caráter de uma realidade externa.
De maneira resumida, podemos concluir que a objetivação consiste na transformação de um
conceito em uma imagem. Esta operação torna palpável uma ideia, reabsorve um excesso de
significados ao objeto que é quase abstrato e constitui na materialização da palavra. Essa
dinâmica se assemelha ao que Piaget definiu como “pensamento sociocêntrico: um saber
elaborado para servir às necessidades valores e interesses do grupo” (ALVES- MAZZOTTI,
1994, p. 66).

Metodologia
Para efetuar a pesquisa qualitativa pretendida, as 57 produções (12 teses e 45 dissertações)
foram lidas integralmente, procurando-se identificar: (a) Objeto de representação; (b) Sujeitos
da pesquisa; (c) Pertinência do objeto ao conjunto de sujeitos; (d) Contexto; (e) Pertinência da
revisão de literatura, verificando como os autores são utilizados para a exposição dos
conceitos da teoria das representações sociais; (f) Pertinência dos procedimentos de coleta e
análise dos dados; e (g) Resultados encontrados.
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Os dados levantados foram analisados e categorizados em seu conteúdo conforme proposto
por Bardin (2009). A análise de conteúdo é um recurso utilizado para compreender o que é
dito para além dos significados imediatos, buscando “conhecer aquilo que está por trás das
palavras as quais se debruça” (BARDIN, 2009, p. 44). Portanto, cabe ao pesquisador fazer a
correlação entre as estruturas linguísticas ou semânticas que estão na superfície do texto e as
estruturas psicológicas ou sociológicas que determinam as características que se encontram
nos escritos, isto é, o contexto da mensagem (ROCHA; DEUSDARÁ, 2006).

Resultados
Os temas priorizados nas pesquisas foram: representações da identidade do professor,
representações da prática profissional nas séries iniciais, representações do professor sobre
sua vida e trabalho e representações sobre educação inclusiva.
De início analisamos nos trabalhos se o objeto escolhido, estava de acordo com o tema do
estudo e se constituía um objeto de representação para os sujeitos da pesquisa. Verificamos
que em sua maioria os objetos que se apresentaram comuns aos grupos, permitindo a
construção de representações sobre ele.
Em quase todos os trabalhos, os sujeitos são professores com idade variada e com tempo de
atividade profissional diversa. A grande maioria é do sexo feminino e atua na rede pública
(municipal e estadual). Poucos trabalhos focalizam instituições particulares.
Nas teses e dissertações analisadas encontramos um capítulo dedicado à Teoria das
Representações Sociais e suas abordagens. As referências mais citadas foram os trabalhos de
Moscovici (1978), Jodelet (2001) e Abric (1998). Os trabalhos, em sua maioria, se utilizaram
de fontes primárias de referência. Cabe ressaltar também que encontramos capítulos bem
elaborados sobre a teoria, mas seus conceitos principais não constavam da análise dos dados.
Os procedimentos de coleta mais utilizados foram entrevistas e questionários. Em grande
parte dos trabalhos, os dados foram categorizados por métodos qualitativos e análise de
conteúdo proposta por Bardin (2009), a mais usada. Percebemos que na análise de dados,
como mencionamos anteriormente, a teoria não foi retomada em seus conceitos para que
fossem feitas comparações relevantes.
Com relação aos resultados, estes apontaram para a desvalorização do trabalho do professor
frente à sua importância como formadores de cidadãos críticos e participativos na sociedade.
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Conclusão
Os resultados mostram que com relação ao seu trabalho, os professores consideram a
desvalorização da carreira como um aspecto preocupante, entendendo que apesar das
constantes lutas, ainda se sentem muito desassistidos em seus anseios e necessidades.
Citam que a formação requer atenção especial e enfatizam a importância da articulação entre
conhecimentos teóricos e práticos objetivando formar um professor mais bem preparado e
seguro em seu fazer pedagógico. O estudo também revelou que, para eles, a atividade docente
requer polivalência de funções, pois além de ensinar, lhes cabe o papel de orientar e cuidar
das crianças. As docentes se sentem mais mães, psicólogas, assistentes sociais e médicas do
que como professoras. Nesse contexto, foram enfatizados elementos significativos que
emergem desses papéis sociais: afeto, cuidado, dedicação, atenção, compromisso, doação e
responsabilidade sobre a formação das crianças como sujeitos críticos, reflexivos e
participativos.
Quanto à utilização da Teoria das Representações Sociais, verificou-se que é utilizada como
ferramenta na coleta de dados e/ou na análise de um aspecto do estudo e não como referencial
teórico. Identificamos que os estudos a apresentaram de forma mais descritiva, não sendo
analisados seus processos formadores.
Considerando-se que as representações sociais construídas por um grupo, organizam e
justificam suas práticas frente a determinado objeto, o presente estudo mostrou que as
representações sociais do trabalho do professor dos anos iniciais estão ancoradas na
“dedicação”, necessária para dominar o conteúdo a ser ensinado, realizar as todas as tarefas
que lhes são confiadas e compreender os alunos que deverão formar.
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REFLEXÕES SOBRE O PERFIL FORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO E PRÁTICAS COTIDIANAS
LIMA, Maria Aldecy Rodrigues de – UFAC
SILVA, Andréia Kelly Araújo da - UFRN / SME(Natal) / SEEC(RN)

Resumo
Neste texto, articulamos duas pesquisas realizadas em pontos extremos do país – Norte e
Nordeste brasileiro. Tessitura traçada por uma metodologia que busca ver através das falas
dos sujeitos em princípio o que é ser professor para uma das pesquisas e qual a representação
social do ensinar, para a outra. Tal articulação perpassa tanto o conteúdo formativo quanto a
perspectiva legal que autoriza o funcionamento dos cursos de formação de professores. No
primeiro caso, os professores estão em formação em serviço. Ou seja, trabalham em
comunidades ribeirinhas no interior do Acre e durante os meses de janeiro, fevereiro e março
estão nas sedes dos municípios participando do curso Especial de Formação de Professores
desenvolvido pela Universidade Federal do Acre em parceria com o Estado e os municípios.
No segundo caso, são alunos licenciandos do curso Letras da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte indagados sobre o que é ensinar. Desse modo, apresentamos neste trabalho
algumas reflexões acerca do perfil formativo definido pela LDB 9.394/96 e questões
levantadas pelos participantes de nossas pesquisas acerca de suas práticas cotidianas. Para
tanto, traçamos como perspectiva metodologia uma revisão bibliográfica da legislação em
vigor, da formação docente e da política educacional. Usamos a Técnica de Associação Livre
de Palavras (TALP) a partir do aporte teórico-metodológico da Teoria das Representações
Sociais (TRS). Assim, tecemos um diálogo perpassado por essas vozes. Esse diálogo nos
mobiliza a pensar que a formação de professores em serviço, que para alguns autores se dá de
forma aligeirada, acontece para atender uma demanda legal. Enquanto que a demanda real
espera pela audição das vozes silenciadas durante décadas – as vozes dos professores.
Contudo, observamos que os professores vislumbram a possibilidade tanto da aquisição de
conhecimentos quanto a formação em nível superior. Como também, a própria melhora de
vida, uma vez que seus vencimentos serão aumentados em função do nível de formação.
Outros depositam a esperança na melhora educacional, porque, a partir da formação,
conseguem entender melhor os processos de aprendizagens pelos quais passam seus alunos.
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No caso dos licenciandos, encontramos um grupo que busca a formação inicial da mesma
forma que os professores em serviço e outro que deseja ter um curso superior para realização
de concurso público. Tanto um grupo quanto outro, depara-se com um déficit na relação entre
as disciplinas específicas de seu campo de saber e as disciplinas mais voltadas para a
construção de seu saber-fazer.
Palavras-chave: Formação docente. Práticas cotidianas. Representações Sociais.

Dos rios do Acre ao sol de Natal
Neste texto, articulamos duas pesquisas realizadas em pontos extremos do país – Norte e
Nordeste brasileiro. Tessitura traçada por uma metodologia que busca ver através das falas
dos sujeitos em princípio o que é ser professor para uma das pesquisas e qual a representação
social do ensinar, para a outra. Tal articulação perpassa tanto o conteúdo formativo quanto a
perspectiva legal que autoriza o funcionamento dos cursos de formação de professores.
No primeiro caso, os professores estão em formação em serviço. Ou seja, trabalham em
comunidades ribeirinhas no interior do Acre e durante os meses de janeiro, fevereiro e março
estão nas sedes dos municípios participando do curso Especial de Formação de Professores
desenvolvido pela Universidade Federal do Acre em parceria com o Estado e os municípios.
No segundo caso, são alunos licenciandos do curso Letras da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte indagados sobre o que é ensinar.
Ambos em processo de formação. Diferenciam-se pelos espaços quem ocupam, pelo lugar
que habitam e que vivem. Aproximam-se porque estão na universidade em busca de uma
melhora de vida. Uns querendo adentrar ao mercado de trabalho, outros, embora no mercado
de trabalho, atendendo a uma perspectiva legal de formação. Todos em busca da titulação em
nível superior.
Quanto à perspectiva metodologia que articula as duas pesquisas, esclarecemos que na
pesquisa feita no Acre, realizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) com
trinta professores com o estímulo ser professor é.., seguida por ser professor em comunidades
ribeirinhas é... Queríamos saber se havia diferença entre ser professor e ser professor em
comunidades ribeirinhas. Nossa análise mostrou, entretanto, que os sentidos são os mesmos.
Portanto, optamos por trabalhar com um único estímulo que melhor caracteriza o objeto de
investigação: ser professor em comunidades ribeirinhas é... A TALP foi aplicada em outubro
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de 2008, momento em que os professores estavam na sede do município de Mâncio Lima –
Acre, em processo avaliativo dos cursos que ora fazem: Pedagogia, Letras, Biologia,
Geografia, História e Matemática.
Do mundo urbano, trazemos dados da TALP realizada com 20 licenciandos do Curso de
Letras da UFRN. Pesquisa esta que tem como objetivo conhecer e analisar as representações
sociais dos licenciados de Letras sobre o ensinar na busca de entender o processo de
construção do ser professor e os sentidos que esses licenciandos atribuem ao seu campo de
saber e ao ensinar. A TALP aplicada em 2009 nas disciplinas de Estágio no campus de Natal
– RN.
A TALP é uma técnica projetiva que tem por objetivo incitar os sujeitos a falarem o que lhes
vem à mente ao ouvir o estímulo. Segundo observa Andrade (2003, p. 76)
Consiste em desencadear a fala a partir de um mote indutor,
demandando dos participantes a produção de ideias que lhes vêm à
mente quando apresentada a palavra ou expressão desencadeante.
Desta forma, traz à tona o universo semântico do objeto de estudo,
permitindo-nos acessar os elementos latentes que seriam ignorados ou
mascarados em produções discursivas.
Esta perspectiva metodológica é usada nas pesquisas que tomam a Teoria das Representações
Sociais (TRS) como aporte teórico e metodológico por viabilizar a redução da racionalização
e acessar as construções simbólicas dos pesquisados.

Os desafios da formação e da prática docente: um percurso de buscas e lutas
O discurso formativo das últimas décadas se pauta nas estratégias neoliberais e na exigência
de uma perspectiva de educação enquanto instrumento de desenvolvimento da cidadania,
como destaca Cabral Neto (2004). Estas estratégias, em contra ponto ao que exigem,
provocam uma redução dos direitos sociais, despolitização e apatia política. Pois, como
explica Cabral Neto (2004, p. 21) “[...] a extensão da cidadania envolve, necessariamente,
ampliação dos direitos sociais. O cidadão se desenvolve à medida que participa politicamente
e tem acesso às condições de bem-estar para exercer o direito de participar conscientemente.”
Essas estratégias aplicadas pelo Estado neoliberal esvaziam o ato pedagógico e resultam em
consequências que tornam a ação docente “meramente técnica”. Os percursos formativos e as
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práticas que nossos participantes expressam são consonantes a essa realidade e apresentam as
inquietações que este discurso provoca. Isso fica evidente nas falas dos professores
pesquisados quando discorrem sobre o ser professor e o ensinar, respectivamente1,
Criativo. Eu escolhi a palavra criativo porque o professor deve ser
criativo dentro da sala de aula com os alunos para sempre está
renovando as atividades. (S03).

Formar é no sentido de formar mentes, facilitar é no sentido de que
depois que a gente entra na universidade a gente aprende que o
professor é mais facilitar do que realmente ensinar [...]. (L05).

Os participantes repetem o discurso educativo imposto por esse sistema político-econômico e
reproduzem a paralisação, a apatia e a lamentação das dificuldades enfrentadas na profissão.
Tudo isso, nos aponta um engessamento das práticas e um discurso de sofrimento e
dificuldades desvinculado da ação de busca da mudança da realidade em que se encontram,
apesar da constante procura por formação e melhoria de vida.
Dessa forma, outro desafio que se impõe aos professores é questão da profissionalização. Essa
questão é perpassada por várias inquietações e conflitos que, como descrito no documento de
referência da Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010 (BRASIL, 2010, p. 60,
grifos do autor), “[...] tem gerado inúmeros debates no cenário educacional brasileiro,
desencadeando políticas [...]” e “[...] ficado mais explicito que as duas fases dessa política – a
formação e a valorização profissional – são indissociáveis.”
Esses debates nos levam a problematizar: As políticas nacionais de formação e valorização
dos profissionais da educação são suficientes para a promoção da profissionalização dos
docentes? Como essas políticas estão chegando aos professores em formação e aos
licenciandos? Esses profissionais e estudantes percebem as mudanças que essas políticas
almejam provocar?
A revisão da literatura e nossos dados indicam a existência de políticas nacionais de
valorização e formação docente. Contudo, essas políticas não têm conseguido promover as
mudanças necessárias para a profissionalização docente. Por outro lado, destacamos que elas
ocasionam mudanças no perfil e identidade docente e, nos currículos dos cursos de
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licenciatura. No tocante a última inquietação, podemos ressaltar que nossos participantes
percebem essas mudanças e isso promove uma alteração de seus discursos, mas não de suas
práticas. Como podemos observar nas falas abaixo,
Ser Profissional. Profissional, porque para exercer uma carreira como
professor, ele precisa ter uma série de requisitos que a secretaria de
educação exigirá. E, para ele ter esses requisitos, ele precisa ser um
profissional na área de educação, ou seja, ter estudo no seu ramo
profissional. (S08).

[...] eu adoro dá aula, para mim, é uma diversão muito grande está ali
conhecendo pessoas. Todo semestre quando entra uma turma é uma
coisa nova, eu gosto muito [...]. (L14)

Como ilustram as falas, o discurso educativo vem passando por algumas transformações, mas
essas mudanças não são suficientes para constatarmos uma nova prática, um aprofundamento
dos conteúdos apresentados na formação, o engajamento e busca de políticas de
profissionalização.
Nesse campo de estudo, podemos destacar o surgimento de proposições para a construção de
modelos profissionais para os docentes. Ressaltamos aqui as elaborações de Ramalho, Nuñez
e Gautithier (2004, p. 110) ao afirmarem que “O ‘modelo profissional’ supõe explicitar o que
diferencia os professores de outros profissionais, concretizando esta especificidade na
orientação do processo, com vistas a contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal
do futuro profissional.”
Logo, os professores têm em seus percursos formativos e nas construções de seus saberes da
prática muitos desafios, lutas e buscas. Pois, essa carreira é muito complexa, laboriosa,
conflitiva e transcorrida por vários outros campos, saberes e dimensões. No entanto, estas
questões e inquietações não podem paralisar a ação e a reflexão dos docentes. Ou ainda,
impedi-los de lutar pela profissionalização, pela valorização, pelo reconhecimento e pela
melhoria tanto das condições de trabalho quando de vida.

Representações socais e formação: revelando interseções
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Consideramos que as mudanças no campo educacional principalmente no tocante a formação
docente e a profissionalização perpassam dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais.
Os professores não podem ser estudados separados do contexto de vivência e trabalho.
Professores de zona rural (pesquisa com ribeirinhos do Acre) e licenciandos de zona urbana
(pesquisa em Natal) trazem traços vivenciais que, de certa forma, moldam seu modo de ser,
assim como a relação didático-pedagógica na atuação em sala de aula. No entanto, não
consideramos a diversidade de espaço como inferior ou superior, apenas são diferentes e isso
precisa ser levado em conta ao estudar a formação e atuação desses grupos. Refletir sobre
estas questões é também papel da TRS, uma vez que essa teoria toma o conhecimento do
senso comum para entender como as pessoas estão se situando e o sentido que estão
atribuindo ao mundo.
Apreende-se, assim, a subjetividade que impregna a vida humana porque como observa
Jodelet (2001, p. 22), “[...] representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento
pelo qual um sujeito se reporta a um objeto [...]”. Para Silva, Domingos Sobrinho e Andrade
(2007, p. 123) que trazem a discussão moscoviciana da TRS,
A atividade representativa envolve dois processos: a objetivação e a
ancoragem. Por objetivação entende-se o processo de transição dos
conceitos e ideias para esquemas ou imagens concretas, contribuindo
para edificar o núcleo imaginante da representação. Através da
ancoragem se observa como o objeto se insere numa determinada rede
de significação e se relaciona com os contextos sociais.

Desse modo, percebemos a importância que se tem de entender como os indivíduos pensam e
constroem as redes de significações no seu grupo de pertença. No nosso caso, como os
professores estão pensando a formação e a atuação pedagógica? Como agem diante das
mudanças estruturais e legais que ora vivem? O que é ser professor para eles? O que significa
ensinar? Como ensinam? São questões um tanto subjetivas que trazem à tona questões
objetivas e subjetivas ao mesmo tempo. E a partir do estudo das representações sociais é
possível nos aproximarmos dos sentidos que esses professores atribuem ao objeto investigado.
Ajuda-nos a entender e até ouvir o que dizem os professores em formação tanto os que estão
em serviço quanto aqueles que querem adentrar neste mercado de trabalho. “Trata-se de um
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conhecimento do senso comum, distinto, portanto, do conhecimento científico, mais
igualmente legítimo, cabendo a investigação científica descrevê-lo, analisá-lo e explicá-lo em
suas dimensões, formas, processos e funcionamentos.” (SILVA; DOMINGOS SOBRINHO;
ANDRADE, 2007, p. 124).
Para tanto, trabalhamos com técnicas projetivas e análises quantitativas e qualitativas que nos
ajudam a entender a lógica profissional, como as pessoas pensam e como se relacionam diante
de seus grupos. É uma forma de apreender os sentidos coletivos que são atribuídos aos objetos
do mundo social.

Considerações finais
O diálogo entre os campos de saber que nos propomos fazer nos mobiliza a pensar que a
formação de professores em serviço, que para alguns autores se dá de forma aligeirada,
acontece para atender uma demanda legal. Enquanto que a demanda real espera pela audição
das vozes silenciadas durante década – as vozes dos professores. Contudo, observamos que os
professores vislumbram a possibilidade tanto da aquisição de conhecimentos como a
formação em nível superior. Como também, a própria melhora de vida, uma vez que seus
vencimentos serão aumentados em função do nível de formação. Outros depositam a
esperança na melhora educacional, porque, a partir da formação, conseguem entender melhor
os processos de aprendizagens pelos quais passam seus alunos. No caso dos licenciandos,
encontramos um grupo que busca a formação inicial da mesma forma que os professores em
serviço e outro que deseja ter um curso superior para realização de concursos público. Tanto
um grupo quanto outro, depara-se com um déficit na relação entre as disciplinas específicas
de seu campo de saber e as disciplinas mais voltadas para a construção de seu saber fazer.
Esses déficit e desafios ocorrem, em certa medida, porque as políticas e práticas de formação
no que tange ao aspecto legal não deixam a desejar, entretanto a ação prática do dia-a-dia é
falha. Visto que, na tentativa de atender a essas determinações legais são criadas estratégias e
mecanismos que inviabilizam, destorcem e retiram o real significado da formação. Um
exemplo disso pode ser constatado nos cursos de formação aligeirados, curtos, ministrados
nos finais de semana, minimização dos períodos de férias dos professores e com conteúdos
esvaziados que perdem a sistematização e se distanciam das práticas docentes. Muito embora,
caiba destacar que essas políticas têm fomentado as discussões e promovido algumas
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mudanças, a saber, o contato dos licenciados a partir da segunda metade do curso com o seu
futuro campo de atuação e o aumento da relação teoria-prática, como também da carga horária
destinada às disciplinas de estágio.
As

inquietações

que

apresentemos

na

problematização

sobre

a

valorização

e

profissionalização docente não são apenas nossas. Muito se discute sobre a profissionalização
e a formação docente. Nossos dados e outras pesquisas sobre o tema apontam que existe uma
necessidade de maior vinculação entre a prática e a formação docente no ensino básico e a
sistematização, assessoramento e divulgação dos conteúdos produzidos no ensino superior.
Contudo, pouco é feito nesse sentido. Os avanços que temos estão ainda no campo conceitual
da temática.
Por fim, a partir do exposto acima e das falas de nossos participantes das pesquisas podemos
dizer que o perfil sugerido pela legislação em vigor, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) 9.394/96 e a Resolução CNE/CP no 1, de 18 de fevereiro de 2002, ainda não
foi alcançado. Todavia, políticas de formação e valorização têm sido feitas no sentido de
contribuir para a profissionalização docente e também vem desencadeando debates e ações
para o avanço desse processo. Destacamos ainda a contribuição que a TRS tem para o estudo
dessa temática, visto que essa teoria acessa as construções simbólicas e os sentidos que as
pessoas atribuem aos objetos que são importantes para elas, tendo-os como referências para a
elaboração

de

seus

guias

de

ação

–

as

representações

sociais.
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Resumo
Articulamos neste texto uma tessitura representacional entre a Teoria das Representações
Sociais e os desafios da contemporaneidade no que se refere à formação de professores e a
constituição de um referencial para o exercício da docência em comunidades ribeirinhas no
interior do Acre. Utilizamos como aporte metodológico o Procedimento de Classificações
Múltiplas – PCM e entrevista semiestruturada. Valemo-nos da Análise Multidimensional
através do software SPSS for Windows versão 13.0 e da Teoria da Facetas para interpretação
dos dados. Trazemos as marcas do realismo amazônico cuja realidade atravessa as fronteiras
da ciência, da floresta, do saber. Os professores, em sua maioria são oriundos das cidades que,
na ausência de emprego abraçam a profissão professor em comunidades ribeirinhas, sofrendo
todas as mazelas e custos do deslocamento. Relatam dificuldades e sofrimento inerente ao
exercício da docência, o acúmulo de trabalhos a eles destinados seja na comunidade escolar –
com os afazeres pedagógicos, seja na inserção da vida cotidiana da comunidade, seja na
labuta do tudo que fazem: servente, merendeiro (a), conselheiro (a)... Contudo, há uma
demarcação dos aspectos afetivos vivido nessa diversidade de modos, mitos, jeitos, formas de
se inserir no interior da floresta. Embora os professores tenham seu salário, na comunidade
pouco há o que comprar e, para comer, é preciso buscar o alimento ali mesmo no rio
(pescarias) ou na mata (caçadas) – quase escassa, ou na criação de animais domésticos ou
mesmo plantando seu roçado de macaxeira, numa agricultura de subsistência. Essas
atividades se imputam à sobrevivência, estruturando-se numa lógica singular que permite aos
professores, alunos e comunidade identificarem-se com esse contexto e lidar com os
problemas da vida cotidiana numa relação de ensinar e aprender com a própria vida para, com
ela se identificar, organizando através desses saberes um modo de compreender a realidade,
para nela intervir ou dela se proteger. Intercalam-se nessa construção representacional as
facetas da docência que a nominamos – referência de professor, dimensão negativa e aos
elementos afetivos e técnicos da profissão. Imbricados, portanto, em referenciais históricos,
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sociais e culturais da profissão professor, das dificuldades inerentes a essa realidade, dos
atributos técnicos bem como do além floresta – que se alarga no rompimento das fronteiras,
quiçá dos desafios da contemporaneidade e das relações educacionais e multiculturais
discutidas na atualidade.
Palavras-chave: Representações sociais. Formação docente. Comunidades ribeirinhas.

Introdução
A Teoria das Representações Sociais é nossa ancora interpretativa na relação teoria empiria
diante do objeto de estudo, qual seja a representação social do ser professor em comunidades
ribeirinhas no interior do Acre. Traçamos, pois, uma tessitura de sentido que se articulam aos
elementos do conteúdo representacional deste objeto a partir da realidade educacional vivida
nas adversidades do interior da Amazônia e que atravessa as fronteiras da ciência, da floresta,
do saber. Um recorte de nossa tese de doutorado cujo estimulo indutor para a coleta de dados
foi: Ser professor em comunidades ribeirinhas é...
O exercício da profissão professor coloca aos docentes o desafio de eterno aprendiz – aquele
que estuda e aprende ao longo de toda sua existência, materializa a ação formativa que os
desafios da contemporaneidade nos imputam. Contudo, as atividades para além do fazer
pedagógico – à sobrevivência na floresta, estruturando-se numa lógica singular que permite
aos professores, alunos e comunidade identificarem-se com esse contexto e lidar com os
problemas da vida cotidiana numa relação de ensinar e aprender com a própria vida para, com
ela se identificar, organizando através desses saberes um modo de compreender a realidade,
para nela intervir ou dela se proteger. Mais que saber ensinar é preciso aprender a sobreviver
no interior da floresta.
Nossos participantes da pesquisa foram os professores de Educação Básica, em sua maioria,
oriundos das cidades acreanas, que se descolocam para as comunidades ribeirinhas – sudoeste
da Amazônia, para ingressarem na profissão professor. Deparam-se com alunos e comunidade
– ávidos pelo saber escolar que a compreendem como “veleidade do futuro” Lima (2012).

Tessituras metodológicas e as interlocuções interpretativas
Em representações sociais, há uma pluralidade metodológica, no entanto, fizemos opção pelo
PCM que tem como etapa primeira a aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras
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(TALP) e pela entrevista semiestruturada, por compreendermos essas técnicas envolvidas
numa abordagem multimétodo indicada quando se investiga objetos sociais. Para Andrade
(2003, p. 75), “através dos procedimentos de classificação, o sujeito reflete sobre sua forma
de pensar, aprendendo algo sobre si mesmo”. Por vezes, se faz necessário o uso de entrevistas
após a aplicação e análise desse instrumento com o intuito de verificar as hipóteses sobre as
conceitualizações dos indivíduos. Quanto às perspectivas teóricas do PCM, Roazzi (1995),
assim, especifica: “[...] este procedimento, uma extensão da técnica do repertory grid de
Kelly e da técnica Q (Stephenson) é caracterizado por ser livre de pressuposições a priori,
sistemático e facilmente reproduzível” (ROAZZI, 1995, p. 11).
Roazzi (1995) salienta, ainda, que o PCM é uma técnica de investigação que pode ser
utilizada como um quadro de referência para conduzir e analisar entrevistas qualitativas.
Desse modo, o autor o considera, como uma forma de compreender o mundo dos sujeitos
estudados e suas conceptualizações sobre a realidade que o cerca. Por isso,

O significado que o indivíduo possui do mundo, de acordo com a
teoria dos construtos pessoais de Kelly (1970), é construído sobre uma
rede de categorias pessoais: eventos não carregam seus significados
gravados nas costas para serem por nós descobertos. De uma maneira
ou de outra, nós mesmos criamos os significados que eles carregarão
durante nossa vida. [...] Portanto, a compreensão das categorias que os
indivíduos utilizam para ordenar seu mundo, e os conceitos que lhes
são atribuídos, são fundamentais para uma compreensão do sentido ou
significado que as pessoas fazem de seu mundo (ROAZZI, 1995, p.
03).
Esse procedimento de construção de dados torna-se importante, à medida que, “nos permite
uma aproximação das diversas facetas que uma representação social pode apresentar,
precisamente por permitir o acesso a tais sistemas de classificação do real” (Andrade: 2003, p.
73). A partir dos campos semânticos da TALP1. Roazzi (1995) destaca que a classificação
1

Dos campos semânticos da TALP, extraímos 28 palavras com as quais fizemos as cartelas para aplicação do
PCM. Eis as evocações: Difícil, prazeroso, sofrimento, corajoso, colaborador, amigo, solidariedade, educador,
mediador, responsável, valorização profissional, compreensivo, criativo, amor, competente, conhecimento,
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dirigida “é realizada quando o pesquisador deseja verificar uma hipótese sobre um aspecto
específico das conceitualizações dos indivíduos” (Ibid, p. 14). Nesse procedimento, o
entrevistador fornece o estímulo indutor, as cartelas com as palavras e outras com a
hierarquização. O participante deve agrupá-las nessa ordem: muitíssimo associado; muito
associado; mais ou menos associado; pouco associado; não associado. Depois de formados
esses agrupamentos hierárquicos, são justificados tal organização. Para Andrade (2003), “essa
abordagem metodológica nos permite compreender como são construídas as representações
sociais nas suas diversas dimensões, trabalhando numa perspectiva multidimensional de
análise dos conteúdos que emergem das entrevistas.”
Dada as construções metodológicas seguidas na trilha investigativa e na construção
interpretativa de análise dos dados, passaremos ao escalograma feito a partir dos dados da
Classificação Dirigida do PCM. Destacando, ainda, que a figura a seguir é parte da análise
multidimensional gerada pelo software SPSS for Windows versão 13.0. São, portanto,
diálogos que estabelecemos com a TRS numa perspectiva de pesquisa quantitativa e
qualitativa (quanti/quali). O que nos proporciona uma análise interpretativa interconectados:
cotidiano e vivência no interior da floresta, fazer docente e afetividade.

autoridade, acreditar, necessidade, guia, planejar, paciente, herói, pontualidade, transmissor, compreensivo,
missionário, progredir.

1206

Figura 1 – MAPA SSA DA CLASSIFICAÇÃO DIRIGIDA

Prazeroso
Valorização profissional

REFERÊNCIA DE
PROFESSOR
Guia

Progredir

Missionáro

Amigo
Mediador
Pontualidade Conhecimento
Paciente
Colaborador
Responsável
Compreensivo
Amor
Criativo
Competente
Educador
Transmissor
Planejar
Solidariedade
Compromisso
Acreditar
Corajoso
Herói

Autoridade

NEGATIVA

Necessidade

ATRIBUTOS AFETIVOS E
TÉCNICOS

Sofrimento
Difícil

Fonte: Escalograma SSA da Classificação Dirigida a partir do SPSS.

Dada a partição do escalograma, trabalharemos com a Teoria das Facetas que, para Bilsky
(2003), “[...] parte da suposição de que as facetas têm um papel específico na estruturação do
espaço multidimensional. [...] é muito frequente que se encontrem três protótipos de
partições”, (Ibid., p. 361). As partições de que fala o autor estão ilustradas na Figura 1. Roazzi
(1995, p. 26) ressalta que “esta análise fornece uma configuração geométrica das relações de
similaridade entre os itens, representados como pontos em um espaço euclidiano, onde quanto
mais alta é a correlação entre as variáveis menor é a distância entre os pontos.” Além disso,
para Buschini (2005, p. 166), “uma SSA, feita a partir de uma matriz de coeficientes de
monotonicidade de Guttman, é perfeitamente apropriada para se obter a estrutura de uma
representação social. [...] nesta etapa o conteúdo de uma representação social é certamente
levado em conta”.
Intercalam-se nessa representação a história social e cultural da profissão professor, os
elementos da negatividade que a continuem, assim como os elementos técnico e afetivo do
fazer docente. Verificamos, pois, uma transversalidade no discurso dos participantes,
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influenciados, pelos estudos acadêmicos, pela relação com a prática pedagógica, assim como
também, pelas questões sociais. Sobretudo, queremos destacar, aqui, que o fenômeno das
representações sociais, alertado tanto por Moscovici (2005a) quanto por Jodelet (2001, p. 26),
é complexo e se encontra numa “encruzilhada de conceitos sociológicos e psicológicos [...]
implica sua relação com processos de dinâmica social e psíquica e com a elaboração de um
sistema teórico também complexo”. E continua a autora,
Por outro lado, deve-se levar em consideração o funcionamento
cognitivo e o aparelho psíquico, e, por outro, o funcionamento do
sistema social, dos grupos e das interações, na medida em que afetam
a gênese, a estrutura e a evolução das representações que são afetadas
por sua intervenção (JODELET, 2001, p. 26).

Consideramos, pois, as questões alertadas por Jodelet quanto ao estudo das representações
sociais. O que, para ela, é preciso considerar quem fala e de onde fala, o que fala e com quais
efeitos.
Pereira (2006), “o tema da formação dos professores passou a ser destaque das principais
conferências e seminários sobre educação no país, sobretudo, a partir do final da década de
1970 e início da década de 1980” (Ibid., p. 15-16). Desse modo, menciona que, na década de
1970, o foco da formação reside no treinamento do técnico em educação. “[...] nessa época,
havia uma visão funcionalista da educação”.
Os debates da década de 1980 estão pautados no caráter político da prática pedagógica e no
compromisso do educador. Percebe-se que há um “movimento da sociedade brasileira de
superação do autoritarismo implantado a partir de 1964 e de busca de caminhos de
redemocratização do país” (Ibid., p. 37). Sérias críticas são tecidas a esse período por conta
da sobrecarga de trabalho dos professores, a baixa qualidade do ensino, a descaracterização do
trabalho docente.
A década de 1990 evidencia a formação do professor-pesquisador. Período em que
vivenciamos a então chamada, “crise de paradigmas”. Destaca-se aqui os estudos de Schön ao
considerar, principalmente “a importância da formação do profissional reflexivo, aquele que
pensa-na-ação, cuja atividade profissional se alia à atividade de pesquisa. Ideias essas que,
segundo Santos (1995, p. 8), “é de fundamental importância para compreender que a
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formação do professor começa antes mesmo de sua formação acadêmica e prossegue durante
toda sua atividade profissional”.
Compreendemos que esses professores que vivenciam uma História da profissão construída
sobre vários percalços e diferentes referenciais, vão redesenhando mecanismos de
representação, ou seja, aquilo que na TRS, Moscovici (2005) denomina de ancoragem e de
objetivação. É difícil e sofrido ser professor nessas comunidades, mas compreendemos,
sobretudo, que esse não é um discurso vão. Antes, alia-se a todas as condições tempestuosas
porque passam eles na profissão de professor. Porém, se é assim tão difícil e sofrido porque se
deslocam para essas comunidades? Esses elementos, ao que pensamos, se interpõem nas
construções e representações que se constroem, sobre o ser professor nas comunidades
ribeirinhas.
É difícil porque você não tem um acompanhamento de perto. Para nós na zona rural,
nós não temos com quem se apegar. Não temos coordenador, não temos diretor. Não
temos internet, não temos telefone. Muitas vezes, temos o livrinho didático e olhe,
olhe! (P3-85)2.

O interior da floresta acreana é, de fato, permeado pelos enlaces de dificuldade – é
difícil ir e ficar. Difícil deixar a família na cidade. No entanto, no lamento da dificuldade, há o
alívio oriundo das relações que são estabelecidas – contraponto entre a negatividade e a
positividade vivida pelos professores nessas localidades de difícil acesso.
Ressaltamos que, se tomassem, por base, apenas os discursos negativo teriam a ação
docente engessada. Desse modo, alivia-se o sofrimento e encoraja-se a árdua tarefa de
ensinar, sobretudo, porque, mesmo diante das situações difíceis e de sofrimentos – aspectos
negativos da profissão – há a esperança apostada nas relações afetivas. De empréstimo às
palavras de Jodelet (2001), observamos que esses elementos do conteúdo representacional em
pauta podem ser considerados como fenômenos cognitivos, como tais “envolve a pertença
social dos indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as interiorizações de
experiências, práticas, modelos de conduta e de pensamento, socialmente inculcados ou
transmitidos pela comunicação social, que a ela estão ligadas” (Ibid., p. 22).

2

Os sujeitos são identificados pela ordem da aplicação metodológica seguida do número de ordem dos
protocolos. Assim, P3 é igual a participante do PCM – Classificação Dirigida. O número 85 identifica a ordem
na qual os sujeitos foram pesquisados.
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O professor precisa ser corajoso para enfrentar os problemas, enfrentar
a sala de aula, enfrentar os pais dos alunos. É que nessas
comunidades, a maioria dos alunos é quase da minha idade então é
preciso ser corajoso para enfrentar e acima de tudo tem que ser amigo
(P3-83).
Há uma relação dos professores com toda comunidade que se espraia para além da relação
pedagógica, rompendo as fronteiras geográficas que margeiam os rios e as florestas e do
conhecimento da escola. A afetividade se coloca como elemento primeiro e, a partir de então,
se considera o exemplo, seja de amizade, solidariedade e companheirismo. É a demarcação de
tempo que se constrói e se remodela nesses contextos ribeirinhos para enfrentar a profissão e
o fazer pedagógico na sala de aula, numa relação representacional de eterno aprendiz.
Considerações Finais
Na dinâmica histórica esses professores representam o oficio de ensinar e de aprender,
expandindo a relação pedagógica para além dos quadrantes da sala de aula e dos muros da
escola cujas aprendizagens se espraiam desde que se abraça a carreira docente até a existência
máxima – a finitude da vida. Corroborando as ideias de MOSCOVICI (2005) quando fala dos
dois mecanismos através dos quais as representações sociais são geradas – a objetivação e a
ancoragem, percebemos que aprender é mudar, evidentemente esses professores vivenciam a
idiossincrasia do par objetividade/subjetividade – do tudo que precisam aprender para ensinar
na floresta bem como tomar os guias de ação, por vezes protegendo-se. O professor um eterno
aprendiz, demarca um novo olhar formativo para além da Amazônia, numa perspectiva
educacional que inclui a diversidade e o rompimento de fronteiras, numa dinâmica de
aprender sempre diante os desafios da contemporaneidade.
Os professores ancoram uma nova forma de se relacionar e interagir no contexto de vivência;
objetivam uma ação pedagógica e social coerente com as necessidades do grupo. São mais
que ensinantes, convivem com a adversidade, alargando seus conhecimentos – a verdadeira
relação de ensino e aprendizagem seja sobre a cultura e os saberes da tradição, para uns; seja
sobre os saberes escolares, para outros. Redesenha-se assim, uma forma real e simbólica de se
compreender professor nesses contextos em que observamos as marcas históricas, sociais,
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culturais, educacionais que se coloca a esses homens e mulheres, professores e professoras
nessa união que molda a personalidade coletiva e gera os guias de ação.
As vozes, por vezes silenciadas, desses professores pesquisados, denuncia o trabalho docente
em comunidades ribeirinhas cuja labuta é mais que o fazer intelectual, a arte de ensinar.
Portanto, visualizam a ideia do regresso desde o principio – quando de sua ida às
comunidades. Alia-se, ao final, os desejos materializados na ação docente e nas relações
afetivas para continuar o ato de ensinar em sala de aula.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORAS SOBRE O PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA INSCRITAS DENTRO DE
UM PENSAMENTO VALORATIVO PREEXISTENTE

LIMA, Rosely Ribeiro - UFG/CAJ

Resumo
Nossa intenção para a elaboração deste trabalho foi de apresentar parte dos resultados de uma
pesquisa que teve como objetivo compreender as representações sociais de professoras que
trabalham de 1º ao 5º ano do ensino fundamental do sistema público municipal urbano de uma
cidade do interior, no Centro-Oeste do Brasil, sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua
portuguesa. A questão que guiou o presente trabalho foi: quais são as representações sociais
docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa? Os dados apresentados
foram coletados junto a 25 profissionais, com ou uso da técnica de entrevista. O material textual foi
processado no software ALCESTE. Norteados pelos fundamentos da Teoria das
Representações Sociais e de conhecimentos da área de Formação de Professores elaboramos
nossas compreensões. A partir dos resultados, compreendemos que a representação social
docente sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa na escola é
constituída por elementos ancorados na valorização social para o uso apropriado da língua na
sociedade. As professoras recebem diversas influências históricas e sociais para a realização
de seus ofícios, como, por exemplo, leis, normas, valores sociais que a família e a sociedade
carregam a respeito de como o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa deveria ocorrer
nas escolas, como, também, são influenciadas pelos valores que atribuem importância para o
uso correto da língua portuguesa na sociedade. As inscrições sociais docentes situam-se
dentro de uma grande teia de elementos que se inter-relacionam e que produzem efeitos
diversos, assim, fomentam formas de ser e agir na profissão de professor/a. Dentro desta rede
de elementos, os/as profissionais professores/as constroem seu ofício. Desta maneira, o
principal efeito desta sua inscrição social em um espaço múltiplo de meios é exigência para
que conheçam todos os elementos contidos na prática educativa e que saibam lidar no plano
singular de cada um, como também, no plano plural de relações entre todos os elementos.
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Palavras-Chave: Representações Sociais. Ensino-Aprendizagem. Língua Portuguesa. Professoras.
Introdução: objetivo da pesquisa, referencial teórico e metodologia
O presente trabalho apresenta uma pequena parte de uma pesquisa que teve como objetivo
compreender as representações sociais de professoras que trabalham de 1º ao 5º ano do ensino
fundamental do sistema público municipal urbano de uma cidade do interior, da Região CentroOeste do Brasil, sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. A presente
pesquisa buscou valorizar a profissão docente, que se processa nos primeiros anos do ensino
fundamental, no sentido de conhecer o que dizem estas profissionais sobre a prática educativa que
realizam.
A questão principal que guiou os trabalhos desta pesquisa foi: quais são as representações sociais
docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa? A relevância deste
estudo assenta-se em mostrar como as professoras significam seu trabalho; significação esta
construída por processos representacionais elaborados pelo grupo a partir do que sabem sobre
ensinar e aprender a língua portuguesa na escola.
Os estudos foram fundamentados pelos preceitos da Teoria das Representações Sociais (TRS),
elaborada na França pelo psicólogo social Serge Moscovici (2003, 1978). Para este pesquisador, as
representações sociais manifestam-se na qualidade de sistemas de interpretação sobre objetos da
realidade que regem a relação das pessoas com o mundo e com os outros, em que orientam e
organizam as condutas e as comunicações sociais. Os estudos em representações sociais
apresentam uma importância no sentido de revelarem as negociações que os sujeitos estabelecem
em relação aos outros para que possam significar a vida ao seu envolto, sendo um fenômeno
importante da realidade.
Com o intuito de compreender o conhecimento social do grupo, inicialmente objetivávamos
contatar todos os professores atuantes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental do Sistema
Municipal, na rede localizada no perímetro urbano, universo de 170 profissionais, com o uso
da técnica de Associações Livres de Palavras. Alguns fatores dificultaram os contatos, como
por exemplo, evento comemorativo, recesso letivo e a negação para participar da pesquisa.
Estes determinantes possibilitaram a coleta de 100 colaborações na primeira fase da coleta de
materiais, o que correspondeu a 59,00% do conjunto de professore/as de todo o sistema
público urbano do município. Na segunda fase de recolha, contatamos 50 profissionais com o
uso da técnica de entrevista.
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Compreendemos que ensinar a língua portuguesa ao longo da primeira fase do ensino
fundamental de nove anos não ocorre em formato similar em todos os anos, pois cada etapa
do processo de desenvolvimento da criança exige especificidades educativas. Deste modo,
separamos o material coletado em partes. Neste trabalho mostramos as nossas compreensões
sobre o material textual proveniente das falas de 25 professoras que trabalham no 1º e 2º ano
do ensino fundamental, e que responderam ao quadro de nove questões.
Cientes da importância das dimensões epistêmicas, psicológicas e coletivas do sujeito alter,
(JODELET, 2001), tivemos a preocupação de situar as professoras que participaram da
pesquisa como pessoas que fazem parte de determinados grupos, religiosos, familiares,
sindicatos, de trabalho, etc. São sujeitos que se inserem em diversos locais, igrejas, casas
residenciais, escolas, centros de convenções, etc., profissionais que apresentam características
pessoais e profissionais que trazem a marca de sua singularidade, como por exemplo, sexo,
nível escolar de atuação profissional, formação universitária, tempo de serviço na carreira
docente. Finalmente, recebem diversas influências históricas e sociais para a realização de
seus ofícios, podemos citar as normas promulgadas pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, os valores sociais que a família e a sociedade carregam a respeito de
como o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa deveria ocorrer nas escolas, como
também, os valores de importância da língua portuguesa para a sociedade do conhecimento,
entre outros.
O material textual foi processado no programa denominado Analyse Lexicale par Contexte d’
un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE). Este programa, desenvolvido por Max
Reinert, é um programa computacional que nos fornece índices semânticos do material
processado em sua plataforma. Para Kalampalikis e Moscovici (2005), o software ALCESTE
fornece uma cartografia dos principais lugares comuns de uma comunicação, os mundos
lexicais que são considerados como vestígios meramente semióticos inscritos na
materialidade do texto. A lógica do programa ALCESTE é processada através de um conjunto
de cálculos que fragmentam o corpus textual que foi inserido nele, sendo estes cortes
relativamente análogos.
Tais fragmentos são nomeados como unidades de contexto que podem ser distinguidas em de
dois tipos: unidades de contexto iniciais (UCIs), que correspondem às divisões feitas pelo/a
pesquisador/a, e que identificam, no caso deste trabalho, as respostas de cada participante; e
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as unidades de contexto elementares (UCEs), que durante o processamento dos textos são
separadas de modo a permitir a contextualização do vocabulário típico de cada classe obtida.
Os fragmentos são classificados estatisticamente de acordo com um procedimento
descendente hierárquico. Isto ocorre a partir de uma primeira distribuição dos fragmentos em
duas classes distintas. Esta dupla operação de distribuição e de classificação possibilita o
processamento de um número estável de classes. (KALAMPALIKIS, MOSCOVICI, 2005).
O programa ALCESTE realiza um processamento de textos que identifica diferentes e
semelhantes campos lexicais presentes no material e, a partir deles, constrói classes marcadas
pelo contraste de seu vocabulário. Desta maneira, ele favorece um possível reconhecimento,
de modo mais ágil, de indícios de representações sociais ou campos de imagens relacionados
a um dado objeto. (CAMARGO, 2005). Podemos dizer que a organização do material
realizada pelo software trata-se de uma análise de conteúdo. Todavia, antes de qualquer coisa,
o material recolhido deve ser considerado como excerto de um evento de comunicação
intersubjetiva. (KALAMPALIKIS, MOSCOVICI, 2005).
Escolhemos utilizar o termo texto, pois “A natureza do fenômeno das representações sociais
remete à precedência do conteúdo na análise do material linguístico, considerando indicador
deste fenômeno.” (NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000, p. 294). Portanto, não
queremos usar o termo discurso como sinônimo das falas das professoras, porque entendemos
o primeiro como produção derivada de um sujeito, situado em um local social e que sofre
tensões e confrontos entre o indivíduo e a sociedade (ORLANDI, 2006), enquanto que as
falas reunidas se referem aos elementos de conteúdos de um conhecimento social
compartilhado, em que revelam as representações sociais que são formas de saber com
conteúdos de uma realidade prática, socialmente partilhada, que nem sempre tem caráter
ideológico. (NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2000, CAMARGO, 2005).
Quando nos propomos a compreender o fenômeno representacional sobre o processo de
ensino-aprendizagem da língua portuguesa, fizemos uma escolha conceitual sobre o objeto.
Consideramos que este processo é multifacetado e que apresenta diversas dimensões em sua
composição. Podemos citar algumas: o contexto sócio-político-econômico-cultural que o
envolve, a didática e a prática pedagógica adotada pelas professoras, as relações interpessoais
exercidas entre os sujeitos e a construção social dos conhecimentos, entre outros. (SMOLKA,
1988).
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Mesmo trazendo esses pontos distintos, consideramos que todos compõem o processo
educativo que envolve o ensinar e o aprender a língua portuguesa. Por este motivo, na
organização dos materiais coletados, as falas das professoras foram transcritas em um mesmo
arquivo textual sem separar as respostas emitidas por perguntas. Todo material recolhido foi
processado no software ALCESTE.
O programa informático ALCESTE organizou este material textual em 757 UCEs1, que
correspondem a 76% do total do corpus textual. O programa dividiu o material em três
classes. Os parâmetros considerados pelo ALCESTE no processamento dos materiais textuais
buscam uma classificação em partes distintas expondo as ideias e os temas mais dominantes
no corpus textual, além disto, mostra a intersecção das classes.

Resultados e discussões
Na próxima ilustração, podemos ver as classificações processadas pelo programa e a
articulação entre as classes, que nos mostra o que as professoras falaram sobre o tema da
pesquisa em formato sintetizado das informações relevantes contidas nas falas.

3ª

1ª
2ª

=

1ª

Classes sobre o
Dimensão
processo de ensinovalorativa do
aprendizagem da processo de ensinoLíngua Portuguesa aprendizagem da
Língua Portuguesa
(42%)

3ª
2ª
Dificuldades
advindas do
processo e a
relação com a
família
(38%)

Ensino da Língua
Portuguesa:
práticas, materiais
didáticos e
conteúdos
(20%)

Ilustração 1 Classificação e intersecção dos dizeres das professoras que trabalham no 1º e 2º ano do ensino fundamental sobre o
processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, por porcentagem

Observamos que a classe com maior contribuição percentual no corpus textual foi a de
número 1, com 42% de UCEs, posteriormente a 3º com 38% de UCEs e finalmente a 2º, com
20% de UCEs. Escolhemos discutir os materiais textuais, respeitando a sucessiva
apresentação por nomenclatura. Identificamos que as classes 1 e 3 estão atreladas a classe 2, e
1

As UCEs “[...] são segmentos de texto, na maior parte das vezes, do tamanho de três linhas, dimensionadas
pelo programa informático em função do tamanho do corpus e, em geral, respeitando a pontuação”.
(CAMARGO, 2005, p. 514).

1217

lhe são, ao mesmo tempo, opostas e complementares. A classe 1 também estabelece
complementação e oposição em relação à classe 3. O programa informático ALCESTE nos
oferece o número e o percentual de contribuição de cada classe, os nomes atribuídos foram de
nossa responsabilidade, após interpretarmos cada corpus textual segmentado pelo programa
computacional. Os dados da pesquisa mostram principalmente os elementos valorativos que
se fizeram consensuais no material textual coletado. Conforme Moscovici (2003),
[...]

as

representações

sociais

são

sempre

complexas

e

necessariamente inscritas dentro de um referencial de um pensamento
preexistente, sempre dependentes, por conseguinte, de sistemas de
crença ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da
existência. (MOSCOVICI, 2003, p. 216).
Identificamos que os conteúdos das falas das professoras apresentam três imagens distintas,
mas ao mesmo tempo complementares, sobre a prática educativa discutida nesta pesquisa. A
primeira trata de uma grande valorização da apropriação do conhecimento da língua para a
inserção social das crianças no mundo letrado, sendo a classe que contém o maior
aproveitamento percentual. Ela é seguida pela imagem de dificuldades advindas da prática
pedagógica, em se tratando do processo de alfabetização de crianças, se estabelecendo como a
segunda classe com maior percentual. A última refere-se aos métodos e instrumentos
pedagógicos utilizados, contendo uma baixa contribuição percentual.
Essas três classes possibilitam a identificação das representações sociais das professoras
entrevistadas acerca do processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, através das
quais, podemos compreender que sua gênese está contida na valorização cultural que existe na
sociedade brasileira sobre a importância do aspecto erudito para uma vida de qualidade.
Possibilitou compreender que as professoras representam socialmente que o ensino da língua
pode contribuir para a apropriação de conhecimentos que servirão para uma inserção social
adequada das crianças, futuros adultos, para elas seria uma grande e importante oportunidade
de ascensão social por parte do alunado que apresenta carências vivenciais.
Além dessa representação, as professoras mostram frequência de saberes práticos acerca do
enfrentamento de problemas no processo educativo, falam sobre dificuldades advindas das
práticas pedagógicas, que, em seus dizeres, podem ser amenizadas, entre outros fatores, com
as contribuições em formato de apoio da família para com a educação escolar de seus/as
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alunos/as. A última imagem consensual apontada pelo programa informático ALCESTE e
interpretada por nós, vincula-se aos materiais, conteúdos e métodos trabalhados na prática
educativa, em que a ludicidade é compreendida pelas docentes como sendo uma ação
inovadora para se sobrepor à abordagem tradicional do ensino.
O entrelaçamento dessas classes nos sugere que, para as entrevistadas, o ensinar e o aprender
a língua portuguesa estão relacionados com a promoção de possibilidades de apropriação de
um conhecimento fundamental para a vivência das crianças, mas, que apresentam dificuldades
em sua realização. Evidenciam que brincadeiras e brinquedos pedagógicos contribuem com o
desenvolvimento das atividades de sala de aula.

Considerações Finais
Nos textos de campo recolhidos, a dimensão valorativa positiva do processo de ensinoaprendizagem da língua portuguesa está vinculada aos julgamentos das professoras sobre a
figura professoral. E a dimensão valorativa negativa do mesmo está ligada às avaliações
acerca dos/as alunos/as. Neste contexto de valores sociais, o saber ler e saber escrever são os
objetivos principais do ensino da língua portuguesa; em que a prioridade do ensino está na
valorização da prática em detrimento de um amplo contexto de direcionamentos e sentidos
políticos pedagógicos; o/a aluno/a não sabe qual é o seu papel, pois busca explicações que
deveriam estar, a priori, das práticas professorais mediadoras dos conhecimentos desta
matéria. Observamos que a Classe 1, a que teve maior índice de contribuições (42%), nos
apresentou os valores atribuídos pelas professoras para o processo de ensino-aprendizagem da
língua em sentido desconectado daqueles confrontados por elas sobre os valores dos/as
alunos/as.
A apropriação da leitura e da escrita pelos/as alunos/as é motivo de recompensa e de
satisfação para as professoras. Isto é um bom motivo para permanecerem na profissão. São
profissionais que estão atuando no 1º e 2º ano do ensino fundamental e que valorizam
majoritariamente a obtenção destas práticas pelas crianças. Por conseguinte, revelam assim a
sua competência professoral para atuarem nestes respectivos anos educativos, pois se sentem
alfabetizadoras.
Compreendemos que as professoras de nossa pesquisa estabelecem, essencialmente, relações
entre si, como também, com os alunos, com as diretoras e coordenadoras escolares, com as
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suas próprias famílias e aquelas dos alunos, com a Secretaria Municipal de Educação, etc.
Nestas interações, e por meio de outros meios de comunicações, como, por exemplo, a
televisão e a internet, elas adquirem informações e outros elementos que contribuem para a
formação de representações sociais.
Finalmente, observamos que os materiais textuais consensuais coletados apontaram,
especificamente, para a dimensão relacionada às condições socioculturais que favorecem a
emergência da formação de representações sociais. Desta maneira, refletimos que as
representações sociais docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua
portuguesa estão ancoradas no pensamento social valorativo preexistente que exalta a
importância da aquisição das práticas de leitura e escrita da língua portuguesa para a vida
social. As inscrições sociais docentes situam-se dentro de uma grande teia de elementos que
se inter-relacionam e que produzem efeitos diversos, assim, fomentam formas de ser e agir na
profissão de professor/a. Dentro desta rede de elementos, os/as profissionais professores/as
constroem seu ofício. Desta maneira, o principal efeito desta sua inscrição social em um
espaço múltiplo de meios é exigência para que conheçam todos os elementos contidos na
prática educativa e que saibam lidar no plano singular de cada um, como também, no plano
plural de relações entre todos os elementos.
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A ESCOLA E A CRIANÇA NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE CRIANÇAS EM
INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO E NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

LINS, Juliana Beltrão
CRUZ, Fatima Maria Leite

Resumo
A pesquisa investigou as representações sociais de criança e de escola por crianças nos
contextos de instituições de acolhimento e de escolas da rede pública de ensino da Região
Metropolitana da cidade do Recife. A Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici
foi o referencial teórico que embasou o estudo sob a perspectiva da Psicologia Social. As
crianças em situação de acolhimento são crianças que foram retiradas do poder familiar por
motivos diversos envolvendo risco ou vulnerabilidade social, como: falta de recursos dos
responsáveis, abandono, maus tratos, abuso, violência doméstica e dependência química dos
pais. Elas devem ser cuidadas integralmente pela instituição acolhedora que tem por
obrigação promover a educação, a saúde e todo tipo de cuidado previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990). Sessenta crianças participaram da
pesquisa, sendo trinta moradoras de cinco Instituições de Acolhimento vinculadas aos
programas do Conselho Tutelar da cidade do Recife e outras trinta crianças alunas de uma
escola da rede pública de ensino, com idades entre 5 e 10 anos. Adotamos como instrumento
de coleta um questionário de associação livre com os termos indutores “Criança e Escola” e,
para análise dos dados, a análise de conteúdo. Após a caracterização dos sentidos
compartilhados, os resultados apresentaram sentidos de Escola e de Criança diferentes nos
dois grupos. A associação livre da palavra “Criança” resultou em 31 respostas e a de “Escola”
em 43 respostas distintas. As crianças da rede pública relacionaram os termos indutivos aos
elementos da infância e elementos concretos da escola. Para elas, especificamente, a criança
está relacionada ao brincar e a escola é representada como ambiente de transmissão de
conteúdos, destacando-se as respostas tarefa, nota, prova, pesquisa, estudar, escrever, falar e
ler. Por outro lado, as crianças acolhidas evocaram a sua história de vida, a saudade dos pais e
o desejo de retornar às suas casas. Para elas, a infância está diretamente relacionada, além das
brincadeiras, aos vínculos afetivos e, a escola é meio de ascensão social e, simbolicamente,
significa o futuro como possibilidade de melhoria de vida e volta ao convívio familiar.
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Palavras-chave: Criança, Escola, Instituições de Acolhimento, Representação Social.

Introdução
As escolas têm papel fundamental no desenvolvimento da cidadania, das organizações e das
sociedades, sendo o lugar institucionalizado onde a maioria das crianças e jovens entra em
contato com os conhecimentos formais. Assim, estas instituições têm função indispensável na
consolidação das sociedades democráticas baseadas na igualdade, na solidariedade, na justiça
social, no conhecimento e em princípios sociais e éticos.
Neste contexto, a pesquisa foi motivada a partir da premissa de que a escola é imprescindível
na formação de valores, refletindo nas formas de pensar, agir e viver do sujeito. Escolhemos
como participantes as crianças, por seu processo de desenvolvimento cognitivo, social e
afetivo, e, em especial, o foco recaiu nas crianças que vivem em instituições de acolhimento.
Assim, a pesquisa apresenta-se relevante, também, para compreender o que são estas
instituições e como se dá a realidade deste grupo social.
Outro aspecto a ser considerado nesta pesquisa é a função dada à instituição escolar, espaço
social que aliada à família, também contribui na formação do indivíduo de maneira integral e
permite o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por
meio da aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e
valores). Sobre a função social da escola, Libâneo et al. (2005, p. 117) afirmam que
Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela
mediante a qual a escola promove, para todos o domínio dos
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e
afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e
sociais dos alunos.

Buscamos compreender, também, os significados de criança que esses sujeitos constroem.
Para Piaget (1982), a criança não é um somente um ser cognitivo, mas também um ser social
e, por isso, o seu desenvolvimento está relacionado às interações da criança com o seu
ambiente e as experiências construídas. Ele vê a criança como um ser singular, capaz de
construir a sua realidade a partir de interações sociais favoráveis, como agente do seu próprio
desenvolvimento.

1223

Diante disto, o estudo das representações sociais se apresentou como importante marco
teórico, já que permite que alguns elementos da história cultural da sociedade e de grupos de
sujeitos sejam evidenciados e é um importante instrumento para a compreensão da realidade.
O objetivo geral da pesquisa foi investigar as representações sociais de escola e de criança
entre crianças em instituições de acolhimento e crianças que moram com suas famílias e
estudam em escolas públicas da Região Metropolitana do Recife. E como objetivos
específicos: compreender como a criança acolhida vê a escola, a sua realidade e as relações
entre criança e escola; caracterizar os sentidos compartilhados de escola e de criança pelos
sujeitos participantes da pesquisa e analisar os sentidos de escola para as crianças
pesquisadas.

Metodologia da pesquisa
A pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa com 60 sujeitos, sendo 30
crianças de cinco instituições de acolhimento e 30 alunos de uma escola da Rede Pública de
Ensino, entre 5 e 10 anos de idade. Como procedimento de coleta um questionário de
Associação Livre de Palavras (QAL), com dois termos indutores – Criança e Escola.
As crianças da Rede Pública de Ensino responderam ao questionário em grupos de até 6
participantes, já com as crianças acolhidas, optamos por realizar a construção dos dados
individualmente.

Desenvolvimento
A Teoria das Representações Sociais
Formulada por Serge Moscovici, a Teoria das Representações Sociais foi publicada em sua
obra “La Psychanalyse, son image, son public” e está presente dentro da perspectiva da
Psicologia Social por tratar principalmente dos aspectos sociais e psicológicos na formação da
identidade humana. Por serem dinâmicas e mutáveis, as representações acompanham o
movimento das sociedades. Minayo (1994) afirma que não existem representações falsas, mas
sim representações que se originam de diferentes condições da existência humana.
Dentro deste contexto de formação social, vemos que as representações sociais são
interpretações da realidade. Esta teoria se baseia na forma como as pessoas compreendem o
mundo em que vivem e considerando que a construção da representação social baseia-se nos
conhecimentos do senso comum. As representações são teorias sobre saberes vividos no
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cotidiano e constitutivos do senso comum, compartilhadas coletivamente, com o objetivo de
interpretar a realidade.
Jodelet (2001) enfoca a relação entre as dimensões sociais e culturais que dirigem as
construções mentais coletivas. A forma como compreendemos o mundo ocorre a partir de
experiências pessoais, portanto, o mundo é visto como uma rede de significados, que pode ser
captado e interpretado, como citado por Minayo (1994).

O Acolhimento
As instituições de acolhimento são regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA
1990) e são lares provisórios para crianças retiradas judicialmente do convívio familiar.
Constituem um espaço de proteção às crianças em risco social e devem promover a saúde,
afeto e segurança a elas. Segundo pesquisa do IPEA (2003), os fatores para o abandono dessas
crianças são: falta de recursos dos responsáveis, abandono, maus tratos, violência doméstica e
dependência química dos pais. O tempo de permanência do abrigado deve ser sempre o
menor possível, somente durante o período de preparação e fortalecimento da família para o
retorno ao convívio familiar ou, em alguns casos, para a adoção e inserção em uma nova
família. Assim, o acolhimento institucional deve ser encarado como uma condição
excepcional na vida da criança.

A Escola e a Criança
A escola é uma instituição que atende a diversos objetivos, que permeiam o desenvolvimento
das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos
conteúdos. Foi o espaço que a sociedade elegeu para socializar o saber sistematizado e
difundir o conhecimento que deve ser transmitido às outras gerações, relacionando-se à
formação para o trabalho.
É um espaço social que, aliada à família, contribui na formação do indivíduo de maneira
integral, ou seja, o desenvolvimento físico, político, social, cultural, filosófico, profissional,
afetivo, entre outros. Considerando cada sujeito como um ser único e histórico, a escola deve
estar ligada à realidade e à busca pela sua transformação. Para Oliveira et al (2008), a escola
se apresenta, assim, não como salvadora, mas como transformadora social.
Buscamos compreender, também, os significados de criança que esses sujeitos trazem
consigo. Para Piaget (1982), a criança não é um somente um ser cognitivo, mas também um
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ser social e, por isso, o seu desenvolvimento está relacionado às interações da criança com o
seu ambiente e as experiências construídas nele.

Análise e discussão dos resultados
Para a análise dos resultados nos apoiamos na proposta de tratamento de pesquisa feita por
Bardin (1997, p. 56). Ela afirma que “(...) por detrás do discurso aparente, geralmente
simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar”. A associação livre
do significado da palavra “Criança” rendeu um total de noventa e seis respostas, dentre as
quais somente trinta e uma respostas foram diferentes, distribuídas em quinze grupos.
As crianças da rede pública de ensino relacionaram os termos indutivos aos elementos da
infância e elementos concretos da escola. Sobre o termo indutivo “criança”, a maioria destes
sujeitos citou brincar, brinquedos, correr, diversão, jogar e programas de televisão. Se
tratando do termo “escola”, este mesmo grupo menciona de maneira recorrente palavras
como: escrever, estudar, ler, material escolar e tarefa.
Por outro lado, as crianças acolhidas trouxeram em suas palavras a sua história de vida, a
saudade dos pais e o desejo de retornar às suas casas. Tanto no termo indutivo “criança”,
como também “escola”, eles mencionam com veemência palavras como família, mãe, pai,
casa e irmã/irmão. Contudo, no termo “escola”, vimos que as crianças demonstram acreditar
que a escola irá solucionar seus problemas. Elas realizam tal demonstração através das
seguintes palavras: crescer, futuro, salvação e solução.
Organizamos as tabelas a partir do critério recorrência, sendo do mais recorrente ao menos
recorrente para as crianças de Instituições de Acolhimento. Optamos por este critério por
focarmos a nossa análise principalmente nos significados deste grupo social.
Tabela I – Palavras associadas ao termo indutivo Criança
Palavras associadas à CRIANÇA

Crianças acolhidas

Mãe/Pai/Irmãos/Família
Brinquedos
Brincar/Jogar
Amizade/Amigos/Menino
Correr/Pular
Obedecer
Carinho/Casa
Diversão/Molecagem/Bagunça/Festa/Energia
Comidas
Programas de televisão

23
21
19
7
6
5
4
3
2
2

Crianças da Rede
Pública de Ensino
12
39
1
21
12
14
6

1226

Fralda/Mingau/Dormir
Estudar/Ler
Computador/Vídeo game
Piscina
Sabida

3
1
-

5
4
1
1

Os elementos considerados centrais na representação social de “criança”, tanto nas
instituições de acolhimento como na escola pública, foram brincar e brinquedos que se
revelam como instrumento de extrema relevância para o desenvolvimento da criança. Para
Oliveira (1995), o comportamento de crianças é fortemente influenciado e determinado pelas
características das situações concretas em que se encontram, e por isso, em geral, são muito
imediatistas, não planejam suas ações.
Vygotsky (1998) concluiu que o brinquedo surge dessas necessidades não realizáveis no
momento. Para resolver a tensão gerada pela não realização do seu desejo, a criança entra em
um mundo imaginário em que a sua história acontece do modo e no momento em que ela
deseja. Esse é o mundo ilusório do brincar, demonstrando assim que o brincar da criança é a
imaginação em ação. Brincando, a criança desenvolve relações sociais e expressa seus
sentimentos. Estudiosos afirmam que podemos compreender o que a criança está sentindo ou
vivendo a partir da forma como ela brinca e se relaciona com os brinquedos.
Ainda relacionado à palavra “criança”, destacam-se nas respostas dos sujeitos em instituições
de acolhimento, palavras como carinho, família, mãe e pai. (ver tabela I). A maior recorrência
se deve à família que desempenha um papel relevante no desenvolvimento da criança. Essas
crianças que estão distantes do convívio familiar sentem a falta do cuidado e
acompanhamento dos pais e, relacionaram a infância ao convívio familiar.
Gomes e Pereira (2005), em estudo sobre a família em situação de vulnerabilidade social,
apontam a vulnerabilidade da família pobre desassistida, impossibilitada de prover as
necessidades básicas de seus membros e sem forças para construção de alternativa para o
fortalecimento da família. Este motivo de impossibilidade de manter o convívio familiar gera
certa inquietação nas crianças.
Quanto ao termo “escola”, as crianças denominaram quarenta e três palavras diferentes,
distribuídas em dezoito grupos, conforme a tabela II.
Tabela II – Palavras associadas ao termo indutivo Escola
Palavras associadas à ESCOLA

Crianças Acolhidas

Crianças da Rede Pública de Ensino
Obedecer/Prestar atenção/Silêncio/

18
14

Crianças da Rede Pública
de Ensino
9
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concentração/Castigo
Tarefa/Nota/Prova/Pesquisa
Professor/Aluno/Diretor
Lanchar/Recreio
Escrever/Ler/Estudar/Falar
Salvação/Solução/Crescer/Futuro/Melhor
lugar do mundo
Material escolar
Ir para casa/ Casa
Copiar quadro
Disciplinas
Sala de aula/Assistir aula
Jogar futebol/Correr/Brincar
Aprender/Conhecer
Bicicleta
Dormir
Escola Raio de Sol
Amigos

12
9
9
6
6

17
6
5
47
1

5

9

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

2
4
3
5
3
3

Os sujeitos da escola pública trouxeram principalmente elementos como estudar, aprender,
escrever, material escolar, nota e prova. Eles associarem a escola à sua função de ensinar os
conteúdos curriculares para sistematizar os conhecimentos do aluno. Já as crianças de
instituição de acolhimento associaram o termo “escola” aos sentimentos que eles acreditam
que a escola pode lhes proporcionar, com palavras como crescer, futuro, salvação e solução.
Alguns autores acreditam que as pessoas dão sentido e significado à escola entendendo que
por meio dela se adquire a inclusão social. Segundo Nascimento (2002), estudo, trabalho e
família emergem como forma de inclusão social e tornam-se requisitos para a inserção na
sociedade e modelo de vida social. Na pesquisa de Paredes e Pecora (2004), destaca-se que
família, trabalho e formação acadêmica foram os três elementos mais apontados pelos
sujeitos como relacionados à possibilidade de ser feliz no futuro. Os elementos são
valorizados pelos adolescentes como garantia de inserção na sociedade produtiva.
Kohl (1996, p. 96) destaca que ”(...) a escola promove saltos qualitativos em direção à
inserção social e cultural dos sujeitos escolarizados quando comparados aos não
escolarizados”. Então, os alunos escolarizados estariam mais “instrumentados e habilitados”
para enfrentar as demandas da sociedade.
Ao questionarmos os alunos sobre o porquê da escolha da palavra futuro, a justificativa da
resposta foi: “a escola é meu futuro porque quando eu estiver sabido, poderei ajudar minha
mãe a me levar de volta para casa”. A criança que mencionou a palavra crescer disse algo
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semelhante: “a tia do abrigo disse que a escola faz a gente crescer na cabeça e só estudando a
gente ajuda os pais pra eles ficarem direito e poderem pegar a gente de volta”.
Percebemos nas falas o quanto as crianças acolhidas relacionam a escola a uma solução para
voltar para casa e acreditam que estudando poderão sair do abrigo e ajudar os pais na volta ao
convívio familiar. Sobre isso, a palavra solução é assim explicada: “A minha mãe disse que se
eu estudar, eu vou voltar para ela, é por isso que a escola é a solução”. Relacionado a esse
pensamento, outro exemplo: “A escola é a salvação, tia, para eu sair desse lugar ruim. Eu
quero a minha mãe e vi na televisão que quem estuda vai pra faculdade e fica rico, ai eu volto
pra casa, né? Quem é rico fica em casa”.
Desta maneira, evidencia-se que estes sujeitos não atribuem à escola somente a ideia de
ascensão social, mas sim a possibilidade de modificar a situação em que atualmente eles se
encontram. Além disso, eles se colocam como sujeitos participantes e até mesmo responsáveis
por estarem em situação de acolhimento institucional, demonstrando auto-culpabilização.
A relação família, futuro e estudar demonstra que a criança acolhida se sente responsável pela
sua realidade, como apareceu na justificativa:
(...) tia, e como é que eu vou sair daqui se não for estudando? A
minha mãe e meu pai sempre dizem que estudar é para o futuro
e que o único jeito de sair daqui. Eu vim pra cá porque não
estudei, sabia, tia? Agora eu tenho que estudar para voltar pra
minha mãe. Quem não estuda, dá trabalho aos pais, ai os pais
batem e a gente vem para o abrigo. E ai, a gente fica triste e quer
voltar pra casa e não pode. É ruim.. quem mandou eu ter sido
danado?”,

Na análise dos resultados foi evidente o quanto o contexto e a situação em que o sujeito está
presente influenciam na representação social que constrói. O destaque da frequência das
respostas família, ir para casa, irmão/ irmã, mãe e pai ressalta essa ideia.
Os resultados nos fazem, assim, afirmar que o que as crianças de instituições de acolhimento
expressam estão diretamente relacionadas aos vínculos, à família e à perspectiva de futuro. Já
os alunos da rede pública de ensino relacionam Criança e Escola muito mais às ações como
brincar, estudar, ler, correr, movimentos naturais do desenvolvimento infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa aponta dois sentidos e duas representações sociais distintas de criança e de escola,
nos dois grupos pesquisados, demonstrando assim que, de fato, as representações são
dinâmicas e variam de acordo com os grupos e seus contextos de realidade. Os resultados das
crianças acolhidas demonstram que elas entendem a escola como solução para transformar a
sua realidade e valorizam os vínculos afetivos, carregando, em seus discursos autoculpabilização e grande responsabilidade. Diferentemente, as crianças da Rede Pública de
Ensino relacionaram a instituição escolar aos elementos concretos da escola e a aprendizagem
dos conteúdos. Além disso, destaca-se a representação social de criança ligada às
brincadeiras, confirmando que as crianças, em geral, veem a infância como momento de
brincar e se divertir.
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EM BUSCA DE UM MODELO COMPREENSIVO DO INSUCESSO ESCOLAR: O
CONTRIBUTO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESCOLA PELA FAMÍLIA 1
LOPES NETA, Natércia de Andrade 2 - Universidade de Coimbra

Resumo
Agimos de acordo com o que acreditamos ou agimos de acordo com a normatividade? Somos
leais aos nossos princípios ou enganamos a nós mesmos para satisfazer o meio a que
pertencemos? As representações sociais circulam nestas vertentes e rompem com a dicotomia
entre o sujeito e o contexto social. É a participação destes que constroem a realidade social e
por isso é possível explicar os fenômenos sociais que agem dentro do ambiente escolar. Para
compreender como representamos não basta sabermos de onde somos, ou o que falamos, mas
porque falamos e porque aqui estamos, devemos considerar os elementos afetivos, mentais e
sociais. As pesquisas que trabalham com a eficácia escolar, desde a década de 50, mostram
uma forte tendência a buscarem fatores sociais para explicar as desigualdades escolares, mas
deixam de lado os aspectos cognitivos e afetivos. Estudos empíricos e modelos para o estudo
das atitudes abrem caminho para o seguinte questionamento: de que maneira as
representações sociais de escola pelos encarregados da educação tem uma repercussão na
aprendizagem dos filhos? Se as representações são formadas pelos sentidos compartilhados
no meio a que pertencemos de modo tão forte que são capazes de identificarem o nosso
grupo, se somos guiados por elas a ponto de não precisarmos parar para ressignificar uma
ação pois já sabemos como agir perante um objeto, se o contexto social que vivemos, as
condições econômicas, as atitudes e a cultura compõem as representações, não é difícil
pensarmos numa correlação significativa positiva entre as representações sociais de escola
pela família e o sucesso escolar.
Neste artigo temos como objetivo apresentar o que as pesquisas apontam como possíveis
causas do insucesso escolar e buscando um viés psicossocial, desenhar um modelo através da
1
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Teoria das Representações Sociais para contribuir com uma possível explicação deste
fenômeno.
Palavras-chave: Representações Sociais. Família. Desempenho escolar. Insucesso escolar.
Modelos explicativos.

Introdução
As representações sociais apresentam o que diz o senso comum. Como Moscovici (2012)
coloca, não é um conceito fácil de ser formado porque não se reduz a traços psicológicos e
sociais. Não é uma simples opinião sobre determinado objeto, nem um mito construído
culturalmente, nem somente uma imagem que representa um objeto. Para o autor, quando um
sujeito exprime uma opinião sobre um objeto “ele já tem representado alguma coisa do
objeto, o estímulo e a resposta são formados juntos” (MOSCOVICI, 2012, p. 45). Para
compreender o que o grupo de sujeitos diz sobre um objeto, como ele o representa, é
necessário ir além do que se externa. É necessário interpretar o que há por trás deste universo
consensual. E isso implica compreender porque ele representou o objeto desta forma e como
ele o ancorou no que já havia de concreto dentro de si, formado pela suas experiências,
crenças, atitudes e pelas informações científicas e populares veiculadas.
Entendemos que as representações sociais são conjuntos dinâmicos formados pelos sujeitos
sobre um objeto que faz parte do seu habitat, onde as comunicações, valores e ideias que
circulam na sociedade são submetidos às crenças dos sujeitos sobre este objeto e se tornam
conhecimento empregado pelo grupo na vida cotidiana.
De acordo com Moscovici (2012, p. 260), as representações sociais têm duas funções:
“contribuir para a gênese das condutas e da comunicação social”, ou seja, os sujeitos se
familiarizam com o estranho/desconhecido e tornam-no familiar, ao passo que orientam a
comunicação e a sua prática, uma vez que agem de acordo com o que acreditam.
Neste artigo, buscamos fazer um levantamento dos principais modelos explicativos surgidos
desde meados do século XX sobre as desigualdades escolares, limitadas aqui ao sucesso ou
insucesso escolar. Observamos que os fatores sociais (de renda) e os fatores culturais dão a
tônica das pesquisas que vigoram até hoje sobre as possíveis causas das desigualdades
escolares e por isso trouxemos algumas destas variáveis para discussão.
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Acreditamos que sendo a família a primeira célula social de convívio humano e sendo
inerente sua importância no desenvolvimento das atitudes dos filhos, a forma como os pais
representam a Escola que seus filhos estudam, a comunicação que se faz dentro do ambiente
familiar sobre as possibilidades de ascensão social através dos estudos, ou a escola tida como
um mecanismo de imobilidade, tem correlação significativa mais forte para o sucesso escolar
do que os modelos explicativos levantados neste trabalho.

As condições socioeconômicas da família e o desempenho escolar
Na década de 60, surgiram os Relatórios Plowden (1967, citado por Seabra, 2009) e Coleman
(1968, citado por Seabra, 2009), encomendados pelos Poderes Públicos da Inglaterra e
Estados Unidos, respectivamente, que tratavam dos resultados de alunos em escolas com o
mesmo currículo. Estas pesquisas pioneiras sobre a eficácia escolar mostraram o peso do
contexto social no destino dos sujeitos ao apontar as condições socioeconômicas como
possíveis causas do fracasso escolar, e a intervenção dos encarregados da educação no
desempenho escolar influenciando o sucesso escolar, ao mostrar a importância das atitudes
dos pais face o desempenho dos filhos.
Outras pesquisas surgiram para explicar os fatores que atuam no processo educativo e que
determinam o desempenho escolar. Os modelos que trabalham com as atitudes deram a tônica
dos estudos e tentaram manter a relação do desempenho escolar e com fatores mediadores do
processo educativo.

As atitudes dos pais e o desempenho escolar
A década de 70 é marcada por várias pesquisas sobre atitudes, particularmente atitudes face a
Matemática, por esta disciplina ser considerada a causadora dos baixos rendimentos e
consequente baixa auto-estima dos alunos.
Na busca pelas causas do insucesso escolar, de modo particular em Matemática, surgiram
alguns modelos para explicar a relação entre atitude-comportamento-desempenho. O modelo
de Fishbein e Ajzen (1975, citado por Kulm, 1980) coloca que um comportamento pode
nascer das atitudes do indivíduo, como o gostar ou não gostar de um objeto, ou da norma
subjetiva (o que o grupo social a que este indivíduo pertence pensa sobre o objeto). A norma
subjetiva acaba por preservar o sujeito de julgamentos externos sobre seu comportamento. No
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Modelo de Kulm (1980), o fato de gostar ou não gostar de um objeto pode gerar várias
respostas comportamentais, a depender do que o autor chamou de fatores mediadores e
situações de aprendizagem.
O que podemos notar é que tanto no Modelo de Kulm como no Modelo de Fishbein e Ajzen,
o meio exerce grande influência na mudança de atitudes e do comportamento. O fato de um
aluno ter aversão à Matemática não implica que ele terá um péssimo desempenho na
disciplina. Para Kulm (1980), outras variáveis hão de ser consideradas, tais como: a postura
dos pais perante a disciplina de Matemática, status econômico da família, ansiedade, estilo de
aprendizagem adotado pelo professor, as afinidades culturais, as condições sociais, ou a
preferência vocacional dos alunos. Além destas correntes, outros estudos atribuíam ao capital
cultural dos pais um peso no desempenho dos filhos e à escola a possibilidade de atenuar ou
acentuar os resultados.

O capital cultural dos pais e o desempenho escolar
No início da década de 50, surgem pesquisas que apontam uma relação entre sucesso escolar e
nível de escolaridade dos pais. A cultura passa a ter lugar determinante para o êxito escolar.
Duru-Bellat e Kieffer (2000) mostram uma diminuição da desigualdade social se houver uma
permanência maior na Escola, e consequentemente aumento da democratização dos estudos.
O diploma dos pais confere uma vantagem para os filhos, independente de classe social.
Na busca por um modelo explicativo para as desigualdades escolares, Seabra (2009) faz
referência à “Teoria da Reprodução”, que diz que a escola reproduz a sociedade. Logo se a
sociedade exclui, a escola exclui. Os pesquisadores de referência são Bourdieu e Passeron
(1964), que atribuem o insucesso dos alunos à aculturação que existe na escola. Só é bem
sucedido num modelo de escola elitista quem possui um conjunto de informações para
acompanhar o currículo desta escola. A família contribui para o sucesso escolar dos filhos à
medida que possui hábitos culturais convergentes com os da classe dominante e se molda às
exigências do sistema de ensino.
As pesquisas trazem uma forte influência da família para o desempenho escolar, influência
esta traduzida pelo capital cultural da família. Entendemos que a cultura não se resume a um
diploma escolar (o inclui pois é fruto do conhecimento adquirido cientificamente), mas
também a um conjunto das estruturas sociais, das manifestações intelectuais, religiosas,
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artísticas. E são estes sentidos compartilhados pela família, a forma como se pensa, o que se
diz, os aconselhamentos e o exemplo que se dá aos filhos que vai construir as representações
sociais de escola e atuar no desempenho escolar.
Para além da cultura, outras investigações foram realizadas para explicar o insucesso escolar,
como a representação que o professor faz do aluno. A figura do “aluno ideal”, aquele que não
transgride, que faz todas as tarefas, é atencioso e submisso, pode ser determinante para o bom
resultado escolar.
Diante da complexidade que envolve a construção de um modelo que possa explicar o que
mais impacta as desigualdades escolares, as representações do “bom professor” e do “bom
aluno” contribuem para mostrar o peso de um contexto social onde as representações são
formadas e a relação com o insucesso escolar.

O contexto social em que a escola está inserida e o desempenho escolar
Com o objetivo de compreender os aspectos cognitivos e afetivos dos professores e sua
relação entre estes fenômenos que ocorrem na mente do professor e as tomadas de decisões
no decurso na sua atividade profissional, Figueira (2007) percebeu que o ensino se centrava
numa perspectiva positivista, de forma mais expressiva para os professores de Matemática,
revelando que seus pensamentos guiam e orientam seus comportamentos num todo
contraditório que mesmo sugerindo para os alunos uma análise reflexiva de seus atos, o
próprio professor tende “a ensinar como foram ensinados, do que como foram ensinados a
ensinar” (FIGUEIRA, 2007, p. 66).
Para os 89 (oitenta e nove) professores pesquisados as suas orientações epistemológicas não
precisam sofrer alterações porque deram resultados positivos com quem os ensinou, se algo
está interferindo no baixo desempenho dos alunos não está relacionado à sua prática
pedagógica. As concepções construídas pelos professores dentro de um contexto situacional
onde eles eram os alunos marcam as suas ações no exercício de sua profissão.
Logo é possível verificar o contexto social agindo na representação de desenho didáticometodológico, e o insucesso escolar dos alunos sendo atribuído ao próprio aluno, uma vez que
o professor adota uma abordagem de racionalidade técnica centrada numa aprendizagem
individual.

1236

A pesquisa de Lopes Neta (2013) teve como objetivo analisar as representações sociais de
escola por professores de escolas que atendem e que não atendem a alunos que cometeram
crime ou infração e a relação com o desempenho escolar, especificamente em Matemática.
O objeto de estudo foi a relação entre a presença de adolescentes em conflito com a Lei
dentro da escola e o desempenho escolar em Matemática. A hipótese levantada pela
pesquisadora era de que a escola frequentada por alunos infratores e apenados possuía
desempenho escolar ruim devido a presença destes alunos.
Todavia o que se percebeu foram as maiores evocações3 dos 200 (duzentos) professores que
trabalham em bairros violentos traduzidas em sentimentos de desvalorização. E uma oposição
que traduz os sentidos e significados dos professores pesquisados sobre a escola: democracia
x faz de conta. Uma possível explicação para estes achados poderia estar ancorada no fato do
professor não sentir seu trabalho reconhecido pelos alunos ou encarregados da educação,
talvez por estes entenderem que numa situação de desconforto social com risco iminente às
suas próprias vidas a escola não faça sentido.
Na perspectiva do professor, a escola pode não estar sendo vista como mecanismo de
ascensão social para os pais, mas como um paliativo onde os alunos são matriculados devido
a obrigatoriedade do ensino, facilitado pela expansão do número de vagas e auxílio financeiro
para as famílias das crianças que estão na Escola. Neste sentido, o local de ensino e de
aprendizagem torna-se para o professor um faz de conta, um verdadeiro depósito de crianças e
adolescentes desvirtuada de sua função de educar e de formar cidadãos.
A democracia que vem com o discurso de uma escola para todos, com livre acesso e
permanência, está esbarrando em dificuldades dentro e/ou fora da escola que impossibilita o
processo educativo. Pela pesquisa de Lopes Neta (2013), o tipo de aluno que frequenta a
escola não é causador dos baixos índices de desempenho escolar, ou seja, não importa de
onde este aluno veio ou o que ele protagonizou fora da escola. Existe, porém, correlação
significativa positiva entre o desempenho escolar e a segurança no bairro em que a escola está
inserida.

Considerações Finais

3

A coleta de dados deu-se através da Técnica de Associação Livre de Palavras, onde se pedia que cada professor
escrevesse 5 palavras (evocações) que lhe viessem a mente quando lessem o termo indutor escola.
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As representações sociais se encontram com a problemática iniciam das percepções de pais
sobre a escola e sua relação com o desempenho escolar porque, como afirma Gilly (2001),
através da representação social de escola é possível compreender além das relações de
pertença, comportamentos e atitudes dos sujeitos, o impacto desta representação na sua
prática.
As condições socioeconômicas dos alunos, as atitudes dos pais, o nível cultural da família, e o
contexto social da escola são fatores que podem influenciar o desempenho escolar dos alunos,
mas todas estas variáveis contribuem para a formação das representações sociais.
Assim, conjecturamos que são as representações sociais de escola pela família dos alunos que
podem influenciar o desempenho escolar dos filhos, e, em contextos sociais desfavoráveis,
esta representação torna-se mais negativa por ser agravada pelo sentimento de
desconsideração ao ser humano a que são submetidos pelo poder público, e impacta no
insucesso escolar.
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Resumo
Este texto possibilita uma reflexão sobre formação continuada nas representações sociais de
professores dos anos iniciais da educação básica de uma rede pública de ensino, acerca da
formação que acontece no espaço/tempo do trabalho. Algumas inquietações contidas nesse
artigo são parte de uma pesquisa maior, da qual apresentamos um recorte buscando desvelar a
seguinte questão: Quais as representações sociais de professores que atuam nos anos inicias
na Rede Municipal de Ensino de Araucária/PR sobre formação continuada. A partir do
problema, traçamos como objetivo: identificar e analisar o conteúdo e a estrutura das
representações sociais dos professores sobre formação continuada. A opção por uma
metodologia de abordagem qualitativa, possibilitou o acesso à rede municipal de ensino do
município, tendo 85 professores de 5 escolas de anos iniciais do ensino fundamental como
participantes da pesquisa. O aporte teórico norteador deste estudo, em relação à Teoria das
Representações Sociais apoiou-se em: Moscovici (1978), em articulação com a Teoria do
Núcleo Central, com autores como: Abric (2000). Finalmente, para o desenvolvimento
metodológico da abordagem estrutural das representações sociais utilizou-se o referencial de
Oliveira et al. (2005), entre outros. A coleta de dados foi realizada, por meio da técnica
denominada evocação livre de palavras proposta por Vergès (1992), solicitando ainda a
hierarquização e justificativa da palavra mais importante, a partir do termo indutor: “formação
continuada”. Os resultados foram processados pelo software EVOC (versão 2000), o qual
gera o quadro de quatro casas contendo a ordem média de evocação (OME). Os dados
indicam que 9 elementos compõem o provável núcleo central das representações sociais dos
professores sobre formação continuada, e que existe pouca discrepância entre as palavras
existentes na OME e na OMI. A palavra “aprendizagem”, foi a mais evocada pelos
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professores o que se pode inferir que os espaços de formação continuada são representados
pelos professores como um espaço de aquisição de novas aprendizagens. Percebe-se, que nas
justificativas para as palavras encontradas na análise prototípica, nos deparamos com questões
sobre repensar a formação de professores, superar o silenciamento nas propostas de formação
e valorização profissional, o que denota a necessidade de políticas de formação que atendam
às especificidades das escolas.
Palavras-chave: Representações Sociais; Formação Continuada; Professores Anos Iniciais.

Introdução
O teórico criador da teoria do núcleo central Abric (2000), nos aponta que um agrupamento
de crenças, valores, informações e atitudes a respeito de um determinado objeto pode ser
compartilhado por um grupo social, pode tornar acessível a todos os integrantes desse mesmo
grupo. Sendo assim, Moscovici (1978, p. 28) contribui com essa reflexão conceituando a
representação social como algo que é capaz de organizar:
[...] conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os
homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num
grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua
imaginação.
Nesse contexto, os espaços de formação continuada são espaços de agrupamentos sociais
onde os professores entram em contato uns com os outros, trocando informações e, portanto,
reafirmando ou transformando suas representações sociais acerca da formação continuada.
Com esse olhar, Jodelet (2001, p. 22) elucida que se pode entender a “representação social
como uma forma de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, tendo um objetivo
prático e concorrendo à construção de uma realidade comum a um conjunto social”.
A teoria das representações sociais, como afirma Alves-Mazzotti (2008), são modalidades de
pensamento prático orientadas para a compreensão e o domínio do ambiente social, material e
ideal, que pode ser melhor compreendido por meio de Jodelet (2001) que considera as
representações sociais, um saber prático do senso comum que exercem um papel fundamental
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nas relações sociais, podendo definir a realidade dos objetos, proteger a identidade dos
grupos, bem como orientar as comunicações que ocorrem dentro do grupo, podendo designar
uma forma de pensamento social.
Assim, consideramos fundamental dar voz aos professores que trabalham com os anos iniciais
do ensino fundamental para contribuir com a própria formação desses docentes. Portanto,
partimos da seguinte problematização: Quais as representações sociais de professores que
atuam nos anos iniciais na Rede Municipal de Ensino de Araucária/PR sobre formação
continuada? Tendo como objetivo: identificar e analisar o conteúdo e a estrutura das
representações sociais dos professores sobre formação continuada dos docentes que atuam
nesse nível de ensino.
Para identificar e analisar essas representações nos apoiamos na Teoria das Representações
Sociais desenvolvida por Moscovici (1961) articulada à Teoria do Núcleo Central elaborada
por Abric (19941). A teoria do núcleo central considera que "[...] a organização de uma
representação social apresenta uma característica específica, a de ser organizada em torno de
um núcleo central, constituindo-se em um ou mais elementos que dão significado à
representação" (ABRIC, 2000, p. 31). As representações sociais dos professores sobre
formação continuada nesse sentido, nos possibilita elucidar os elementos presentes no
possível núcleo central e periférico das representações sociais e compartilhado pelo grupo de
professores especificamente.
A especificidade da formação continuada pós LDB 9.394/1996
Antes de elucidarmos as políticas educacionais pós LDB 9.394/1996 que tratam da formação
continuada dos professores, faz-se necessário a compreensão de que essa modalidade de
formação tem sido cada vez mais intensa devido às mudanças educacionais ocorridas no
Brasil pós LDB.
A formação continuada de professores pode ser caracterizada como a formação que ocorre
durante a carreira do professor, no inciso III, do art. 63 da LDB 9.394/1996, fica definido que

1

Após a divulgação da criação da teoria do Núcleo Central na obra: Abric, J. C. (1994). Lorganisation interne
des représentation sociales: Système central e système périphérique. Em C. Guimelli (Org.), Structures et
transformation des représentations sociales (pp. 73-84). Lausanne: Delachaux & Niestlé. Outras obras chegaram
ao Brasil para orientar os pesquisadores.
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as instituições formativas deverão manter “programas de formação continuada para os
profissionais da educação nos diversos níveis” (BRASIL, 1996).
Essa premissa é reafirmada no art. 67, inciso II, da mesma lei que estabelece que “os sistemas
de ensino promoverão aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim” (BRASIL, 1996).
É importante destacar que apesar da formação continuada estar contemplada na LDB
9.394/1996, como explica Brzezinski (2008) esta, ainda assim, continua sendo negligenciada
pelos sistemas de ensino. Essa formação orienta a autora, precisa ser compreendida como um
espaço para a reflexão do professor sobre sua prática, possibilitando a ele um arcabouço de
“conhecimentos, de saberes, de capacidades para o desempenho de suas atividades”
(BRZEZINSKI, 2008, p. 1145).
Porém, ao analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pode-se observar que se
desprende dela a responsabilidade primeira do Estado pela condução da educação e passa a
existir uma corresponsabilidade da sociedade civil, representada pela família. Sendo assim,
pós LDB 9.394/1996 pode-se perceber um sutil deslocamento da responsabilidade do Estado
para com a educação, entende-se que isso é resultado de uma conjuntura política da sociedade
brasileira, frente ao jogo de interesses vigentes no momento da sua aprovação.

Metodologia
A opção metodológica foi por uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, com
características interpretativas, se fez no sentido atribuído por Gil (2002) de que o objetivo de
uma pesquisa com esse caráter é tornar o problema mais familiar e explícito para o leitor,
ampliando assim a compreensão sobre o tema pesquisado.
O campo empírico dessa investigação foi a rede pública Municipal de Ensino de
Araucária/PR, com foco em escolas dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano),
envolveu 85 professores de 5 escolas da rede. Para apreensão dos elementos constituintes de
forma rápida e espontânea dos sistemas central e periférico presentes na estrutura das
representações sociais, acerca do termo indutor “formação continuada”, foi utilizado o teste
de evocação livre de palavras, submetido à análise prototípica desenvolvida por Pierre Vergès
(1992).
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As revelações da pesquisa
O resultado da análise prototípica referente ao termo indutor “ formação continuada”
evocadas pelos professores e organizadas pela OME podem ser visualizados na Tabela 1.
A distribuição das 29 palavras presentes no quadro de quatro casas pela OME, e aqui
apresentados na tabela 1, foram resultado da análise desenvolvida pelo software EVOC.
Possibilitando assim, conhecer os elementos da estrutura do provável núcleo central das
representações sociais dos professores sobre “formação continuada”.
Conforme a organização do quadro de quatro casas no quadrante superior esquerdo, provável
núcleo central da representação, localizamos 9 palavras: “aprendizagem”, “conhecimento”,
“estudo”,

“experiência”,

“informação”,

“reflexão”,

“atualização”,

“capacitação”

e

“qualidade”. Estas palavras foram as mais evocadas pelo grupo de professores pesquisados,
possibilitando-nos aferir que essas palavras além de nos mostrar a dimensão quantitativa,
também elucidam a dimensão qualitativa, ou seja, os sentidos e significados que as palavras
possuem para os indivíduos que as evocam.

Tabela 1 - Distribuição dos elementos estruturais organizados pela OME.
ELEMENTOS DO PROVÁVEL NÚCLEO CENTRAL

ELEMENTOS DA PRIMEIRA PERIFERIA

Palavra evocada
F
Prontamente
>=8
41
Aprendizagem
Atualização
12
Capacitação
09
Conhecimento
30
Estudo
15
Experiência
14
Informação
14
Qualidade
08
Reflexão
13
ELEMENTOS DA ZONA DE CONTRASTE

OME
<3,00
2,854
2,750
2,000
2,233
1,733
2,071
2,929
2,375
2,923

Palavra evocada prontamente

F
<=8

OME
<3,00

Palavra evocada
prontamente

7
6
5
4
4
4
5
5

2,429
2,000
2,400
2,500
2,500
2,750
1,600
2,800

Certificação
Inovação
Interesse
Melhoria
Mudanças
Socialização

Aprimoramento
Comprometimento
Cursos
Ensino
Pesquisa
Responsabilidade
Qualificação
Teoria

Palavra evocada
prontamente
Aperfeiçoamento
Avaliação
Crescimento
Novidades
Práticas
Trocas

F
>=8
14
08
10
08
11
30

OME
>=3,00
3,429
4,500
3,400
3,750
3,909
3,767

ELEMENTOS DA SEGUNDA PERIFERIA
F
<=8

OME
<=3,00

5
6
4
4
4
4

3,200
4,167
3,000
3,250
3,250
4,000

Fonte: Dados organizados pela autora, 2014.
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Ao analisar os resultados da OME, percebemos que a palavra com maior frequência para o
grupo é “aprendizagem”, com uma baixa ordem de evocação (2,854), sendo evocada por 41
professores o que corresponde a 48,2 % dos participantes. A palavra “aprendizagem” como
uma representação social dos professores sobre “formação continuada”, nos remete a
necessidade constante de atualização dos professores mediante aos desafios dos tempos
contemporâneos.
Alguns professores explicitaram em frases a escolha da palavra “aprendizagem”, como forma
de justificar a importância da mesma para eles. Seguem algumas frases que indicam
elementos significativos para a compreensão dessa palavra no provável núcleo central:
“Aprendizado é a forma de adquirir conhecimentos, habilidades e
competências. Além de adquirir, pode-se também modificar ou
repensar aqueles conhecimentos já adquiridos anteriormente” (P85).
“Aprendizagem é absorver novos conhecimentos de modo a
aprimorar as estratégias de trabalho, manter-se atualizada” (P61).
“Sempre estar aprendendo novas formas para passarmos os
conteúdos para nossos alunos” (P32).

Logo a seguir, no quadrante do possível núcleo central, observa-se que a palavra
“conhecimento” apresenta uma frequência de 30 evocações, ou seja, 35,2% dos participantes
com ordem média de evocação (2,233).
A busca dos “conhecimentos” trazidas nas palavras dos professores foi no sentido do
“aperfeiçoamento”, “necessidades para mudanças na sua prática pedagógica”, “busca da
superação das dificuldades que são oriundas dos processos ensino - aprendizagem”,
“crescimento pessoal e profissional”.
A palavra “estudo” apresenta-se como terceiro elemento mais prontamente evocado dentre os
outros elementos já citados que dão significado à representação e estão organizados em torno
do possível núcleo central. “Estudo” nesse caso, pode ser compreendido como a necessidade
que os professores tem de buscar novos conhecimentos, palavra que já foi aqui apresentada
como provável núcleo central da representação dos professores, porém, também podemos
entender o aparecimento desta palavra no provável núcleo central como algo que está
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ancorado na prática do professor como necessidade de uma interação entre a prática e o
conhecimento.
Para alguns participantes da pesquisa as palavras “experiência” e “informação” tem um valor
simbólico significativo e aparecem no provável núcleo central. Essas evocações podem estar
relacionadas ao período de exercício de trabalho que eles atuam na rede pública municipal de
ensino, pois no perfil sociodemográfico podemos perceber que 48,2% deles atuam há mais de
10 anos nessa rede de ensino; outro fator relevante é a associação feita entre a palavra
“informação” como aquisição de novos conhecimentos.
Outra palavra evocada pelos professores foi “reflexão”, onde os professores elucidam a
necessidade de refletir sobre aquilo que ele realiza, a introspecção e subjetividade no papel de
professor, a necessidade de estabelecer diálogo entre aquilo que aprendemos, ensinamos e
vivenciamos, ou seja, a busca da coerência, também salienta-se a importância de que o espaço
destinado a sua formação seja um espaço para reflexão da própria prática. Contribuindo com
essa análise, Gómez (1995, p. 110) afirma que “o profissional reflexivo constrói de forma
idiossincrática o seu próprio conhecimento, o qual incorpora e transcende o conhecimento
emergente da racionalidade técnica”, sendo assim o professor não pode limitar-se apenas a
técnicas e métodos já aprendidos, mas deve também criar novos modos de enfrentar os
problemas encontrados no dia a dia da sala de aula.
Outra palavra que compõe o provável núcleo central é “atualização”, em relação a essa
palavra podemos inferir que ela se atrela ao fato de que nós professores estamos inseridos em
um mundo globalizado, onde as informações circulam em tempo real, e hoje, mais do que em
outros tempos sentimos a necessidade de trazer essas novas informações para a sala de aula.
Como explicita Nóvoa (2009, p. 23) “comunicar com a sociedade é também responder
perante a sociedade”, essa “atualização” seria então uma forma do professor alcançar prestígio
dentro da sociedade, ou ao menos, na comunidade onde está inserido pois, segundo o mesmo
autor, a força de uma profissão, e nesse caso o professor, está definida, pela capacidade que
ele tem em se comunicar com seu público.
O provável núcleo central das representações sociais dos professores sobre formação
continuada é também constituído da palavra “capacitação”, na qual às justificativas elencadas
pelos professores vem como um aprimoramento do seu trabalho docente e recebido dentro
dos espaços de formação continuada.
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A última palavra encontrada no provável núcleo central das representações tem frequência de
8 evocações e é “qualidade”. Essa palavra apresenta-se do limite das palavras com corte 8, e
ela pode ser entendida como algo almejado pelos professores quando buscam todas as demais
aqui apresentadas. Os professores evocam a palavra “qualidade”, no sentido de qualificação
do trabalho pedagógico, ou seja, ele busca encontrar nos espaços de formação qualidade e por
meio dele desenvolver um trabalho pedagógico que garanta aos seus alunos a aquisição de
novos conhecimentos.

Considerações finais
O processo percorrido nesse artigo para identificar as representações sociais dos professores
dos anos iniciais acerca da formação continuada, orientou-se pela relevância de estudar como
esses professores representam seu processo de formação e como expressam a representação
social da formação continuada por ser ela um conjunto

de “conhecimento socialmente

elaborado e partilhado, tendo um objetivo prático e concorrendo à construção de uma
realidade comum a um conjunto social” (JODELET 2001, p. 22).
Constatou-se ainda que a palavra “aprendizagem” norteará o preparo para o exercício
profissional do professor da educação básica, considerando em seu Art. 3º II, b da Resolução
CNE/CP 1/2002, considerando “a aprendizagem como processo de construção de
conhecimentos, habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais
indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais” (BRASIL, 2002).
Outra questão levantada é a necessidade de repensar a formação de professores, no sentido de
desenvolver aprendizagens mais significativas à prática pedagógica, e superar o silenciamento
encontrado sobre formação de professores e valorização profissional, o que denota a
necessidade de políticas de formação que atendam às especificidades das escolas.
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Resumo
O estudo qualitativo etnográfico das representações sociais de escola em cinco meninos e cinco meninas do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular de Juiz de Fora
analisou através da aplicação individual do jogo “A construção de minha escola” a frequência
das colocações, a hierarquia e as relações dos elementos constitutivos da escola e sua funcionalidade. O jogo composto por duas maquetes e personagens de biscuit (professores, alunos,
carteiras, computadores, livros, cadernos, bolas) teve a duração de 20 minutos e foi filmado
com o objetivo em registrar a emergência e o desenvolvimento das representações sociais de
escola no período operatório. Seu pressuposto básico residiu na funcionalidade da escola que
engendra as atividades que nela são realizadas. Fundamentou-se nas Representações Sociais
(TRS), de Moscovici que busca compreender os sentidos, significados e processos de construção de conhecimentos criados pelos homens, para explicar o mundo e sua inserção dentro
dele. O que se pode registrar é que a frequência dos elementos que representam o pátio e a
quadra de esporte (bancos, bolas, crianças correndo, escondendo,merendando) aponta para a
importância das atividades recreativas como momento de socialização e integração. A colocação de salas estruturadas (com mesa do professor, carteiras, livros sobre as carteiras, alunos ao
lado de suas carteiras, lixeira) aponta a gramática escolar vivida pelas crianças e quanto este
espaço já não os atrai. A variedade de aulas especializadas denuncia uma divisão de responsabilidade quanto ao aprendizado dos alunos e a falta de necessidade em nomear a própria professora. Registra-se também, com a idade das crianças, uma evolução na percepção da estrutura de poder na escola (presença de diretor-aquele que pune, supervisão-aquela que encaminha ao diretor, secretaria-espaço formal da escola). Percebe-se também com a idade um declí1250

nio de elementos constitutivos da recreação à favor de atividades mais elaboradas e intelectualizadas como: vídeo, laboratório de ciências, informática,biblioteca.
Palavras chave: Representações Sociais- Psicologia do Desenvolvimento escola - meninosmeninas

Introdução
Frequentar a escola é uma realidade mundial vivida pelas crianças e a sala de aula não pode
deixar de ser inserida na história e no espaço social do sujeito em desenvolvimento. Nesse
processo, marcado pela interação contínua entre o ser humano e o meio, no contexto das relações sociais, é que se constrói o conhecimento de valores, representações e identidades.
A função da escola concebida como instituição de socialização das novas gerações aparece
junto a outras instituições como: a família, os grupos sociais, os meios de comunicação, como
instâncias primárias de convivência conservadora garantindo a reprodução social e cultural
como requisito para a sobrevivência da sociedade. (DURKHEIM, 1955)
A escola em seu processo de implantação contribuiu para a formação de diferentes identidades de sujeitos situados em movimentos culturais, sociais e contextuais determinados. No
espaço escolar articulam-se relações de convivência social permeadas por atitudes de simetria
e assimetria de poder que transformam os grupos e indivíduos em parceiros, ou não, uma vez
que o respeito mútuo os estimula a desenhar espaços comuns de humanização da vida social.
(DUVEEN, 1990).
Os discursos sobre a escola têm diversos tons: a crença em sua capacidade de ser reprodutora
da cultura e da ordem social, de desigualdades sociais, de aparelho ideológico do Estado, de
ser uma escola para ricos e outra para pobres, a crença na capacidade transformadora da escola e a escola progressista e crítica. A adaptação ou a transformação individual e social estão
nos discursos e comentários habituais marcados pela espontaneidade que integra os conhecimentos e revela os sentidos da escola.
O espaço sociocultural escolar exprime uma determinada concepção e interpretação do sujeito social. Proporciona um locus narrativo privilegiado cumprindo um objetivo antropológico
de educação muito importante que é o de garantir a continuidade da espécie, socializando
para as novas gerações as aquisições e invenções resultantes da cultura da humanidade.
(DURKHEIM, 1955).
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O fracasso escolar e as desigualdades sociais diante da escola estão entre os temas que melhor revelam os aspectos centrais das representações na educação escolar. As representações
sociais estabelecem neste campo acordos de adaptação sob dupla pressão: das ideologias e
das coações ligadas às finalidades e as condições de funcionamento do sistema escolar.
Para a Teoria das Representações Sociais (TRS), as representações de infância não se separam das concepções de homem, de mundo, dos valores e normas vigentes em uma sociedade.
Como as crianças incorporam as estruturas de pensamento de sua comunidade, em especial a
representação de escola? Como estas vão sendo construídas durante o desenvolvimento infantil? Esta questão tem como ponto de partida comum: a Psicologia Social e a Psicologia do
Desenvolvimento. Na Psicologia Social considera-se a dimensão externa, o espaço, onde as
crianças se desenvolvem como atores sociais e na Psicologia do Desenvolvimento, a sua dimensão interna: a influência do desenvolvimento físico e psíquico na criança como ator social. (DUVEEN, 1998)
Piaget (2010), a partir da observação cuidadosa de muitas crianças, concluiu que em muitas
questões cruciais as crianças não pensam como os adultos. Por ainda lhes faltarem certas habilidades, a maneira de pensar é diferente, não somente em grau, como em classe. Para chegar a este conceito investigou características comuns aos sujeitos no processo de desenvolvimento da inteligência O que existe de comum é a maneira como estruturam e organizam os
objetos que conhecem o que mais tarde denominaria de coordenações de sistemas de ação. As
estruturas cognitivas não nascem com o indivíduo com exceção da habilidade em elaborar
relações que são construídas e reelaboradas durante a vida. Cada nova informação atualiza
estas relações não só com os conhecimentos adquiridos, como também com os processos utilizados nesta nova aprendizagem. Enfim, o sujeito cognoscente é um sujeito social que compartilha e debate hipóteses construídas a partir de sua percepção de mundo e da sociedade em
que está inserido.
Para construir o conhecimento, as concepções infantis combinam-se às informações advindas
do meio, na medida em que o conhecimento não é concebido apenas como sendo descoberto
espontaneamente pela criança, nem transmitido de forma mecânica pelo meio exterior ou pelos adultos. A criança (sujeito) constitui com o meio (objeto) uma totalidade. À medida que
esse meio se modifica, no caso quando a escola entra em cena na vida da criança, novas estimulações passam a exigir-lhe novas condutas, tirando-a do estado de equilíbrio cognitivo.
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Moscovici (2012) e Piaget compartilham de uma mesma postura epistemológica. Este chegou
a caracterizar sua posição como exemplo de uma Psicologia Social Genética. Afirmou ser
necessário apreender a dimensão e o desenvolvimento da construção de um conhecimento.
Todas estas afirmações são de grande relevância para os educadores.
O dispositivo da pesquisa sobre as Representações Sociais de sala de aula em meninos e meninas do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental no período operatório teve o objetivo geral de
apreender e analisar através de elementos constitutivos da escola como se manifestam as representações sociais sobre a sua organização e a sua funcionalidade. Teve como objetivo específico: comparar a evolução das representações sociais de escola existentes nesta faixa etária,
Na parte teórica foram usados como referenciais: a escola como objeto de socialização e fato
social estudada pela ótica de ALTHUSSER (1970), BARRERÉ E SEMBEL (2006), BOURDIEU e PASSERON (1975), a Teoria das Representações Sociais, seu papel na formação de
conceitos pessoais e sociais, sua maneira de analisar os sentidos e significados dos fatos do
cotidiano pelos grupos sociais CAMPOS (2003), As RS e o desenvolvimento humano: DUVEEN (1990, 1993, 1998, 2000; 2002,2008). PIAGET (1967, 1970,1972,1973).É importante
ressaltar que na Teoria das Representações Sociais não há uma metodologia canônica. Ela deve responder como o social interfere na elaboração psicológica das representações e como esta
interfere no social. É preciso além de descrever, identificar a organização e a hierarquização
dos elementos que compõem as representações. Trata-se de um estudo do tipo etnográfico.
Este estudo possibilita uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade complexa composta de múltiplas variáveis permitindo a descoberta de aspectos novos ou
pouco conhecidos do problema estudado. O estudo etnográfico é muito mais epistemológico
do que metodológico (ANDRÉ, 2005).
Moscovici (2012) aborda o significado de Representações Sociais elucidando que estão sempre inscritas dentro de um “referencial de um pensamento preexistente” e, com isso, são dependentes de sistemas de crenças ancorados em “valores, tradições e imagens do mundo e da
existência”.
A representação não é cópia da realidade, nem uma instância intermediária que transporta o
objeto para perto/dentro do nosso espaço cognitivo. Ela é um processo que torna conceito e
percepção intercambiáveis, uma vez que se engendram mutuamente. (ARRUDA, 2002).
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As RS possuem dois aspectos essenciais, na perspectiva da Psicologia Social: os processos
responsáveis por sua formação e o sistema cognitivo que lhe é próprio. Os conceitos vão se
construindo por aproximações sucessivas. Embora sejam quase tangíveis são complexos,
vitais e transversais no campo das ciências humanas.
A pesquisa foi realizada na Fundação Educacional Machado Sobrinho de Juiz de Fora que é
uma escola particular centenária, em finalidade lucrativa e de caráter filantrópico. Foi realizada na terceira fase do desenvolvimento infantil nomeada por Piaget, de estágio operatório concreto, (aproximadamente de 8 a 12 anos). Nessa fase a criança possui os conceitos de conservação, reversibilidade e descentralização. Neste estágio há um marcante declínio do egocentrismo intelectual e um crescente incremento do pensamento lógico. Em função da capacidade
agora adquirida, de formação de esquemas conceituais, de esquemas mentais verdadeiros, a
realidade passará a ser estruturada pela razão e não mais só pela emoção. Neste importante
estágio situa grande parte da aprendizagem institucional de uma criança, onde ela adquire um
sistema simbólico de pensamento organizado e coerente que lhe permite antecipar e controlar
o ambiente, embora de maneira diferenciada do adulto, porque pensa concretamente. Esse estágio é caracterizado por uma lógica interna consistente e pela habilidade em solucionar problemas concretos. A criança começa a lidar com conceitos abstratos como os números e relacionamentos.
Os sujeitos da pesquisa foram meninos e meninas que cursam da 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental (aproximadamente 8/12 anos), no total de 10 alunos.
Antes da realização da pesquisa foi feita a gravação de um estudo piloto. Na ocasião foram
observados: o tempo necessário para a realização do jogo, como estimular o envolvimento da
criança, como organizar a justificativa de suas colocações e a postura da pesquisadora como
incentivadora da participação infantil. Após análise desta gravação foram realizados ajustes
para um melhor atendimento aos objetivos propostos pela pesquisa.
A pesquisa foi gravada em três câmeras, por profissionais da área, procurando captar as nuances do comportamento infantil diante do jogo proposto. Os pais das crianças que participaram da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) fornecido
pelo Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade Estácio de Sá e uma autorização para uso
da imagem de menor. O dispositivo de pesquisa foi composto por: uma sala separada cedida
pela diretoria da escola (biblioteca), onde foi filmado o jogo “A construção de minha escola”
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que teve duas maquetes representando o espaço escolar (prédio principal e anexo recreativo),
com salas de aula móveis que se encaixavam na maquete, laboratório, corredores, cantina,
banheiros e espaço de recreação. Essas maquetes foram colocadas no chão para que as crianças pudessem brincar com elas. Elas não possuíam telhados e tinham as medidas de 1,42m x
0,78 (base do prédio), mais a rua de sua localização, com 21 cm de largura com uma calçada
de 4 cm. Nesta parte está localizada a quadra onde as crianças praticam as atividades de Educação Física e esportes em geral. Ao lado das maquetes foram colocadas as peças do jogo: 36
bonecos representando os personagens da escola: 7 homens, 7 mulheres, 11 alunos, 11 alunas, material escolar: mochilas (5), pastas(5), livros(5), cadernos (5) mobiliário escolar: carteiras(10), mesas(3), bancos (4), latas de lixo (3), mesa de pingue pongue(1), vasos sanitários
(2), pias(2), bolas (3). Os elementos constitutivos da escola presentes no jogo foram confeccionados em biscuit. A criança que participou do jogo foi escolhida seguindo ordem de resposta à solicitação de participação feita aos pais.
Tratou-se de um jogo interativo de montagem em que a pesquisadora se propôs a brincar com
as crianças. Inicialmente a criança apenas ouviu as instruções: Foram explicados: a duração
do jogo e como deveria ser a sua participação, que seria gravada para melhor registrar a sua
atuação. Foi dado à criança um tempo (5min) para observar e analisar as peças. Após este
momento foi pedido à criança que começasse a jogar colocando as peças: salas, móveis, carteiras, mesas, personagens, material escolar, nas maquetes e ir dizendo o porquê da escolha
destes componentes. O objetivo desta estratégia foi levar a criança a mostrar o que ela via na
escola e o que as pessoas (bonecos representando personagens) fazem na escola. Foi organizada primeiramente a frequência dos elementos selecionados por elas. Após esta etapa a hierarquização destes elementos e como última etapa o registro de suas colocações na análise da
escola com suas características, espaços e funcionalidade (minha sala, meus amigos, minas
professoras,o que fazem na escola, para que tal elementos serve). Toda esta atividade lúdica
foi gravada através das câmeras e do registro escrito (no caso da aplicação do piloto) feito por
uma colaboradora do que era percebido e do que chamava atenção das crianças, a dinâmica
dos relacionamentos que ocorrem neste espaço, a sua relação com os personagens que compõem e representam a escola e a sua relação com o produto cultural oferecido. Pensamentos
cognitivos foram anotados a partir da observação das filmagens e analisados pela pesquisado-
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ra a partir de atitudes e justificativas tais como: pensamento egocêntrico, pensamento centralizado ou descentralizado e reversibilidade.
Por sua participação a criança foi recompensada com a produção fotográfica de sua montagem apresentada em murais nos corredores da escola. Torna-se importante ressaltar que o
espaço que está na cabeça da criança não é a escola física tal como ela é e sim, a imagem que
a criança possui deste espaço. Ela constrói uma imagem que é operacional que dará a pesquisadora pistas sobre a construção das representações sociais de escola. Os conflitos sociocognitivos, a diferença de perspectivas, os conflitos de argumentos determinam a hierarquia e os
possíveis sentidos e significações deste complexo objeto que é a escola.
Para o registro de toda esta experiência foi construído um diário de campo. Todos os encontros foram gravados individualmente por faixa etária e fotografados em sua construção final.
As crianças reconhecem a escola como espaço do aprender e que exige que elas tenham comportamentos esperados, com uma rotina programada mais ou menos estável com objetivos
determinados por adultos (professores, funcionários, pais). Nesta escola pode-se registrar o
livre transito de pais e alunos de outros turnos no corredor, a figura de funcionários que auxiliam e vigiam, mesmo que de forma protetora e carinhosa, os professores com funções difusas
como solucionar conflito com alunos de outras professoras, a presença de professores em
formação (estagiárias).
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ESCOLAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE
SOBRE UMA CLASSE HOSPITALAR DE SALVADOR-BA
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Resumo
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo compreender a
representação social do escolar em tratamento de saúde sobre a classe hospitalar e a prática
pedagógica do professor neste espaço. Foi uma pesquisa de abordagem qualitativa e
constituiu-se em um estudo de caso tendo como orientação teórico-metodológica a teoria das
representações sociais. Os participantes foram dez adolescentes, de ambos os sexos, nas
idades entre 15 e 18 anos que se encontravam hospedados no Grupo de Apoio à Criança e ao
Adolescente com Câncer (GACC), localizado na cidade de Salvador-BA. Como instrumentos
de coleta de dados foram utilizados a observação livre e entrevistas semiestruturadas. Após a
coleta, todo material foi analisado à luz da análise de conteúdo, tendo como resultado as
representações sociais dos adolescentes pesquisados acerca do fenômeno supracitado, que se
ancoram em: professor não convencional, prática pedagógica mais lúdico-educativa do que
escolar; o papel da classe hospitalar no resgate do prazer de estudar; o papel da classe
hospitalar na reafirmação da importância da escola regular em suas vidas. Dentre os
resultados alcançados, constatou-se que os adolescentes percebem que a prática do professor
de classe hospitalar ajuda a melhorar sua saúde e a minimizar o estresse do tratamento. Ela
promove o aprendizado com uma abordagem individualizada que, muitas vezes, contribui
para que ele aprenda melhor, mas não é considerada como responsável pela continuidade dos
seus estudos escolares, pois, na percepção deles, essa continuidade somente será alcançada no
retorno à escola regular. Esses achados demonstram a importância da classe hospitalar
enquanto um lócus de transitoriedade, por gerar expectativas positivas de retorno à escola
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regular para que os estudos sejam retomados. Reforçam também que a prática do professor é
um ponto de apoio para que ele persista na luta pela saúde e pela vontade de viver.
Palavras-chave: Representações sociais. Classe hospitalar. Adolescentes com câncer.
Introdução
O processo da adolescência é tido como um dos mais complexos do desenvolvimento do ser
humano, sobretudo por gerar instabilidades e inseguranças em decorrência da profundidade
das transformações que ocorrem. No caso de câncer durante a adolescência, este período
torna-se duplamente difícil, pois, além de vivenciar o processo de adolescer, a doença provoca
muitas outras alterações em suas vidas, como: a inibição da sexualidade, a presença sombria
da morte, a descoberta do mundo dos hospitais, o afastamento da família, dos amigos, dos
objetos pessoais e da vida escolar.
A escola, que até o presente momento, era tida como uma trivialidade cotidiana, precisa
agora, ser ressignificada, visto que, frequentemente, adolescentes com câncer precisam
interromper suas atividades escolares devido às limitações impostas pela doença e pelo seu
prolongado tratamento.
Assim, a classe hospitalar surge como uma modalidade de atendimento pedagógico prestado a
criança e ao adolescente hospitalizado e/ou em tratamento de saúde que acredita que esses
jovens pacientes, uma vez afastados da vida escolar e privados da vida social, permanecem
prejudicados em sua escolarização e alguns até em estado de analfabetismo. Acredita também
que além de contribuir para a continuidade da vida escolar, contribui para o resgate da saúde e
melhor qualidade de vida deles.
O direito ao atendimento educacional para esses jovens pacientes tem legitimidade e está
previsto na Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) e assegurado pela
Resolução nº 41, de 1995, que além de tratar dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Hospitalizados reafirma o direito ao acompanhamento curricular no período de internação ou
de tratamento de saúde (BRASIL, 1995).
Mas, a classe hospitalar, no Brasil, é uma modalidade emergente que, apesar do amparo legal,
é pouco conhecida nos meios acadêmicos, nos meios escolares e nos meios pediátricos.
Também o número de publicações acerca do tema ainda é restrito, o que mostra a fragilidade
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teórica da área, que não possui um corpus de conhecimento consolidado e indica a
necessidade de pesquisas que enriqueçam o debate.
A maioria das publicações nacionais existentes sobre a temática são relatos de experiências
bem sucedidas e/ou que estão sendo paulatinamente construídas, em hospitais e casas de
apoio. Costumam enfocar mais a percepção que o adulto tem sobre a importância da prática
do professor da classe hospitalar junto ao desenvolvimento, à aprendizagem e ao resgate da
saúde e melhor qualidade de vida dos pacientes-alunos. Percebe-se que há poucos trabalhos
que enfatizam a visão do próprio aluno-paciente sobre esta modalidade de atendimento
pedagógico, que, por sua vez, se torna o objeto de interesse deste estudo, ou seja,
compreender a importância dessa prática pelo viés da experiência vivida pelos próprios jovens
pacientes, tomando como orientação teórico-metodológica a teoria das representações sociais
(MOSCOVICI, 1978; 2007; JODELET, 2001).
Nesse sentido, na busca por maior compreensão sobre esse tema, esta pesquisa teve
como objetivo geral, identificar as representações sociais que adolescentes em tratamento do
câncer fazem acerca da prática pedagógica do professor de classe hospitalar. Para alcançar o
objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: a) verificar, por meio da
percepção do adolescente com câncer, se a prática pedagógica do professor de classe
hospitalar contribuiu para a continuidade da sua vida escolar; b) analisar se esta prática
contribui para minimizar o estresse do tratamento da doença e para a melhora da sua saúde.
Portanto, este estudo justifica-se por sua importância, já que a partir do entendimento das
representações sociais dos adolescentes com câncer acerca da prática pedagógica do professor
de classe hospitalar, ter-se-á material para refletir sobre como eles se apropriam e se
relacionam com esta realidade. Essa discussão pode vir a proporcionar subsídios para que a
comunidade de educadores voltada para o trabalho com adolescentes hospitalizados e/ou em
tratamento de câncer possa rever sua prática e ampliar a compreensão de sua importância para
a formação e melhor qualidade de vida deles.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Rafael localizado
na cidade de Salvador-BA com o parecer consubstanciado n° 24/09 de acordo com a
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que preconiza as normas de pesquisas que
envolvem seres humanos.
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Desenvolvimento
A teoria das representações sociais, adotada neste estudo, foi introduzida pelo romeno Serge
Moscovici (1978; 2007) onde assinala que elas (as representações sociais) são formas de
conhecimento sobre os saberes partilhados pelos grupos sociais que tanto estruturam os
sujeitos quanto suas realidades sociais. O senso comum das elaborações mentais, decorrentes
das interações dos grupos sociais, é fundamental para se entender a racionalidade das ações
individuais e coletivas dos sujeitos.
Denise Jodelet, conhecida como a principal colaboradora de Moscovici, define as
representações sociais como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada
com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social”. Igualmente designada como saber do senso comum ou ainda saber ingênuo,
natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico
(JODELET, 2001, p. 22).
Por sua vez, as representações sociais são construídas por dois processos denominados por
Moscovici de objetivação e ancoragem (MOSCOVICI, 2007). A objetivação é o ato de
descobrir a qualidade icônica de uma ideia, reproduzir o conceito em uma imagem, ou seja, é
tornar concreto o que para nós é abstrato. A ancoragem é o processo de adequação de algo
que nos é desconhecido a um paradigma de categoria preexistente em nosso pensamento, em
outras palavras, é quando trazemos para categorias e imagens conhecidas o que ainda não está
classificado e rotulado, transformando o que é estranho em algo familiar.
Percebe-se que os dois processos, objetivação e ancoragem integram-se um ao outro, não
podendo nenhum deles ser analisado de forma independente, ou seja, a ancoragem está,
dialeticamente, articulada à objetivação. O resultado da integração desses dois processos
constitui-se em um ingrediente básico no processo que gera as representações sociais,
possibilitando uma compreensão maior sobre os fenômenos que ocorrem no mundo social, em
especial nesta pesquisa buscou-se conhecer a representação social que adolescentes com
câncer fazem acerca da prática pedagógica do professor de classe hospitalar.
Lembrando que a classe hospitalar é uma modalidade emergente e que precisa de novas
pesquisas, como assinalado anteriormente, foi encontrado somente uma pesquisa sobre a
representação social que adolescentes em tratamento do câncer fazem sobre a prática
pedagógica do professor de classe hospitalar (VASCONCELOS, 2006), o que bem demonstra
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a escassez de pesquisas sobre esse assunto. Assim, para estabelecer o referencial teórico deste
estudo, buscaram-se também referências que estudaram adolescentes que não estão em
tratamento do câncer sobre as representações que eles fazem da prática pedagógica do
professor (SALLES, 1995; CHAVES e BARBOSA, 1998), além de pesquisas que não se
apoiam na teoria das representações sociais (MACHADO, 2005; BENCINI e BORDAS,
2007; ZAGURY, 2004), no entanto, elas se mostraram pertinentes para este estudo, por
demonstrarem a simbologia da escola e da prática pedagógica do professor na adolescência.
Resultados
Foi uma pesquisa de abordagem qualitativa e constituiu-se em um estudo de caso
(YIN, 2001). Os participantes foram dez adolescentes, de ambos os sexos, nas idades entre 15
e 18 anos que se encontravam hospedados no Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente
com Câncer (GACC), localizado na cidade de Salvador-BA. Como instrumentos de coleta de
dados foram utilizados a observação livre e entrevistas semiestruturadas. Após a coleta, todo
material foi analisado à luz da análise de conteúdo (BARDIN, 2007), tendo como resultado as
representações sociais sobre a prática pedagógica do professor de classe hospitalar, que se
ancoram em: professor não convencional, prática pedagógica mais lúdico-educativa do que
escolar; o papel da classe hospitalar no resgate do prazer de estudar; O papel da classe
hospitalar na reafirmação da importância da escola regular em suas vidas.

1) Professor não convencional
Nesta categoria os adolescentes com câncer ao serem questionados se referiram ao professor
de classe hospitalar como aquele que o escuta, que se interessa por ele e pela sua vida, de
maneira a não limitar essa relação somente ao espaço educativo, ou seja, o professor adentra o
universo dos adolescentes, quer conhecer sua história de vida, saber sobre sua saúde,
acompanhar seu percurso, acolher suas dificuldades, compreender suas inquietações, de forma
a revelar um investimento afetivo de ambas as partes.

2) Prática pedagógica mais lúdico-educativa do que escolar
Nesta categoria os sujeitos pesquisados representam as aulas na classe hospitalar como
passatempo, porém a palavra passatempo possui dois sentidos. O primeiro sentido foi
expresso pelos adolescentes no aspecto das aulas serem divertidas e bem mais fáceis do que
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na escola regular. O segundo sentido da palavra passatempo encontra-se na questão de que as
atividades na classe hospitalar servem para passar o tempo; às vezes, frequentam as aulas
porque estas ajudam passar o tempo, ajudam a esquecer de algo ou alguma coisa que os
incomoda, como se esquecer da doença ou de momentos ruins. Manifestam que essas
atividades são fáceis de serem executadas, mas também relatam que reconhecem a
importância dessas aulas para o retorno à escola regular.
Vasconcelos (2006) faz um comentário sobre a prática pedagógica na classe hospitalar sobre a
preocupação de que é fundamental que se estabeleça um conjunto de regras e normas, a fim
de que as atividades não sejam usadas como conceito de passatempo e diversão em conotação
pejorativa. As aulas devem garantir a continuidade didática dos alunos com a incorporação e
acompanhamento dos conteúdos escolares da série em que eles se encontram matriculados e
oferecer situações de jogos e de recreação.

3) O papel da classe hospitalar no resgate ao prazer de estudar
Já esta categoria revelou que as representações dos adolescentes têm uma aproximação
positiva em relação aos conteúdos trabalhados na classe hospitalar, pois, se mostraram
disponíveis à escolarização expressando que frequentam as aulas e desenvolvem as atividades
propostas.
Chaves e Barbosa (1998) encontraram resultado semelhante, onde as representações dos
sujeitos da pesquisa, oriundos de camadas populares, têm uma aproximação positiva em
relação à instituição escolar, pois se mostraram disponíveis à escolarização, estando incluído,
no seu cotidiano, frequentar escolas e desenvolver as atividades escolares.
Bencini e Bordas (2007), Zagury (2004), Machado (2005) e Salles (1995) encontraram os
mesmos resultados em seus estudos, ou seja, quanto mais baixa a classe social, maior o nível
de aprovação aos conteúdos ministrados.
Nas pesquisas supracitadas, os adolescentes ouvidos afirmaram gostar de estudar com a
expectativa de um futuro melhor e de ser alguém na vida. Esses dados também foram
encontrados neste estudo, no que se refere à importância de estudar na classe hospitalar, ou
seja, a expectativa de um futuro melhor é representada tanto na escola regular como na classe
hospitalar.
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4) O papel da classe hospitalar na reafirmação da importância da escola regular em suas
vidas
Nesta última categoria, os adolescentes pesquisados vivenciam o afastamento da escola
regular de maneira negativa. É bem provável que na escola regular, na hora da aula, uma boa
parte deles se sinta aborrecida ou dispersa ou sem interesse, mas a verdade é que a escola, os
professores e os estudos têm importância reconhecida por eles.
Desse modo, a prática do professor de classe hospitalar era solicitada por eles, como uma
forma de ter alguém junto deles exterior ao serviço médico e familiar que lhes garantissem a
manutenção de sua identidade escolar, sendo esta, tida como principal identidade social.
Considerações finais
Dessas representações apreende-se uma imagem do professor de classe hospitalar diferente
daquele da sala de aula, porque não está na escola regular, não está trabalhando com alunos
“saudáveis”, e ele possui outra maneira de ver, sentir e ouvir esses alunos. Um profissional
sensível ao estado conflituoso deles, de maneira a revestir sua ação de educar em um ato de
companheirismo, de disponibilidade de estabelecer parcerias e cumplicidades.
O adolescente com câncer percebe que o trabalho do professor de classe hospitalar é de
ensinar, sem dúvida, porém esse tipo de ensino tem função mais importante para ele como a
melhora da sua saúde e minimizar o estresse do tratamento. Essa prática pedagógica é
diferente de uma escola regular, que é obrigatória e, muitas vezes tediosa. Na casa de apoio
ela ganha outro significado: aprender é sinal de saúde, de sentir-se bem, esquecer a doença e
os momentos ruins.
Em síntese, a prática pedagógica do professor de classe hospitalar não é representada como
uma maneira de dar continuidades aos seus estudos escolares, porém, ela contribui para a
melhora da sua saúde e para minimizar o estresse do tratamento. A classe hospitalar é vista
como um lócus de transitoriedade que gera expectativas positivas, por parte do aluno
paciente, de retorno à escola regular. Retorno este almejado por ele e que será, então,
responsável em dar continuidade aos seus estudos escolares.
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Resumo
Este trabalho procura identificar o conteúdo e a estrutura da representação social do “bom
professor nos ciclos de aprendizagem”. Adotou-se a abordagem estrutural idealizada por
Abric (2000). O estudo envolveu 81 professores da rede municipal de Recife-PE e foi
desenvolvido em duas fases. Na primeira, foi feito o levantamento do conteúdo das
representações sociais, através da associação livre de palavras e na segunda aplicou-se o teste
do núcleo central. Os resultados apontaram que, independente do tipo de organização escolar
em que esteja atuando o docente, são os elementos de ordem afetiva e emocional que
sintetizam a representação social do bom professor.
Palavras-chave: Bom professor; Ciclos de Aprendizagem; Representações Sociais.
Introdução
No início da primeira década dos anos 2000, a Secretaria de Educação do município de Recife
substituiu a organização do ensino fundamental em série pelo regime de ciclos. Este trabalho,
decorrente de uma pesquisa mais ampla1, procura identificar entre os próprios professores o
conteúdo e a estrutura da representação social do “bom professor nos ciclos de
aprendizagem”. O interesse por investigar a representação social do “bom professor nos
ciclos de aprendizagem” decorre da complexidade de se definir o que seriam boas práticas de
professores nesse sistema que modificou a organização escolar tradicional da escola e tem
sido representado de modo tão negativo pelos docentes.
A proposta de ciclos, implantada na rede municipal (2002), procura assegurar a aprendizagem
efetiva dos estudantes, mediante a reorganização do tempo e espaço escolar, respeito aos seus
ritmos e processos de aprendizagem e desenvolvimento e sucesso escolar.

1

Representações sociais e práticas de sucesso nos ciclos de aprendizagem. Agencia financiadora CNPq processo n° 305876/2011-2. A bolsista do PIBIC-CNPq, Mirella Maria Pimentel Raposo colaborou com esta
pesquisa.
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O bom professor, segundo Nóvoa (2009). desde a segunda metade do século XX é definido a
partir de uma trilogia que envolve o saber (conhecimentos), saber-fazer (capacidades), saberser (atitudes). Para o autor chama a discussão do bom professor sobre deve considerar as
dimensões pessoais e profissionais, técnicas desse sujeito. Cunha (2006), ao estudar o bom
professor do ensino superior, afirma que o bom professor é aquele que se destaca na prática
pedagógica, elemento fundamental para favorecer mudanças emancipatórias no ensino.
Na produção cientifica brasileira os estudos sobre boas práticas não são abundantes. Um
levantamento bibliográfico revelou que há uma considerável quantidade de produções sobre o
fracasso escolar, porém são escassos os estudos sobre sucesso escolar e práticas do bom
professor. Nessa literatura tem-se a dificuldade de definir precisamente o que sejam essas
práticas, uma vez que entre os pesquisadores se diversificam em suas abordagens. Contudo,
nota-se na literatura um critério comum: os bons professores, revelam compromisso e
responsabilidade com a aprendizagem dos alunos.
No âmbito da produção que enfoca o bom professor de ensino superior, Santos (2011);
Machado, Azevedo & Freire (2013), Kollas, Marques, Megier & Frison (2013), esse docente
aparece como um profissional responsável, comprometido com a aprendizagem dos
estudantes, dedicado à profissão, profissional capaz de estabelecer boas relações e diálogo
com os alunos, preocupado com sua própria formação, dinâmico e flexível.
A abordagem orientadora desta pesquisa foi a Teoria das Representações Sociais. Trata-se de
uma teoria sobre a produção dos saberes sociais construídos no cotidiano, vinculados ao
mundo vivido. Segundo Jodelet (2001), as representações sociais são realidades mentais,
versões comuns da realidade e partilhadas.
O campo das representações sociais, originalmente desenvolvido por Moscovici, desdobra-se
em três correntes: a primeira aprofunda a grande teoria com as contribuições de Denise
Jodelet; a segunda, de viés sociológico, possui como principal protagonista Willem Doise e a
terceira enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural, desenvolvida por J.C. Abric. Este trabalho
apoia-se na terceira vertente para explicitar o conteúdo e a estrutura das representações sociais
do “bom professor nos ciclos de aprendizagem” De acordo com Abric (2000), a representação
social é uma estrutura de dois sistemas: o sistema central que norteia e dá estabilidade a
representação e o periférico que flexibiliza a representação em relação a realidade e cultura.
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O sistema central agrupa os elementos mais estáveis e resistentes a mudanças e que dão mais
estabilidade a representação. No núcleo central identificamos elementos “normativos” e os
“funcionais” (SÁ, 2002). Os normativos vinculam-se ao sistema de valores do sujeito,
constituem a dimensão social do núcleo central e, portanto, da representação. Os funcionais
estão associados às práticas e determinam as condutas relativas ao objeto representado. A
coexistência desses elementos permite ao núcleo central assumir, simultaneamente, papel
avaliativo e pragmático, isto é, justificar os julgamentos e orientar as práticas.
O sistema periférico, indispensável ao central, protege e atualiza esse sistema. Abric (2000 p.
31) afirma que os elementos periféricos “constituem o essencial do conteúdo da
representação: seus componentes mais acessíveis, mais vivos e mais concretos”. Com esta
pesquisa, fomos em busca de professores do ensino fundamental fim de identificar o conteúdo
e estrutura da representação social que construíram do “bom professor” em um contexto
modificado pelas políticas de correção de fluxo escolar.
Metodologia
A pesquisa foi desenvolvida em 13 escolas municipais do Recife de diferentes regiões
político-administrativas e envolveu 81 professores, selecionados com base nos seguintes
critérios: tempo de profissão, formação acadêmica e atuação em diferentes anos dos quatro
ciclos do ensino fundamental.
O estudo foi desenvolvido em duas fases, na primeira foi feito o levantamento do conteúdo
das representações sociais através da associação livre de palavras e a segunda foi destinada a
aplicação do teste do núcleo central.
A associação livre foi feita com os professores por meio da aplicação de um questionário.
Pediu-se que eles escrevessem cinco primeiras palavras que lhe viessem imediatamente à
lembrança quando pensavam no “Bom professor nos ciclos de aprendizagem”. Após
escreverem, solicitou-se que indicassem, dentre as palavras que haviam escrito aquela
indispensável quando pensavam nesse professor e justificassem a escolha.
O teste do núcleo central é um instrumento para evidenciar como esse núcleo se desenha,
sobretudo, seus elementos mais estáveis. Da segunda fase da pesquisa, participaram 20
professores que haviam respondido ao questionário da primeira fase.

Resultados e discussão
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As evocações foram submetidas a análise pelo software Ensemble de Programmes Permettant
l’ analyse des Evocation (EVOC). O software, elaborado por P. Vergés na França, permite
captar a estrutura geral da representação, seu núcleo central e periferia através de um quadro
de quatro casas (Quadro1). As evocações resultaram em de 405 palavras, sendo 134 delas
diferentes. Para o processamento estabelecemos a frequência mínima 5. O software EVOC
também informa a frequência média (FM) ordem média das evocações (OME). Quanto menor
for essa ordem média, mais evocada prontamente foi a palavra. Conforme o quadro 1, abaixo
apresentado, no primeiro quadrante ficam localizadas as palavras que constituem os possíveis
elementos do núcleo central; o segundo quadrante, primeira periferia, agrupa as palavras mais
evocadas, consideradas pouco importantes pelos sujeitos; no terceiro quadrante, a zona de
contraste, situam-se as palavras menos evocadas pelos sujeitos, porém tomadas como mais
importantes e o quarto quadrante, a segunda periferia, agrupa as palavras menos evocadas e
consideradas pouco importantes para os sujeitos.
QUADRO 1 – Conteúdo geral e possível estrutura das representações sociais do “bom
professor nos ciclos de aprendizagem” Frequência mínima: 5 MF:10/ OME: 2,5
F>=10/ OME<2,5

F>=10/ OME>2,5
F

OME

f

OME

Comprometido

35

1,829

Amor

17

3,000

Dinâmico

15

2,267

Conhecimento

12

2,667

Responsabilidade

11

2,364

Criativo

14

3,071

Dedicação

14

2,500

Paciência

23

3,348

Pesquisador

15

3,000

Planejamento

16

3,188

f

OME

F<10/OME<2,5

F<10/OME>2,5
F

OME
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Capacitado

6

2,167

Autoavaliação

7

3,714

Competente

5

1,600

Contextualização

5

3,000

Disciplinador

7

2,571

Estudioso

5

4,400

Flexibilidade

6

3,333

Formação

5

3,400

Organização

7

3,143

Perseverança

6

4,333

Respeito

6

4,000

Versatilidade

5

2,600

No quadro 1, podemos constatar que estrutura das representações sociais do “bom professor
nos ciclos de aprendizagem” está centrada nos elementos de caráter atitudinais/saber ser
professor.

O

quadrante

superior

esquerdo

contem

as

palavras:

comprometido,

responsabilidade e dinâmico. Elas foram as que apresentaram maior frequência de evocação e
as indicadas como mais importantes. Podemos inferir que as três palavras formam o possível
núcleo central e estão diretamente relacionadas a atitudes do professor frente à profissão,
condições de trabalho e alunos. Dessas três palavras, compromisso é a que mais se destaca
(OME=1,82). Trata-se da palavra que mais expressa o sentido compartilhado do bom
professor para o grupo pesquisado. Os participantes justificaram dizendo: Sem o compromisso
a coisa não anda. Em educação as coisas andam bem devagar e sem compromisso não se
obtém resultados. (P- 49)Acredito que a palavra mais importante para mim hoje na educação
seja compromisso, uma vez que o professor compromissado com seu papel social tem como
meta e estimulo para seu trabalho. (P- 54)
Nas justificativas, o compromisso é atributo fundamental para o avanço da educação, da
proposta de ciclos. Com compromisso, o professor supera as adversidades da profissão, da
escola e dos alunos.
O termo dinâmico, também integra o possível núcleo central e significa ser versátil no
planejamento das aulas, na movimentação e adaptação às necessidades dos alunos.
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A palavra responsabilidade foi evocada pelos professores sempre articulada, ou próxima ao
termo compromisso, dando-se maior ênfase a esta última que sugere responsabilidade do
professor com o planejamento, escola e aprendizagem dos alunos.
Albuquerque (2010), referindo-se ao professor eficaz, destaca três categorias: a primeira
refere-se às estratégias relacionadas ao domínio de conhecimento e modos de transmiti-lo; a
segunda centra-se em qualidades afetivas e a terceira combina aspectos relacionados ao
conhecimento e afetividade. Conforme mostramos no quadrante superior esquerdo, aspectos
de ordem afetiva (compromisso e responsabilidade) aliados a um modo dinâmico e versátil de
organizar as situações de aprendizagem constituem o núcleo central do ser professor.
O que se identificou nesta primeira casa corrobora o já constatado por outros autores como
Machado, Azevedo & Freire (2013) e Santos (2011) para os quais o bom professor é aquele
que tem compromisso com o ensino, responsabilidade para com a formação do aluno e é
dinâmico.
No quadrante superior direito, primeira periferia, localizam-se termos referentes a
características pessoais e afetivas e ao saber, aspectos profissionais. Os elementos de natureza
atitudinal (o saber ser) dos docentes como (amor, dedicação, criatividade e paciência) foram
justificados da seguinte forma pelos professores: O amor pelo que faz minimiza as
adversidades existentes na carreira de professor, favorecendo um trabalho de qualidade. (P44)A dedicação deve se fazer presente, assim motiva os alunos ao aprendizado. (P- 19)
Elementos relacionados ao saber dizem respeito à formação, os saberes disciplinares dos
professores que justificaram: Se eu não tiver conhecimento sobre o conteúdo e sobre os
estudantes não consigo trabalhar. (P-72)Sem um bom planejamento não tem como
desenvolver o seu potencia. Planejar é o certo. (P-78)
No quadrante inferior esquerdo, a zona de contraste, os termos capacitado e competente
reforçam o saber e a formação como elementos relevantes da prática docente do bom
professor. Estes foram termos pouco evocados e não escolhidos pelos participantes como
elementos indispensáveis quando pensam no bom professor de ciclos. A posição desses
termos reforça que a representação social do bom professor tem um conteúdo subjetivo,
vinculado a aspectos atitudinais, ao saber ser e não em conhecimentos e formação técnica.
No quarto quadrante localizam-se os elementos que correspondem à segunda periferia. Lá se
identificou alguns indicativos de conhecimento por parte dos participantes da proposta de
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ciclos e suas demandas. A maioria das palavras sinaliza nessa perspectiva. Os professores
justificaram: O professor além de trabalhar o conhecimento junto ao aluno, precisa estar
aberto a todas as situações que permeiam a vida dos alunos, que interferem em seu
desenvolvimento. (P-25) O bom professor dos ciclos de aprendizagem não é aquele que dá
mais tempo aos mais fracos, e sim o mesmo tempo a todos os alunos. (P- 02)
A segunda periferia é composta de termos que fazem a interface do mais arraigado com o
contexto, o novo para atualizar representação. Assim, a configuração de palavras do quadrante
inferior direito sugere que, para os docentes, o bom professor de ciclos, embora possa e deva
conhecer os princípios e objetivos da proposta, esses elementos são secundários para se
constituir um bom professor nesse modo de organização da escola.
Em síntese, verifica-se, que o conteúdo da representação social do bom professor nos ciclos
enfatiza aspectos que combinam o saber e o saber ser assumindo maior saliência elementos
atitudinais, de natureza afetiva. No que tange à atuação no sistema de ciclos não se observou
variação nas evocações ou justificativas dos professores. Pode-se inferir que, independente do
tipo de organização escolar em que esteja atuando como docente, são os elementos de ordem
afetiva e emocional que sintetizam a representação social do bom professor.

O núcleo central da representação social do bom professor nos ciclos de aprendizagem
Para que uma representação social seja diferente, é preciso que ela se organize em torno de
núcleos centrais diferentes. Por isso que se faz essencial compreender como ela se organiza. O
teste do núcleo procura mostrar como esse núcleo se desenha e quais são seus elementos mais
estáveis.
A segunda fase da pesquisa consistiu na testagem do núcleo central da representação. Para
realizar o teste de núcleo central procedeu-se da seguinte maneira: a) apresentou-se ao grupo
as três spalavras que constituíam o possível núcleo central de o bom professor nos ciclos de
aprendizagem, a saber (compromisso, reponsabilidade e dinâmico) b) solicitou-se que o
participante indicasse a que considerava indispensável quando pensava no bom professor de
ciclos e c) após a indicação, justificasse a sua escolha.
Os resultados parciais do teste confirmaram, em primeiro lugar e com (97%) de adesão do
grupo pesquisado, o termo compromisso como elemento central da representação social do
bom professor nos ciclos de aprendizagem.
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Constatou-se, portanto, que os docentes ancoram o bom professor de ciclos em aspectos
normativos e sociais, ou seja, elementos do saber ser professor. Dadas as dificuldades dos
alunos, da escola e da própria profissão eles representam o bom professor como aquele que
busca oferecer o melhor de si para garantir que seus alunos aprendam. Caracterizaram-se
como aspecto funcional deste núcleo as iniciativas disponíveis para superação das
adversidades na escola.

Considerações finais
As representações sociais do bom professor não possuem uma única matriz, no entanto sua
estrutura e núcleo central evidenciaram muito mais elementos do saber ser professor,
relacionados a aspectos afetivos e emocionais, do que aspectos referentes ao saber disciplinar,
da formação. São os atributos compromisso, responsabilidade e dinamismo que caracterizam
esse profissional.
Apesar das poucas referências ao ensino e aprendizagem na escola organizada em ciclos as
representações sociais dos professores do que seja um bom professor não estão diretamente
vinculadas a esse modo de organização escolar. Pode-se dizer que os ciclos de aprendizagem,
seus princípios e orientações, não afetaram as representações desses docentes quando se
referem aos profissionais que desenvolvem boas práticas no ensino fundamental.
Esperávamos que elementos como a formação, o domínio do saber específico e pedagógico
ocupassem maior centralidade nessas representações, no entanto foram mais fortes aspectos
atitudinais, o saber ser professor o compromisso com a escola o aluno e a profissão os
elementos caracterizadores do bom professor nos ciclos de aprendizagem.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE CURRÍCULO: NA FORMAÇÃO OU PARA
O TRABALHO?
MAGALHÃES, Edith Maria Marques – UFRJ e Universidade Iguaçu
COELHO, Simony Ricci - Universidade Iguaçu
OLIVEIRA, Priscilla de S.C. - Universidade Iguaçu

Resumo
Esta pesquisa buscou indícios das representações sociais dos alunos do Curso de Pedagogia
sobre currículo, de uma universidade privada, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. O
referencial teórico-metodológico adotado combina a abordagem estrutural das representações
sociais proposta por Abric (1994) e a perspectiva processual introduzida por Moscovici
(1978) e ampliada por Jodelet (2001). As palavras evocadas foram submetidas ao software
EVOC (VÉRGES, 1994) que identifica os possíveis elementos do núcleo central, para tanto
foram encontrados a estrutura do núcleo central da representação social de currículo quando
alunos concluintes o elemento planejamento e quando alunos ingressantes os possíveis
elementos conteúdo, formação, emprego e trabalho. As justificativas às palavras evocadas
foram analisadas conforme proposto por Bardin (1977) para compreender os sentidos
atribuídos aos elementos identificados no núcleo central e sistema periférico dessas possíveis
representações sociais, desvendando significações de diferentes tipos de discursos, baseandose na inferência ou dedução, mas respeitando critérios específicos propiciadores de dados em
frequência e estruturas temáticas. Concluindo, esta primeira etapa, percebemos que para os
alunos ingressantes, o sentido de currículo é atribuído a sua expectativa de atuação
profissional no mercado de trabalho, baseado na estrutura dos conhecimentos recebidos
durante o curso. Com relação aos alunos concluintes fica claro uma verdadeira contribuição
da formação do curso quando enfatizam o sentido da organização dos conteúdos a serem
trabalhados não de uma forma restrita e rotineira, mas numa possibilidade ampla e plural.
Neste sentido, acreditamos que se ao ingressarem os alunos pareciam ancorar os sentidos de
currículo ora exigido como um documento de apresentação com os devidos comprovantes da
sua vida escolar e profissional, ora a um conjunto de conteúdos propostos no curso. Ao
concluírem o curso, parecem ancorá-los no planejamento da ação pedagógica, entendido
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como um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente e que
necessita conhecimento e responsabilidade para executá-la.
Palavras-Chave: Currículo, Pedagogia, Representações Sociais.

Introdução
Nossa proposta inicial está pautada na necessidade de analisar a natureza da educação, do
currículo, da profissionalização docente, dos saberes profissionais efetivamente utilizados
pelos professores em suas atividades de ensino, assim sendo a identidade dos alunos do Curso
de Pedagogia, futuros professores, de forma identificar qual conhecimento dos alunos
ingressantes e concluintes sobre currículo e as possíveis contribuições ao longo da sua
formação, analisando aspectos específicos do currículo.
Essa diversidade envolve critérios tais como seleção de conteúdos; organização de programas;
escolha de metodologias; acompanhamento da aprendizagem dos alunos; gestão da classe;
estrutura organizacional; condições de execução das tarefas propostas; opções didáticas;
organização e âmbito das atividades; organização do tempo e do espaço, que levam o
professor a mobilizar os saberes construídos durante a formação e no decorrer do exercício da
profissão.
Além disso, não basta investigar as práticas pedagógicas dos professores, mas é válido refletir
sobre as possibilidades para uma análise de currículo tendo representado como um dos
principais focos dos processos contemporâneos de reformulação das políticas e dos sistemas
educacionais. (MOREIRA e MACEDO, 2002)
Moreira e Silva (2002) veem o currículo como um veículo focalizado diretamente em uma
questão político-cultural. Para eles, o currículo deve oportunizar, nas teorias ministradas,
vínculos às vivências escolares, em forma de questionamentos e intervenções, conforme
contexto social de cada escola, assim verificando a legitimidade de uma atividade educacional
moral.
Nesse sentido, eles acrescentam que: “é inerente a esta abordagem uma problemática
caracterizada pela necessidade de elucidar de que forma a prática pedagógica representa
determinada política da experiência...” (MOREIRA; SILVA, 2002. p.141)
Para tanto, é mister enfatizar sobre currículo e como deve ser entendido enquanto processo,
conforme Sacristan (1998) afirma que:
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O currículo envolve uma multiplicidade de relações, abertas ou tácitas, em diversos
âmbitos, que vão da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas
pedagógicas, na escola como instituição e nas unidades escolares especificamente.
Para compreendê-lo e, principalmente, para elaborá-lo e implementá-lo de modo a
transformar o ensino, é preciso refletir sobre grandes questões” (SACRISTAN, J.
G.,1998)

Para sustentar a ideia de currículo que supõe uma epistemologia, é preciso admitir o conjunto
de representações, imagens, reflexões, signos que produzem e descrevem uma realidade sobre
o que significa currículo dialogando na percepção da teoria crítica e/ou teoria pós-crítica,
focando currículo como construção de identidades.
Nesta perspectiva nossos estudos estão voltados para os processos de formação inicial e a
contribuição do curso de formação com vista à profissão futura dos alunos do Curso de
Pedagogia, de uma universidade privada, na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro.
Diante dessa questão, procuramos compreender as representações sociais sobre currículo
verificando as crenças, ideias e valores percebidos pelos alunos do Curso de Pedagogia,
enquanto ingressantes e concluintes, numa abordagem compreensiva e/ou interpretativa dos
conteúdos curriculares contribuí para a sua formação enquanto pedagogos?
O referencial teórico-metodológico adotado combina a abordagem estrutural das
representações sociais proposta por Abric (1994) e a perspectiva processual introduzida por
Moscovici (1978) e ampliada por Jodelet (1989). As palavras evocadas foram submetidas ao
software EVOC (VÉRGES, 1994) que identifica os possíveis elementos do núcleo central,
considerando a frequência (F) e a ordem média (OME)1, para tanto foram encontrados Núcleo
Central sobre Currículo para os alunos ingressantes os possíveis elementos conteúdo,
formação, emprego e trabalho e para os concluintes o elemento planejamento.
Para tanto, é mister afirmar que a construção dessas interações deve estar abarcada na
consciência da necessidade de construir práticas educativas visando a questão sobre o saber e
fazer docente, numa concepção de transformação que caracteriza o mundo que constitui um
momento propício para refletir melhor e de maneira crítica sobre modelos teóricos do trabalho
1

A frequência (F) de uma evocação é o somatório de suas frequências nas diversas posições; a frequência média
(FM) é a média aritmética das diversas frequências obtidas por uma evocação. A ordem média de uma evocação
(OME) é calculada pela média ponderada obtida mediante a atribuição de pesos diferenciados à ordem com que,
em cada caso, uma dada evocação é enunciada.
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como referência à análise da docência (TARDIF; LESSARD, 2007).
Desenvolvimento
2.1 – Teoria das Representações Sociais
O conceito de Representações Sociais (RS) foi inicialmente introduzido por Moscovici em
seu trabalho intitulado “A psicanálise: sua imagem e seu público”, publicado em 1961, na
França. Nessa pesquisa, o autor estudou as formas como a teoria psicanalítica se difundiu no
pensamento popular na França (MOSCOVICI, 2003).
Para o pesquisador, as representações coletivas de Durkheim incluíam excessos de formas
intelectuais. Sendo assim, qualquer crença, ideia ou emoção presente na sociedade, era
considerada uma representação(idem). Conforme explica Sá (1998), na perspectiva de
Moscovici as representações deveriam ser reduzidas a formas de conhecimento da vida
cotidiana, com a função de possibilitar a comunicação entre os sujeitos e orientar
comportamentos. Durkheim tinha uma concepção estática das representações, mas na
sociedade atual, a qual interessa a Moscovici, as representações possuem caráter plástico;
portanto, elas passam a ser consideradas dinâmicas, conforme ele mesmo explica:
Se, no sentido clássico, as representações coletivas constituem em um instrumento
explanatório e se referem uma classe geral de idéias 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 de “coletivo” (MOSCOVICI, 2003, p. 49).

Para Jodelet (2001,p.22) ─ que deu continuidade aos estudos iniciados por Moscovici,
sobretudo com relação aos processos formadores das RS, a objetivação e a ancoragem ─ a
representação social “é uma atividade de reestruturação cognitiva do indivíduo, através da
qual, ele explica e justifica a identidade que forjou de si mesmo para ser aceito em um grupo
ou para justificar a sua não inserção em um dado grupo”.
Para entender melhor esses dois processos, é necessário explicitar a estrutura de uma RS. Para
o autor, toda representação tem uma forma figurativa e um lado simbólico indissociável como
o lado direito e o avesso de uma roupa qualquer. Portanto, a representação “[...] faz
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corresponder a toda figura um sentido e a todo sentido uma figura” (MOSCOVICI, idem,
p.65).
Abric (2001,p.28) entende que as representações sociais são “o conjunto organizado de
informações, atitudes, crenças que um indivíduo ou um grupo elabora a propósito de um
objeto, de uma situação, de um conceito, de outros indivíduos ou grupos, apresentando- se,
portanto, como uma visão subjetiva e social da realidade”. Ele se dedica à estrutura das
representações sociais e elabora, em 1976, a perspectiva do núcleo central. Nesta perspectiva,
a RS de um objeto é organizada em torno de um núcleo central, constituído por um ou mais
elementos que lhe dão significado, e um sistema periférico.
Para Abric (idem,p.31) núcleo central é “todo elemento que desempenha um papel
privilegiado na representação, no sentido que os outros elementos dependem dele diretamente
porque é em relação a ele que se definem seu peso e seu valor para o sujeito”. O sistema
periférico, situado ao redor do núcleo central, faz conexão entre o núcleo central e a realidade
concreta, possibilita que as representações sejam ao mesmo tempo rígidas e flexíveis.
Desta forma, a teoria das RS é pertinente ao escopo desta pesquisa por focalizar os sentidos
atribuídos ao currículo pelos alunos do Curso de Pedagogia e ao mesmo tempo apontar
constitutivos da representação correlacionados no percurso da graduação. Conhecer a RS
sobre currículo pelos alunos do Curso de Pedagogia pode ampliar o espaço da discussão sobre
cognição, processos e práticas educativas.
Metodologia e Análise dos Resultados
Com o objetivo de investigar as representações sociais sobre currículo dos alunos
ingressantes e concluintes do curso de Pedagogia quanto à contribuição da sua formação e os
aspectos que permeiam visando à contribuição do curso.
Assim, demos início ao instrumento de coleta de dados desta pesquisa, denominado Teste de
Livre Associação de Palavras. Essa técnica possibilita é o levantamento de identificação do
núcleo central das representações sociais (VERGÈS, 1994), entretanto, não é o suficiente para
dar conta da apreensão de uma Representação Social, uma vez que, seu estudo não pode se
resumir a uma lista de palavras desvinculadas do contexto social e discursivo dos sujeitos. É
aí, que essas palavras irão ganhar significados, filtrados pelos valores e crenças do grupo.
Portanto, é necessário empreender a articulação com outros procedimentos, em proveito da
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produção de resultados capazes de fazer avançar a teoria e a pesquisa das Representações
Sociais.
O teste foi aplicado com os graduandos ingressantes e concluintes de 2014.1 do Curso
Pedagogia de uma universidade privada. A primeira parte se deu pela caracterização dos
respondentes. No segundo momento, pediu-se que os sujeitos escrevessem as três palavras
que viessem em sua mente quando ouviam o termo: “Currículo”, após isso, foi pedido que
justificassem cada palavra mencionada e hierarquizasse a ordem escolhida para cada uma.
Dentre a variedade de técnicas de coleta e tratamento de dados que podem identificar os
elementos que compõem o núcleo central e o sistema periférico, a técnica utilizada nesse
estudo é uma das mais usadas na etapa de levantamento de elementos representacionais: a
análise prototípica ou, nos termos de Moliner (1994), teste de associação livre de palavras.
As palavras evocadas foram submetidas ao software EVOC (VÉRGES, 1994) que identifica
os possíveis elementos do núcleo central, para tanto foram encontrados a estrutura do núcleo
central da representação social de currículo quando alunos concluintes o elemento
planejamento e quando alunos ingressantes os possíveis elementos conteúdo, formação,
emprego e trabalho. As justificativas às palavras evocadas foram analisadas conforme
proposto por Bardin (1977) para compreender os sentidos atribuídos aos elementos
identificados no núcleo central e sistema periférico dessas representações sociais,
desvendando significações de diferentes tipos de discursos, baseando-se na inferência ou
dedução, mas respeitando critérios específicos propiciadores de dados em frequência e
estruturas temáticas.
Para tanto, ressaltamos algumas justificativas dos alunos concluintes ao afirmarem da
importância do planejamento e suas implementações adequadas nas fases pertinentes ao fazer docente
no exercício da elaboração das atividades curriculares contribuindo para o processo ensino e
aprendizagem, como nos dizem que “o currículo se faz mediante um planejamento sério a

respeito das necessidades dos grupos escolares”– PC10 e “é necessário planejamento para
criar um currículo”– PC14. Na primeira periferia se encontra formação e para compreender os
sentidos atribuídos aos elementos, demos sequência na análise das justificativas dadas às
palavras evocadas conforme proposto por Bardin (1977). Sendo o planejamento entendido
como necessário na prática docente, mas não se pode deixar de lado que a organização
curricular é muito importante como diz PC02– “pois currículo contém a formação que temos
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para entrar no mercado de trabalho”. A análise de conteúdo das respostas dos alunos
ingressantes ratificam as hipóteses e mostram a imensa desinformação e desconhecimento dos
mesmos quanto ao conhecimento sobre currículo ao chegarem ao ensino superior, por
encontrarmos os elementos conteúdo, formação, emprego e trabalho, o que se justificam nas
falas a seguir: PI-31: “Onde encontramos informações sobre formação acadêmica”; PI-32:
“Para trabalhar é preciso de um currículo” e PI-19: “Através de uma boa formação e um bom
currículo gera um emprego”. Para esses alunos o currículo nada mais é do que um documento
preparado com as informações acadêmicas necessárias para comprovação na busca de
emprego.

Considerações finais
Ao analisar a estrutura das representações sociais sobre currículo elaboradas pelos alunos
ingressantes e concluintes do Curso de Pedagogia que participaram da pesquisa, chama nossa
atenção o fato dos possíveis elementos conteúdo, formação, emprego e trabalho aparecerem
no núcleo das representações elaboradas pelos ingressantes parecem ancorar os sentidos de
currículo ora exigido como um documento de apresentação com os devidos comprovantes da
sua vida escolar e profissional, ora a um conjunto de conteúdos propostos no curso.
Enquanto concluinte do curso, parecem ancorar no planejamento da ação pedagógica,
entendido como um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente e
que necessita conhecimento e responsabilidade para executá-la.
De acordo com Abric (1998), uma das funções de uma representação social é orientar
comportamentos e práticas. Portanto, conhecer tais representações pode contribuir para o
debate sobre cognição, processos e práticas docentes.
Aponta ainda Abric (1998), para que duas representações sejam iguais, os núcleos centrais
que as organizam devem ser idênticos, o que nos leva a concluir que, de fato, as
representações de currículo apresentadas pelos ingressantes e concluintes são diferentes.
Pelo mesmo princípio teórico, podemos concluir que é cerne reverter esse quadro, quanto à
formação dos alunos de Pedagogia também necessita passar por mudanças radicais que
permitam que se inteirem mais profundamente de questões educacionais, de elaboração e avaliação
dos aspectos de desenvolvimento do seu curso.
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OS SIGNIFICADOS DE SER COORDENADORA PEDAGÓGICA:
NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
SANTANA, Poliana Marina M.- UNEB

Resumo
Este escrito intitulado: “Os significados de ser coordenadora pedagógica: narrativas e
representações sociais” objetiva compreender como as escritas narrativas nos memoriais e
nos diários de formação constituem dispositivos de identificação e reflexão de representações
sociais de coordenadoras pedagógicas sobre os modos de ser e fazer coordenação. A
discussão é tecida a partir de uma experiência de investigação-formação com seis
coordenadoras pedagógicas de uma escola da rede privada, da cidade de Feira de Santana-BA.
Os instrumentos utilizados para recolha dos dados foram o memorial e o diário de formação e
as bases teórico-metodológicas se centram na teoria das Representações Socais e na
abordagem (auto)biográfica. Apresenta, ainda de forma parcial, algumas representações
sociais sobre o ser e o fazer coordenação pedagógica, refletindo sobre como as histórias de
vida, formação e profissão estão engendradas nessas representações, que por sua vez,
justificam e orientam as práticas dessas profissionais.
Palavras-chave: Coordenação pedagógica. Representações Sociais. Narrativas.

Pra iniciar uma conversa...
Este trabalho, que apresenta ainda resultados parciais, se delineia a partir das reflexões
proporcionadas por uma experiência de investigação-formação realizada entre os anos de
2012 e 2013, em uma escola privada da cidade de Feira de Santana-BA, com seis
coordenadoras pedagógicas que se encontram no exercício da profissão, e demarca, a partir do
uso de memoriais de vida-formação-profissão e dos diários reflexivos, as representações do
grupo sobre o significado de ser coordenadora pedagógica. A discussão central objetiva
compreender como as escritas narrativas nos memoriais e nos diários de formação, constituem
dispositivos de identificação e reflexão de representações sociais das coordenadoras sobre os
modos de ser e fazer coordenação pedagógica.
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Dessa forma, este estudo tece discussões acerca da coordenação pedagógica – o ser e o fazer a
profissão - a formação, as trajetórias que constituem este savoir faire e as representações
sociais que orientam e justificam as práticas dessas profissionais.
Trajetórias de uma investigação-formação
As atuais pesquisas no campo da formação em educação estão centradas na formação docente,
e, são fortemente influenciadas por uma produção intelectual de autores nacionais e
internacionais, cujo desenvolvimento de estudos utilizam uma abordagem teóricometodológica, tendo como ponto de partida a análise de narrativas dos percursos de vida,
formação e profissão. Atualmente, também as pesquisas no campo das representações sociais,
principalmente as que buscam elucidar a subjetividade, tem buscado no método
(auto)biográfico subsídios para entender como as representações sociais são apreendidas e
quais práticas o sujeito produz a partir delas.

As representações sociais são historicamente construídas, dependem
da memória, estão estreitamente vinculadas aos diferentes grupos
socioeconômicos, culturais, étnicos e às diversas práticas sociais.
Então, compreender como vão sendo construídas tais representações
significa compreender o próprio processo da sua constituição,
processo que envolve uma análise sobre como os conhecimentos de
vida, os saberes, os saberes biográficos, vão sendo construídos em
determinados contextos sociais e no próprio processo formativo
(DURAN, 2011, p. 104).

Dessa forma, é preciso refletir sobre o impacto das representações sociais na constituição do
sujeito, e principalmente, como esse sujeito apreende essas representações e que atitudes são
demandas a partir das mesmas.
O diálogo entre a teoria das representações sociais e a concepção teórico-metodológica da
(auto)biografia já foi travado por alguns estudiosos (PASSEGGI, 2003; DURAN, 2009, 2011;
BARLETTO e SILVA, 2009) que reconhecem que ambas as abordagens são contemporâneas
e podem contribuir para estudos na área de educação.
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O método biográfico possibilita penetrar nos caminhos que o sujeito
percorre enquanto construtor que é da sua própria história, porque
vivenciou

experiências

marcadas

por

aspectos

formativos

e

profissionais, a partir de sua inserção num determinado contexto
cultural e coletivo responsável por sua identidade. Esse contexto
exerce influências nas suas decisões, no se jeito de ser e, inclusive, nas
formas como se expressa ou como “fala de si”. (DURAN, 2011, p.
91).

Portanto, esta proposta contemplou os registros das situações experienciadas no devir da
formação e narrativas (auto)biográficas a fim de compreender como esses instrumentos se
constituem dispositivos de identificação e reflexão de representações sociais das
coordenadoras sobre os modos de ser e fazer coordenação pedagógica. O elemento fundante
desta prática centrou-se na reflexão através de relatos dos registros sobre os percursos
formativos e as experiências vivenciadas nas etapas correspondentes à formação. Sendo
assim, a adoção do memorial e do diário de formação, como instrumento de pesquisa, onde
foram registrados os itinerários de formação, reafirm a necessidade de superar um modelo de
formação pautado exclusivamente em duas situações/procedimentos básicos e sequenciados:
exposição e reprodução.
Segundo D’Ávila (2008, p. 39), “As implicações das narrativas de formação nas práticas
educativas a partir da escrita de si, revelada nas narrativas da trajetória de escolarização,
funcionam como alavanca e ancoragem no processo de formação [...]”. A autora, ao falar da
aprendizagem, defende que esta se dá, primeiramente, pelo reconhecimento de si, além do
acesso a diferentes memórias, representações e subjetividades que o processo identitário
comporta. Nesse sentido, Jodelet (1984) destaca que as representações sociais precisam ser
estudadas pela articulação dos elementos afetivos, mentais, sociais e pela integração cognição
– linguagem – comunicação, pois são estes elementos que afetam as representações e as
realidades as quais elas interveem. Desse modo, as coordenadoras pedagógicas em formação
foram tecendo inferências sobre os processos formativos, as relações estabelecidas no espaço
escolar, a organização e a dinâmica do seu fazer e, o mais relevante, se formando, se
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constituindo e se sentindo coordenadora pedagógica, uma vez que, as formações
proporcionadas a essas profissionais geralmente estão direcionadas ao trabalho docente e não
especificamente à coordenação pedagógica.
Sobre esta questão, Carneiro, Moreira e Souza (2013, p. 32) destacam:

As exigências profissionais postas aos professores e coordenadores
pedagógicos são diferenciadas, remetendo, assim as demandas de
formação e de conhecimento igualmente distintas, uma vez que os
profissionais vinculados à coordenação pedagógica das escolas
enfrentam cotidianamente problemas que estão além daqueles
inscritos ao contexto específico do docente em sala de aula.

Ao contrário do que defende os autores, percebe-se uma forte tendência de subvalorização dos
conteúdos voltados para a formação do coordenador pedagógico e, em contrapartida, uma
ênfase na preparação dele como professor, que deve se preocupar com a indisciplina, com o
currículo, o planejamento, a avaliação, entre outros tantos temas de maneira restrita. Destarte,
desconsidera-se reflexões indispensáveis, tais como: a mediação da construção curricular na
escola, a configuração dos momentos do planejamento e da avaliação como momento
político-formativo, ou ainda, as estratégias de ensino-aprendizagem para o adulto professor.
Colares, Rocha e Duarte (2013, p.15) destacam que “[...] é importante considerar a relação
central entre a formação continuada da equipe de gestores escolares e o avanço da qualidade
do ensino [...]” (p. 15). A coordenação pedagógica é parte da equipe dessa gestão e atua como
articuladora dos processos educativos (COLARES, ROCHA E DUARTE, 2013), portanto, a
formação desses profissionais pode ser uma via para o fortalecimento do ato educativo.
Assim, foi premissa desta proposta repensar sobre o coordenador pedagógico, e falar da
constituição deste implica também em desvelar a relação que ele tem com o seu processo
formativo e autoformativo. Uma vez que a sua função, embora densa, pode ser resumida em
três elementos – formação, articulação e transformação (PLACCO, ALMEIDA E SOUZA,
2011) – é preciso pensar em uma formação específica que contemple a complexidade desta
tríade. Gatti, Barretto e André (2011) chamam a atenção para alguns aspectos que consideram
essenciais no processo de formação continuada: a subjetividade, os conhecimentos
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profissionais específicos e a dimensão institucional. Estes elementos se entrecruzam na
constituição do coordenador pedagógico, nas suas maneiras de conceber – fazer – viver a
profissão. Essa tríade, tecida também a partir da formação, permite que o coordenador
aprenda a profissão, por isso, a necessidade de focar na especificidade de atuação deste
profissional.
Contudo, vale ressaltar que o objetivo dessa investigação-formação não foi avaliar a escola ou
mesmo as suas ações de formação - como tem considerado o lugar de coordenador
pedagógico como espaço de aprendizagem - embora compreenda a importância de contemplar
uma análise sobre essas ações posteriormente. Entretanto, o eixo estruturante desta pesquisa é
buscar compreender como as escritas narrativas nos memoriais e nos diários de formação
constituem dispositivos de identificação e reflexão de representações sociais das
coordenadoras pedagógicas sobre os modos de ser e fazer coordenação pedagógica.
Desta forma, busquei compreender como seus percursos de vida, formação e profissão estão
relacionadas à forma com a qual exercem a função de coordenadoras pedagógicas, ao passo
que tentei perceber que representações sociais essas coordenadoras possuem sobre a
profissão, uma vez que estas justificam e modelam as práticas do sujeito, ajudando a definir,
portanto, a sua identidade profissional. Essa relação história - representações - práticas toma
forma de um processo em movimento, que se constitui ao longo do tempo, tendo como
principal elemento o sentido de pertencimento do indivíduo com o seu espaço de vivência.
Por isso, busquei compreender o movimento que fazem entre a escolha da profissão docente e
o exercício da coordenação pedagógica. Esse sentimento de pertencer a profissão que exerce,
de conceber o espaço dela como lócus das práticas e da produção de conhecimento é que foi o
pano de fundo desta investigação-formação, no sentido de estabelecer uma relação entre
formação e o exercício da coordenação pedagógica.
Para tanto, a trajetória teórico-metodológica proposta para o presente estudo parte de uma
abordagem qualitativa, no âmbito da investigação-formação, utilizando o método
(auto)biográfico.
Uma vez que as narrativas assumem e desempenham uma dupla
função, primeiro no contexto da investigação, configurando-se como
instrumento de recolha de fontes sobre o itinerário de vida, e em
segundo lugar, no contexto de formação (...), constituem-se como
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significativo instrumento para a compreensão do desenvolvimento
pessoal e profissional. (SOUZA, 2008, p. 92)

Assim, as metodologias utilizadas foram capazes não só de dar voz às coordenadoras, mas,
sobretudo, de saber ouvi-las, possibilitando, desse modo, o registro das reflexões e
interpretações do seu modo de vida e profissionalização no exercício da coordenação
pedagógica. Permitiram também evocar memórias que certamente influenciam na postura e
nas escolhas profissionais. Sobre isso, Ferrarotti (2010) ressalta que a abordagem
(auto)biográfica possibilita uma compreensão da história enquanto memória do passado,
consciência crítica do presente e premissa operatória do futuro. Questão também defendida
pela teoria das representações sociais. Estudar as representações sociais não significa olhar
apenas o todo, obliterar o sujeito individual, permite entender, segundo Duran (2009), em
quais valores estão ancoradas as escolhas e atitudes dos sujeitos, porque as representações tem
função justificatória e de orientação das práticas. Por outro lado,

A memória, como um dos processos mentais superiores, como
processo em movimento, em mudança, desenvolve-se pela interação
social humana, variando histórica e culturalmente a partir dos
conhecimentos, dos valores e das condutas organizadas socialmente.
Isto significa dizer que a base dos processos da memória está na vida
social do indivíduo (DURAN, 2009, s/n)

Essa discussão possibilita perceber o quão ambivalente é a constituição do sujeito que é
engendrado a partir da interação individual – social. Logo, “[...] representações sociais,
memórias e práticas implicam-se mutuamente [...]” (BARLETTO e SILVA, 2009, p. 107),
porque possibilitam aprofundar a compreensão sobre os significados e sentidos atribuídos
pelo sujeito a determinado objeto (BARLETTO e SILVA, 2009). Nesse sentido, Moscovici
(1978, p.9) postulou que “Sujeito e objeto não são essencialmente distintos”, porque ao
mesmo tempo em que o sujeito reproduz o objeto, ele é capaz de recriá-lo, reconstituí-lo,
reconstruí-lo, dado o caráter simultâneo de estabilidade e mobilidade, rigidez e dinamicidade,
em que se assentam algumas características das representações sociais. Quanto a essas
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características, Borges (2007 apud PARDAL et al 2009, p. 48) acrescenta que as
representações sociais são “consensuais e marcadas por fortes diferenças individuais”.
Baseado neste pressuposto, onde consensos e diferenças buscam se equilibrar na mesma corda
bamba, pode-se evidenciar a importância da articulação entre as representações sociais e o
método (auto)biográfico. Para Duran (2011, p. 89), “[...] os fundamentos epistemológicos do
método biográfico se assentam numa razão dialética capaz de compreender a práxis sintética
recíproca, que rege a interação entre indivíduo e seu sistema social”. Ademais, as duas
abordagens consideram essenciais dois elementos: a subjetividade e a historicidade (DURAN,
2011).
Para dar conta desses elementos, os dispositivos de formação utilizados, que se constituíram
também como fontes de recolha de informações, foram o memorial e o diário de formação. O
memorial por possuir a qualidade de provocar transformação na forma como as pessoas
compreendem a si próprias, aos outros, ao contexto social, político, cultural e histórico em
que viveram, além das suas experiências. Este dispositivo possibilita a escrita das histórias de
vida em formação, as quais “[...] tentam identificar as marcas deixadas no caminho, para
decodificar as direções que elas podem esboçar” (PINEAU, 2011, p. 29). Trata-se de um
importante dispositivo de investigação-formação, pois permite recordar as marcas que
formam o sujeito, refletindo a mudança de práticas.
Já o diário de formação, experiências e práticas, foi um instrumento inspirado na proposta dos
“Diários de aula”, defendidos por Zabalza (2004). De acordo com o autor, a partir do diário,
os sujeitos “reconstroem a sua ação, explicitam simultaneamente o que são as suas ações e
qual é a razão e o sentido que atribuem a tais ações” (ZABALZA, 2004, p. 30). Assim, a
funcionalidade do diário foi de fazer as coordenadoras registrarem, refletirem e reconstruírem
a própria prática a partir dos conhecimentos construídos durante a formação, e ao contrário,
ressignificar a formação com base nos elementos presentes na sua prática cotidiana.
Estes instrumentos possibilitaram a percepção de o quanto o fazer profissional é carregado de
conceitos, valores, representações, crenças/concepções e afetos que foram se constituindo ao
longo das suas vidas e dos seus processos formativos.

Terminando a conversa, mas não o assunto...
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Sabemos que revisitar memórias dos itinerários e partilhá-las, não é uma tarefa fácil porque é
um exercício que mobiliza lembranças, histórias de afetos e desprazeres. Este tipo de
atividade se constitui como formativa porque leva o sujeito a questionar sobre a vida, as
aprendizagens, as experiências e sobre o fazer profissional (SOUZA, 2008). Não tão distante,
possibilita ao formador conhecer um pouco mais sobre as histórias de cada participante do
grupo, suas singularidades, dificuldades, resistências, formas de aprender e produzir a
profissão. Assim, a produção e a socialização dos memoriais e dos diários além de colocar as
coordenadoras como autoras, narradoras e protagonistas dos seus percursos de vida-formaçãoprofissão, facilitaram um diálogo entre elas e o seu fazer profissional.
Foi possível, a partir destes dispositivos, perceber o quanto a profissão docente, o amor pelas
crianças, os modelos de coordenação que tiveram como alunas e professoras, o lugar da
coordenação constituído a partir do estereótipo da “excelente professora” e a não escolha
profissional estavam latentes no exercício profissional dessas coordenadoras e ancoravam as
suas representações sociais sobre os modos de ser e fazer coordenação pedagógica. Essas
representações constituem-se em práticas cotidianas, como defende Mazzotti (2010, p. 158),
“Os ritos sociais constituem um ethos, os modos regulares de agir e decidir(...)”.
Nesse sentido, o diálogo entre memórias e histórias, proporcionadas pelos memoriais; e entre
experiências, teoria e prática, proporcionadas pelos diários durante a formação, possibilitaram
não apenas responder o questionamento elencado no escopo desta proposta, mas,
proporcionaram aprendizagens que geraram mudanças nas práticas profissionais das
coordenadoras pedagógicas, conforme assegura Placco e Souza (2006), a aprendizagem do
adulto acontece de fato quando as experiências podem ser interpretadas, e principalmente,
quando ações são desencadeadas.
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Resumo
O presente trabalho discute as representações sociais do campo de atuação do pedagogo
elaboradas pelos estudantes do curso de Pedagogia. A análise da organização interna da
representação nos permitiu entender como a mesma está estruturada: no núcleo central os
elementos escola e professor, vinculados à trajetória histórica do curso e à função docente do
pedagogo, no sistema periférico, elementos que conferem um sentido de amplitude ao curso,
com possibilidades de atuação em diversos ambientes.
Palavras-chave: Atuação do pedagogo; Estudantes; Curso de Pedagogia.

Introdução
O presente trabalho, recorte da pesquisa de mestrado sobre as representações sociais do
campo de atuação do pedagogo pelos estudantes de pedagogia, tem como objetivo identificar
o conteúdo e a organização interna dessa representação, visando o aprofundamento acerca do
conhecimento elaborado e compartilhado por esse grupo no tocante à função do pedagogo na
atual sociedade, marcada por profundas transformações sociais, econômicas e culturais.
O curso de Pedagogia é regido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que fixam sua
destinação, aplicação e finalidade, além das aptidões requeridas ao profissional e a
abrangência da formação a ser desenvolvida no curso. As DCNs determinam que o curso deve
destinar-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, abrangendo também a docência nos cursos de Ensino Médio,
na modalidade Normal e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar, além de prever a formação para outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos (BRASIL, 2006).
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Desta forma, o curso de Pedagogia tem como eixo central e base de sua formação a docência.
Destarte, intenta-se para o mesmo uma formação que estimule a compreensão da
complexidade educacional, da escola e de sua organização; a investigação (pesquisa) no
campo educacional; e a gestão da educação em diferentes contextos. Para isso é necessário
que em articulação com a preparação para a docência, o curso englobe a pesquisa, a produção
do conhecimento no campo pedagógico, o estudo reflexivo das ciências que dão suporte à
pedagogia, bem como o estudo aprofundado e crítico sobre a escola e seu funcionamento, a
prática educativa e da gestão escolar e não-escolar.
Assim, este curso deverá ser articulado em três grandes eixos: docência, gestão e produção de
conhecimento, tendo a docência como eixo central e compreendendo-a em sentido ampliado,
englobando todas essas outras dimensões. Nessa direção as DCNs estabelecem que a
formação do licenciado em Pedagogia precisa procurar proporcionar a reflexão crítica, a
experiência nas diversas áreas de atuação e em atividades de investigação, a articulação entre
os

conhecimentos

filosóficos,

históricos,

antropológicos,

ambientais,

ecológicos,

psicológicos, linguísticos.

O curso de pedagogia no âmbito do centro de educação da ufpe
O curso de Pedagogia do Centro de Educação da UFPE também passou por reformulações
com o intuito de se adequar às novas exigências da legislação e às novas demandas
profissionais da sociedade, instituindo sua reforma em 2007, a fim de buscar uma formação
mais sólida e completa para o profissional nela formado, e de adequar seu curso às
normatizações das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (UFPE, 2007).
Constituindo-se em um curso de Licenciatura, tem o objetivo de formar para a atuação no
Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, cursos de Ensino
Médio, na modalidade Normal e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos, funcionando nos três turnos, matutino, vespertino e noturno e possuindo uma
carga horário total de 3.210 horas/aula e duração mínima de 5 anos (UFPE, 2007).

A teoria das representações sociais
Moscovici (1978) concebe as representações sociais como teorias do senso comum,
produzidas e partilhadas socialmente que orientam as práticas e justificam as condutas de
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grupos sociais, assim como a compreensão de mundo dos sujeitos a partir da criação e difusão
de conceitos, explicações e afirmações acerca de determinado objeto social.
Nesse sentido, as representações sociais servem como guias da ação, uma vez que modelam e
constituem os elementos do contexto no qual ocorrem, e desempenham, ainda, certas funções
na manutenção da identidade social e do equilíbrio sociocognitivo, já que o sujeito, ao
representar um objeto, se representa nesta relação (MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2005).
Enquanto estruturas cognitivas, sociais e afetivas que se constituem em formas de
conhecimento prático orientado para a compreensão do mundo e da comunicação, as RS
possuem uma estrutura organizacional e um conteúdo interno. Abric (2000) propõe uma
abordagem estrutural no estudo das representações sociais, que, segundo ele, são formadas
por um núcleo central e um sistema periférico, sendo o núcleo central determinado pela
natureza do objeto, pelo tipo de relações que o grupo mantém com o objeto e pelo sistema de
valores e normas sociais que estão enraizados no grupo. Ele é o elemento estável e rígido da
representação, assegurando sua continuidade em contextos móveis e evolutivos, resistente a
mudanças. O núcleo central é que vai definir a representação, ou seja, se ele mudar, toda a
representação mudará.
Os elementos periféricos também são componentes da representação, situando-se em torno do
núcleo central. Sua principal função é a de proteger o núcleo, porém também de regulação da
representação. Eles são mais móveis e flexíveis, mais sujeitos a mudanças. O sistema
periférico está mais ligado às características individuais e ao contexto imediato; aqui o
sistema cognitivo do sujeito tem vez, resultando em práticas diferenciadas.
Segundo Abric (2000), a estrutura das RS deve ser compreendida a partir do duplo sistema
constituído pelo núcleo central e pelo sistema periférico, o que explica o caráter ao mesmo
tempo estável e rígido, mutante e flexível das representações, que são simultaneamente
consensuais e marcadas por diferenças interindividuais.

Percurso teórico-metodológico
A pesquisa foi realizada no curso de Pedagogia oferecido no Centro de Educação da
Universidade Federal de Pernambuco, da qual participaram 103 estudantes concluintes (8º e
9º períodos), matriculados nos três turnos oferecidos (manhã, tarde e noite).
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Os dados aqui tratados constituem-se um recorte de nossa pesquisa de mestrado, da etapa em
que aplicamos a teste de associação livre. A técnica da associação livre permite um acesso
mais rápido e fácil aos elementos constituintes do universo semântico do objeto de
investigação, além de conhecer sua estrutura e organização interna, particularmente com a
identificação dos elementos centrais e periféricos da representação; mediante um estímulo
indutor, os sujeitos são solicitados a expressar palavras ou expressões que lhes tenham vindo
instantaneamente à memória. O método possui a vantagem de possuir um caráter mais
espontâneo, permitindo uma facilidade de acesso aos elementos da representação (ABRIC,
2000).
O teste de associação livre teve como expressão indutora “Campo de atuação do pedagogo”, à
qual o estudante tinha que atribuir cinco palavras e, em seguida, escolher dentre as cinco, duas
palavras, em ordem de importância.
A análise foi realizada com o auxílio do software EVOC, que realiza o cruzamento
quantitativo e estatístico da frequência de emissão das palavras evocadas no teste de
associação livre, combinada com a ordem de importância atribuída pelo sujeito, formando um
quadro de análise, denominado quadro de quatro casas, que permite uma melhor
sistematização de tais dados, combinando a ordem média das frequências (MF) e a média das
ordens médias de evocação (MOME).

Representações sociais do campo de atuação do pedagogo
Na análise das evocações realizadas pelos sujeitos, contabilizamos um quantitativo total de
511 palavras, sendo 139 destas diferentes entre si. Após o tratamento dos dados, foi
construído o quadro de quatro casas referente à expressão “Campo de atuação do pedagogo”,
que nos possibilitou apreender o conteúdo geral da representação social dos estudante e, mais
especificamente, sua organização interna, identificando os elementos que possivelmente
constituem o núcleo central da representação, bem como os elementos do sistema periférico,
conforme podemos observar no quadro a seguir:
Quadro 1 – Quadro de quatro casas gerado pelo EVOC a partir dos elementos associados à expressão indutora
“campo de atuação do pedagogo”
F >= 10 /OME< 2,5
F >= 10 /OME> 2,5
F
OME
f
OME
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Escola
Professor

65
10

1,615
2,00

F
5
6

OME
2,400,
2,333

F < 10 /OME< 2,5
Diversificado
Educação

Coordenação
Empresa
Gestão
Hospitais
Movimentos-sociais
Ongs
Recursos-humanos
Sala-de-aula
F < 10 /OME> 2,5
Amplo
Creche
Ensino
Formação
Mal-remunerado
Pesquisa
Universidade

16
49
13
35
10
35
12
17

3,313
3,306
3,615
3,914
2,900
3,314
3,500
2,882

f
9
5
7
7
7
8
9

OME
2,556
3,400
2,857
4,000
2,714
2,875
2,889

O quadro indica que os elementos que possivelmente constituem o núcleo central da
representação social do campo de atuação do pedagogo pelos estudantes de Pedagogia são
escola e professor, situando-se no quadrante superior esquerdo do quadro de quatro casas.
Levando em conta que o núcleo central constitui a base comum e consensual da
representação, resultante da memória social do grupo e de seu sistema de normas,
compreendemos que os elementos escola e professor encontram-se diretamente relacionados
à função histórica do pedagogo e do curso de Pedagogia. O sistema central é essencialmente
social e ligado às condições históricas, sociológicas e ideológicas, associadas aos valores e às
normas do grupo social.
Esses elementos apontam para uma representação vinculada ao ambiente escolar, enquanto
espaço de atuação profissional do pedagogo, e à função de professor enquanto principal
atribuição a ser desempenhada nesse espaço. É importante observar que, historicamente, o
pedagogo sempre teve a escola como espaço primordial de sua atuação. Além disso, as
próprias DCNs estabelecem a docência como base de formação do pedagogo e a escola como
campo prioritário de atuação desse profissional. Nesse sentido, a representação do campo de
atuação do pedagogo é permeada por valores históricos e sociais atribuídas a esse objeto.
Dessa forma, é possível inferir que essa representação vai se firmando na formação inicial do
pedagogo, levando em conta não só a base legislativa que regulamenta o curso, como também
seu funcionamento e estrutura, pois prioriza em sua grade curricular disciplinas voltadas para
a formação docente e os estágios curriculares (práticas pedagógicas) prioritariamente em
ambientes escolares. Compreendemos, pois, que os elementos centrais dessa representação
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estão fundamentados em elementos históricos do objeto, mas também do contexto social e
cultural em que atualmente está inserido.
Segundo Abric (2000), o núcleo central das RS é definido pela natureza do objeto
representado, pelas relações mantidas pelo grupo com o objeto, e regido pelo sistema de
valores e normas sociais que fazem parte do ambiente em que o grupo está inserido. Possui a
característica de manter a estabilidade da representação em contextos móveis e evolutivos,
resistindo às mudanças, o que explicaria, em meio às novas aptidões exigidas do egresso do
curso de Pedagogia e aos novos espaços de atuação atribuídas ao pedagogo, a permanência da
representação desse profissional enquanto professor e da escola enquanto espaço de trabalho.
No quadrante superior direito, que representa os elementos periféricos mais ligados ao núcleo
central, podemos perceber a presença dos elementos coordenação, empresa, gestão,
hospitais, movimentos-sociais, ONGs, recursos-humanos e sala-de-aula.
Os elementos empresa, hospitais, ONGs, movimentos-sociais e sala-de-aula podem ser
categorizados como espaços de atuação, e permitem uma compreensão de quais espaços são
considerados como possíveis para o exercício profissional do pedagogo. O sistema periférico
protege o núcleo central, incorporando novos elementos à representação sem que a mesma
seja modificada. Podemos, então, inferir que esses elementos foram integrados às
representações, mas sem que houvesse ruptura do núcleo central.
Essas novas áreas de atuação do pedagogo começam a fazer parte da formação desse
profissional e da realidade do curso de Pedagogia a partir da definição das DCNs, que
passaram a reger o curso desde 2006. Embora reconheçam a profissão docente como eixo da
formação do pedagogo e a escola como principal campo de atuação desse profissional, as
Diretrizes Curriculares Nacionais relacionam outros espaços não escolares como locais de
exercício profissional do pedagogo, onde este deverá desempenhar funções educativas e
pedagógicas. Autores como Libâneo (2010) e Pimenta (2011) identificam a possibilidade de
atuação do pedagogo em espaços escolares e não escolares, citando como principais
ambientes extra-escolares as empresas, instituições hospitalares, meios de comunicação,
espaços não-formais de educação, entre outros
Os elementos coordenação, gestão e recursos-humanos indicam as funções que o pedagogo
pode exercer nesses diversos ambientes. Como dispõem as diretrizes curriculares nacionais,
as atividades elencadas como atribuições do pedagogo são: planejamento, execução,
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coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas, projetos e experiências educativas em
ambientes escolares e não escolares (BRASIL, 2006). O termo sala-de-aula, por sua vez,
apresenta ligação mais direta com os elementos do núcleo central, uma vez que é o ambiente,
dentro da escola, em que o professor exercerá sua profissão.
Já no terceiro quadrante (inferior esquerdo), reconhecemos a presença dos termos
diversificado e educação. O termo educação se constitui elemento dessa representação pelo
fato de que a inserção do pedagogo em quaisquer que sejam os ambientes de trabalho está
diretamente ligada à concepção de que a educação constitui-se como o elemento norteador de
sua atividade profissional. Ou seja, o pedagogo atua em espaços em que sejam previstas
práticas educativas, entendendo-se educação em seu sentido mais amplo. Por isso, esse
elemento dialoga com o outro termo presente nessa periferia, diversificado, que corrobora a
interpretação de que a educação pode acontecer em contextos e ambientes diversificados.
Os termos constituintes do quarto quadrante (inferior direito) são considerados elementos da
periferia mais distante do núcleo central, a saber: amplo, creche, ensino, formação, malremunerado, pesquisa e universidade. A periferia mais distante inclui os elementos mais
diversificados da representação, mas que, ainda assim, apresentam ligação com os demais
elementos e resguardam as características mais subjetivas da representação.

Considerações finais
No decorrer desta pesquisa, buscamos compreender as representações sociais do campo de
atuação do pedagogo elaboradas pelos estudantes do curso de Pedagogia. Entendemos que na
elaboração de tais representações entrelaçam-se diversos aspectos, de ordem social e
subjetiva, dos quais podemos destacar os sentidos atribuídos ao curso e as concepções das
atividades profissionais exercidas pelo pedagogo.
Essas considerações nos fazem compreender que as representações sociais não são apenas
opiniões, atitudes ou imagem de, mas também uma teoria sobre um objeto, integrando-o a
uma rede de relações e significados de sua realidade social, num processo de interação com os
demais membros desse meio, funcionando como um sistema de interpretação dessa realidade
que orienta as práticas e justifica as condutas dos indivíduos.
Os resultados evidenciam uma representação do campo de atuação do pedagogo pautada em
duas perspectivas: ao mesmo tempo em que o campo de atuação do pedagogo é concebido
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pelos estudantes como voltado para a escola e para a docência, ele também é considerado
amplo, com possibilidade de atuação em diversos ambientes.
A análise da organização interna dos elementos constituintes da representação nos permitiu
entender tais concepções. Na elaboração dessas representações destacamos aspectos históricos
e mais concretos que regem o curso quando nos deparamos com a concepção mais voltada
para o pedagogo no ambiente escolar e exercendo principalmente atividades de ensino. Essas
representações são mais relacionadas ao sistema central, que está ligado à memória social e à
história do grupo, além de ser mais estável e rígida.
Ao mesmo tempo é possível identificar outro aspecto mobilizado na construção dessas
representações, mais voltado para o contexto atual, integrando as mudanças e novas
configurações desse campo, e, por isso, mais relacionado ao sistema periférico. Essa
representação em que o estudante atribui ao campo de atuação do pedagogo um aspecto de
amplitude e de possibilidade de exercício em diversos ambientes articula-se com perspectivas
de ascensão profissional, de melhores condições de trabalho e de remuneração, e de maior
valorização profissional.
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Resumo
O presente trabalho é parte de estudos realizados durante as reuniões semanais do projeto
“Diagnóstico da qualidade de ensino no PROEJA: um estudo na Região Norte e/Noroeste
Fluminense, com foco nos aspectos formativos e metodológicos”, financiado pelo programa
Observatório da Educação (Obeduc) da CAPES/MEC. A pesquisa tem por objetivo analisar o
relacionamento dos alunos com a leitura em salas de aula de ensino de jovens e adultos
integrado ao curso profissionalizante (PROEJA) para, a partir dessa observação,
investigarmos como ocorre a interação professor x aluno no que tange à linguagem utilizada
por esses sujeitos no contexto de ensino-aprendizagem. Adotaremos, integrado à Teoria das
Representações Sociais de Moscovici (2012) o conceito de código linguístico, proposto por
Basil Bernstein (1996), sociólogo inglês, que nos relata que, em uma sociedade dividida em
diferentes classes, existem relações sociais que, além de regularem o nível vocabular dos
indivíduos nela inseridos, agem seletivamente sobre as escolhas léxico-sintáticas e sobre os
significados construídos durante o processo de aprendizagem. Tomaremos, como ponto de
partida, a hipótese de que as representações sociais construídas pelos alunos dos cursos
PROEJA durante o processo de desenvolvimento da leitura, os fazem, por muitas vezes,
adotar posturas negativas em relação a essa habilidade; contribuindo para um distanciamento
entre eles e essa importante ferramenta de aquisição da linguagem. Além disso, o professor,
acostumado a usar um linguajar específico de sua área de conhecimento, pode estar
tacitamente colaborando para um exercício de poder que o faz dificultar a comunicação com
alunos cujas formas de socialização não o levaram a dominar o mesmo capital linguístico.
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Trata-se de uma pesquisa em andamento, de caráter qualitativo, que se realiza por meio de
entrevistas com grupos selecionados e de observações participantes de aulas de Língua
Portuguesa ministradas em cursos técnicos oferecidos para a modalidade de ensino de jovens
e adultos; utilizando, em princípio, o método comparativo a fim de estabelecer um paralelo
entre o tema proposto e os dados obtidos. A relevância desta pesquisa está pautada em suas
dimensões social e política, uma vez que as práticas pedagógicas da leitura devem ser vistas
como um fator, necessariamente, de inclusão, e não de exclusão social.
Palavras-chave: Representações sociais, Códigos linguísticos, Leitura, Inclusão social, Proeja.

Abstract
This paper is part of studies performed during weekly meetings of the project "Teaching
quality diagnosis in PROEJA courses: a study in the North and Northwest of Rio de Janeiro
state with focus on formative and methodological aspects", supported by the Observatório da
Educação (Obeduc) program of Capes/MEC. The aim of this research is to examine the
relationship of students with reading in classrooms of young and adults teaching integrated
with vocational course (Proeja) so that, from this observation, we investigate how the
interaction teacher x student occurs regarding the language used by these subjects in the
teaching and learning context. We intend to adopt, along with the Theory of Social
Representations of Moscovici (2012), the language code concept, proposed by Basil Bernstein
(1996), English sociologist, which reports that, in a society divided into different classes,
there are social relations that, in addition to regulating the vocabulary level of individuals
inserted in it, act selectively on lexico-syntactic choices and on the meanings constructed
during the learning process. We will take, as a starting point, the assumption that social
representations built by students of PROEJA courses during the process of reading
development, make them, for many times, adopt negative attitudes towards this skill;
contributing to a gap between them and this important tool of language acquisition.
Furthermore, the teacher, accustomed of using a specific language of their area of expertise,
may be tacitly collaborating to an exercise of power which makes him raise difficulties in
communication with students whose forms of socialization did not take him to dominate the
same linguistic capital. This is an ongoing study, on a qualitative basis, which takes place
through interviews with selected groups and through participant observations of Portuguese
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Language classes taught in technical courses offered for young adult education; using,
basically, the comparative method in order to establish a parallel between the theme and the
data obtained. The relevance of this research is grounded on its social and political
dimensions, since the pedagogical practices of reading should be seen as a factor necessarily,
not of exclusion, but of social inclusion.
Key words: Social representations, Linguistic codes, Reading, Social Inclusion, Proeja.

Introdução
Este trabalho emerge das discussões do projeto “Diagnóstico da qualidade de ensino no
PROEJA: um estudo na Região Norte e/Noroeste Fluminense, com foco nos aspectos
formativos e metodológicos” e tem por base a leitura, o ato de ler, objeto de estudo desde o
Ensino Fundamental, e as representações sociais que os alunos de cursos técnicos integrados
ao ensino de jovens e adultos (Proeja) possuem sobre ela; tendo em vista as influências
socioculturais que constroem as realidades diversas e servem como meio para interação e
sentido entre os indivíduos.
O contato com alunos de Proeja oportunizou-nos a descoberta de um universo de
enfrentamentos entre o que se ensina e aquilo que se espera que o aluno aprenda durante as
aulas de línguas. Essas dificuldades parecem ocorrer, sobretudo, em virtude das falhas de
compreensão entre os sujeitos presentes no ambiente escolar; fato que, muitas vezes, acaba
por gerar opiniões negativas em relação a um dos grandes objetivos do aprendizado de
línguas: a leitura. Observa-se também uma baixa autoestima dos alunos no que tange a essa
área de conhecimento, o que acaba por desencadear obstáculos ao longo das aulas e faz
emergir alguns questionamentos sobre os sentidos construídos durante os anos escolares.
Identificar, pois, tais representações e investigar os conflitos enfrentados por alunos de cursos
Proeja durante a leitura serão objetos de nossa pesquisa de modo a tentarmos desvendar que
caminhos levaram esses alunos a adotarem determinada postura e a formarem determinada
opinião.
Adotaremos a Teoria das Representações Sociais como base teórica e metodológica deste
trabalho por acreditarmos que, através dela, obteremos suporte para mergulharmos mais a
fundo no mundo das ideias e imagens subjacentes à construção da leitura que atingem olhos e
ouvidos dos sujeitos e penetram em suas mentes sem que percebam.

1307

Dessa forma, tentaremos compreender melhor os estudantes de cursos Proeja e suas relações
com a leitura, observando como o contexto social em que estão imersos pode atuar
substancialmente para a construção dos sentidos no processo de interação verbal e, a partir
daí, talvez contribuir para orientar e apoiar o trabalho do professor em torno de questões de
compreensão textual, processo que permeia muitas das atividades sociais, linguísticas e
cognitivas do ser humano.

Hipótese
Como ponto de partida, adota-se, neste estudo, a hipótese de que o ato de ler pode estar
marcado pelos recursos de que os indivíduos dispõem para entrar nele, entendendo recursos
como as normas, as estruturas e as convenções sociais que são internalizadas pelos sujeitos
durante sua formação. Nesse sentido, as relações com a leitura podem apresentar dissonância
e os conceitos propostos podem não ser adquiridos igualitariamente por todos os grupos de
alunos, uma vez que os discursos produzidos por professores e alunos e os significados
construídos são regidos socialmente e possuem realizações linguísticas específicas dentro de
diferentes grupos sociais. Dessa forma, tem-se a seguinte hipótese: as representações dos
alunos sobre a leitura influenciam o processo de evolução dessa habilidade no contexto
escolar.

Perspectivas sobre o aprendizado de leitura
Uma preocupação constante de Bakhtin (2006, p. 124) era enfatizar a característica social da
língua e mostrar que ela se apresenta como um fenômeno em constante processo criativo. Ele
afirma que “a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no
sistema linguístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes”
(BAKHTIN, 2006, p. 127).
Sendo assim, segundo o autor, cada indivíduo realiza suas reflexões e tem seu mundo interior
com base em um “auditório social” próprio e bem estabelecido. A palavra que usa está
vinculada a si própria e ao outro e, mesmo que essa palavra seja extraída pelo locutor de “um
estoque social de signos disponíveis”, a realização deste signo na enunciação concreta só é
verdadeiramente determinada pelas relações sociais.

1308

Dessa forma, a língua deve ser vista como uma ação entre sujeitos, e não relação entre nomes
e coisas. Para haver comunicação efetiva, deve existir uma negociação entre os interlocutores
participantes de uma dada situação.
No entanto, apesar de ser essa a visão preponderante em meios acadêmicos, observa-se, na
escola, um modelo de estudo de linguagem que parece ir na contramão dessa perspectiva. Em
outras palavras, encontram-se ainda estudos linguísticos sustentados basicamente em estudos
morfossintáticos em detrimento de questões sobre a circulação e a construção da linguagem.
Consequentemente, os alunos ainda lançam seus olhares sobre o texto como se ele fosse um
mero conjunto de palavras e de regras que as interligam e deixam de enxergar elementos que
vão além do gramatical e que são centrais para a compreensão do texto. Portanto, de um modo
geral, conforme postula Antunes (2010), hoje se podem encontrar dois grandes paradigmas
teóricos que tratam de questões de compreensão: (a) compreender é decodificar e (b)
compreender é inferir. Observam-se, de um lado, teorias que se baseiam na noção de texto
como um objeto a ser decifrado e, de outro lado, teorias baseadas na noção de texto como
atividade, tomando a compreensão como um processo de construção baseada numa atividade
mais ampla ancorada em estudos sociointeracionistas.
Neste trabalho, pretende-se adotar a postura orientada pelo paradigma (b), que postula a
compreensão como inferência; pois aqui se objetiva ver a língua como uma atividade sempre
interativa, na qual o processo de compreensão se dá como uma construção coletiva. Acreditase, portanto, na possibilidade de comunicação intersubjetiva e no partilhamento de
conhecimentos como um dado. O processo de compreensão desenvolve-se em atividades
inferenciais e, com essa posição, admite-se que compreender é partir dos conhecimentos
trazidos pelo texto e dos conhecimentos pessoais para produzir/inferir um sentido como
produto da leitura, como confirma a Professora Orlandi (2012, p. 70):

Para compreender, o leitor deve-se relacionar com os diferentes
processos de significação que acontecem em um texto. Esses
processos, por sua vez, são função da sua historicidade. Compreender
como um texto funciona, como ele produz sentidos, é compreendê-lo
enquanto objeto linguístico-histórico, é explicitar como ele realiza a
discursividade que o constitui.
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Portanto, a interpretação de um texto pretendida pelo enunciador só estará assegurada se
ambos os interlocutores compartilharem previamente de uma série de conhecimentos ou se
estes forem construídos colaborativamente durante o processo de interação, como acrescenta
Fish apud Zilberman (2001, p. 97): "[...] o sentido (do texto) constitui um evento, processo
que ocorre durante a leitura, subordinado às transformações por que passam as operações
mentais do leitor. O texto confunde-se à experiência que proporciona e à que o leitor carrega
consigo, perdendo todo o distanciamento".
O Professor Marcuschi (2008, p. 252) também afirma que “compreender é, essencialmente,
uma atividade de relacionar conhecimentos, experiências e ações num movimento interativo e
negociado”. Nesse sentido, compreender não equivale a decodificar mensagens como se a
atividade de compreensão fosse uma mera depreensão de sentidos a partir de elementos
postos no texto. O certo é que as inferências são produzidas com o apoio de elementos
cognitivos, linguísticos e sociossemânticos que operam integradamente.

A teoria das Representações Sociais
A teoria das Representações Sociais procura dar conta de um fenômeno no qual o homem
expõe sua capacidade de apoderar-se de conceitos do mundo através de afirmações e
explicações originadas no dia-a-dia, durante as interações sociais, a respeito de qualquer
objeto, social ou natural, para viabilizar a familiarização com esse objeto e garantir a
comunicação no interior de um grupo e também para interagir com outras pessoas e grupos.
Dessa forma, pode-se dizer que a tarefa básica de um estudo apoiado nas Representações
Sociais é “explicitar elementos de sentidos isolados ou combinados em construtos
representacionais; produzidos, mantidos e extintos em função de condições sociais específicas
vividas por indivíduos e grupos” (SOUZA FILHO, 2004, p. 113).
Este trabalho vem, portanto, apropriar-se fundamentalmente de conceitos extraídos da teoria
das Representações Sociais e levantar questionamentos sobre os discursos (re)produzidos
pelos alunos, a fim de desvendar possíveis interdiscursos presentes em sua formação dentro
do grupo social a que pertencem; pois, como nos relata Elias (1994, p. 21):
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[...] cada pessoa singular está realmente presa; está por viver em
permanente dependência funcional de outras; ela é um elo nas
cadeias que ligam outras pessoas, assim como todas as demais,
direta ou indiretamente, são elos nas cadeias que as prendem.
Essas cadeias não são visíveis e tangíveis, como grilhões de
ferro. São mais elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém
não menos reais, e decerto não menos fortes. E é a essa rede de
funções que as pessoas desempenham umas em relação a outras,
a ela e a nada mais, que chamamos “sociedade”.
Podemos seguir adiante com essas considerações e dizer que as representações sociais têm
como finalidade fundamental reduzir a margem da não-comunicação dentro de um grupo
através de certo grau de consenso entre seus membros, e o homem, no decorrer de suas
conversações, se orienta para modelos simbólicos, imagens e valores específicos, conforme
postula Sawaia (2004, p. 75):

[...] o conhecimento não descobre, e sim cria, pois a realidade
objetiva não é um a priori diante do homem como algo que se
cumpre compreender pela descrição fiel, ela é produto das
objetivações da subjetividade, entendida a subjetividade como
produto da subjetivação da objetividade. O empírico não é um
fenômeno físico, é um fenômeno humano, histórico, e o homem
é um ser significante que age sobre o mundo e o interpreta,
transformando-o, ao mesmo tempo em que é impregnado de
objetividade, que é a objetividade da práxis humana num arranjo
social em que grupos lutam por se afirmar e dominar.

Dessa forma, as representações sociais servirão de base para nosso trabalho na medida em
que, dependendo do diálogo construído entre o aluno e o texto e das imagens que os discentes
e docentes possuem sobre o ato de leitura, essa relação pode produzir um caleidoscópio de
emoções que resultará numa amizade ou numa hostilidade entre eles.
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Concepções conceituais dos códigos linguísticos de Basil Bernstein
Como referencial teórico de apoio, pretendemos usar o conceito de códigos linguísticos
proposto por Basil Bernstein (1996) que retoma as questões sociais e nos traz contribuições
para o campo da compreensão entre os sujeitos do discurso, dizendo que, numa sociedade
dividida em classes, existem relações sociais que, além de regularem o nível vocabular dos
indivíduos nela inseridos, agem seletivamente sobre as escolhas léxico-sintáticas e sobre os
significados construídos durante o processo de aprendizagem.
O autor inicia suas pesquisas sobre os códigos, indagando-se sobre a forma pela qual o
exterior se torna interior e como o interior se revela a si próprio e molda o exterior. Com esse
questionamento, ele começa a analisar o ambiente escolar e nota que existe uma discrepância
entre as formas de comunicação exigidas pela escola e as práticas comunicativas para a qual
alguns alunos se inclinavam. A partir de então, ele percebe que essa oposição requeria uma
descrição dos princípios geradores dessas formas opostas e da base social em que estavam
inseridas. Consequentemente, ele argumenta que as relações sociais regulam os princípios e
focos de comunicação e que esses criam regras de interpretação, relação e identidade para
seus falantes.
Ao longo de suas pesquisas, Bernstein buscou descrever e caracterizar os princípios geradores
das formas de fala e das relações sociais que as norteiam, apontando para o que ele chamava,
em seus primeiros trabalhos, de uso público da língua como uma forma identificada como
não-standard e uso formal da língua como a forma identificada como standard.
Posteriormente, ele acredita que os conceitos público e formal não permitem uma distinção
analítica adequada, funcionam num nível muito baixo de abstração e provavelmente
confundem-se semanticamente e, portanto, os substitui respectivamente por código restrito e
código elaborado, os quais regulam, de forma diferenciada, “a gama e as possiblidades
combinatórias de alternativas sintáticas para a organização do significado” (BERNSTEIN,
1996, p. 135).
Bernstein desenvolveu análises que se referiam à forma como conjuntos de relações sociais
nas quais os sujeitos estavam inseridos agiam de forma seletiva sobre aquilo que era escolhido
dentre os recursos linguísticos comuns. A base semântica dos códigos era expressa em termos
de significados particularistas, locais e estritamente dependentes do contexto no caso do
código restrito e, no caso do código elaborado, em termos de significados universalistas,
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menos locais, mais independentes do contexto. Ele pôde perceber também que a classe social
da família era extremamente relevante para explicar a orientação da fala e as relações
referenciais do indivíduo na medida em que crianças da classe média são mais capazes de
criar textos relativamente independentes do contexto e menos diretamente relacionados com
uma base material específica; enquanto crianças da classe operária são, de um modo geral,
relativamente dependentes do contexto, uma vez que se encontram mais diretamente
relacionadas com uma base material específica e estão, pois, imersas num contexto local e
pressupõem um conhecimento desse contexto no outro.
Através de estudos empíricos, Bernstein percebeu, portanto, que a diferença entre os
indivíduos de classes sociais distintas não é uma diferença de facilidade ou de capacidade
cognitiva, mas uma diferença em termos de regras de reconhecimento e realização usadas por
eles para ler o contexto, selecionar sua prática interativa e criar seus textos. Ele nos relata que:

Numa escola ou departamento que funcione com uma forte
classificação dos discursos (matérias escolares), existe um nível
de aquisição por parte do aluno, nível que é determinado pelo
próprio princípio de classificação. Assim, onde existe um
princípio de classificação forte, isso cria seu conjunto de regras
de reconhecimento especializadas para cada uma de suas
categorias (matérias escolares). Esse conjunto de regras de
reconhecimento especializadas se traduz, se transforma, na
sintaxe para a geração de significados legítimos (1996, p. 50).

Dessa forma, a teoria do código afirma que existe uma distribuição social desigual dos
princípios de comunicação e de suas práticas interativas. A escola, por sua vez, usa e quer ver
usado o código elaborado e, além disso, extrai significados universalistas de contextos
retirados do mundo simbólico da classe média; facilitando e perpetuando a aquisição desigual
desses códigos e ratificando as diferenças. As relações de classe “penetram os pressupostos,
os princípios e as práticas da escola de modo a posicionar os alunos, de forma diferencial e
oposta, de acordo com sua origem de classe: legitimando uma minoria, invalidando a
maioria” (ibidem, p. 139).
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O fenômeno das representações sociais pode dialogar, pois, com o conceito de códigos
linguísticos de Bernstein na medida em que, para ambos os autores, nossas experiências e
ideias passadas (Moscovici) e nossas relações sociais pregressas (Bernstein) não estão mortas
e continuam a se infiltrar em nossas experiências atuais sob muitos aspectos, constituindo
uma parte integrante de nós mesmos e de nossas inter-relações, além de nossa maneira de
julgar o outro e de nos relacionarmos com ele.
Assim sendo, como ambas as teorias implicam um conjunto de significados e práticas
socialmente compartilhados, pretendemos fundamentar nossa pesquisa sobre a leitura numa
perspectiva sociointeracionista e buscamos compreender como a leitura é facilitada ou
dificultada dentro do universo simbólico do sujeito-leitor representado pelo aluno do
PROEJA.

Desenvolvimento
O processo de democratização do acesso à escola pública tem ocorrido de forma contínua
através de programas implantados pelo governo federal, porém o que se percebe é uma ênfase
quase exclusiva na expansão do ensino, enquanto o efetivo compromisso com uma educação
de qualidade vem sendo deixado à margem desse processo. Ratifica-se, dessa forma, o
dualismo de classes sociais no ambiente educacional brasileiro, sendo que agora isso vem se
dando menos pelo fato de que as classes menos favorecidas estão fora da escola e mais pela
qualidade do ensino oferecido.
Em meio a essas diferenças, surgem os programas de ensino que objetivam oferecer educação
profissional integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, o
Proeja. Dentre os sujeitos envolvidos nesse ambiente pedagógico, observam-se discursos que
parecem fazer parte de um senso comum ao dizerem que a Língua Portuguesa é muito difícil e
que, para o curso técnico, estudá-la é irrelevante ou só teria alguma importância se fosse para
passar em concursos públicos. Isso nos mostra a existência de uma visão bastante restrita
quanto ao destaque que deveria ser dado a tal estudo, uma vez que é através da linguagem que
as relações sociais ocorrem.
Gerard Duveen, em sua introdução à obra de Moscovici (2012, p. 28), ao explicitar que é
através das interações sociais que as representações são estruturadas e transformadas, nos diz
que "(...) em todos os intercâmbios comunicativos, há um esforço para compreender o mundo
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através de ideias específicas e de projetar essas ideias de maneira a influenciar outros, a
estabelecer certa maneira de criar sentido, de tal modo que as coisas são vistas desta maneira,
em vez daquela".
Nota-se, pois, que, através da comunicação, temos a capacidade de nos aproximar do outro ou
de nos distanciarmos dele quando os sentidos que criamos não possuem as mesmas
representações que o nosso interlocutor espera de nós. Dessa forma, nos perguntamos se o
relacionamento do aluno com a Língua Portuguesa interfere em suas concepções sobre a
leitura. Além disso, queremos observar como se dão as relações entre os códigos linguísticos
apresentados por professores e alunos quando do tratamento de questões relacionadas ao
processo de desenvolvimento da leitura.
Pretendemos, com nossa pesquisa, descortinar esse enredo de estruturas de representações e
tentar penetrar nas formas de expressão dos alunos e professores para verificar como se vem
dando a comunicação entre eles e a leitura. A partir daí, temos também a intenção de estreitar
a relação entre essas esferas representacionais na medida em que, rompendo com paradigmas
enraizados, certas crenças se tornam insustentáveis, e o direito ao saber passa a fazer parte do
universo de todos.

Considerações finais
Nas duas últimas décadas, surgiram alguns questionamentos sobre o ensino da LP no Brasil
que trouxeram à tona algumas exigências em relação às propostas didáticas que passam,
então, a objetivar o desenvolvimento de habilidades, e não a transmissão de conhecimentos,
como o era em décadas anteriores. Dessa forma, a prática escolar muda de foco, pois trabalhar
habilidades linguísticas implica trabalhar a interação do homem com o mundo no qual está
inserido. Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que traduzem as diretrizes do
Ministério da Educação, consideram que o ensino da Língua Portuguesa deve voltar-se para a
função social da língua como requisito básico para que o indivíduo ingresse no mundo letrado
e possa construir seu processo de cidadania.
Entretanto, apesar do inegável avanço das pesquisas nas áreas de ensino de língua nas últimas
décadas, ainda é pequeno o reflexo desse avanço nas práticas pedagógicas e,
consequentemente, na qualidade do ensino e aprendizagem da leitura.
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Por um lado, na visão atual dos documentos oficiais e das pesquisas divulgadas na área do
ensino de línguas, a compreensão deve ser vista como um processo construtivo que leva o
leitor a ultrapassar os limites das informações estritamente textuais. Por outro lado,
encontram-se alunos ainda relutantes a essa prática e não habituados a esse processo de
interação com o texto.
Sendo assim, a pesquisa proposta se mostra socialmente relevante ao tentar explicitar as
diferentes representações sociais que ocorrem nas relações docentes x discentes e a leitura;
tentando romper com barreiras e superando opiniões pré-concebidas sobre o estudo da língua
materna em cursos profissionalizantes.
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EMPREENDEDORISMO: ESTUDO DO PERFIL DE COMPETÊNCIAS E DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

MARQUES, Sergio Corrêa –Faculdade de Enfermagem e UERJ
CASTRO, Ricardo Vieiralves de –Instituto de Psicologia e UERJ
HENRIQUE DA COSTA, Marcelo –Universidade Veiga de Almeida e UERJ.

Resumo
Introdução. No Brasil, a pesquisa do projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de
2012 mostra no cenário nacional uma perspectiva de melhora e crescimento das ações
empreendedoras em setores diversos. A UERJ não ficou alheia a este movimento inserindo-se
neste contexto com a criação do Programa de Empreendedorismo em 1996, que, associado a
outras iniciativas isoladas, culminou com a institucionalização das ações de Inovação
Tecnológica a partir do ano 2000. Os resultados desta iniciativa são visíveis na quantidade de
projetos e programas que agregam cada vez mais alunos nesta perspectiva de formação
acadêmica. No entanto, algumas questões ainda carecem de respostas para o aprimoramento
desse Projeto de educação para o Empreendedorismo, principalmente entre o corpo discente
da universidade. Pelo exposto, propôs-se o presente estudo com os seguintes objetivos:
identificar as representações sociais dos alunos acerca do empreendedorismo; comparar as
representações socias do empreendedorismo entre os alunos dos diferentes Centros Setoriais
da UERJ; identificar os perfis de competências empreendedoras dos alunos relacionados aos
fatores motivacionais, às influências do meio e aos traços de personalidade; Analisar o perfil
dos alunos para empreender a partir de suas representações e dos elementos influenciadores
da capacidade para o empreendedorismo. Metodologia. Trata-se de um estudo survey
descritivo, com abordagens quantitativa e qualitativa, tendo por suportes teóricos os estudos
sobre o empreendedorismo e a Teoria das Representações Sociais, na perspectiva da
psicologia social, com a aplicação da abordagem estrutural. A população alvo será constituída
por alunos de graduação da UERJ cuja amostra será de 5.143 alunos distribuídos pelos quatro
Centros Setoriais. A Coleta de dados será realizada por meio de questionário e da técnica de
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evocação livre com os seguintes termos indutores: empreendedorismo e ser empreendedor. A
análise dos dados será realizada utilizando técnicas distintas. Para os dados provenientes do
questionário pretende-se usar o Programa SPSS para promover o tratamento e a análise
quantitativa das variáveis, sendo empregados os procedimentos da estatística descritiva e
inferencial. Para o produto obtido através das evocações livres, utilizar-se-á a técnica do
“quadro de quatro casas”, com o software EVOC - versão 2000, que possibilita efetuar a
organização dos termos produzidos em função da hierarquia subjacente à frequência e à
ordem de evocação e favorece a construção do referido quadro. Resultados. Espera-se que os
resultados da investigação possam contribuir para mudar as atitudes dos atores acadêmicos,
sensibilizar os estudantes e docentes, promover a mudança da cultura organizacional
acadêmica, envolvendo os agentes acadêmicos e a comunidade universitária, assim como
sensibilizar os órgãos diretivos, científicos e pedagógicos dos cursos que não aderiram ao
projeto. Conclusão. A Reitoria atual da UERJ vem, nos últimos anos, promovendo grandes
investimentos na Universidade e observa a necessidade de promover uma avaliação
institucional que possa exibir os resultados de todos os investimentos realizados visualizando
os sucessos, as falhas e os potenciais ainda não explorados plenamente. É, portanto, no
contexto desta avaliação institucional que esta pesquisa se insere.
Palavras-chave: empreendedorismo; perfil empreendedor; representação social

Introdução
No Brasil, a pesquisa do projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2012 mostra no
cenário nacional uma perspectiva de melhora e crescimento das ações empreendedoras em
setores diversos. Os motivos têm relação direta com a consolidação do mercado interno do
país, a melhoria do ambiente legal para os pequenos negócios e o aumento da escolaridade
dos empreendedores (GEM, 2012).
No Brasil, a prática do ensino do empreendedorismo é recente, quando comparada a outros
países, em decorrência do tardio processo de industrialização sendo que as primeiras
iniciativas ocorreram na década de 80 com cursos isolados em São Paulo e no Rio Grande do
Sul (ARAÚJO et al 2005).
Para a formação do empreendedorismo os estudos evidenciam diferentes métodos que podem
ser utilizados, desde os mais tradicionais, como aulas teóricas, até aqueles mais modernos
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onde há maior interação do aluno com a experimentação. A educação tradicional, centrada
unicamente em atividades teóricas é considerada inadequada à formação do empreendedor,
mas quando associada às atividades práticas goza de boa aceitação por parte dos estudiosos
especialmente quando realizadas em situações reais de trabalho, em incubadoras ou empresas
juniores. Ao adotarem estas iniciativas, as instituições de ensino superior promovem o
incentivo aos seus alunos, pesquisadores e docentes a transformarem as descobertas em
patentes, spin-offs ou licenças tecnológicas e de negócios, ampliando, inclusive, suas próprias
atividades acadêmicas (SANTOS; CAETANO; CURRAL 2010).
A UERJ não ficou alheia a este movimento inserindo-se neste contexto com a criação do
Programa de Empreendedorismo em 1996, que, associado a outras iniciativas isoladas,
culminou com a institucionalização das ações de Inovação Tecnológica a partir do ano 2000
(CARVALHO e RITTO, 2013). No decorrer desses anos empenhou-se no aprimoramento da
sua estrutura acadêmica e administrativa para o estabelecimento de um ambiente favorável ao
Empreendedorismo. Portanto, definiu no âmbito de suas políticas inovadoras ações como
mudanças curriculares, busca de parcerias com órgãos de fomento à pesquisa, articulação com
as empresas e o governo do estado, estímulo à capacitação docente, entre outras. Neste
cenário, passou a oferecer um campo fértil para experimentos e inovação que impôs a
atualização das atividades de gestão na área da Inovação criando o Departamento de Inovação
da UERJ (InovUerj), cuja missão é ”criar e manter uma linha de comunicação direta, clara e
produtiva entre as potencialidades acadêmicas e as necessidades da sociedade” (CARVALHO
e RITTO, 2013 p.24).
Os resultados de todo este empreendimento da Universidade são visíveis na quantidade de
projetos e programas que agregam cada vez mais os alunos inserindo-os nesta nova
perspectiva de formação acadêmica. Entretanto, avalia-se que os dados atuais disponíveis não
conseguem dar plena dimensão de todos os aspectos que estão envolvidos neste processo de
implementação da cultura do empreendedorismo na universidade ao longo dos últimos anos.
Assim sendo, algumas questões ainda carecem de respostas para que medidas possam ser
tomadas no sentido de se aprimorar esse Projeto de educação para o Empreendedorismo e a
Inovação e reforçar a atuação da instituição nesse campo. Quando direcionamos o foco para o
segmento discente, emergem vários questionamentos que necessitam ser investigados.
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Pelo exposto, pretende-se desenvolver o presente estudo com os seguintes objetivos
operacionais: identificar as representações sociais dos alunos acerca do empreendedorismo;
comparar as representações socias do empreendedorismo entre os alunos dos diferentes
Centros Setoriais da UERJ; identificar os perfis de competências empreendedoras dos alunos
relacionados aos fatores motivacionais, às influências do meio e aos traços de personalidade;
analisar o perfil dos alunos para empreender a partir de suas representações e dos elementos
influenciadores da capacidade para o empreendedorismo.

Desenvolvimento
Referencial teórico
O suporte teórico da pesquisa será baseado em estudos sobre o empreendedorismo e através
da Teoria das Representações Sociais, na perspectiva da psicologia social.
Serge Moscovici afirma que “por representações sociais, entendemos um conjunto de
conceitos, proposições e explicações originadas na vida cotidiana no curso de comunicações
interpessoais” (MOSCOVICI, 1978, p. 181). Jodelet (2001, p.22) define representação social
como "uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma orientação
prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social".
Abric (2000, p.14) considera representações sociais como "o conjunto organizado de
informações, atitudes, crenças que um indivíduo ou um grupo elabora a propósito de um
objeto, de uma situação, de um conceito, de outros indivíduos ou grupos apresentando-se,
portanto, como uma visão subjetiva e social da realidade".
A Teoria do Núcleo Central é uma teoria complementar elaborada por Abric em 1976, que
defendia a necessidade de trabalhar a ideia de centralidade na organização da representação
social. Abric (2000, p.31) afirma que "a organização de uma representação social apresenta
uma característica específica, a de ser organizada em torno de um núcleo central,
constituindo-se em um ou mais elementos, que dão significado à representação". Como
funções, o núcleo central possui basicamente duas: a geradora, fornecendo valor e sentido aos
outros elementos da representação, e a organizadora, que une e estabiliza os elementos da
representação.
Consideramos, portanto, pertinente a escolha da concepção teórica para a análise do objeto de
estudo proposto, principalmente, no que tange as funções das representações no contexto da
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Teoria do Núcleo Central por permitir a identificação dos significados hierarquizados da
representação do empreendedorismo através do núcleo central e dos elementos periféricos
entre os alunos dos diversos cursos da universidade.
Quanto ao empreendedorismo, não existe uma única definição, mas conceitos que na
literatura reúnem algumas características comuns. Criar algo, que pode ser um produto ou
serviço, com uma finalidade, seja lucrativa e/ou para o desenvolvimento social são aspectos
contemplados em várias conceituações desse processo. Esses aspectos podem ser observados
em Schein (1985) apresentados por Zampier e Takahashi (2011, p. 567), quando mencionam
que o empreendedorismo está relacionado “à criatividade e à propensão de criar algo novo,
envolvendo a motivação para superar obstáculos, propensão por aceitar riscos e desejo de
elevação pessoal em qualquer objetivo a ser alcançado”. Para o modelo GEM (2012, p.116) o
empreendedorismo se caracteriza por “qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou
novo empreendimento, como, por exemplo uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a
expansão de um empreendimento existente”.
Para desempenhar as atividades inerentes ao empreendedorismo vários estudos foram
realizados com o propósito de identificar características ou especificidades que consideram
próprias ou necessárias ao indivíduo que as desenvolvem. De acordo com Zampier e
Takahashi (2011), Dornelas (2007) relacionou, entre outras, as seguintes características dos
empreendedores de sucesso: ser visionário, saber tomar decisões, fazer a diferença e explorar
ao máximo as oportunidades, ser determinado, dinâmico, dedicado, otimista, ser
independente, organizado, líder, formador de equipe e bem relacionado; possuir
conhecimento; assumir riscos calculados, criar valor para a sociedade e planejar muito.
Há estudos que defendem a ideia de que existe forte relação entre as características do
indivíduo e o processo de empreendedorismo. As investigações têm sido dirigidas à
identificação e descrição de características psicológicas e traços de personalidade (ZAMPIER
E TAKAHASHI, 2011). As principais características psicológicas diferenciadoras do
indivíduo empreendedor estão vinculadas a quatro dimensões, a saber: motivações
empreendedoras, competências psicológicas, competências sociais e competências de gestão.
Autores como Alves e Bornia (2011) mencionam que aspectos do perfil empreendedor são
exógenos à figura do indivíduo e outros são inerentes à natureza humana. Enquanto os
aspectos de natureza humana estão ligados aos traços e características da personalidade os
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aspectos exógenos são relacionados à cultura em que se inserem, aos incentivos institucionais
e às condições econômicas. A abordagem sociológica considera que o contexto social em que
o indivíduo vive influencia na escolha por empreender e para a abordagem construtivista as
influências estão relacionadas aos traços individuais, as características do empreendimento e
aos fatores ambientais e econômicos (ZAMPIER E TAKAHASHI, 2011).
O conjunto de ações relacionadas ao empreendedorismo e ao empreendedor conduziu ao
conceito de “competência empreendedora”, que, de acordo com Antonello (2005) é um
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que propiciam ao indivíduo imprimir sua
visão, estratégias e ações na criação de valor para a sociedade.

Metodologia
Trata-se de um estudo survey descritivo, utilizando-se as abordagens quantitativa e
qualitativa, com população alvo constituída por alunos de graduação da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro que atenderem aos seguintes critérios de inclusão: estar formalmente
matriculado no curso de graduação; estar realizando o curso do terceiro ao último período
acadêmico; estar cursando disciplinas em, pelo menos, dois semestres letivos consecutivos.
Dos 20.153 alunos matriculados ao final do segundo semestre do ano de 2012, conforme
dados do Anuário Estatístico DataUERJ 2013 (UERJ, 2013), excluiu-se o quantitativo do
primeiro e do segundo semestres obtendo-se uma população estimada de 17.143 estudantes.
Desta população, 30% comporá a amostra, correspondendo a 5.143 alunos, sendo 423 do
Centro Biomédico, 1.216 do Centro de Ciências Sociais, 1.840 do Centro de Educação e
Humanidades e 1.664 do Centro de Tecnologia e Ciências.
A coleta de dados será realizada por meio de questionário e da técnica de evocação livre. O
questionário, criado através de um painel de experts realizado em 2009 em Portugal, será
auto-aplicativo e composto de quatro grandes grupos de questões que encerram variáveis com
as seguintes finalidades: caracterização da amostra em termos sócio demográficos; avaliação
das dimensões da personalidade dos alunos; caracterização das motivações empreendedoras,
fatores do meio envolvente, fatores facilitadores e apoios; identificação das expectativas,
capacidades empreendedoras, atratividade e exposição ao empreendedorismo.
O teste por associação de palavras é o mais antigo dos testes projetivos e tenta,
consequentemente, apreender as projeções mentais dos indivíduos de uma maneira
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descontraída. A aplicação prática consistirá em solicitar aos sujeitos que escrevam, na ordem
de apresentação dos espaços, cinco palavras ou expressões que lhes ocorram imediatamente
em relação aos seguintes termos indutores: empreendedorismo e ser empreendedor.
A análise dos dados será realizada utilizando técnicas distintas. Para os dados provenientes do
questionário pretende-se usar o Programa SPSS para promover o tratamento e a análise
quantitativa das variáveis. Portanto serão utilizados os procedimentos estatísticos para dar
organização e sentido aos dados por meio da estatística descritiva e inferencial.
O produto obtido através das evocações não permite por si só identificar a organização de
uma representação social. Assim sendo, utilizar-se-á a técnica do “quadro de quatro casas”,
criada e validada por Pierre Vergès, que ao combinar dois aspectos relacionados às palavras
evocadas, frequência e a ordem em que foram evocadas, procura, de acordo com Abric (2001,
p.60) "criar um conjunto de categorias, organizada em torno desses termos, para assim
confirmar as indicações sobre o seu papel organizador das representações. O quadro
corresponde a quatro quadrantes com quatro espécies de termos. No alto e à esquerda
(quadrante superior esquerdo), ficam situados os termos verdadeiramente significativos para
os sujeitos e que constituem, provavelmente, o núcleo central da representação estudada. As
palavras localizadas no quadrante superior direito e inferior esquerdo são os elementos
intermediários, também denominados, respectivamente, de primeira periferia e zona de
contraste, as quais podem se aproximar do núcleo central ou dos elementos periféricos.
Aquelas localizadas no quadrante inferior direito, constituem os elementos mais periféricos da
representação, também chamado de segunda periferia (SÁ, 1996).
Para o emprego da técnica será utilizado o software denominado EVOC - versão 2000
(Ensemble de programmes permettant l'analyse des evocations) que possibilita efetuar a
organização dos termos produzidos em função da hierarquia subjacente à frequência e à
ordem de evocação e favorece a construção do quadro de quatro casas (OLIVEIRA, 2001).
Para gerar o software, será necessário realizar previamente o preparo do material com a
criação de colunas contendo a indicação de variáveis de identificação e caracterização dos
participantes do estudo, registrados com algarismos arábicos, e a sequência das palavras, na
ordem natural em que foram evocadas.

Resultado
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É por meio da pesquisa que a Administração da Universidade pretende, através da
Coordenação de Pesquisa e Demandas Sociais, realizar a avaliação do potencial
empreendedor dos seus alunos e identificar as lacunas existentes que impedem a total
implementação do empreendedorismo na universidade. Espera-se que os resultados da
investigação possam contribuir para mudar as atitudes dos atores acadêmicos, sensibilizar os
estudantes e docentes, promover a mudança da cultura organizacional acadêmica, envolvendo
os agentes acadêmicos e a comunidade universitária. Espera-se, também, que o estudo venha
sensibilizar os órgãos diretivos, científicos e pedagógicos dos cursos que não aderiram ao
projeto quanto a urgência e importância do desenvolvimento de competências
empreendedoras nos estudantes pelos quais são responsáveis.

Considerações finais
A Reitoria atual da UERJ vem, nos últimos anos, promovendo grandes investimentos na
Universidade tanto na parte de infraestrutura predial como nas áreas social, cultural e
acadêmica, aqui incluindo o ensino, a pesquisa e as ações de extensão. Percebe, entretanto, a
necessidade de promover uma avaliação institucional que possa exibir os resultados de todos
os investimentos realizados visualizando os sucessos, as falhas e os potenciais ainda não
explorados plenamente, ou seja, pretende identificar e mapear o desempenho da Universidade.
É, portanto, no contexto desta avaliação institucional que esta pesquisa se insere. Deste modo
pretende-se identificar um conjunto de variáveis que servirão de guia para a investigação,
como o domínio dos traços de personalidade existentes nos estudantes, entre outras, que
podem influenciá-los no envolvimento desta atividade.
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PROFESSORAS-ESTUDANTES DO PARFOR: EVOCAÇÕES PARA PENSAR O
FORTALECIMENTO DE UMA PROFISSIONALIDADE DOCENTE
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DIAS, Juliana Rocha Adelino - UNISANTOS
GOLZ, Fabiana - UNISANTOS
FERNANDEZ, Gisele Santos - UNISANTOS

Agência Financiadora: CAPES
Resumo
O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) (BRASIL, 2009)
vem oferecendo cursos de licenciatura a professores atuantes na educação básica sem a
habilitação necessária para tal. Este estudo focaliza 36 professoras-estudantes que cursam
Pedagogia nessas condições em uma instituição de educação superior confessional. Objetiva
realizar uma aproximação às suas representações sociais sobre profissionalidade docente. A
intenção de destacar a construção da identidade docente pela ótica da profissionalidade deriva
das condições singulares do grupo, formado por professoras em exercício principalmente em
creches e pré-escolas públicas, cursando Pedagogia como primeira licenciatura. Origina-se
igualmente de resultados de estudos feitos com grupo similar da mesma instituição, tendo
como suporte a teoria das representações sociais. A investigação integra pesquisa mais ampla
patrocinada pelo Observatório de Educação da CAPES. Fundamenta-se na teoria
moscoviciana de representações sociais, com ênfase em sua abordagem estrutural, e em
análises a respeito de profissionalidade docente levadas a cabo por Sacristán (1995),
Formosinho, Ferreira e Machado (2000), Lüdke e Boing (2004) e Roldão (2005). Vale-se de
questionário composto por questões abertas e fechadas e da análise de evocações livres. Os
resultados foram agrupados em duas dimensões: uma identitária e outra relativa a indicadores
de profissionalidade. A dimensão identitária aponta para uma base social, tanto em termos
pessoais como profissionais, distante da requerida quando se entende que o professor tem no
ensino e na educação seu modo de inserção profissional e que educar e ensinar pressupõem
colocar em contato com a cultura em sentido amplo. Por outro lado, suas evocações e
depoimentos nas questões abertas sinalizam para indicativos de profissionalidade positivos
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como clareza da necessidade de formação, de certificação, de remuneração, de melhores
condições materiais de trabalho e de reconhecimento. No entanto, mantêm um viés de
profissionalidade negativo fundado em sentimentos e traços de personalidade (amoroso,
carinhoso, bom caráter, prestativo, gentil). É interessante notar a ausência ou quase ausência
de evocações que expressam aspectos da profissionalidade como conhecimento, autonomia e
trabalho coletivo. Essas lacunas e mesmo os indicadores relacionados merecem análise mais
aprofundada, considerando-se a base social do grupo estudado e a inserção profissional do
professor.
Palavras-chave: Profissionalidade docente. Representações sociais. Políticas de formação de
Professores. Parfor.

Introdução
A intenção de recortar a análise da construção da identidade docente pela ótica da
profissionalidade deriva das condições das professoras-estudantes. Origina-se igualmente de
resultados de estudos feitos com grupo similar da mesma instituição, tendo também como
suporte a teoria das representações sociais. Nesses trabalhos (ABDALLA, MARTINS,
SILVA, 2012; BORBA, 2013), os sujeitos expressam necessidade de valorização e
reconhecimento, veem no curso uma oportunidade para tal, tanto no que se refere a status
como à formação, revelam enfrentar desafios no cotidiano de trabalho, em termos de tempo e
condições para frequentar um curso superior, manifestam identidade profissional fundada no
amor, no afeto, nas relações interpessoais e revelam condições precárias gerais de trabalho
(remuneração, funções exercidas, atribuições, vínculo com os sistemas de ensino).
A escolha do recorte deve-se à oportunidade que o estudo pode proporcionar em termos de
ratificação ao investigado sob ótica diversa e de contribuir à sistematização de convergências
nas RS encontradas, assim como destacar lacunas a serem preenchidas por outros estudos.
Deve-se também à oportunidade oferecer subsídios à gestão do curso de Pedagogia
(coordenador e professores), aos gestores das escolas onde os professores-estudantes atuam e
aos próprios estudantes, a respeito de seu entendimento da profissão docente.
O texto apresenta muito brevemente o referencial teórico e metodológico que o sustenta,
expõe os procedimentos adotados, analisa os resultados obtidos e tece considerações acerca
do alcançado.
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Profissionalidade docente
A profissionalidade docente transpassa a formação e a atuação dos professores. Consiste em
construção social a respeito do que é ser professor, ou como se reconhece socialmente um
professor (ROLDÃO, 2005). Está relacionada à construção e consolidação da identidade
desse grupo social. Sacristán (1995, p. 65) concebe-a como "afirmação do que é específico na
acção docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e
valores que constituem a especificidade de ser professor".
As contribuições de Sacristán (1995) para analisar os sinalizadores de profissionalidade
docente em dados colhidos junto às professoras-estudantes auxiliam na compreensão das
representações desse grupo ao conceberem a prática educativa para além da ação didática
(ensino-aprendizagem), composta por contextos vários em constante interação (sala de aula,
currículo, escola, comunidade, sistema de ensino, trajetória pessoal, social e profissional dos
professores). Outra contribuição coloca os professores como não totalmente responsáveis pela
prática, mas com possibilidade de intervenção para alterá-la.
Roldão (2005) ilumina a ideia de profissionalidade relacionando características que a
descrevem e afirmando que os professores são cada vez mais necessários como agentes de
qualidade na educação na sociedade do conhecimento na medida em que se tornarem
"profissionais de ensino, com estatuto pleno, no sentido de especialistas na organização da
apreensão e construção do saber por outros" (p. 123-4).
Lüdke e Going (2004) veem avanços na profissionalidade pela crescente especialização e
ampliação da responsabilidade no que se refere aos anos iniciais da escolarização, mas
criticam a baixa remuneração e as condições de trabalho. Formosinho, Ferreira e Machado
(2000) ressaltam a influência edificante advinda do processo de formação do professor em
nível superior, ressalvando a formação de viés acentuadamente acadêmico e crítico por seu
caráter imobilizador.

Representações sociais
Investigar manifestações de profissionalidade docente em declarações e informações de
sujeitos em formação implica a consideração dessas manifestações como representações
sociais,

modalidade de conhecimento de senso comum resultante da interação social
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composto por uma tríade conceitual-dimensional: a informação, o campo de representação ou
imagem e a atitude (MOSCOVICI, 1978).
As representações são consideradas formas de saber prático por referirem-se à experiência, a
partir da qual esse saber é produzido, aos contextos e condições de sua produção, e,
sobretudo, por servirem para agir sobre o mundo e sobre o outro, o que implica funções
sociais (JODELET, 2001).
Incorporado a esta teoria, trabalhando em abordagem estrutural, Abric (2000, 2001) aponta a
existência dos elementos componentes de uma representação de forma hierarquizada e
organizada em um sistema central e um sistema periférico.
Neste estudo, pressupõe-se que o entendimento do núcleo central e da periferia das
representações associado ao perfil desses alunos-professores pode revelar concepções
socialmente compartilhadas por eles sobre sua identidade profissional.

Procedimentos metodológicos
Para acessar as representações sociais dos sujeitos sobre profissionalidade docente foram
utilizados dois instrumentos de pesquisa. Um questionário com questões abertas e fechadas
que permitiu conhecer a idade, o perfil socioeconômico, a formação escolar, municípios de
residência, de trabalho e de estudo, a decisão de fazer o curso, os desafios, as necessidades e
expectativas em relação a ele.
O segundo instrumento de coleta de dados foi a Associação Livre de Palavras (ALP) a partir
de termos ou expressões indutoras. Essa é uma técnica relevante nos estudos em
representações sociais por revelar elementos constitutivos das representações.
Para a análise, utilizou-se o software Evoc (Ensemble de programmes permettant l’analyse
des evocations, versão 2000) que realiza a análise estatística das evocações. Combina a
freqüência de emissão das palavras e/ou expressões com a ordem em que são evocadas,
possibilitando o levantamento daquelas que mais provavelmente pertencem ao núcleo central
da representação.

As professoras-estudantes: base social e indicativos da estrutura de suas representações
sobre profissionalidade docente
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Os dados colhidos foram reunidos em duas dimensões: uma relativa à base social do grupo
de professoras-estudantes e outra aos elementos indicativos de profissionalidade docente
manifestos na ALP e em respostas do questionário.
As informações acerca da identidade dos sujeitos, suas características sociais, econômicas e
culturais - sua base social - importam na medida em que influenciam a prática profissional,
que não pode ser separada dos que a realizam (SACRISTÁN, 1995).
Das 36 respondentes ao questionário, 83% encontram-se entre os 31 e 40 anos de idade,
distantes da faixa etária considerada adequada para a frequência a um curso superior (17-23
anos). A maioria (70%) é casada, vive ou viveu situação similar, 63,8% têm filhos e 89%
declararam-se responsáveis pelo próprio sustento e/ou sustento da família.
Esse grupo de alunas representa a primeira geração de suas famílias de origem que chegou à
educação superior (3% das mães têm curso superior incompleto) e parcela significativa (64%)
concluiu o ensino médio há mais de 10 anos.
Em relação à situação de trabalho, o grupo atua principalmente em escolas de educação
infantil (73%) em funções com denominações diversas (auxiliar de classe, auxiliar de creche,
auxiliar de desenvolvimento infantil), inclusive de professoras. Quando perguntadas pelas
atividades exercidas nessas funções relacionaram desde higiene e alimentação das crianças,
apoio a alunos de inclusão, recreação, "recreação e parte pedagógica, uma em cada período",
substituição de professores, responsabilidade por turmas (11%). Declararam trabalhar 40
horas por semana ou mais, 80% das respondentes.
Considerando o número de horas trabalhadas, o fato de o curso de Pedagogia ser de
frequência diária e que apenas 11% residem no município em que a universidade funciona, é
possível inferir que o tempo transforma-se em dificuldade a ser superada. Segundo declaração
das alunas, é preciso seguir em frente pois cursar Pedagogia não seria possível sem o apoio
do Parfor. "[...] já almejava mas não tinha condição financeira. Quando surgiu a
oportunidade da bolsa corri para garantir uma vaga". " Sempre foi um sonho e a
possibilidade de não pagar me propiciou isso".
O que esperar em termos de representações de profissionalidade, de anúncio do que é
específico da docência como profissão ou semi-profissão de um grupo com esse perfil e
experiência? Representações são formas de saber prático calcado na experiência,
contextos e condições de sua produção, guiam práticas profissionais, relações sociais,
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atitudes e comportamentos dos sujeitos (JODELET, 2001) e o professor tem no ensino e na
educação seu modo de inserção profissional. Sua experiência pessoal e cultural são decisivas.
Educar e ensinar pressupõem colocar em contato com a cultura em sentido amplo
(SACRISTÁN, 1995).
Os elementos indicativos de representações sobre profissionalidade docente resultantes das
palavras evocadas pelos sujeitos, processadas pelo software Evoc, geraram um quadro de
quatro casas. No quadro, o significado de uma representação é dado pelo elemento ou pelos
elementos que compõem o núcleo central, localizado no canto superior esquerdo. O núcleo
central ou núcleo estruturante está incorporado à memória coletiva e à história do grupo;
apresenta-se estável, coerente, rígido, resistente às mudanças e pouco sensível ao contexto
imediato (ABRIC, 2000, p. 34).
No entorno do núcleo central, nas outras três casas ou outros três quadrantes, encontram-se
dispostos os elementos periféricos responsáveis pela interação entre a realidade concreta e o
sistema central. O sistema periférico desempenha papel decisivo no funcionamento do sistema
de representações que é dinâmico. O sistema periférico destaca-se por permitir a incorporação
de experiências e histórias; ser flexível; transformar-se e ser sensível ao contexto imediato.
Permite a adaptação à realidade concreta e a diferenciação de conteúdo (ABRIC, 2000, p. 34).
Quando há intenção de mudar uma representação, o caminho mais acertado é começar pela
periferia, especialmente pelos elementos da segunda periferia localizados no quadrante
inferior direito.
Os elementos centrais e periféricos das representações sociais resultantes dos termos
indutores utilizados na coleta de dados e processados pelo software Evoc são apresentados em
tabelas, abolidas deste texto por questões de espaço. Seus resultados serão descritos e
analisados na ordem em que foram emitidos quando da aplicação da ALP: "expectativas e
necessidades de formação", "desafios da realidade profissional", "identidade do professor".
O quadro resultante do processamento das evocações a “expectativas e necessidades na
formação” apresenta no primeiro quadrante duas palavras: “formação” (capacitação,
qualificação, boa formação, atualização, aprendizagem, estudar, educação, aprender sempre.)
e “tempo”. De acordo com Abric (2000), esses vocábulos correspondem ao núcleo central da
representação social a respeito de expectativas e necessidades de formação o que, sob a ótica
da profissionalidade, indica reconhecimento da necessidade de aprendizagem, de estudo, de
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qualificação. O núcleo dessa representação provavelmente, está ancorado na ideia apresentada
por Lüdke e Going (2004) e Roldão (2005) de que a formação acadêmica funciona como um
meio para a internalização da identidade da categoria profissional professor. O elemento
tempo relacionado como integrante do núcleo central expressa obstáculo ao atendimento
dessas expectativas dadas as condições informadas pelo grupo.
A periferia reforça a ideia contida no núcleo central e a amplia. Nos três quadrantes que a
compõem podemos verificar o que esses sujeitos esperam com a formação superior:
"progresso", o que é compreensível dadas as funções desempenhadas pela maior parte das
professoras-estudantes e “certificação”, que lhes permite permanecer como professoras e
ascender na carreira. Na zona de contraste situada no quadrante inferior esquerdo localizamse elementos com baixa frequência, mas considerados importantes pelos sujeitos. Entre eles
destacamos conhecimento, competência e inovação termos sugestivos de características de
profissionalidade. Podem ser reforçadores do núcleo central ou indicadores da existência de
um sub-grupo com uma representação diferente.
O núcleo central da representação a respeito de "desafios da realidade profissional"
apresenta um único elemento: "remuneração", o que remete a Ludke e Boing (2004) que
apontam a baixa remuneração como elemento negativo na profissão docente. No segundo
quadrante, onde se localizam os elementos periféricos bastante citados, mas em segundo
plano, destacam-se o "reconhecimento", o que poderia ser previsto pelas funções
desempenhadas, "cotidiano escolar" e "recursos" (infraestrutura, materiais). Na zona de
contraste, chama atenção o termo "sentimento" que agrupou palavras evocadas como amor,
carinho, amorosidade e fé, seguido pelo elemento tempo.
Os vocábulos formadores do núcleo central (no primeiro quadrante) revelam que a
"identidade do professor"

segundo os sujeitos pesquisados baseia-se em atributos de

caráter pessoal, como demonstram os termos “personalidade” (curioso, maleável, prestativo,
gentil, educado) e "qualidade profissional" (observador, competente, dinâmico, inovador);
"valores" (leal , verdadeiro, bom caráter, ética, humildade, correto). Não são esquecidos
"comprometimento" (responsabilidade, compromisso, dedicação), porém observa-se um
contraponto, que se relaciona, possivelmente ao contexto atual e ao perfil descrito: o termo
“desvalorização”. Na primeira periferia, na casa ao alto à direita, onde são encontrados os
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elementos periféricos mais importantes, aparece como componente da representação de
identidade do professor o "sentimento" (amor, carinho, alegria , satisfação, amizade).

Considerações
A intenção de analisar sob a ótica da profissionalidade a construção da identidade docente de
professoras-estudantes, cursando Pedagogia como primeira licenciatura, corrobora achados
dos estudos anteriores feitos com grupo similar e ratifica o destacado por Sacristán (1995) a
respeito da base social do professorado amalgamada à prática profissional. As estruturas das
representações de profissionalidade entrevistas nos dados projetam a origem social,
acadêmica e profissional do grupo, podendo ser considerados indicativos positivos de uma
profissionalidade em desenvolvimento ou consolidação o apontado acerca de formação e
certificação, o acento em remuneração, reconhecimento,

valorização e em condições

materiais de trabalho. Por outro lado, preocupam a valorização do sentimentalismo e a
tendência à romantização da docência.
É interessante notar ausência ou quase de manifestações de profissionalidade como trabalho
coletivo, autonomia, conhecimento, fazer aprender ou ensinar, o que pode ser atribuído aos
limites deste estudo ou mesmo às características do grupo estudado..
A pesquisa continua com visita às escolas, entrevistas e um instrumento projetivo composto
por questões dilemáticas em torno do tema profissionalidade. No entanto, permanece uma
questão que extrapola a formação inicial e continuada: até que ponto a base social do
professorado pode comprometer ou permitir a consolidação da profissionalidade necessária à
educação escolar atual?
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INFÂNCIA EM FOCO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES SOBRE
OS (IM) PACTOS DO LIVRO DIDÁTICO NAS VIVÊNCIAS DE SALA DE AULA.

MELO, Rita de Cássia Braz Conceição – UNEB

Resumo
A importância do livro didático na infância nos conduziu a realizar esse estudo, levando em
conta as novas políticas de educação infantil e os debates sobre essa fase que, junto consigo,
trazem algumas posições sobre o livro didático.
posicionamentos,

No Brasil, as diversidades de

no plano teórico, entram em disputas de forma muito acirradas. Há

posições que propõem vivências com diferentes linguagens, desprezando o livro didatico por
acreditar que a sua utilização seria inadequadam, por limitar as crianças a um tipo de
aprendizagem; outras, cogitam a escrita como parte da formação cultural da infância, sendo o
espaço da educação infantil o lugar principal para os desafios da leitura, escrita e vivências
com o livro. Ainda há quem apoie certa precocidade na utilização do livro didático na
infância. Neste cenário, nosso objetivo de estudo não foi fortalecer nem minimizar nenhum
debate, mas refletir sobre as representações sociais de professores sobre os impactos da
utilização do livro didático na Educação Infantil. Assim, apresentamos a questão de pesquisa:
Quais as representações sociais que os professores têm sobre os impactos do uso do livro
didático nas vivências escolares das crianças? Para além dos debates e argumentos
conceituais, a discussão sobre os sentidos e significados atribuídos pelos docentes contribuiu
para alcançarmos os objetivos propostos. Neste sentido, buscamos aportes teóricos em:
Moscovici (2003) para respaldar nosso debate sobre representações sociais. Aries (1979),
Teixeira (2014), Freitas (2006), RCNEI (1998), Albert (2014), Kleiman (2005), Freire (1990),
Taberosky e Colomber (2003); Lajolo (1996) para discussão sobre infância, letramento e
livro didático. Desenvolvemos uma pesquisa norteada pela abordagem teórica etimológica do
paradigma qualitativo de investigação; a análise do discurso nos deu maiores subsídios para
a construção das categorias evidenciadas nos resultados apresentados. Estes apontaram que a
utilização do livro didático é necessário e importante desde que, na prática docente, esse
instrumento seja relacionado com as leituras e produções reais e possíveis da criança, uma vez
que o livro traz no seu bojo uma diversidade de textos impressos e visuais. Dessa forma,
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linguagem, imagens, música, artes visuais, símbolos, letras, números e brincadeiras são
sistemas semióticos que as crianças têm contato e usam para representar, pensar e entender o
mundo, através também do livro didático.
Palavras-chave: Representação social. Infância. Letramento. Livro didático.

Introdução
Esse estudo surgiu a partir de inquietações resultantes do contato com gestores,
coordenadores e professores na busca incessante de garantir a qualidade na educação;
principalmente gestores preocupados com a falta de habilidade dos alunos com a leitura e
escrita. Para a realização de uma prática sincera que realmente queira garantir o direito a
leitura e escrita, há a necessidade de maiores reflexões sobre a presença do livro didático na
infância, assim como de se pensar na formulação de estratégias ou na orientação de práticas,
sem desconsiderar as discussões sobre o significado do livro para o desenvolvimento da
cultura escrita para as crianças de 0 a 5 anos.
Julgamos, então, que poderíamos desenvolver um estudo e, a partir dos resultados, provocar
maiores debates e reflexões acerca da utilização do livro didático na infância, uma vez que
este instrumento didático já é utilizado nas instituições da Educação Infantil. O modo de a
criança ser e estar no mundo são resultantes da interpenetração entre o universo infantil e
entre os signos e a cultura do adulto.
O processo metodológico é primordial para o bom êxito de uma pesquisa e o nosso caminho
para desenvolver o estudo foi a abordagem da pesquisa qualitativa. Utilizamos como
instrumento para coleta de dados questionários abertos com quinze (15) professores que
atuam na Educação Infantil em cinco municípios do semiárido baiano. O questionário aberto
constitui-se em um procedimento relacionado à pesquisa qualitativa, onde, uma vez aplicado
aos sujeitos, traz excelentes informações para o estudo, segundo Andrade (2007). O
questionário utilizado neste estudo apresentou questões abertas proporcionando aos sujeitos
pesquisados a liberdade para explanar seu ponto de vista e nos possibilitou a oportunidade de
analisar e interpretar as representações sociais identificadas.
A teoria das Representações sociais: Algumas considerações
Entende-se Representação social como uma teoria ou ciência designada à interpretação do
real, indo além da classificação de fatos ou eventos. Na verdade, uma teoria do senso comum,
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que se firma na coletividade das interações sociais para significar e ressignificar a realidade.
Essa teoria vem trazer novas possibilidades à pesquisa educacional, principalmente pela
diversidade e complexidade da educação e do contexto escolar na modernidade, a partir das
rupturas da tradição cartesiana. As representações sociais são construídas a partir da
apropriação que o professor, assim como qualquer indivíduo, faz da prática de suas relações e
dos saberes históricos e sociais associadas às vivências individuais e coletivas que cada um
tem como verdade. Moscovici (2007) afirma que:
(...) a representação social é um corpus organizado de conhecimentos
e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam
inteligível a realidade física e social, inserem-se no grupo ou numa
ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação.
(p. 28).

Nesse contexto, não podemos deixar de lado a articulação existente entre o livro didático e o
universo da criança, uma vez que o comportamento individual ou coletivo está integrado ao
contexto ativo e dinâmico subsidiado de representações como figuras, símbolos e significados
que nos ajudam a darmos sentido às coisas. É nessa interação que a criança constrói o
conhecimento e vai elaborando valores e se empoderando das idéias que são veiculadas, nesse
caso, no livro didático.
Partindo do pressuposto de que a Teoria constitui-se como uma nova modalidade de leitura e
interpretação da realidade social, a adoção desse referencial contribui para apreender o
pensamento, as vivências cotidianas bem como, a teia de significados e sentidos atribuídos
pelas professoras ao livro didático na infância. Espera-se que o professor compreenda que tão
importante quanto saber ensinar é saber observar o desenvolvimento das capacidades
cognitivas e os instrumentos que fazem parte da formação, da personalidade e da identidade
cultural dos alunos.
Livro didático na infância: vivências de letramento
O processo de democratização da educação disponibilizou um avanço significativo na área de
Educação infantil, quando reconhece essa etapa da vida e reafirma a educação como um
direito da criança e da família e um dever do estado, inicialmente legitimado pela
Constituição Federal de 1988, fortalecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º
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8.069/90) e incorporado pela Lei n.º 9.394/96, que estipula as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

Segundo dados do Censo, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2013), demonstra que seguindo a tendência de 2010, a
creche continua com forte expansão no número de matrículas, registrando aumento da ordem
de 10,5% entre 2011 e 2012, o que corresponde a 242 mil novas matrículas. Assim, pensar a
infância na contemporaneidade é pensar e articular o conhecimento a partir de garantias de
direito. Direito ao acesso e ao conhecimento a partir do letramento, do desenvolvimento das
inteligências múltiplas, da ludicidade, das atividades necessárias e fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança; isso porque desde muito cedo
através de gestos, sons, contato com o outro, o mundo e os objetos que circulam ao seu redor,
faz com que ela desenvolva sua imaginação e outras capacidades importantes como: a
atenção, a imitação, a memória, a imaginação, amadurecendo capacidades de socialização,
por meio da interação e da utilização de experiência de regras e papéis sociais. Há nessas
considerações, um cenário propício para a presença do livro didático com a intenção de
motivar o seu desenvolvimento intelectual e motor.
Nessa perspectiva, a palavra letramento é aqui evidenciada para trazer uma visão mais ampla
sobre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Para a definição de letramento,
pode-se apoiar na concepção de Kleiman (2005, p.9) quando a autora afirma que “o
letramento envolve o mergulho da criança no mundo”. A leitura e a escrita nesse contexto,
apesar de serem habilidades diferentes, são duas fases inseparáveis do mesmo fenômeno e a
prática leitora e escritora diária deve ser considerada como uma prioridade de todos os níveis
de ensino e principalmente na Educação infantil, em que a criança está construindo o
conhecimento. O livro didático apresenta-se, então, como uma ferramenta potencializadora
para a garantia desses princípios, principalmente quando envolve elementos como a
linguagem e a identidade cultural da sua comunidade.
Ancoramentos desvelados
A seguir apresentamos as categorias construídas a partir das representações sociais
identificadas, obtidas através do instrumento aplicado na investigação.
Familiarização com o mundo letrado
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Uma das representações sociais identificadas na pesquisa está relacionada com a
familiarização das crianças com o mundo letrado, conforme afirmações apresentadas pelos
professores, respondendo uma questão sobre o uso do livro didático da Educação Infantil: Eis
as falas: P11 “A criança começa a se familiarizar com o mundo letrado muito cedo e já
desperta para um mundo novo...”; P4: “Considero o livro um recurso muito importante para a
criança ir se familiarizando com as letras e com a leitura, pois ela já lê as imagens...”.
Depreende-se diante dessas falas que “P1”, por exemplo, ao externar que a familiarização das
crianças com o letramento se dá necessariamente a partir da inserção dessas nas instituições
escolares, e consequentemente com o contato com o livro didático.
Assim, desvalorizam todo o conhecimento que estes sujeitos possuem através das
experiências vivenciadas em outros espaços que necessariamente não é a escola, contrapondose assim, a assertiva popularizada por Freire (1990) ao dizer que a leitura de mundo precede a
leitura da palavra. Por isso compreendemos que na escola as crianças estarão aprofundando as
práticas leitoras formativas, pois já percebem a linguagem observando o espaço social e
cultural. Os professores, em sua maioria, afirmam a importância do livro didático apontando o
estreitamento do relacionamento das crianças com a leitura e a escrita.
Desenvolvimento Motor
O letramento, independente da sua representação conceitual, é estabelecido num processo em
permanente construção e redirecionamentos corroborando também, com o desenvolvimento
de variadas habilidades, inclusive aquelas relacionadas à motricidade das crianças. Neste
sentido, identificamos uma representação social que diz respeito à utilização do livro didático
como forma de estimular o desenvolvimento motor dos infantes. O

P10 afirmou: “As

crianças adoram folhear o livro e observar as imagens. Na minha turma de 3 anos, quando
iniciou o ano rasgavam folhas do livro. Agora, com o convívio com o livro didático melhorou
a coordenação motora...”; P2: “Ao manusear o livro a criança rabisca , fazendo suas primeiras
tentativas de escrita, desenvolvendo a coordenação motora”.
As crianças apresentam variados parâmetros de desenvolvimento, sendo que as características
particulares a cada uma delas sofrem constantes influências uma cadeia de experiências que
ocorrem entre ela e o ambiente que a envolve. E “é na infância, particularmente, no início do
1

Utilizamos a letra P para manter em anonimato os sujeitos pesquisados seguida do número 1, 2, 3 e assim
sucessivamente para diferenciá-los
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processo de escolarização, que ocorre um amplo incremento das habilidades motoras”
(GALLAHUE e OZMUN, 2005, apud ROSA NETO, 2010, p.01).
Entendemos, pois, que ler e escrever não são apenas habilidades envolvidas e ligadas à
decodificação; muito mais do que isso, a capacidade de saber ler e escrever evidencia o poder
de apropriar-se das diversas competências relacionadas à cultura norteada pela palavra escrita,
para, dessa forma, atuar dinamicamente na cultura e, consequentemente, na sociedade como
um todo.
Desenvolve a capacidade leitora
De acordo com as concepções externadas por Taberosky e Colomber (2003, p. 23) adentrar no
mundo da leitura e escrita significa: “contato com o material gráfico impresso que serve para
explorar a descoberta dos princípios básicos da organização da escrita suas convenções e suas
funções”. Nesse contexto, podemos compreender que o contato da criança durante sua
formação com materiais escritos diversificados, assim como, sua participação em momentos
onde a leitura e escrita adquirem significação são fundamentais. Ao analisar as falas dos
professores identificamos que estes tem a representação social do livro didático como algo
que desenvolve a capacidade leitora dos alunos. Eis algumas falas: P 14: “As imagens levam a
criança a comentar o que vê. Acho que aí já começa a leitura...”; P5: “Ajuda a criança a
ampliar o gosto pela leitura, a gostar e apreciar o livro o conhecimento contido nos livros”.
Julgamos que é importante que as crianças desde a Educação Infantil sejam envolvidas em
vivências que as conduzam à apropriação dos princípios básicos dos sistemas da leitura e
escrita, garantindo também, o acesso a textos diversos dos variados gêneros que circulam na
sociedade. Concebemos que com a utilização do livro didático esse envolvimento acontece,
possibilitando para que as crianças tenham maiores capacidades leitoras.
Não se pode negar que o livro didático tem uma representação importante, como estimulador
da leitura e escrita no processo formativo das crianças.
Um brinquedo significativo
A relação que as crianças fazem dos livros com brinquedos e brincadeiras é uma
demonstração clara da vivência lúdica que a prática do letramento possibilita a esses sujeitos.
Há a necessidade dessa evidência ser a promotora de ações diferenciadas no processo de
formação na educação infantil. Entretanto, é comum nos depararmos ainda com concepções
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obsoletas e tradicionais do que é brinquedo ou brincadeira, conforme expressão a seguir: P4:
“Na hora da brincadeira as crianças pedem os livros para brincar de escolinha, mas não gosto
muito de entregar os livros, pois livro não é brinquedo”.
É rever a forma como tem sido conduzido o processo de ensino aprendizagem na educação
infantil, que ainda esbarra em muitos ranços arraigados na concepção tradicional de ensino,
em que “ a contextualização do brincar no campo educacional ainda não tomou as proporções
necessárias que materializassem uma textura significativa da relevância dessa atividade, na
atualidade” afirma Barros (2009, p.45),

onde aprender seria antônimo de prazer. Tais

ideologias que ainda perpetuam as práticas docentes são subsidiadas em visões
preconceituosas e limitadas, o que vem atrapalhar o desenvolvimento lúdico do letramento.
Nas falas abaixo são evidenciadas representações sociais do livro didático relacionando-o
como brinquedo significativo que as crianças sempre fazem referência nos momentos lúdicos.
P

9: “Sempre que começamos uma brincadeira eles pedem lápis de cor, papel e livros para

brincar de escola. E isso lembra a minha infância pois eu me sentia muito importante quando
eu brincava com os livros”; P 15: “Eles brincam de carro, bola, boneca, jogos, mas gostam de
brincar com livros e revista que trago bastante para a escola, só não deixo brincar com o livro
didático”. À medida que os alunos brincam com os livros didáticos estes adentram em
experiências salutares que estimulam sua criatividade imaginativa. As práticas que envolvem
o letramento podem conduzir os alunos por caminhos diversos que irão formar sua identidade
leitora do mundo.
Referencial para a prática pedagógica
Algumas afirmativas dos docentes nos permitirem identificar representações sociais do livro
como referencial para prática pedagógica. P6: “O Livro didático é uma grande ferramenta
para o trabalho do professor, quando na minha escola não tinha o livro, saia pedindo
atividades de outras escolas da cidade para realizar as minhas”. P13: “Acredito que além de
estimular a aprendizagem do aluno é um importante suporte para o professor em suas
atividades diárias”.
Partindo desse pressuposto analisamos que o material impresso disponibilizado nas escolas
para os professores, os quais geralmente norteiam a prática docente, influenciam diretamente
na estruturação e organização da ação educativa diária, subsidiando na elaboração do
planejamento. Segundo Lajolo (1996, p.4): “para ser considerado didático, um livro precisa
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ser usado de forma sistemática no ensino aprendizagem de um determinado objeto de
conhecimento humano geralmente já consolidado como disciplina escolar”.
Considerações necessárias
É pela dinâmica educativa, na sala de aula ou em outros contextos formativos, que são
possibilitados a aquisição e a utilização crítica da leitura e da escrita. Ademais a ação
reconstrutora e transformadora do letramento, tanto do sujeito quanto da sociedade ao qual ele
pertence, é, acima de tudo, um processo em constante evolução. Diante desse contexto veio à
tona indicativos de que as concepções dos professores possuem ranços e avanços,
evidenciando que a prática educativa é perpassada por contradições e representações sociais
ainda marcadas pelo conservadorismo.
É importante lembrar que, no Brasil, muitas crianças e jovens das camadas populares
permanecem anos na escola sem se tornarem letrados, sem adquirirem familiaridade com os
processos de leitura e escrita com a utilização do livro didático. É inegável que as práticas
pedagógicas são norteadas pelas representações sociais que cada professor da educação
infantil tem sobre o processo de ensino aprendizagem como um todo. Muitos são os estudos
sobre o chamado fracasso escolar no Brasil que apontam a inadequação da escola: professores
e equipes com frequência não sabem como lidar com diferentes culturas, valores, classes
sociais, práticas, hábitos e linguagens, tendo enormes dificuldades de inserir as crianças no
letramento. Esses conflitos pedagógicos, os baixos salários e as condições precárias de
trabalho historicamente vêm contribuindo para gerar o fracasso escolar e suas consequências
sociais e educativas. Nesse cenário, o livro didático poderia ser incluído como uma ferramenta
cheia de possibilidades de, no mínimo, favorecer o debate e estudos sobre a formação dos
infantes.
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Agência de Financiamento: Capes
Resumo
Este texto tem como objetivo analisar, nas representações sociais das professoras-estudantes
da Pedagogia/Parfor, qual o papel da escola na formação da Cidadania Ambiental. O
PARFOR é um Programa emergencial de formação, instituído pelo Plano Nacional de
Formação de Educação Básica (BRASIL, 2009). Fundamentado na teoria das representações
sociais/TRS (MOSCOVICI, 1978, 2010), e em outros autores, como Libâneo (2008) que
discorre sobre o papel da escola frente às questões atuais, tais como a Cidadania Ambiental, o
estudo, de natureza qualitativa, é parte integrante do Projeto OBEDUC/Capes, intitulado “Das
políticas de formação de professores às práticas pedagógicas: implicações, desafios e
perspectivas para a universidade, escolas e professores” (ABDALLA et al., 2012). E, também
esta ligado ao Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade
(CIERS-ed) da Fundação Carlos Chagas/FCC. O procedimento metodológico deu-se com a
aplicação de um questionário trifacetado (questões de perfil; palavras de evocação e um texto
projetivo) para 16 alunos de uma turma do curso de Pedagogia/ Parfor em uma universidade
comunitária do estado de São Paulo. Para o recorte aqui apresentado, foram utilizados os
dados de um dos três momentos do texto projetivo, com os quais delineamos a análise.
Utilizamos uma dimensão de análise: atuação didático-prática, que contempla duas
categorias: a centralizadora e a participativa, da qual emergiram três unidades de sentido para
cada uma. Para a 1° categoria: centralizadora, as unidades de sentido são: 1ª aluno como
coadjuvante; 2ª aula como atividade única; 3ª professor (a) como personagem principal. E
para a 2° categoria: participativa, são as seguintes unidades de sentido: 1ª aluno como
protagonista; 2ª atividades/espaços diferenciados; 3ª família como co-autora. Os professoresestudantes a Pedagogia/Parfor se dividem quanto às representações acerca do papel da escola,
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alguns trazem elementos da primeira categoria, em que o papel da escola na formação da
Cidadania Ambiental esta distante dos princípios cidadãos e, outros, defendem a segunda
categoria, pois acreditam que uma escola que cumpri a missão de formar para a Cidadania
Ambiental, incentiva o protagonismo dos alunos, desenvolvem atividades que estimulam os
alunos e estabelecem parcerias com outros atores sociais.
Palavras-chave: Representações sociais. Cidadania ambiental. Pedagogia/Parfor.
Introdução
Acreditamos, junto com Bertrand (1999, p. 36) que: “[...] vários agentes educacionais, como a
família e a mídia, parecem exercer influência determinante na socialização, uma influência às
vezes maior do que a própria escola”, pois os alunos têm acesso as mais diversas formas e
meios de comunicação e, por vezes, essas trazem informações mais rápidas e atualizadas do
que à Escola pode acompanhar.
Mesmo diante dessa constatação, a escola tem sido historicamente a instituição escolhida pelo
Estado e pela família como o melhor lugar para o ensino e aprendizagem dos valores. Na
escola ocorre o desenvolvimento pleno do educando, constituindo-se num espaço de
cidadania, pois é esse espaço escolar “o espaço mais intencional e bem estruturado...”
(BERTRAND, 1999, p. 36).
E, tendo traçado esse breve panorama, temos como questão-problema: Quais as
representações sociais das professoras-estudantes da Pedagogia/Parfor acerca do papel da
escola na formação da Cidadania Ambiental? E, como objetivo central, buscamos analisar nas
representações sociais das professoras-estudantes da Pedagogia/Parfor de uma universidade
comunitária do estado de São Paulo, qual o papel da escola na formação da Cidadania
Ambiental.
O Parfor é um Programa de formação emergente conhecido regulamentado pelo Plano
Nacional de Formação de Educação Básica, por meio do Decreto 6755/09 (BRASIL, 2009). O
objetivo desse Programa é o de garantir a formação superior gratuita e de qualidade a todos os
professores que estão nas redes públicas e que necessitam de formação inicial ou continuada
na área em que atuam. O estudo apresentado nesse trabalho integra o Projeto Observatório de
Educação/OBEDUC/Capes e, também, ao Centro Internacional de Estudos sobre
Representações Sociais e Subjetividade - Educação (CIERS-Ed) da Fundação Carlos
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Chagas/FCC. A relevância do estudo parte do pressuposto de que temos que repensar o papel
da escola e as questões ambientais que nela ocorrem, contribuindo para que se amplie a nossa
visão de que a escola não esta alheia às transformações/ mudanças que ocorrem nos mundo,
especialmente, as referentes à questão ambiental.
Dessa forma, o texto esta estruturado em dois momentos. Iniciamos com a compreensão da
dimensão conhecida por Cidadania Ambiental, destacando a fusão da Educação Ambiental e
da Cidadania. Contextualizamos, brevemente, sobre o referencial teórico-metodológico da
teoria das representações sociais (TRS), em Moscovici (1978, 2010). Num segundo momento,
trazemos o contexto da pesquisa, os sujeitos, as etapas de pesquisa, a análise e os resultados
dos dados coletados, segundo a análise de conteúdo (FRANCO, 2008) e a TRS
(MOSCOVICI, 1978, 2010). Concluímos com algumas considerações sobre os resultados
obtidos na pesquisa.

Compreendendo a Cidadania Ambiental
Podemos evidenciar, pela simples observação das palavras que a compõe, que a Cidadania
Ambiental engloba a Educação Ambiental (EA) e a Cidadania. No entanto, apenas constatar
que esse dois campos geraram o que entendemos como Cidadania Ambiental, não é suficiente
para abarcar toda a complexidade dessa temática.
Compreendemos que há relações entre a Educação Ambiental e a Cidadania, e que essas
acabam por estreitar os laços entre os dois campos de maneira a tornar a relação indissociável.
Entre as relações possíveis, destacamos o fato de que para a nossa sociedade atual, é
indiscutível a “necessidade de se enfrentar concomitantemente a degradação ambiental e os
problemas sociais” (JACOBI, 2003, p. 199). As preocupações com as questões ambientais são
questões da EA, e as dificuldades no campo social são relacionadas à cidadania, essas duas
caminham de mãos dadas na medida em que os princípios cidadãos passam a ser requeridos
na busca por uma EA considerada participativa. Assim, o enlace dá-se a partir de um processo
que “incorpora os processos participativos como um valor fundamental a ser considerado na
proteção ambiental” (LAYRARGUES, 2002, p. 93).

Teoria das Representações Sociais (TRS): breve contextualização do referencial teóricometodológico
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Sobre a perspectiva dimensional da TRS, proposta por Moscovici (1978), o autor define, em
relação às representações sociais, que “as três dimensões - informação, campo de
representação ou imagem, atitude – fornecem-nos uma panorâmica do seu conteúdo e do seu
sentido” (p. 71). Para Moscovici (2010, p. 62), “as representações são, ao mesmo tempo,
construídas e adquiridas”. Neste sentido, busca-se, por meio do aporte teórico-metodológico
das Representações Sociais (Moscovici , 2010), analisar qual o papel da escola na formação
da Cidadania Ambiental para os professores-estudantes da Pedagogia/Parfor, ou seja, de que
forma os mesmos construíram e/ou adquiriram suas representações.

O campo de pesquisa e o percurso teórico-metodológico
A pesquisa qualitativa, fundamentada na TRS (MOSCOVICI, 1978, 2010) e na análise de
conteúdo de Franco (2008), foi realizada junto as 16 professoras-estudantes que do curso de
Pedagogia/Parfor em uma universidade comunitária do estado de São Paulo. A pesquisa se
desenvolveu em uma etapa única. Foi aplicado um questionário trifacetado (questões de
perfil; palavras de evocação e um texto projetivo).
A partir da leitura que fizemos dos dados obtidos através do texto projetivo, procuramos
comparar/classificar e, consequentemente encontrarmos semelhanças e diferenças (FRANCO,
2008). Assim, os dados tratados, trazem elementos didáticos e práticos, a partir dos quais
fizemos as análises.

A análise dos dados da pesquisa e as discussões
Trazemos aqui, um recorte do questionário aplicado para os professores-estudantes. O trecho
é o momento em que os professores-estudantes completam a situação em que a Professora
Gaia (personagem do texto) está na sala dos professores.
Vejamos um trecho da situação presente no texto projetivo:
Compartilhando o ocorrido na sala de aula com outros professores,
Gaia foi surpreendida com a pergunta de um deles. Ele quis saber o
que ela achava dos alunos não terem o mínimo de “cidadania
ambiental” e como os professores poderiam fazer para desenvolver
esse conceito. A professora achou importante a colocação do colega e
concorda que...
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Trazemos aqui dois enfoques relacionados à função principal da escola, para alcançarmos o
nosso objetivo que, relembrando, é o de analisarmos, por meio das RS do professoresestudantes, o papel da escola na formação da Cidadania Ambiental. Além disso, a definição
da função da escola, nos ajuda a pensarmos sobre as duas categorias propostas.
E, nesse sentido, tomamos o que nos diz SFORNI (2012):
A função principal da escola é socialização do conhecimento,
produzido historicamente e consolidado nos diversos conteúdos
curriculares, cabendo ao professor o domínio desse conhecimento,
bem como dos meios para torná-lo acessível aos estudantes (p. 469).

Essa função da escola, descrita acima, esta de acordo com a posição de alguns sujeitos, tanto
em relação à socialização do conhecimento, como é o caso desses depoimentos:

É necessário transmitir o significado da cidadania ambiental.
(SUJEITO n° 5).
Seria necessário informar e educar os alunos (SUJEITO n° 15).

Como também sobre o professor ser o profissional que tem o domínio do conhecimento que
será socializado na escola, como podemos ver nessa resposta:

Tem que partir dos professores, já que não parte dos pais. Temos que
trabalhar mais esse tema (SUJEITO n° 3).

Nas três primeiras frases, destacamos algumas palavras, tais como: transmitir, informar e
saber, essas representam a 1° categoria: centralizadora. O estudante é visto como mero
receptor das informações, como coadjuvante no processo educativo (1° unidade de sentido
dessa categoria).
Na resposta do Sujeito n° 3, descrita anteriormente, o professor aparece como protagonista,
como personagem principal (3° unidade de sentido da 1° categoria).
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Ainda compondo a 1° categoria: centralizadora, temos uma unidade de sentido (2° unidade
de sentido: aula como único espaço), onde os respondentes apontam que o “conhecimento é
transmitido” dentro do espaço da sala de aula. Como vemos a seguir:

É necessário trabalhar esse conceito em sala de aula (SUJEITO n°
10).

Esse tipo de assunto deve ser trabalhado em sala de aula (SUJEITO
n° 16).

Contrariando esses dois depoimentos, a discussão acerca da formação da Cidadania
Ambiental na escola deve caminhar levando em consideração o ser humano nas suas
múltiplas relações, saindo do âmbito “sala” e passando a participar ativamente “do meio em
que vive”. Para tanto, Freire (2005), explica que o ser humano tem capacidade de intervir no
mundo a partir do conhecimento sobre o mundo.
Para discorremos sobre a 2° categoria: participativa, tomamos como referência as palavras de
Libâneo (2008), quando afirma que:
A principal função social e pedagógica da escola é a de assegurar o
desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e
morais pelo seu empenho na dinamização do currículo, no
desenvolvimento dos processos do pensar, na formação da cidadania
participativa e na formação ética (LIBÂNEO, 2008, p. 137).

O autor apresenta o contexto social e o pedagógico juntos ao se referir principal função da
escola e, a partir disso, elenca atribuições que a mesma deve desempenhar e quais os meios
pelos quais essa função será cumprida. A formação da cidadania participativa, na citação do
autor, é típica da escola que considera a participação dos estudantes e admite que eles “se
reconhecem como agentes de mudanças, criadores de condições, sujeitos da própria história”
(ABDALLA, 2000, p. 62).
Nessa direção, alguns dos professores-estudantes disseram que:
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A criança deve ser confrontada com atitudes e valores do seu
cotidiano (SUJEITO n° 1).

Precisa mais conversas com os alunos a respeito do meio em que
vivem (SUJEITO n° 2).

É preciso conscientizar os alunos a preservar o meio ambiente
(SUJEITO n° 4).

Nas frases acima, temos o que preconiza uma escola na qual a formação da Cidadania
Ambiental dos estudantes ocorre de forma a considerar os conhecimentos trazidos pelos
estudantes. Na 2° categoria: participativa, o estudante é visto como o centro do processo,
como o ator principal na formação da sua Cidadania Ambiental, constituindo dessa forma a 1°
unidade de sentido dessa categoria: aluno como protagonista.
Além disso, essa segunda categoria contempla na 2° unidade de sentido: atividades/ espaços
diferenciados. Para os respondentes, a sala de aula e o ensino transmissivo, presente na
primeira categoria, não são as únicas possibilidades que a escola dispõe. Para eles, o papel da
formação da Cidadania Ambiental é promover ações lúdicas, como nos revela o depoimento a
seguir:
Através de jogos e brincadeiras os alunos poderão desenvolver
práticas coletivas (SUJEITO n° 8).

Ainda dentro de uma proposta participativa de formação da Cidadania Ambiental, outro
professor-estudante diz que:
Era preciso fazer um projeto “cidadania ambiental” (SUJEITO n° 9).

A última unidade de sentido da segunda categoria, abarca questões ligadas ao envolvimento
da comunidade no processo escolar. Na 3ª unidade de sentido: Família como co-autora, um
dos sujeitos afirma que o papel da escola na formação da Cidadania Ambiental:
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É um processo pedagógico que deve inserir também a comunidade
(SUJEITO n° 7).

Essa preocupação com a abertura da escola para que os pais ou responsáveis possam
participar ativamente, reflete o pensamento atual de uma gestão participativa (LIBÂNEO,
2008) e, ainda de acordo com o autor, faz com que a comunidade possa aprender com a escola
e se integrar a outras instâncias da sociedade civil, participando de suas decisões.

Considerações finais
Acreditamos que, no exercício da Cidadania Ambiental, os estudantes “se reconhecem como
agentes de mudanças, criadores de condições, sujeitos da própria história” (ABDALLA, 2000,
p. 62). Nesta direção, concordamos também com Freire (2005, p.47), quando reflete sobre a
importância de “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção”. Nos depoimentos que os professoresestudantes deram no texto projetivo os mesmos ancoram as suas RS acerca do papel da escola
na formação da Cidadania Ambiental em questões didáticas e práticas.
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EM BUSCA DA FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO LICENCIANDO EM
MATEMÁTICA: UM ESTUDO SOBRE O PIBID NO IFRN – CAMPUS SANTA CRUZ

MENDONÇA, Silvia Regina Pereira de - UFRN
ANDRADE, Erika dos Reis Gusmão - UFRN

Resumo
A responsabilidade pelo saber e a transmissão de conhecimentos têm se constituído
diariamente como tarefas de responsabilidade do profissional docente. Todavia, o modo como
vem se configurando o exercício da profissão docente em nosso país tem levado, muitas
vezes, a questionamentos sobre a própria profissionalização desta atividade. Nessa
perspectiva, tendo como foco a atual situação do sistema educacional brasileiro, inserida num
contexto sócio-histórico-político mais amplo, o ponto de partida das nossas discussões é se os
docentes se percebem como profissionais. O objetivo deste trabalho é investigar aspectos
primordiais para a compreensão, no contexto da educação em nosso país, das representações
sociais do professor e o modo como é percebido o processo de profissionalização e atuação
em curso em instituições educacionais, principalmente as públicas. Com esse objetivo,
resolvemos socializar a experiência significativa desenvolvida por nós com quinze bolsistas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, alunos do curso de
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte - IFRN, que atuam com três professores supervisores do referido programa
das três escolas conveniadas, cinco pibidianos em cada escola, na cidade de Santa Cruz/RN.
Nesse trabalho de doutoramento, efetivamos o processo de busca dos dados através do
desenvolvimento de um Grupo Focal com o intuito de captar como os licenciandos
conformavam suas concepções sobre a formação e profissionalização docente incentivando-os
a uma reflexão em relação aos aspectos relacionados à representação social sobre o ensino da
Matemática, dos envolvidos no processo. Em síntese, podemos perceber quatro imagens de
professor que denominamos como: necessita de controle, desanimado, desrespeitado e senhor
da verdade. Tais imagens são os primeiros indícios para chegarmos ao cerne de nosso estudo
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doutoral, qual seja a representação social do ensinar Matemática para os licenciandos desta
área de formação do IFRN.
Palavras-chave: Formação de Professores; Iniciação à Docência; Educação Matemática;
Representação Social.

Pensar em um profissional que saiba conduzir e orientar o desenvolvimento das
potencialidades dos alunos. Ao trabalhar com turmas de Ensino Médio e Formação de
Professores, em particular de Matemática, percebemos que essa tarefa não é nada fácil. Sendo
assim, pensamos na possibilidade de cooperar para a melhoria da aprendizagem de
Matemática e da Formação de Professores.
Trabalhando com turmas de formação de professores desde 2003 e, atualmente, com a
Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte – IFRN, observamos uma realidade alarmante que resumiremos da seguinte
forma: os futuros professores ingressam ávidos de aprendizagem, entretanto, a maioria
desanima e evade-se durante o processo de formação. Quando abordamos alguns evadidos e
os questionamos a respeito de suas desistências, geralmente encontramos a dificuldade de
aprender e transmitir um conteúdo tão complexo como uma forte justificativa. Sob essa ótica,
alegam que preferem investir em outro trabalho ou formação com menos dificuldade de
assimilação.
A partir de tais evidências, surgem as seguintes indagações: o que os licenciandos, vinculados
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, sabem sobre o ensino
da Matemática e como percebem esse fazer enquanto especificidade docente? Qual é a
representação social do ensino de Matemática para esses licenciandos? Quais são as
influências dessa representação social na prática que esses licenciandos desenvolvem no
âmbito escolar?
Situando a problemática de investigação, sentimos a necessidade de informar que o PIBID
desenvolve suas atividades em três escolas da cidade de Santa Cruz, com a participação de
quinze alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN - Campus Santa Cruz, e três
professores da rede Estadual (um em cada escola). A proposta pedagógica tem por base a
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implementação de problematizações nas aulas de Matemática e a implementação de
atividades construtivas, conduzindo à aprendizagem significativa.
Buscamos, em nossa pesquisa, acompanhar o desenvolvimento do trabalho desse grupo, tendo
em vista identificar, no processo formativo, as questões acima levantadas. De acordo com
Moscovici:

No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, contínua,
permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de
acordo com a existência humana e agindo tanto como reagindo como
um ser humano. Em outras palavras, o ser humano é aqui, a medida de
todas as coisas. No universo reificado, a sociedade é transformada em
um sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são
indiferentes à individualidade e não possuem identidade (2003, p. 4950).

Fazemos, assim, uma reflexão à respeito da importância do estudo das representações sociais,
enfatizando as verbalizações dos licenciandos. É com base nas concepções aqui apresentadas
que analisamos as situações de formação nas quais os licenciandos estão envolvidos.
Corroboramos o pensamento de Andrade (2003, p. 86) quando afirma que, “os professores
reconstroem essas informações a partir de conhecimentos prévios, decompondo novos
conhecimentos e os organizando de forma a torná-los possível de ser incorporados ao seu
referencial”.
Foi na tentativa de desenvolver e acompanhar um exercício formativo que percebemos que é
estritamente necessário analisar os temas relacionados às atividades e conteúdos matemáticos,
bem como as representações sociais dos participantes sobre essa área de conhecimento. Com
base nessa primeira aproximação, determinamos como foco de nosso estudo a relação entre a
representação social dos envolvidos no processo e a aprendizagem de conteúdos matemáticos.
Tal relação pressupõe a necessidade de se estabelecer conexões entre o desenvolvimento do
pensamento teórico do professor e o seu exercício docente de Matemática em turmas
regulares.

1357

Concordamos com D’Ambrosio (2001) quando o autor informa que a Matemática está
integrada aos sistemas científico, tecnológico, industrial, militar, econômico, político, cujos
processos de desenvolvimento se constituíram tendo os conteúdos da Matemática como base.
Nessa direção, essa disciplina recebe caráter e presença universais nos mais diversos campos
do conhecimento. Contudo, o cotidiano também está impregnado dos saberes e fazeres
próprios.
Vários estudiosos abordam a importância da formação constante de docentes como forma de
se promover melhorias no processo de ensino e aprendizagem. A esse respeito, Rodrigues
(2006, p. 115) afirma que “a formação contínua dos professores e os esforços de toda a ordem
que ela concita não são fins em si mesmos. São meios ao serviço de uma educação e de um
ensino de melhor qualidade”. Pensamos assim, em colaborar para uma melhor formação dos
futuros professores de Matemática de Santa Cruz e consequentemente no desenvolvimento
educacional desse componente curricular na região.
Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, a cidade de Santa Cruz
amarga uma avaliação de 3,5 – abaixo da média estadual. Por isso, faz-se necessário o
desenvolvimento de atividades pedagógicas, nos diversos campos do conhecimento, que
desencadeiem um processo de reflexão e ação sobre o fazer docente e, a partir daí, seja
construída uma nova prática educativa que tenha como parâmetros: o compromisso com a
formação, o engajamento com a escola, a percepção do aluno como sujeito do conhecimento e
principal ator do processo de ensino-aprendizagem, além da melhoria da relação escolacomunidade.
Nessa perspectiva, o projeto PIBID, implantado no curso de Licenciatura em Matemática,
propõe ações que visem à cooperação e a melhoria da qualidade da Educação Básica de
Ensino Médio nas escolas públicas do Rio Grande do Norte, e em particular, na região do
Trairi.
Vejamos algumas considerações a respeito das representações sociais, as quais ofereceram
subsídios teóricos acerca dos pilares de sustentação do nosso estudo. Estabelecemos uma
discussão com os pensamentos dos autores que contribuíram, sobretudo, com suas posições
teóricas referentes ao tema proposto. De acordo com Jodelet (2001, p. 22), temos a
caracterização da representação social como “uma forma de conhecimento, socialmente
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elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social”.
De acordo com MOSCOVICI (2012), as representações sociais são modalidades de
conhecimento particular que circulam diariamente e que tem como função a comunicação
entre indivíduos criando informações e nos familiarizando com o estranho, de acordo com
categorias de nossa cultura por meio da ancoragem e da objetivação.
Vemos, dessa forma, que representações sociais apresentam o intuito de orientar as condutas e
as atitudes das pessoas. Segundo Jodelet (2001), as representações nos guiam no modo de
nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de
interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de
forma defensiva. É dentro desta perspectiva que Moscovici (2003) se refere às atitudes como
uma dimensão das representações compartilhadas. Para o autor, quando se tem uma atitude
em relação a um objeto significa que é preciso ter uma representação que inclui conhecimento
e cognição no seu sentido amplo (imagens, emoções, paixões, crenças).
Com base nesses fundamentos, este trabalho combinou a análise das falas dos pibidianos
durante a participação no Grupo Focal à respeito de sua relação na escola com os alunos, os
professores e a Matemática.
Um estudo sobre representação social, na medida em que aborda o social e o individual,
precisa de um instrumento que possibilite analisar os fatores relacionados, nesse sentido, para
essa investigação buscamos princípios metodológicos apoiados na pesquisa qualitativa
(MENGA; LUDKE; ANDRÉ, 1986) centrando-se diretamente nas ações a serem
desenvolvidas no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN - Campus Santa Cruz.
Para tanto utilizamos o Grupo Focal com o intuito de analisar a ideia dos licenciandos à
respeito da docência como profissão. Corroboramos com Gatti quando afirma que:

A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as
diferenças

existentes

em

perspectivas,

ideias,

sentimentos,

representações, valores e comportamentos de grupos diferenciados de
pessoas, bem como compreender os fatores que os influenciam, as
motivações que subsidiam as opções, os porquês de determinados
posicionamentos. (GATTI, 2005, p. 14)
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Esta pesquisa, portanto, constou das seguintes temáticas de discussões: a situação atual de
aprendizagem nas escolas; organização dos conteúdos e elaboração de atividades apresentadas
aos alunos pelos licenciandos; desenvolvimento das atividades pelos licenciandos na escola; e
avaliação da produção e aquisição do conhecimento.
Em seguida, procurou-se sintetizar a imagem de professor por eles formulada e as concepções
de professor, profissão, perspectiva e projeto profissional, bem como àquelas em que os
entrevistados se referem ao que pensam a esse respeito os professores de Matemática das
escolas em que atuam.
Durante a participação dos licenciandos no Grupo Focal identificamos algumas imagens do
ser professor e seus significados. Para compreender a estrutura e dinâmica dos discursos dos
envolvidos no processo é importante destacar que as categorias aqui apresentadas resumem a
observação das verbalizações. Em síntese, podemos perceber quatro imagens de professor que
denominamos como: necessita de controle, desanimado, desrespeitado e senhor da verdade.
Vejamos essas características no discurso.
Necessita de controle - Alguns licenciandos expressaram, através do seu discurso, elementos
de uma representação social de professor associada a questões de atuação em diferenciados
ambientes escolares. A atuação do mesmo professor é percebida, pelos licenciandos, de
formas diferentes nas redes pública e privada, ou seja, na primeira ele é muito ausente e
desenvolve as atividades com desinteresse, fazendo o estritamente necessário. Já na segunda,
ele segue todas as orientações da equipe pedagógica e realiza um excelente trabalho. De
acordo com a visão dos pibidianos, participantes do Grupo Focal, o controle da organização
escolar é decisivo para a atuação do professor em sua responsabilidade de ensinar a aprender e
despertar nos alunos a habilidade para crescer.
Desanimado – A maioria dos licenciandos enfatizou o desânimo dos professores em suas
atividades diárias. Isto pode ser evidenciado nas verbalizações a seguir:

[...] cheguei na escola cheio de gás para trabalhar com os alunos, o
desânimo do professor quase me fez desistir [...]
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O professor deveria ter mais ânimo para ajudar o aluno a descobrir seu
potencial, com o intuito de aprender e viver melhor.

Vemos, então, a desmotivação do professor acentuada na fala dos participantes da pesquisa.
Desrespeitado – O discurso dos licenciandos também enfatiza que na construção dessa
imagem observaram que os professores sentem-se desrespeitados no sistema educacional,
considerando-os como tendo vocação desvalorizada e trabalhando em instituições com
condições insatisfatórias para o exercício adequado da profissão como pode ser observado nas
falas que se seguem:

A escola pública tem muitos problemas! Falta tudo, não tem material,
as salas são sujas, porta e janela quebrada, o salário é baixo, os alunos
são desinteressados [...]

Entretanto, podemos afirmar que os pibidianos acreditam que é possível mudar esse quadro
com outra ação docente como:

[...] mostrando a importância daquele que educa, ama, respeita a
criança, dando instrução e preparando para o futuro.

Ensinar com amor e transmitir aos alunos valores que os ajude a viver
melhor, fazer deles meus amigos e mostrar a importância real da
educação, será decisivo para a mudança.

Dentre os licenciandos que percebiam o docente como desrespeitado, a maioria demonstrou a
reflexão sobre as associações que os participantes efetuaram para construir a imagem da sua
futura profissão, bem como sobre a influência das relações no ambiente escolar que
caracterizam esse tipo de visão, na organização do seu discurso. Alguns participantes
demonstraram desânimo e receio na atuação da profissão:
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[...] a gente acaba se acostumando a isso, e acaba fazendo do mesmo
jeito [...]

Senhor da verdade - O professor é também percebido como figura que sabe tudo e é
responsável pela formação global de seus alunos, substituindo ou extrapolando atribuições da
educação formal, mantendo relação de controle, dizendo aos alunos o que ele atribui como
certo. Tal imagem se apresenta nos trechos que se seguem:

Para ser professor é preciso saber muito mais que seus alunos para dar
aula, ele deve ensinar para a vida, mostrar o que é certo e errado [...]

Ser um bom professor é saber muito mais que as outras pessoas,
principalmente os seus alunos... Precisa estudar muito para saber
sempre mais [...]

Ao revelarem sua representação social de professor em bases de saber muito, atribuindo ao
docente o compromisso com a formação global de seus alunos, os licenciandos evidenciam
uma imagem da profissão docente conservadora, em que o saber é referenciado a uma ordem
superior. Portanto, distante da lógica formal e geralmente respaldado por noções
inquestionáveis, seu saber é incontestável e seu ofício, de grande compromisso. Essa imagem
de professor parece atender a uma demanda de se colocar como importante, sendo primordial
para o desenvolvimento da humanidade, eles afirmam a necessidade de enfatizar a
importância da profissão para serem mais respeitados e valorizados.
Como abordado anteriormente, os futuros professores geralmente se resguardam de sua
condição, enfatizando concepções de professor e ensino sofridos e marginalizados. Em
síntese, uma das conclusões a que se pode chegar é que a representação social parece destacar
o discurso social se construindo e se constituindo referência para quem fala, antes mesmo de
sua apropriação por eles, desde que elementos do processo de profissionalização estão
presentes nos discursos dos professores, mesmo que eles não tenham ainda tomado
consciência do seu significado.
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Sendo assim, a docência parece se encontrar num processo de transformação, em que o
modelo tradicional de professor, apesar de considerado ultrapassado, ainda persiste no ideário
docente, convivendo lado a lado com as novas concepções e propostas. Com efeito, observase nos discursos dos sujeitos, a presença de elementos considerados indicadores de
profissionalização associados a um tipo de imagem. Por enquanto, concebe-se ainda o
exercício da docência como profissão num contexto de relações interpessoais calcadas em
modelos, sendo isto válido para ambos os sexos, para professores que atuam em escolas
públicas, principalmente.
A concepção de docência que advirá dessas discussões está relacionada com linhas mais
gerais de projetos político-sociais que consigam a adesão na sociedade brasileira, valendo
aprofundar a discussão sobre as concepções de professor presentes em nossa sociedade e que
são internalizadas pelos docentes como seres sociais porque constituem momento necessário à
compreensão de sua própria prática profissional. Nesse sentido, estudos com relação às
representações sociais dos docentes constituem uma tentativa de ampliar a compreensão dos
aspectos que envolvem a educação na nossa sociedade.
A partir da aproximação nesse processo investigativo, observamos a necessidade de
organização de uma proposta de reorientação curricular para o curso de Licenciatura em
Matemática do IFRN com vista a redirecionar as perspectivas teórico-metodológicas de
ensino e de formação do professor de Matemática do referido Instituto, para, assim,
contemplar aspectos que emergem cotidianamente nas demandas de professores do Ensino
Médio competentes na sua habilidade profissional.
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Resumo
A escolarização desses meninos e meninas em situação de rua ainda é um desafio para as
políticas educacionais, o que contribui para tornar a escola ponto de exclusão social a partir
do sentimento de não pertencimento ao espaço escolar, resultando na evasão. Esta pesquisa
visou analisar os indícios de representações sociais de ex-alunos, ex-meninos e meninas em
situação de rua, quanto a uma metodologia diferenciada aplicada numa escola que
desenvolveu uma pedagogia diferenciada para essas crianças. O presente estudo faz parte de
um conjunto de pesquisas surgidas a partir do Projeto de Pesquisa denominado Herdeiros da
Tia Ciata: uma experiência de educação com meninos de rua, sendo uma parceria da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e
Universidade Estácio de Sá (UNESA) e que tem como objetivo resgatar a história da proposta
pedagógica da Escola Municipal Tia Ciata no período de 1983 a 1989. A escolha dessa escola
como campo de pesquisa se deve por ela ter sido referencial em sua época e, ainda hoje,
constituir no município do Rio de Janeiro uma experiência única enquanto escola no
atendimento prioritário de meninos e meninas em situação de rua, sendo uma experiência
exitosa reconhecida por órgãos oficiais. Para tanto foi utilizada a Teoria das Representações
Sociais elaborada por Sergé Moscovici e Denise Jodelet como referencial teóricometodológico, por considerarmos a escola uma lugar de construção da cidadania e para tal
deve oportunizar os diferentes saberes a ela trazidos. A pesquisa é de cunho qualitativo uma
vez que seu campus se situa em um dado momento histórico, utilizando a metodologia da
História Oral, com entrevistas orais semi-estruturadas que possibilitaram aos ex-alunos se
expressarem, sendo possível observar e interpretar os dados, considerando a complexa rede de
relações estabelecidas na escola e as significações sobre a pedagogia adotada pela mesma. As

1365

entrevistas utilizadas fazem parte do acervo do projeto do qual essa pesquisa faz parte,
contendo 6 entrevistas individuais e 5 em grupo, redundo no total de 18 vídeos. A análise dos
dados está sendo realizada de acordo com o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA)
proposta por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant, que tem como base a Teoria da
Argumentação, viabilizando identificar argumentos implícitos na fala, recriar o contexto em
que foram ditas e considerar os aspectos que caracterizam a cultura do locutor. Os resultados
parciais obtidos mostram que os ex-alunos da Escola Tia Ciata a representam como referência
em suas vidas por sua pedagogia diferenciada que buscava inseri-los socialmente, levando em
conta seu saber e a história de vida que cada aluno trazia. Consideram-na diferente de todas as
outras escolas por onde passaram.
Palavras chaves: Representações Sociais. Meninos em situação de rua. Escolarização.

Introdução
No decorrer de décadas, podemos observar a rua como lugar de moradia, passagem e
permanência de milhares de meninos e meninas, que se encontram expostos aos perigos e a
condições subumanas na busca muitas vezes por acolhimento e sobrevivência. Ao olhar esse
problema por uma perspectiva histórica, pode-se notar que não se apresenta como algo
recente, mas traduz o olhar e a condição dada à criança e o adolescente desde o tempo de
Brasil Colônia até os dias atuais. De acordo com Paganini (2011) a história do Brasil é
marcada por questões sociais e culturais nas quais crianças e adolescentes são tratados como
objetos, submetidos a trabalhos de ordens diversas e a insensibilidade humana.
Nos anos 80, o problema envolvendo meninos e meninas em situação de rua passou a ter mais
visibilidade social a partir de movimentos sociais, políticos e jurídicos. Movimentos esses que
buscavam garantir os direitos, até então, muitas vezes ignorados e violados. Oriundos de
classe econômica menos favorecida, originários de favelas e subúrbios, são obrigados a deixar
a inocência em busca de sobrevivência, afetando o tempo/espaço destinado à escola por
apresentarem urgência de um saber prático que atenda as suas necessidades e as de algumas
famílias para quem ainda mantém vínculos familiares.
É evidente a especificidade dos meninos e meninas que vivem em situação de rua, pois
apresentam um histórico e características que influenciam sua vida escolar e em sociedade,
muitas vezes desconhecidas e generalizadas para quem tem um olhar superficial sobre eles. O
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atendimento educacional oferecido a esses meninos e meninas, na maioria das vezes, acaba
excluindo-os por direcioná-los a escolas pautadas em uma metodologia rígida de transmissão
que em nada atende as suas necessidades, pouco contribuindo para sua inserção social em
uma sociedade letrada.
Guerrero e Palma (2010) afirmam que meninos e meninas de rua abandonam a escola por se
sentirem excluídos por suas “qualificações deficientes” e por não conseguirem se adaptar às
normas escolares.
Algo importante destacado por Castro (1990) é a baixa expectativa de aprendizagem por parte
dos docentes e o pré-conceito formado a respeito de meninos e meninas em situação de rua o
que contribui com que esses alunos incorporem como natural e inevitável o insucesso na
escola. Assim cabe citar Bourdieu e Passeron (1975) para quem a escola não seria uma
instância que age com neutralidade, mas como uma instituição que reproduziria o saber das
classes dominantes, o que seria familiar para os alunos com essa herança cultural,
favorecendo o reconhecimento e o sucesso escolar dos mesmos. Nessa perspectiva para
Bourdieu o afastamento de sua cultura, a imposição de uma cultura elitizada, que lhe é
estranha, e a hierarquização dos saberes fazem com que seja pouco provável o sucesso
daqueles que veem na escola uma forma de ascensão social. Já que esse sucesso, quando se
dá, correria sob violência simbólica, ou seja, o sujeito abriria mão do que lhe é próprio, para
apropriar-se da cultura de outro grupo social, sobrepondo-a a sua (BORDIEU; PASSERON,
1975). Esses fatores influenciam diretamente a sala de aula e as expectativas de
aprendizagem, formando um cenário desfavorável para aquele que não vê a escola como
referência; sendo a escola vista como um lugar monótono e que se distancia do real vivido,
nas gírias e nas estratégias de sobrevivência das ruas.
A Pesquisa Censitária Nacional sobre crianças e adolescentes em situação de rua (2010) 1 em
uma amostra sobre a situação educacional, com base de estimativa percentual de 2.246
indivíduos, aponta que 56,3% se encontram fora da escola. Hoje a escolarização dessa
clientela é intermediada por abrigos ou por entidades não governamentais, não havendo
atualmente política educacional, em específico no município do Rio de Janeiro, voltada para
uma escola para essa clientela. Cabe, no entanto ressaltar ação governamental implementada
no município do Rio de Janeiro na década de 1980,que ainda se mostra atual e necessária.
1

Primeiro Censo Nacional de Crianças/Adolescentes em Situação de Rua- 2010/ Meta Instituto de Pesquisa.
Análise dos dados em 2011.

1367

Em 1983, a necessidade emergente de atender crianças e adolescentes em situação de rua que
se encontravam afastadas das escolas regulares e com defasagem idade-série, levou o então
governo Leonel Brizola, a pedido de Darcy Ribeiro, à criação da Escola de Educação Juvenil
Tia Ciata na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 1987, Escola Municipal Tia Ciata,
que será referida na presente pesquisa como Escola Tia Ciata, por ser o nome pelo qual
conhecida popularmente.
Segundo Uchôa (2012), a Escola Tia Ciata tinha um projeto que se propunha a romper com a
pedagogia tradicional, com o estudo efetuado através de cartilhas e planos de cursos rígidos
aplicados em outras escolas regulares da época, que padronizavam o saber que circulava na
sala de aula. O professor, nessa perspectiva, era visto como facilitador e a aprendizagem como
um processo de construção do próprio sujeito. Naquele espaço escolar meninos e meninas de
rua tinham oportunidade de se expressar, as aulas eram ministradas a partir do seu
conhecimento. Coordenadores e professores se reuniam semanalmente para planejar as aulas
para que essas atendessem às necessidades de seus educandos. A sala de aula era um lugar de
troca com os alunos, havia a preocupação com a formação do professor e esses adquiriram
diante dessa experiência inovadora estímulo para o desenvolvimento profissional.
A Escola Tia Ciata realizou parceria com órgãos públicos para estágios, como Riotur,
Comlurb, entre outros, contribuindo para que vissem na escola também uma oportunidade até
então “negada” pela sociedade: estarem inseridos socialmente com condições reais de um
futuro melhor. Leite (1991) mostrou que a Escola Tia Ciata rompeu com tudo que até então
haviam dito e acreditado no que se refere à educação de meninos em situação de rua, pois os
alunos que eram excluídos da sociedade e do sistema educacional tradicional podiam e
deveriam se expressar na escola; mais do que isso, podiam aprender e se integrar na
sociedade, não como indivíduos engessados, mas como pessoas com experiências e saberes a
serem respeitados e que têm muito a contribuir.
A escola chegou a atender mais de 500 alunos e foi reconhecida por órgãos oficiais como uma
grande contribuição para o atendimento dessa clientela, principalmente por sua metodologia
que até hoje se mostra inovadora, sendo única enquanto escola no Município do Rio de
Janeiro a atender especificamente meninos e meninas em situação de rua, com metodologia e
estratégia diferenciadas para suprir as necessidades não só em termos pedagógicos, mas
também no sentido de oferecer oportunidades de inserção social.
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Através do estudo das representações sociais dos ex-alunos da Escola Tia Ciata, ex-meninos e
meninas em situação de rua, quanto à pedagogia desenvolvida, no período de 1984 a 1989,
poderemos identificar como a diferenciam e o que a escola significou para eles. Revisitar essa
experiência sob a ótica das representações sociais de seus ex-alunos poderá contribuir para
experiências futuras bem sucedidas voltadas para a escolarização de meninos e meninas em
situação de rua, em busca de uma pedagogia eficaz que torne a escola referência na vida
desses sujeitos, possibilitando a reflexão sobre a escola e o processo ocorrido em seu interior.
Para tal estamos cientes dos limites dessa reflexão.

Metodologia
O estudo foi conduzido por uma abordagem de cunho qualitativo na medida em que decorre
da preocupação em compreender o processo, a riqueza e a complexibilidade objeto estudado,
considerando seus valores, significados e histórias vividas, interpretando-os articuladamente
com o quadro teórico das representações sociais. Neste sentido, cabe relembrar que:
O resgate da história da Escola Tia Ciata e a significação de sua pedagogia diferenciada têm
como base a metodologia da História Oral e entrevistas orais semi-estruturadas. Inicialmente
para realização das entrevistas foram contactos os ex-alunos que ainda trabalhavam na
Comlurb, egressos desde a época do Projeto Gari Mirim, um dos projetos da escola. A partir
daí foi solicitado aos mesmos que contactassem seus colegas que também tivessem estudado
na Escola Tia Ciata. Em dezembro de 2012 foram realizadas as entrevistas com os ex-alunos
da Escola Tia Ciata, tendo como critério ter sido aluno no período de 1984 a 1989. Essas
entrevistas fazem parte do acervo do Projeto denominado: ‘Os Herdeiros da Tia Ciata: uma
experiência de educação com meninos de rua;’ no qual este estudo se insere, contendo 6
entrevistas individuais e 5 em grupo. Foram feitos vídeos das gravações, redundo um total de
18 vídeos.
A análise dos dados utiliza o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA) proposta por
Castro e Bolite-Frant (2011), que procura relacionar ‘o que se diz’ e ‘o porquê se diz’ e ‘como
se diz’ e compreende como racional todo tipo de interação linguística” (CASTRO; BOLITEFRANT, 2011, p. 72). O MEA busca identificar as teses e seus argumentos na fala, recriando
o contexto em que foram enunciadas, ou seja, os ‘momentos de negociação’, considerando os
aspectos que caracterizam a cultura do locutor (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). Os dados
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das entrevistas têm seu estudo a partir de esquemas argumentativos, possibilitando a
visualização e reconstrução dos argumentos que dão sustentação às teses e o resultado
apresentado com base nas evidências buscadas no discurso. A análise possibilitou identificar
as representações sociais que os ex-alunos têm da pedagogia da Escola Tia Ciata, a partir de
seus sistemas de referências.
Este estudo apresenta limitações por se tratar da análise do discurso de um pequeno grupo de
sujeitos, sempre sujeita a inúmeras possibilidades de interpretação. No entanto, vale ressaltar
que o MEA possibilita um trabalho rigoroso e minucioso.

Quadro teórico
Na busca de compreender e reconstruir significados construídos individualmente e
coletivamente e suas formas simbólicas presentes nas relações ocorridas na Escola Tia Ciata,
essa pesquisa faz uso da teoria das representações sociais em uma abordagem processual
articulada à análise argumentativa, tendo como sujeitos os ex-alunos, ex-meninos e meninas
de rua, que hoje adultos olham para trás e se expressam revelando representações que eram
e/ou ainda são compartilhadas da pedagogia daquela escola e o que significou em suas vidas.
As representações acerca dos sujeitos e objetos influenciam diretamente as relações entre os
mesmos, na forma de ver a realidade e na orientação de suas práticas, sendo suporte para
compreendermos o processo social, cultural e histórico presentes na análise dos dados da
pesquisa. No quadro da Teoria das Representações Sociais foram trabalhados sobretudo os
conceitos de ancoragem e objetivação, a partir dos autores Moscovici (2010), Jodelet (1989) e
Alves-Mazzotti (2008).
Jodelet (1989) define as representações sociais como um sistema simbólico construído
dialeticamente no cotidiano e que orientam a ação e a forma de leitura da realidade. Conceito
que será fundamental para compreendermos o objeto da pesquisa. A objetivação diz respeito
ao aspecto cognitivo de transformação de um conceito, ideia ou imagem em algo familiar, que
supostamente reflete a realidade, dando a essa significado. Para Moscovici (2010), a
ancoragem corresponde a classificar e rotular o que é supostamente desconhecido utilizando
referências mentais que já temos, comparando assim e classificando de acordo com aspectos
em comum. A partir desses conceitos observamos e analisamos indícios das representações
sociais da pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata por seus ex-alunos.
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Também foram considerados os conceitos de habitus, estrutura de classe, violência simbólica
e reprodução em Bourdieu e Passeron (1975; 1998) que possibilitaram uma análise no âmbito
e nas relações escolares.
A articulação entre a Teoria das Representações Sociais e Bourdieu, referenteao conceito de
campoauxiliou a discussão e o entendimento das questões envolvendoos meninos e meninas
em situação de rua e a escola. Para Campos e Lima (2013) aconcepção de campo de
Bourdieu, espaço social de lutas, e o campo do objeto de representação convergem, ou seja, o
objeto das representações sociais é constituído no contexto social em que estão presentes
conflitos e lutas, influenciando diretamente esse processo.

Resultados
Os resultados parciais obtidos mostram que os ex-alunos da Escola Tia Ciata a representam
como referência em suas vidas, por sua pedagogia diferenciada, que buscava inseri-los
socialmente, levando em conta seu saber e a história de vida que cada aluno trazia.
Consideram-na diferente de todas as outras escolas por onde passaram.
Apesar das diferentes trajetórias de vida, a escola significou para eles uma oportunidade única
de alfabetização, escolarização e trabalho. A possibilidade de trabalho os instrumentalizounão
só para sua inserção social, mas também contribuiu como meio de sustento diante da dura
realidade vivida pela maioria dos alunos. Essa experiência tornou a escola um lugar de
realizações de desejos antes quase impossíveis, devido ao preconceito e aos estigmas que a
maioria de seus alunos enfrentava em seu cotidiano.

Considerações finais
Esse estudo está sendo finalizado e, embora ainda com resultados preliminares, as conclusões
apresentadas foram recorrentes na afirmação de que a Escola era diferente de todas as outras.
A solidariedade entre os pares e, ao mesmo tempo, os conflitos entre eles faziam das aulas um
momento desafiador. Ao chegar lá com os problemas sociais e educacionais que os afastavam
das escolas regulares, encontraram o acolhimento que os fazia voltar todos os dias. Quanto à
pedagogia diferenciada,sentiam-serespeitados em seu tempo, tanto no aspecto cognitivo
quanto ao aspecto afetivo. O interesse pelo Projeto Gari Mirim, em especial, aparece por
diversas vezes nas entrevistas como um projeto que oportunizou uma mudança até mesmo de
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estilo de vida, deixaram as ruas e aprenderam uma profissão. A articulação do saber com o
com a prática cotidiana apresentou grande significação para eles.
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Resumo
Este estudo apresenta os resultados de uma investigação de caráter exploratória com o
objetivo de identificar como o ranking escolar é divulgado pela mídia impressa de três jornais
locais da cidade de Cuiabá-MT. Entende-se que, o ranking escolar confere estatuto e orienta o
julgamento das instituições de ensino, ao passo, que também inaugura uma nova linguagem
sobre a qualidade da educação e seu sentido para a sociedade. O referencial teórico que
orienta esta investigação apresenta um diálogo que envolve os conceitos de ancoragem e
objetivação da Teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 2003, 2012; JODELET,
2001) e as três modalidades de processos de comunicação - difusão, propagação e
propaganda. A discussão da qualidade na educação é baseada em Dahlberg, Moss & Pense
(1999) que levantam pressupostos sobre a existência de uma linguagem da qualidade que é
específica deste campo, mas com raízes num modelo de sociedade que é reguladora e
ordenada, desprovida de desordem e complexidade. Este estudo compõe uma pesquisa
documental mais ampla que gerou um banco de dados de 747 matérias de jornais relacionadas
à Educação. Posteriormente, essas matérias foram categorizadas segundo a técnica de análise
de conteúdo (BARDIN, 1977) que gerou 22 temáticas de análise. Para este trabalho foi
selecionado a temática ranking escolar que envolveu 34 matérias de jornal. A coleta de dados
envolveu os três jornais impressos de maior circulação em Cuiabá-MT, Folha do Estado,
Diário de Cuiabá e A Gazeta. O período selecionado para o estudo foi de 2007 a 2012 e os
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, novembro e dezembro. O recorte anual levou em
consideração o ano de criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –Ideb, e o
recorte mensal foi estabelecido com base no período de divulgação dos rankings do
Programme for International Student Assessment - Pisa, Avaliação Nacional do Rendimento
escolar, também denominada Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio - Enem e
Exame Nacional de Avaliação da Educação Superior - Enade. Como resultado, observa-se
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que a análise temática das matérias sobre ranking escolar possibilitou identificar a ancoragem
da educação de qualidade na difusão, propagação e propaganda da escola privada e
preparatório para o Enem. Tais instituições de ensino são legitimadas pela impressa como as
melhores e seu corpo discente foi associado ao modelo do aluno competente que é capaz de
vencer as seleções mais disputadas de acesso ao ensino superior. Essa representação também
adquiriu força ao serem premiados em concurso promovidos por um dos jornais locais. A
objetivação foi percebida na publicação dos rankings escolares que sem apresentarem uma
discussão mais elaborada sobre o conceito de qualidade, distinguem as instituições de ensino
pelo conceito de boa ou ruim utilizando como única fonte de referência os dados estatísticos.
Palavras-chave: Educação. Qualidade da educação. Ranking escolar.

Introdução
Todos os anos os meios de comunicação divulgam os resultados das avaliações educacionais
em forma de ranking e apresentam para sociedade uma lista que classifica as escolas entre
boas e ruins ou melhores e piores. Esse julgamento público das escolas repercute tantos nas
instituições de ensino pública e privada, que a partir desta exposição passam a adotar
determinadas práticas de trabalho, como também no grupo de pais e alunos que passam a
utilizar essa informação como critério de escolha das escolas. Portanto, a presente
investigação tem o interesse de discutir as representações sociais sobre o ranking escolar
segundo a mídia impressa de Cuiabá-MT. O objetivo é identificar como o ranking escolar tem
sido divulgado no período de 2007 à 2012 e suas possíveis influências.

Perspectiva teórico-metodológica
O referencial teórico deste estudo apresenta um diálogo que envolve os conceitos de
ancoragem e objetivação da Teoria das representações sociais (Moscovici, 1961) e as três
modalidades de processos de comunicação - difusão, propagação e propaganda. A discussão
da qualidade na educação é fundamentada em Dahlberg, Moss & Pense (1999).
Segundo Moscovici (2012) ancoragem e objetivação são dois processos que ocorrem para
formação de uma representação social. Portanto, ancoragem é o reconhecimento de objetos
não familiares com base em categorias previamente conhecidas. Trata-se da articulação de
categorias e nomes à realidade, porque, ao classificar, "revelamos nossas teorias sobre a
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sociedade e o ser humano" (Moscovici, 2012, p. 34). Assim, a ancoragem refere-se às formas
concretas como os indivíduos se inserem na sociedade e se apropriam dos esquemas de
categorização de seus grupos. Por outro lado, a objetivação é o processo em que conceitos
abstratos são materializados em realidades concretas. Para Moscovici (2012, p. 40), "objetivar
é reproduzir um conceito numa imagem até que essa imagem se converta num elemento da
realidade em vez de só ser um elemento do pensamento.
Para o estudo das representações sociais nos meios de comunicação, Moscovici (2012) pautou
a discussão nas três modalidades de processos de comunicação que orienta os órgãos da
imprensa: a difusão, a propagação e a propaganda. No sistema de difusão, a característica
principal é a pluralidade de públicos, que por sua diversidade não oferecem resistência a uma
nova teoria, determinando uma relação indiferente entre fonte e os receptores. A idéia
principal é a de criar um conhecimento comum adaptado aos interesses destes públicos.
Contrariamente, o sistema de propagação visa a um público específico, com uma visão
organizada do mundo, e baseia-se em um quadro de referência conhecido e aceito pelo grupo
que dispõe de uma crença que deseja propagar. A função é harmonizar o objeto da
comunicação com os princípios que fundamentam o grupo, procurando uma acomodação à
nova teoria.

O sistema de propaganda é a forma de comunicação das relações sociais

conflitivas. A teoria exposta é questionada em termos do verdadeiro e do falso saber. As
mensagens neste sistema procuram persuadir ordenando seus temas de forma sistemática e
definindo-os em dicotomias do verdadeiro/falso, bom/ruim. A intenção possui um caráter
educativo quanto à ação necessária dentro do conflito social e a estrutura da mensagem é
estereotipada. Entende-se que a identificação destes processos auxiliam na percepção das
intencionalidades das matérias jornalísticas. Portanto, também se faz necessário discutir o
conceito de qualidade da educação pois este é o valor que é colocado em questão nas matérias
de jornais que apresentam o ranking escolar.
Dahlberg, Moss & Pense (1999) apresentam uma reflexão sobre a linguagem da qualidade
que é reproduzida e firmada nos sistemas de educação e que expressam um desejo de um
mundo regulador e ordenado, desprovido de desordem e complexidade. Estas questões são de
natureza técnica e gerencial, pois buscam técnicas que possam garantir a padronização, a
previsibilidade e o controle e, porque almejam métodos que possam reduzir o mundo a um
conjunto de afirmações objetivas do fato, independente de afirmações de valor e da
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necessidade de se fazer julgamentos. As questões que Dahlberg, Moss & Pense (1999)
sugerem para pensar essa realidade é: Como medimos qualidade?; De que padrões
necessitamos?; Como podem ser melhor alcançados os resultados desejáveis?; O que
funciona?. Portanto, o exercício que se propõe a partir destas questões é pensar que valores
são firmados a partir de uma definição de conceito de qualidade nos meios de comunicação
social.
Para realização deste estudo foram escolhidos os três jornais impressos de maior circulação
em Cuiabá-MT, Folha do Estado, Diário de Cuiabá e A Gazeta. A coleta de dados foi
realizada no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso no período de março a julho de
2013. O período selecionado para coleta foi de 2007 a 2012 e os meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, novembro e dezembro. O recorte anual levou em consideração o ano de criação
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –Ideb, que foi em 2007, e o recorte
mensal foi estabelecido com base no período de divulgação dos rankings do Programme for
International Student Assessment - Pisa, Avaliação Nacional do Rendimento escolar, também
denominada Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio - Enem e Exame Nacional de
Avaliação da Educação Superior - Enade. Cada edição foi pesquisada página a página, a fim
de registrar todas as peças jornalísticas que referissem no texto à Educação. Para tabulação
dos dados recorreu-se ao tratamento estatístico em Microsoft Office Excel 2007 onde cada
matéria coletada foi identificada e organizada por fonte, data, localização da página e capa,
título da matéria e gênero jornalístico (notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião,
coluna, editorial, charge, enquete e propaganda). Essa organização permitiu que os dados
fossem processados e sistematizados em gráficos que auxiliaram a análise. A técnica utilizada
para leitura dos dados foi a Análise de Conteúdo (Bardin, 1977), que segundo o autor é um
conjunto de técnicas de análise das comunicações visuais obter, por procedimentos,
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos
ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção destas mensagens.
Portanto, tal delineamento teórico e metodológico foi estrutura com o intuito de identificar o
modo como o ranking escolar é divulgado na mídia impressa de Cuiabá-MT e as possíveis
representações sociais que são elaboradas a partir dessas informações.
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Análise de conteúdo sobre o ranking escolar
Foram coletadas 747 matérias de jornais envolvendo o tema da Educação. Posteriormente,
essas matérias foram lidas e organizadas em 22 temáticas. No gráfico 1 é possível visualizar
cada uma das temáticas e a quantidade de aparição no período de 2007 à 2012.
Gráfico 1 Quantidade de aparição das temáticas no período de 2007 à 2012

O Ranking escolar (f = 34), apesar de não ser a matéria de maior repercussão, se destacou por
ser uma matéria com poder de influência de outras matérias. As 48 peças de Propaganda e as
quatro peças de Premiação fazem referência direta aos resultados dos Rankings escolares.
Das oito matérias sobre Escolas particulares cinco fazem referência aos Rankings escolares e
das 143 matérias sobre Escola pública 20 também fazem o mesmo movimento.
Para que este estudo pudesse identificar como o ranking escolar é divulgado, optou-se
diferenciá-lo da temática Avaliação (f = 135). Enquanto na Avaliação aparecem matérias que
informam data dos exames, falhas envolvendo a aplicação do Enem e orientações para os
alunos no dia das provas, o Ranking escolar compreende matérias que apresentam tabelas de
ranking ou aparece no corpo da matéria informações estatística das avaliações.
A temática Ranking escolar, também se destacou por ser uma das quatro temáticas que
apresentou matérias em todos os anos do período estabelecido para a coleta de dados. Junto ao
Ranking escolar também foi recorrente em todos os anos a temática sobre Escola pública,
Aluno (criança e jovem) e Pais/família. No quadro a seguir, observa-se que o Ranking escolar
teve uma média de 3 noticias anuais em 2007, mas nos dois anos seguintes subiu para cinco
matérias, em 2010 e 2011 subiu mais três pontos e em 2012 apresentou uma queda e manteve
a mesma média de 2008 e 2009.
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TEMAS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Escola pública

6

11

18

31

34

43

143

Aluno (criança e jovem)

3

5

26

40

19

36

129

Ranking escolar

3

5

5

8

8

5

34

Pais/família
1
1
4
2
5
6
Quadro 1 Quantidade de aparição do tema Ranking escolar por ano

19

Após leitura cuidadosa de cada uma das 34 peças sobre o Ranking escolar, foi possível
identificar que o elemento comum que diferencia entre a boa e a ruim educação, seja de um
país, ou de uma instituição de ensino (pública ou privada) é a pontuação que elas recebem nas
avaliações e, o que alterna é a base de comparação. Portanto, observa-se que dentro da
temática Ranking escolar foi catalogado nove matérias sobre o ensino fundamental mas, a
Prova Brasil, responsável em avaliar essa etapa do ensino, é obrigatória só para as escolas da
rede pública. Então, os jornais utilizam como base de comparação os resultados das escolas da
rede municipal e estadual. No corpo do texto foi observado que é realizada a nomeação das
melhores e priores escolas de Cuiabá e as melhores do Estado de Mato Grosso. Outro dado
que chama atenção são as duas primeiras propagandas que são identificadas na pesquisa que
ocorreu em 2009. Elas apareceram em duas edições diferentes e fazem referência a uma
escola do município de Lucas do Rio Verde que foi escolhida como uma das melhores escolas
do país no prêmio Destaque Brasil. Como resultado, contata-se que todas as matérias se
aproximam ao tipo de comunicação nomeada de propaganda pois tentam moldar uma opinião
para o leitor. A propaganda da escola de Lucas do Rio Verde revela o peso de influencia que
tal dado adquiri.
Por outro lado, as nove matérias que apresentam o ranking das escolas de nível médio
utilizam como base de comparação o desempenho das escolas públicas e privadas. O Enem,
além de ser utilizado como instrumento de seleção para as universidades públicas, também é
utilizado pelo governo para identificar a qualidade do ensino médio no país. Como o Enem é
anual, todos os anos são publicadas matérias que fazem menção aos seus resultados. Nestas
matérias observou-se que a base de comparação foi entre a escola pública e privada. Ao todo
foram nove matérias que durante os seis anos confirmaram para o público leitor que a escola
privada é melhor que a escola pública. Dentre as escolas privadas, a melhor se manteve
invicta nestes seis anos e por ser de referência ganhou espaço nas matérias ao citarem o
modelo de gestão e descreverem os horários exaustivos de estudo seus alunos. Associada a
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essas matérias do Ranking escolar também foi identificado outras cinco que foram
categorizadas junto ao tema Escola particular que denunciam o aumento abusivo das
mensalidades após resultado do Enem e a redução da política de inclusão social de algumas
escolas particulares com o intuito de obterem maior média no Enem. De modo mais explicito,
foi catalogada uma matéria que afirmavam no título o ensino médio privado como o melhor e
outra que afirmava o ensino público como sendo o pior. No ano de 2012 foi identificado nos
três jornais, no mesmo período de divulgação do resultado do Enem, propagandas diárias da
escola privada que foi considerada a melhor.
Como uma forma de contrapor a este tipo de análise, também foi observado que alguns
especialistas e estudantes do campo da educação fizeram crítica a esses resultados e
evidenciaram que o resultado geral de todas as escolas de Mato Grosso é ruim frente a média
nacional. Porém, nas matérias que fazem menção ao ensino privado como sendo o melhor não
é realizado esse tipo de ponderação. Essas matérias foram localizadas na parte interna do
jornal sem nenhuma forma de destaque.
O Pisa que também apresentou nove matérias, tem a tendência a ser matéria de capa e utilizou
como base de comparação a educação de outros países. Geralmente o resultado do Brasil é
comparado com a educação do país que foi reconhecida pelo teste como a melhor e a pior do
mundo. Também identificou comparação com a educação dos países visinhos da América do
Sul.
Constatou-se também duas matérias que fazem referência ao ensino fundamental e médio
numa mesma reportagem e a base de comparação foi com a educação de outros estados da
região do Centro-Oeste. Nestas, dizia que a educação do estado de Mato Grosso é a pior do
Centro Oeste e outra informava que o nível da educação no Estado subiu, mas permanece
abaixo da média.
Por fim, também foi percebido na temática do Ranking escolar duas matérias, uma de 2010
que retratou o Mato Grosso como o pior em analfabetismo e outra em 2011 informando que
Mato Grosso é o segundo pior em analfabetismo.

Considerações finais
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As matérias analisadas revelaram que o sistema de comunicação utilizado pela mídia impressa
de Cuiabá-MT tem a tendência a equiparar-se ao da propaganda pois tenta moldar, no público
leitor, uma opinião a respeito deste material.
A análise temática sobre ranking escolar mostrou a ancoragem da educação de qualidade na
difusão, propagação e propaganda da escola privada e preparatório para o Enem. Tais
instituições de ensino são legitimadas pela impressa como as melhores instituições de ensino,
e seu corpo discente foi associado ao modelo do aluno competente que é capaz de vencer as
seleções mais disputadas de acesso ao ensino superior. Essa representação também adquiriu
força ao serem premiados em concurso promovidos por um dos jornais locais. A objetivação
foi percebida na publicação dos rankings escolares que sem apresentarem uma discussão mais
elaborada sobre o conceito de qualidade, distinguem as escolas boas das ruins utilizando
como única fonte de referência os dados estatísticos.
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NOGUEIRA, Eulina M. Leite - PUC-SP e UFAM
LIMEIRA, Ana Cristina Santos - UFAL

Agência Financiadora: não possui
Resumo
A presente pesquisa intitulada “Representações Sociais e Preconceito acerca do
Indígena” está pautada na pesquisa social tem como objetivo identificar as representações
sociais acerca de “ÍNDIO” entre os estudantes da disciplina Educação Indígena. Para
tanto foi aplicado um questionário com 39 estudantes com o objetivo de traçar o perfil
desses estudantes, desses 24 estudantes foram submetidos a teste de evocação e
hierarquização dos dados, além da entrevista para justificar suas respostas mais
relevantes. No intuito de responder essas questões foi utilizada a pesquisa qualiaquntitativa que segundo Minayo (2007, p.22) o uso desse tipo de abordagem a pesquisa
fica mais enriquecida “Entre eles há uma oposição complementar que, quando bem
trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de informações, aprofundamento e
maior fidedignidade interpretativa.” Os dados foram analisados a luz da Teoria das
Representações Sociais como forma de compreender como os estudantes percebem os
indígenas dentro da cultura nacional. Procurando conhecer a representação social de
índio para os estudantes, procuramos ouvir e compreender como foram e são construídas
essas representações considerando que as mesmas são frutos de representações coletivas.
Constituídas a partir de experiências, informações, saberes e pensamentos que são
transmitidos através da tradição, da educação e da comunicação social. Esse estudo
serviu para nortear e direcionar o desenvolvimento da disciplina Educação Indígena que
é oferecida aos estudantes do curso de Pedagogia como disciplina obrigatória, pois a
formação de professores pode contribuir para reforçar ou modificar alguns construtos
sociais elaborados de forma bastante preconceituosa diante do “Índio”. Assim, é possível
inferir que ainda se apresenta um aspecto bastante pejorativo e preconceituoso diante do
indígena no contexto da formação e do desenvolvimento da cultura nacional.
Palavras-chave: Representação Social; Indígena; Educação
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Introdução
Os povos indígenas travam uma luta contra o projeto civilizatório que foi implantado no
território brasileiro e que destruiu milhares de indígenas e buscou inserir os indígenas no
sistema de exploração capitalista que até hoje continua presente no Brasil. Apesar das
conquistas como a demarcação de várias terras indígenas, muitas etnias encontram-se
ameaçadas pela exploração do capital que tem gerando muitos conflitos entre pecuarista,
madeireiro, mineradoras, agronegócio, além da construção de usinas hidrelétricas que
veem afetando de força brutal os povos indígenas.
No estado do Amazonas existe a maior população de povos indígena do Brasil, no
entanto, os conflitos gerados entre a cultura indígena e não-indígena tem causado muitos
transtornos a população indígena. A maioria da população indígena ainda não tem
garantido de fato uma escola diferenciada, no município de Humaitá-AM, onde a
pesquisa foi realizada, existe muitas escolas indígenas que precisam de investimentos na
infraestrutura, na formação de professores, no acompanhamento pedagógico, e nos
materiais escolares. Mas, o que fica mais evidente é que a população não-índia ainda
demonstra uma atitude muito negativa, preconceituosa, em relação a cultura indígena.
Diante desse quadro foi realizada a presente pesquisa com o intuito de subsidiar dados
para o desenvolvimento da disciplina Educação Indígena no curso de Pedagogia o
Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA-UFAM afim de discutir a
formação de professores dentro de um contexto cultural diversificado. O objetivo da
pesquisa foi identificar as representações sociais acerca de “ÍNDIO” entre os estudantes
da disciplina Educação Indígena.
Para tanto, utilizamos a Teoria da Representação Social como o intuito de identificar o
significado de “ÍNDIO” para os estudantes do curso de pedagogia e a partir dessas
inferências nortear o estudo e a discussão da disciplina Educação Indígena

I - Contexto Indígena
O Amazonas é considerado o Estado da federação mais indígena do Brasil, no entanto,
isso não significa que sua população reconheça a cultura indígena como parte integrante
de sua constituição. O preconceito sobre a população indígena é bastante acentuado e
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demonstra a necessidade de entender este fato e tentar discutir como isso foi sendo
construído e reconstruído, principalmente, no campo da educação.
Segundo dados do IBGE (2010) “Pelas declarações fornecidas pela população brasileira,
em 2010, 47,7% consideraram-se brancos; 7,6%, pretos; 1,1%, amarelos; 43,1%, pardos;
e 0,4%, indígenas, segundo a ordem de opções apresentadas no questionário”, ou seja,
817 mil brasileiros se autodeclararão indígena, considerando que esses dados não
atingiram os índios isolados, o que representaria uma população maior de indígena no
Brasil.
Durante mais de cinco séculos o povo indígena vem sofrendo todo tipo de ameaça e
verdadeiro genocídio de sua população através da implantação no Brasil de um modelo
de exploração onde o modo de vida dos indígenas não servia para expropriar das terras
brasileiras grande parte de sua riqueza material e com isso destruir o modo de vida e a
cultura das diversas nações indígenas que viviam neste território.
A formação população brasileira é extremamente miscigenação, confirmado pelos dados
do censo de 2010. Esse processo de miscigenação entre os diversos grupos étnicos, no
Brasil, originou numerosa e complicada combinações que se tornou impossível chegar a
uma classificação étnica do povo brasileiro (COELHO, 1970).
Com o projeto de se apropriar das terras brasileiras e retirar suas riquezas o colonizador
ora tentava escravizar as populações indígenas para o trabalho escravo ora os dizimavam
populações inteiras pela força das armas ou pela contaminação de doenças que chegaram
a destruir nações inteiras que impede que possamos conhecer e/ou estudar as diversas
etnias que vivam no território brasileiro.
Para tentar homogeneizar a cultura indígena o colonizador europeu designou
erroneamente a população nativa de “índio”, colocando todas as diferenças culturais das
populações nativas num único termo, considerando que existe apenas uma cultura
indígena, desconsiderando dessa forma a diversidade cultural dos diversos povos
indígena que habitavam e habitam o território brasileiro.
Essa tentativa de homogeneizar a população indígena serve hoje para unifica-los, pois
quando se faz necessário o termo “índio” ou “indígena” é utilizado para unificar os
diversos povos entorno dos interesses e da causa indígena. Assim,
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[...] em qualquer lugar do mundo, os povos indígenas são sioux,
crow,kamayurá, xokleng, guarani, avá ou outros, mas não são índios,
categoria

inventada

pelos

brancos

para,

desrespeitando

as

especificidades de cada grupo, colocá-los a todos, no mesmo saco –
Indiozinhos, sioux, ou crow-, isto é, tanto faz, são índios para os
brancos. Desconsidera-se aí o que são de fato e o que pensam sobre si
mesmos, como resultado de uma história singular de grupo que tem
suas próprias marcas e porta significados, sentidos e visão de mundo
únicos. Desconsidera-se aquilo que os faz serem quem são
(GUSMÃO,2003,p. 88).
Apesar de o Brasil apresenta na sua formação social constituído por diversas culturas, os
colonos europeu, a população negra a cultura africana e os nossos indígenas a cultura indígena
até pouco tempo somente a cultura europeia era considerada ou majoritariamente valorizada,
as demais formas de expressão culturais cerceadas de expressar-se. Capelo nos afirma que:
Sabemos que a sociedade brasileira constitui-se de diferentes matrizes
étnicas e culturais, entre as quais ressaltam-se índios, caboclos e
negros.Esses grupos têm sobrevivido com muitas dificuldades a
diferentes etnocídios e múltiplas formas de invisibilidade social, ainda
assim permanecem reafirmando suas identidades étnicas (CAPELO,
2003,p.114).
Atualmente a população indígena vem experimento um processo de reconhecimento e
autoreconhecimento da cultura indígena, pois
[...] desde a última década do século passado vem ocorrendo no Brasil
um fenômeno conhecido como “etnogênese” ou “reetinização”. Nele,
povos indígenas que, por pressões políticas, econômicas e religiosas
ou por terem sido despojados de suas terras e estigmatizados em
função dos seus costumes tradicionais, foram forçados a esconder e a
negar suas identidades tribais como estratégia de sobrevivência –
assim amenizando as agruras do preconceito e da discriminação –
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estão reassumindo

e

recriando as

suas

tradições

indígenas

(LUCIANO, 2006, p. 28)
Apesar de existir alguns aspectos que são comuns entre as diversas etnias não podemos
afirmar que elas constituem uma cultura indígena homogênea. A cultura é dinâmica, por isso
não é permanente, fixa, intocável. Pois “Antes de qualquer coisa, a cultura no interior de uma
realidade humana é sempre dinâmica, não é fechada ou cristalizada como um patrimônio de
raízes fixas e permanentes. A cultura possui fronteiras móveis e em constante expansão”
(GUSMÃO, 2003, p. 91).
A educação escolar sempre foi um mecanismo eficiente a serviço dos exploradores no intuito
de eliminar a cultura indígena e impor o modo de vida dos não-índios, destruindo todo seu
universo cultural e negando seus conhecimentos tradicionais. Mas, a educação que serviu para
tentar aniquilar a cultura indígena, hoje é um instrumento utilizado para reivindicar e exigir
seus direitos enquanto povo tradicional do território brasileiro.
Apesar dessas conquistas e do reconhecimento oficial da cultura indígena como parte
integrante e importante de nossa formação cultural, nas escolas regulares ainda se percebe
muitas manifestações de preconceito, velado ou não, a respeito dos povos indígenas. Por isso,
resolvemos realizar uma pesquisa entre estudantes do curso de pedagogia, em 2010, no Sul do
Amazonas, considerando que os mesmo estão em um curso de formação de professores.
Participaram dessa pesquisa 39 estudantes que responderam a uma questionário e, desses, 24
participaram do teste evocação e entrevista com a palavra indutora “ÍNDIO”.

II - Representação social e preconceito acerca do indígena
A Teoria da Representação Social (TRS) procura analisar o conhecimento produzido no
cotidiano, no senso comum, se propõe compreender o processo de construção da realidade a
partir das relações sociais do individuo convivendo em sociedade.
Para Abric (2000, p. 28):
A representação social não é um simples reflexo da realidade, ela é
uma organização significante. E esta significação depende, ao mesmo
tempo, de fatores contingentes (as “circunstâncias”, como diz
Flament) – natureza e limites da situação, contexto imediato,
finalidade da situação – e de fatores mais globais que ultrapassam a
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situação em si mesma: contexto social e ideológico, lugar do
indivíduo na organização social, história do indivíduo e do grupo,
determinantes sociais, sistemas de valores.

Assim, as representações sociais regulam as relações dos indivíduos em seu meio, sendo
consideradas como um sistema de interpretação que orienta as ações. Na presente pesquisa
foram utilizados alguns instrumentos para tentar captar o significado acerca de índio, tais
como: técnica da associação livre ou evocação, entrevista e observação direta.
Reconhecendo que a representação social é “uma forma de conhecimento, socialmente
elaborado e partilhado, tendo um objetivo prático e concorrendo para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social. Designada como saber de senso comum” (JODELET,
2001, p. 22), ao identificar o significado de indígena para os estudantes de pedagogia,
analisando as representações sociais sobre a mesma é possível fomentar compreender as ações
e postura assumidas pelos estudantes diante dos indígenas.
A utilização desse referencial teórico é pertinente porque oferece condições para captar os
conceitos que vão sendo construídos por grupos sociais por meio de suas interações. As
representações sociais são partilhadas pelos grupos e orientam suas intervenções na
sociedade, determinando sua conduta social. Na teoria da Representação Social não existe a
distinção entre sujeito e objeto, conferindo novo significado ao que chamamos de “realidade
objetiva”, porque toda realidade é reconstituída pelo indivíduo ou pelo grupo de acordo com
seu sistema cognitivo e de valores.
Todavia, existe um consenso entre os pesquisadores desta área, de que as representações
sociais podem ser apreendidas por métodos utilizados nas pesquisas sociais, como, por
exemplo, o discurso, visto que a conversação está no centro do universo consensual,
moldando e animando as representações sociais (SPINK, 2004).
Para o desenvolvimento da pesquisa foi aplicado um questionário com 39 estudantes, teste
evocação e entrevista com 24 estudantes. A associação livre ou evocação consiste em:

Solicitar aos sujeitos entrevistados que produzam um determinado
número de palavras ou expressões que lhe ocorrerem, a partir de um
tema indutor dado, para em seguida solicitar aos sujeitos que
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organizem as suas respostas em ordem de importância, da mais para a
menos importante (OLIVEIRA;MARQUES; GOMES;TEIXEIRA;
2005, p. 577).

Para dar procedimento a técnica da evocação livre foi feita um esclarecimento e um
treinamento prévio com os estudantes para que os mesmos se familiarizassem com esse
instrumento. Assim, oferecemos um termo indutor bem próximo da sua realidade, a palavra
“barco”. Além disso, o local escolhido para a realização desta etapa foi o refeitório por ser
bastante espaçoso, com iluminação adequada e distante das salas de aula.

No segundo

momento foi introduzida a palavra “ÍNDIO” e pedimos aos estudantes que escrevessem todas
as palavras que lhes viessem à mente imediatamente, respeitando o tempo estipulado para a
realização desta etapa, conforme modelo abaixo.
Na ficha que foi disponibilizada aos estudantes existiam 05 espaços para serem preenchidos.
No entanto, foi avisado que não era necessário o preenchimento de todos os espaços, porém
cada aluno deveria apresentar no mínimo quatro respostas dentro do prazo estipulado. Em
seguida foi realizada a hierarquização das palavras, solicitando que aos estudantes que
enumerassem as palavras na ordem de sua relevância. “Este procedimento é
de fundamental importância, uma vez que a hierarquia da produção se constituirá num dos
critérios para a determinação dos elementos centrais e periféricos. (OLIVEIRA;MARQUES;
GOMES;TEIXEIRA: 2005, p.577)”.
Ao termino dessa etapa solicitamos que os mesmos justificassem suas respostas.
Posteriormente foram reunidos todos os dados, que incluiu questionário, teste de
evocação,entrevista e observação direta para, enfim, discutir os resultados desse trabalho.
Considerando que os sujeitos da pesquisa são estudantes do curso de Pedagogia da UFAM
campus Huamitá-AM, somente os que se dispuseram participaram da pesquisa.
Com relação ao questionário, a maioria dos estudantes é do sexo feminino com 92,3%, a
grande maioria não possui emprego registrado e uma grande parte recebe auxílio de bolsa
permanência. Quando perguntado qual a “raça” que se identificavam a maioria respondeu que
se considerava pardo, a maioria se considera de baixa renda. Quando perguntado sobre sua
origem muitos admitiram possuir algum parentesco com o negro, alguns falaram de seus
parentes do Sul, pouquíssimos admitiram alguma relação de cultura com os indígenas.
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Com relação ao teste de evocação, somente 24 estudantes participaram dessa etapa. Assim, a
palavra mais evocada foi a oportunista, no sentido de se beneficiar. Justificaram que os
indígenas têm muito direitos, não vivem mais na cultura e utilizam os bens de consumo dos
não-índios. Muitos contestaram que o governo oferece muitos benefícios aos indígenas.
Diante disso, percebemos que a representação social construída pelos estudantes sobre a
cultura indígena é bastante pejorativa e discriminatória o que se torna preocupante uma vez
que essas atitudes são construídas no contexto social em que se encontram inseridos. Isso
pode pesar na hora de desempenhar suas atividades pedagógicas quando estiveram formados e
passarem a exercer a função de professore-educadores das escolas.
Esses pronunciamentos dos estudantes demonstram que a grande maioria desconhece o
processo de opressão no qual a população indígena brasileira foi submetida e que até hoje
sofre atitudes preconceituosa com relação a sua dignidade e a sua cultura. As universidades,
enquanto espaço de formação deve sempre buscar discutir o processo de opressão e a luta dos
povos indígena pelo reconhecimento de sua cultura e a busca pelos seus direitos.

Considerações Finais
Considerando que a constituição da formação do povo brasileiro é multifacetada, torna-se
impossível direcionar para uma, ou mais importante, cultura que constitui nosso formação
social.
A partir do estudo realizado podemos constatar que ainda existe muito preconceito em relação
aos povos indígena, que foi construído no senso comum e reproduzido no contexto social e
familiar dos indivíduos. Essa atitude de cunho preconceituosa fica evidente quando os
estudantes, em sua maioria, enfatizaram um atributo de oportunista para o indígena
considerando que o mesmo se beneficia dos vários benefícios que, segundo eles, seriam
apropriados para os não-indígenas. Muitos reclamaram dos direitos que os indígenas possuem
e pouquíssimos reconheceram a luta da população indígena.
Isso se torna preocupante, uma vez que, esses alunos serão professores-educadores e poderão
reproduzir um discurso preconceituoso em relação a cultura indígena. Por isso, tal pesquisa se
fez importante na medida em que irá subsidiar os estudos e estratégias para o
desenvolvimento da disciplina Educação Indígena no curso de Pedagogia como forma de
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oportunizar aos estudantes um momento de reflexão crítica diante dos aspectos históricos,
econômicos e sociais que permearam e permeiam a luta dos povos indígena.
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INCLUSÃO ESCOLAR: REPRESENTAÇÕES DE SURDOS SOBRE O INTÉRPRETE
EDUCACIONAL
OLIVEIRA, Waldma Maíra Menezes de1 - UEPA

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo analisar as representações sociais de educandos surdos
acerca do profissional intérprete de Língua de Sinais no contexto educacional. Os objetivos
específicos são: analisar as imagens e os sentidos atribuídos pelo profissional de Língua de
Sinais sob sua prática escolar; identificar como as representações sobre os Intérpretes pelos
educandos surdos interferem no processo de sua aprendizagem escolar. A problemática que
nos dispomos a responder é: quais são as representações sociais de educandos surdos acerca
do profissional intérprete de Língua de Sinais no contexto escolar?. Fundamenta-se em alguns
pressupostos teóricos Lacerda (2009), Campello (2007), Silva (2007), assim como, nas
representações sociais Moscovici (2009) e Jodelet (2001). A pesquisa baseou-se no enfoque
qualitativo, com a utilização de um roteiro de entrevista, com o instrumento sendo aplicado a
dois educandos surdos, acerca das representações sociais acerca do profissional Intérprete de
Libras. A abordagem no campo das representações sociais será a processual de Moscovici
(2009), por tratar o foco da gênese das representações sociais, analisando os processos de sua
formação considerando a historicidade e o contexto de produção, formando assim dois
processos de representações: a objetivação e a ancoragem, que têm uma relação dialética entre
si e permitem a construção de um núcleo figurativo que se apresenta com uma estrutura
simbólica Os resultados alcançados foram sistematizados em eixos temáticos: Acessibilidade
no Espaço Escolar, Representações Sociais acerca do IE e Relações Interpessoais no âmbito
da sala de aula. As conclusões foram que as representações sociais que os educando surdos
descreveram sob o Intérprete de Língua de Sinais, é de um agente primordial no processo de
inclusão escolar, não somente por mediar uma comunicação entre o educador regente com o
Mestranda em Educação /Universidade do Estado do Pará (UEPA) orientadora Ivanilde Apoluceno de
Oliveira. Pedagoga – UEPA/ Intérprete de Libras – ASTILP/ Instrutora de Libras – PROLIBRAS/MEC.
Especialista em Libras, pela Faculdade Montenegro. Mestranda em Educação pela Universidade do Estado
do Pará. Técnica em Educação Especial da prefeitura de Belém (SEMEC/CRIE). Professora de Libras da
Universidade Federal do Pará- PARFOR. E-mail: waldmamaira@hotmail.com
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educando surdo, ou de transpor uma aula de modalidade oral-auditiva para uma visualespacial, facilitando o processo de ensino aprendizagem deste educando, mas por garantir que
o educando surdo tenham seus direitos de acesso à educação, garantidos por lei, sendo
vigorado na prática.
Palavras- Chaves: Representações Sociais, Intérprete de Língua de Sinais, Educando Surdo.
Introdução
No contexto educacional desde a década de 90, em função da implantação da política de
inclusão na Educação Especial aumentaram significativamente o número de crianças surdas
matriculadas na escola regular e, consequentemente, a procura por Intérpretes Educacionais –
IEs ou Intérpretes de Línguas de Sinais – ILS. Todavia como não havia números de
profissionais formados, para atuar nesta área, qualquer pessoa que soubesse Língua de Sinais
e se dispusesse ao trabalho era potencialmente um intérprete. Segundo Lacerda (2009) no
Brasil as pesquisas sobre intérpretes de Língua de Sinais em sala de aula são escassas, já que
esta forma de atuação tem ainda caráter experimental em muitas realidades e não é
reconhecida até agora por vários estados e municípios. Desta forma, destacamos a
importância deste estudo, pois representa um trabalho de pesquisa inovador em três âmbitos:
acadêmico em virtude da carência de material escrito e publicado sob esta temática, deixando
uma lacuna imensurável nos estudos relacionados a este profissional; Pedagógico já que é
fundamental que o mesmo esteja inserido na “equipe educacional, ficando claro qual é o papel
de cada profissional frente à integração e a aprendizagem da criança surda” (LACERDA
2009, p.35) e o ganho social, para suscitar discussão acerca da representação social que os
alunos surdos têm sobre este profissional. A problemática que nos dispomos a responder é:
quais são as representações sociais de educandos surdos acerca do profissional intérprete de
Língua de Sinais no contexto escolar?

Metodologia
Este estudo se constitui em uma pesquisa de campo qualitativa que de acordo com Ludke e
André (1986, p.12) “o ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de
atenção especial pelo pesquisador.” A priori foi realizado na fase exploratória um
levantamento bibliográfico acerca do tema pesquisado, considerando que este levantamento
bibliográfico “permite ao pesquisador partir do conhecimento já existente [...] dos conceitos
bem trabalhados que viabilizem sua operacionalização no campo das hipóteses formuladas”
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(MINAYO 2010, p.61). A abordagem no campo das representações sociais será a processual
de Moscovici (2009), por tratar o foco da gênese das representações sociais, analisando os
processos de sua formação considerando a historicidade e o contexto de produção, formando
assim dois processos de representações: a objetivação e a ancoragem, que têm uma relação
dialética entre si e permitem a construção de um núcleo figurativo que se apresenta com uma
estrutura simbólica. Os sujeitos são dois educandos surdos do Ensino Fundamental II de uma
escola da periferia de Belém, que tenha no seu quadro o profissional Intérprete de Língua de
Sinais. O perfil dos alunos entrevistados compreende: educanda Ana, de 15 anos, que cursa o
9º ano e educando Ray, de 16 anos, que cursa o 6º ano em uma escola pública do Ensino
Fundamental II, em ambas turmas com a presença do profissional Intérprete de Língua de
Sinais em sala de aula. Quanto aos dados, foram coletados em uma escola pública municipal
de Belém por meio de entrevista, de caráter semiestruturada, ou seja, a “que combina
perguntas fechadas e abertas, e quem o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o
tema em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO, 2002, p. 64). As
entrevistas ocorreram no período de junho de 2013 numa Escola Municipal da periferia de
Belém. Utilizou-se, ainda, o uso da técnica do desenho, para que os educandos expressassem
a representação social sobre o intérprete de língua de sinais, buscando-se identificar a imagem
e os sentidos das representações dos alunos. Na análise dos dados se trabalhou “o material
acumulado, buscando destacar os principais achados da pesquisa” (LUDKE; ANDRÉ, 1986,
p. 48), criando-se categorias temáticas que possibilitaram a organização do relatório da
pesquisa. Os dados coletados foram sistematizados em eixos temáticos: Representações
Sociais sobre o Intérprete de Língua de Sinais, acessibilidade ao espaço escolar e processo de
aprendizagem e de inclusão escolar.

Referencia Teórico
Nas Legislações sobre a educação de Surdos - Lei nº 10.436, Lei nº 12.319, é obrigatória a
existência do Intérprete de Língua de Sinais (ILS) nas escolas regulares que possuem em seu
quadro de alunos, estudantes surdos. Todavia, o desempenho técnico deste profissional como
simples tradutor parece não ser forma suficiente para garantir a inclusão educacional dos
educandos surdos. Necessitamos desenvolver reflexões mais profundas acerca do trabalho
deste profissional e de como ele é visto e percebido no imaginário dos alunos surdos e das
demais pessoas que compõe a escola, sendo importante identificar que representações sociais
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os educandos surdos possuem acerca deste profissional. Por Representações Sociais
entendemos:
um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na
vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o
equivalente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das
sociedades tradicionais; podem também ser vista como a versão
contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 1981, p.31)
Configurando-se em:
um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função:
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientarse em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar,
possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma
comunidade, fornecendo um código para nomear e classificar, sem
ambigüidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história
individual e social (MOSCOVICI, 2009, p.21).

Desta forma, as Representações Sociais proporcionam para os membros de uma comunidade
um viés para comunicar-se e compreender seu contexto a partir do que é conhecido. Assim, a
prática do ILS no ambiente escolar gera símbolos, “significados construídos coletivamente,
compartilhado pelo grupo social e reinterpretado pelos subgrupos e seus sujeitos, que estão
sempre em atividade representacional, ou seja, constituído novos sentidos que se ligam aos já
existentes” (SILVA 2012, p.99). Um dos pontos de maior relevância sobre o prisma das
atribuições do ILS é o imaginário acerca deste profissional, a respeito de que sua prática
serviria para substituir o professor, deixando-o livre de qualquer responsabilidade com o
aluno surdo, todavia sabemos que a responsabilidade de ensinar é do professor e a de transpor
de uma língua para outra é do intérprete. Segundo Lacerda (2009, p. 34) “na ausência desses
profissionais, a interação entre surdos e ouvintes fica prejudicada. Os surdos ficam limitados a
participar apenas parcialmente de várias atividades”. O foco central deste estudo são as
representações sociais que os sujeitos surdos têm acerca do ILS, já que estes são integrantes
de um processo de inclusão previsto pela a proposta de educação inclusiva sugerida na
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva (2008).
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Resultados e Discussão.
Representações sobre o Intérprete de Língua de Sinais.
Solicitamos aos entrevistados Ray e Ana que elaborassem um desenho, de como eles
representavam o intérprete da língua de sinais em suas aulas na escola.
Fig. 1 – Desenho do Educando Ray

Fonte: Processo de coleta de dados
O educando Ray destaca a marcação visual caracterizada pelas mãos grandes do ILS, o
professor de costa para a classe e ausência de outros sujeitos/aluno no espaço. Ao pensarmos
nas simbologias presentes na imagem ao que se refere às linhas feitas entre os olhos do IE e
do educando surdo, além das mãos grandes representadas na figura do Intérprete de Libras,
relacionamos essas imagens às características da Língua Brasileira de Sinais, que é uma
língua visual-espacial articulada através das mãos, das expressões faciais e do corpo é uma
língua percebida pelos olhos. Segundo Campello (2007, p. 113) a Libras “inscreve-se no lugar
da visualidade e, sem duvida, encontra na imagem uma grande aliada junto às propostas
educacionais e às práticas sociais do aluno surdo”. Revela ainda o desenho do Ray pela
imagem do professor de costa e a ausência de outros alunos na sala de aula, esta ausência
também demarcada no desenho de Ana, que o profissional intérprete é o único usuário da
Língua de Sinais além do educando surdo, existindo um dialogo entre eles, mas não existindo
interação entre o aluno surdo com o professor e os demais alunos da classe, usuários da
comunicação oral. De acordo com Lacerda (2009, p. 34): na ausência desses profissionais, a
interação entre surdos e ouvintes fica muito prejudicada. Os surdos ficam limitados a
participar apenas parcialmente de várias atividades (pelo não acesso à língua oral),
desmotivados pela falto de acesso ou total exclusão das informações.
Fig. 2 – Desenho da Educanda Ana
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Fonte: Processo de coleta de dados
Ao analisarmos a ilustração da entrevistada Ana, percebemos a ausência do professor e dos
colegas de classe, que são ouvintes e usuários da língua oral e a permanência no desenho de
dois sujeitos: o Intérprete Educacional e a educanda surda. O profissional Intérprete de língua
de sinais está na frente do quadro, assumindo o papel de educador, todavia ministra a aula
utilizando a Língua de Sinais. Nota-se que as mãos estão se mexendo e em uma delas faz o
sinal de “I Love You”2 demonstrando todo o amor ao sujeito surdo e a uma educação
Bilíngue, conforme figura a seguir.

Fig.3 disponível3
Segundo a definição da UNESCO (1954, apud BOTELHO, 2002) ed. bilíngue é “o direito
que tem as crianças que utilizam uma língua oficial de serem educadas na sua língua”.
Manifesta a educanda que a aprendizagem do educandos surdo se dará de maneira efetiva e
satisfatória, com o uso da língua de sinais e de metodologias adaptadas no ensino, de acordo
com as necessidades do educandos surdos, em ordem psíquica, social, afetiva, linguística e
cognitiva. Os educandos surdos em suas entrevistas manifestaram inquietação sobre a
acessibilidade ao espaço escolar, demarcando claramente a presença do IE como mediador e
agente ativo no processo de aprendizagem dos educandos.
Acessibilidade ao espaço escolar.
O entrevistado Ray narrou as limitações de comunicação vivenciada na escola com os demais
alunos ouvintes e professores, afirmando que o dialogo “é difícil, porque a maioria das
pessoas não sabe libras. Tento perguntar algo e elas não entendem, só consigo que me
entendam quando estou com a intérprete de libras”. A entrevistada Ana expressou o mesmo
discurso do Ray. Segundo Goldfeld (1997), as dificuldades dos surdos ocorrem justamente
2
3

Sinal I Love You ( Eu te Amo) na ALS
Disponível :http://www.google.com.br/search?hl=pt- Acessado em: 12/08/2013
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pelo fato de a surdez impedir que estes adquiram naturalmente as línguas auditivo-orais,
únicas utilizadas pela grande maioria das comunidades. Desta maneira o papel do Intérprete
de Língua de Sinais é representado pelos educandos surdos com caminho de comunicação
entre um grupo/pessoa não usuária da Língua de Sinais com ambos. De acordo com Lacerda
(2000, p. 56) "Quando se insere um intérprete de língua de sinais na sala de aula, abre-se a
possibilidade do aluno surdo poder receber a informação escolar em língua de sinais, por
meio de uma pessoa com competência nesta língua".
Processo de aprendizagem e de inclusão escolar.
O educando Ray expressa encontrar dificuldades no processo de aprendizagem e de inclusão
escolar pela ausência de comunicação, que lhe dificulta o entendimento do assunto. “Muitas
dificuldades, eu fico sozinho na sala sou o único surdo de lá, o meu contato com os meus
colegas de sala, e difícil, às vezes fala eles não entendem, ai a interprete diz o que estou
falando”. A educanda Ana corroborou a fala de Ray afirmando que é “difícil um pouco,
porque não consigo entender tudo”. Desta forma, o intérprete da Língua de Sinais está sendo
representado pelos educandos surdos, como um único elo de comunicação escolar, sendo
secundarizados os demais sujeitos: professor e alunos, o que evidencia não estar sendo
efetivada a inclusão escolar dos alunos surdos.

Considerações Finais.
As imagens das linhas entre os olhos do ILS e do educando e das mãos grandes do intérprete
estão ancoradas às características da Língua de Sinais, como língua visual-espacial. Além
disso, o professor de costa e a ausência dos alunos representa a objetivação de uma situação
vivida pelo aluno surdo na escola de não interação/comunicação com os atores educacionais,
cuja consequência é a dificuldade de aprendizagem dos conteúdos escolares e um
distanciamento no processo de inclusão escolar. O profissional Intérprete de língua de sinais
na frente do quadro, assumindo o papel de educador, evidencia comprometimento pedagógico
por parte do professor, não estando clara a sua função na escola no processo de inclusão.
Evidencia a pesquisa que o ILS é fundamental no processo de aprendizagem do educando
surdo, não somente por mediar uma comunicação entre o educador regente com o educando
surdo, ou de transpor uma aula de modalidade oral-auditiva para uma visual-espacial,
facilitando o processo de ensino aprendizagem deste educando, mas por garantir que o
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educando surdo tenham seus direitos de acesso à educação, garantidos por lei, sendo vigorado
na prática.
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Resumo
Os estudantes carregam consigo uma vasta bagagem de concepções do senso comum,
elaboradas a partir de suas experiências e interações com outros indivíduos, sendo que essas
idéias nem sempre são coerentes segundo a perspectiva científica. Nesse sentido, a
escolaridade tem um papel fundamental na ampliação dessas representações, de modo que
permita aos indivíduos compreender mais amplamente os fenômenos de seu dia-a-dia e
tomarem posturas mais críticas sobre eles. Considerando como um dos objetivos do processo
educativo a integração entre a cultura cotidiana do indivíduo e a cultura científico-escolar,
deve-se repensar a estrutura de ensino de maneira a adequar os métodos de ensino, currículos
e materiais didáticos a essa finalidade, visto que a utilização de materiais e currículo gerais
não respeita as peculiaridades e especificidades dos diferentes grupos de estudantes. As
pesquisas realizadas no campo da educação tem se utilizado, cada vez mais, de teorias
oriundas dos mais diversos campos do conhecimento como aporte teórico-metodológico para
o desenvolvimento de suas pesquisas, como antropologia, sociologia e psicologia. Um desses
referenciais que vem ocupando posição de destaque é a Teoria das Representações Sociais, e
suas diversas abordagens. O presente estudo, desenvolvido entre 135 estudantes do Ensino
Médio da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, diligencia um delineamento da
representação acerca do termo ‘química’, no estabelecimento dos elementos constituintes de
suas estruturas e na tentativa de identificar os elementos de seu núcleo central. Nesse sentido,
a investigação deu-se por questionário de evocação livre de palavras a partir de termo indutor,
com posterior organização das informações com auxílio do software Evocation 2005 e análise
através da análise prototípica e da análise de conteúdo. Identificou-se que a representação do
grupo pesquisado acerca do termo ‘química’ está fortemente vinculada ao conhecimento
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científico-escolar, com fracas relações entre o termo pesquisado e o conhecimento comum
cotidiano. Dessumimos, a partir dos resultados apresentados, que possivelmente os recursos
utilizados durante os processos de ensino do grupo pesquisado têm oportunizado a
estruturação de representações mais atreladas ao conhecimento cinetífico-escolar, e reduzido
as relações ao conhecimento cotidiano.
Palavras-chave: Ensino, química, Ensino Médio, análise prototípica, estruturas da
representação.

Introdução
A significação dada às palavras e conceitos é contextual, interdependente de vivências e
experiências, além de estar fortemente atrelada aos grupos de pertença dos indivíduos. Essa
pluralidade de significações pode, também, ser encontrada em termos relacionados ao
conhecimento científico, como, por exemplo, ‘química’. Os significados para a palavra
‘química’ transcendem aquele da semântica.1 Na linguagem cotidiana, esse termo apresenta
significação ampla e polissêmica, abrangendo significados variados, os quais englobam a vida
cotidiana dos estudantes, os conhecimentos científico-escolares apresentados na disciplina, o
ambiente escolar, o desenvolvimento científico-tecnológico e aspectos relacionados ao meio
ambiente.
As concepções de senso comum, elaboradas em suas vivências do dia a dia, a partir de suas
experiências e interações com outros indivíduos, constituem uma bagagem que os estudantes
trazem consigo para a escola, a qual, em muitos casos, não se coaduna com a perspectiva
aceita pela comunidade científica.
A integração entre a cultura cotidiana do indivíduo e a cultura científica é um objetivo
importante do processo educativo no Ensino Básico nas sociedades tecnológicas ocidentais.
Nesse contexto, é importante que qualquer pessoa, ao final dessa etapa de instrução,
compreenda que o “pensamento químico” se expressa através da elaboração de modelos
explicativos para os fenômenos e a proposição de hipóteses e teorias que se mostrem

1

Ciência que estuda a natureza e as propriedades dos corpos simples, a ação molecular desses corpos uns sobre
os outros e as combinações devidas a essa (resultantes dessa) ação (DICIONÁRIO PRIBERAM da LÍNGUA
PORTUGUESA; DICIONÁRIO do AURÉLIO ON LINE).
(lat med chimia+ico) Ciência que estuda as propriedades das substâncias e as leis que regem as suas
combinações e decomposições (DICIONÁRIO MICHAELIS ON LINE).
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adequadas para a articulação do conjunto de conhecimentos sobre a matéria, a cada momento
histórico. E, que esse conjunto de conhecimentos permite, tanto o controle das
transformações, como a obtenção de materiais inéditos. Em outras palavras, seria importante
que, ao final do Ensino Básico, se compreendesse que os objetos da ciência não são os
fenômenos da natureza, mas construções desenvolvidas pela comunidade científica para
interpretar a natureza (DRIVER et al., 1999, p. 32) [grifo nosso]. Os alunos, assim, poderiam
perceber mais facilmente, que, como outros, o trabalho coletivo desenvolvido pelos cientistas
também é diretamente influenciado por aspectos históricos, políticos e socioeconômicos
relacionados à época em que vivem (BRASIL, 2001; MALDANER, 2006).
Em síntese, a Química seria o corpo de conhecimentos organizado que busca explicar e
controlar os processos de transformação dos materiais, sintéticos ou obtidos de fontes naturais
e seu ensino, nas palavras de Maldaner (2006, p.392), deveria favorecer a percepção, pelos
estudantes, de que a Química é uma realidade produzida pelo Homem através de um
processo intelectual.
Considerados esses aspectos, é importante que a experienciação das formas de se discutirem e
explicarem os processos químicos, no ambiente escolar, e o contato com a linguagem da
Química, sejam conduzidos de forma a que os estudantes vislumbrem que a construção dessa
Ciência é resultado do empreendimento humano, que se materializa em uma forma singular
de pensar sobre a Natureza. Para isso, deve-se repensar a estrutura de ensino objetivando
adequar os métodos de ensino, currículos e materiais didáticos a essa finalidade, pois se
desenvolvidos para situações de ensino genéricas não respeitam as peculiaridades e
especificidades dos diferentes grupos de estudantes.
O conhecimento da realidade de um grupo de estudantes e de suas concepções possibilita a
adequação da estrutura de ensino a públicos específicos, de forma a favorecer a articulação
entre o conhecimento escolar e o contexto desse grupo, facilitando a integração dos estudantes
ao processo de ensino/aprendizagem e sua efetividade, além de contribuir para que o currículo
desenvolvido seja útil à vida desses estudantes.
Nessa perspectiva, o presente trabalho relata os resultados de um estudo acerca das
representações sociais de estudantes do Ensino Médio sobre o termo ‘química’, com o
objetivo de identificar as relações feitas entre o conhecimento social, adquirido em suas
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experiências, relações cotidianas e informais, e o conhecimento científico-escolar, adquirido,
principalmente, na escola.

Referencial Teórico
A noção de representação social, tal como é aqui entendida, está delimitada pelo proposto na
Teoria das Representações Sociais por Serge Moscovici (1961/1976) e faz alusão ao estudo
de um fenômeno específico e delimitado – as teorias do senso comum – buscando
compreender como se situa o conhecimento mobilizado na comunicação informal.
Em uma perspectiva mais geral, a representação social é tida como um modo de interpretar a
realidade, resultante de uma forma de pensar socialmente elaborada por indivíduos e grupos
sociais, que estabelece suas posturas sobre acontecimentos e comunicações da vida cotidiana.
Nesse sentido, as pesquisas sobre representações sociais contribuem para a identificação e
compreensão dos conceitos que os estudantes levam para a sala de aula, o que interfere no
aprendizado de diversas maneiras. A Teoria das Representações Sociais desdobra-se em
algumas vertentes, das quais, para a concretização do objetivo proposto para este estudo, foi
eleita a Teoria do Núcleo Central, proposta por Jean-Claude Abric (1996), como amparo
teórico-metodológico específico.

Metodologia
O grupo de interesse desta pesquisa foi constituído por 135 estudantes do Ensino Médio de
escolas da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, localizadas no município de São
Paulo (SP). A amostra foi constituída por estudantes do período noturno, com faixa etária
variada (17 a 50 anos), sendo 80 indivíduos do sexo feminino, cerca de 60% da amostra total,
e 55 do sexo masculino (40% da amostra).
Orientados pelo objetivo de caracterizar as estruturas constituintes da representação social
desses estudantes acerca do termo ‘química’, elaborou-se um questionário em que se utilizou
a técnica de evocação livre de palavras a partir de termo indutor (química), tendo sido
solicitada, aos sujeitos da pesquisa, a listagem das quatro palavras ou expressões que lhes
viessem mais imediatamente à mente ao lerem o termo indutor “química”, justificando a
escolha dessas palavras.
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As informações obtidas a partir dos questionários foram organizadas a partir do software
Evocation 2005 (VERGÈS; SCANO; JUNIQUE, 2002) sendo, posteriormente, tratadas
segundo duas propostas metodológicas distintas: análise de conteúdo (BARDIN, 2000) e
análise estrutural das representações sociais, proposta por Abric (1994 apud SÁ, 1996).
A técnica de análise de conteúdo possibilitou a organização das evocações do grupo
pesquisado em conjuntos distintos, elaborados segundo critérios semânticos (BARDIN,
2000); essa abordagem auxilia a interpretar as informações obtidas de modo a que se
compreenda mais amplamente as estruturas da representação encontrada para o grupo
investigado (Quadro 01).
A análise estrutural foi utilizada para definir as estruturas da representação e seus elementos
constituintes a partir da combinação entre a freqüência e ordem de evocação das palavras
pelos indivíduos. A combinação dos critérios anteriormente mencionados gera um quadro
constituído de quatro quadrantes, também chamado de quadrantes de Vergés, através do qual
algumas das palavras evocadas se distribuem em cada um de seus quadrantes, indicando os
elementos participantes de cada estrutura da representação.
O primeiro quadrante (superior esquerdo) aloca os possíveis elementos centrais da
representação, que são as palavras mais prontamente evocadas e possuem as freqüências de
evocação mais altas; no segundo quadrante (superior direito), encontram-se os elementos
constituintes da primeira periferia, que são os elementos periféricos mais importantes da
representação, os quais, apesar de possuírem uma alta freqüência de evocação, aparecem
evocados mais tardiamente, sendo que, em algumas situações, elementos alocados nessa
estrutura da representação podem ser considerados centrais. Os quadrantes inferiores
caracterizam-se pela baixa freqüência. O terceiro quadrante (inferior esquerdo), também
denominado zona de contraste, contempla os elementos evocados mais prontamente pelos
sujeitos. Possui grande importância, pois, segundo Abric (2003, apud NAIFF; NAIFF;
SOUZA, 2009), pode apresentar elementos complementares à primeira periferia ou, ainda,
identificar a existência de um grupo minoritário de indivíduos que possua uma representação
diferente daquela do grande grupo, mesmo apresentando baixa freqüência de evocação. O
quarto quadrante (inferior direito) aloca os elementos mais periféricos da representação, os
quais são menos prontamente evocados e com baixas freqüências.
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Resultados e discussão
O tratamento e análise das informações obtidas a partir das questões de evocação livre de
palavras foram feitos a partir da análise estrutural (VERGÈS, 1992 apud WACHELKE,
2009), técnica de análise que possibilita descrever as estruturas de uma representação,
identificando os elementos que constituem seu núcleo central. Esse levantamento dos
elementos representacionais é realizado através da combinação entre a freqüência e a ordem
média em que as palavras aparecem no discurso dos indivíduos, sendo que palavras evocadas
primeiramente e com alta freqüência são, possivelmente, as constituintes do núcleo central da
representação (WACHELKE, 2009). Essa análise nos permitiu organizar e identificar as
estruturas da representação social do grupo de estudantes participantes da pesquisa, para uma
análise mais pormenorizada.
Foram obtidas 528 evocações (135 estudantes; ca. 3,9/aluno), distribuídas entre 246 palavras
diferentes, as quais, através da utilização do software Evocation 2005, foram organizadas em
um quadro de quatro casas, segundo sua posição dentro da estrutura da representação (vide
Quadro 01). Considerando a freqüência de corte (f4) e utilizando a combinação entre a
freqüência de evocação das palavras, sua mediana e a ordem em que foram evocadas,
construiu-se o Quadro 01, utilizando 36 das 246 palavras evocadas (48%), totalizando 202
evocações (15%).
Quadro 01: Quadro de quatro casas elaborado a partir de evocações livres ao termo indutor ‘química’,
entre estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual do município de São Paulo (n = 135).
Núcleo Central
Primeira Periferia
f≥6
OME < 2,5
f≥6
OME ≥ 2,5
f OME
f OME
f
OME
H2O
8 2,4
oxigênio
9 2,2
elétrons
12
2,7
cálculos
7 1,7
reações
9 2,4
hidrogênio
6
3,5
elemento químico 9 1,6
remédios
7 2,3
laboratório
6
3,2
fenômenos
6 1,5
substâncias
8 2,0
moléculas
6
2,7
fórmulas
13 1,8
tabela periódica
6 2,0
nêutrons
11
2,8
massa
6 1,3
transformação
7 2,0
prótons
14
2,8
matemática
7 2,4
água
7 2,1
misturas
9 2,4
átomos
15 2,0
Zona de Contraste
Segunda Periferia
f<6
OME < 2,5
f<6
OME ≥ 2,5
f
OME
f
OME
calor
5
2,4
alimentos
4
3,0
carbono
4
1,5
células
5
3,2
energia
5
1,6
poluição
5
2,6
estudo
5
2,2
sal
4
3,0
fusão
5
1,8
sódio
5
3,4
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medicina
natureza

4
4

2,3
2,3

vida
ácidos

4
4

2,5
2,8

As relações ao termo ‘química’ eleitas pelos estudantes são variadas, englobando aspectos do
conhecimento científico-escolar, do cotidiano escolar, do conhecimento comum e cotidiano
dos indivíduos. Entretanto, a análise dos elementos constituintes da estrutura da representação
desse grupo de estudantes, principalmente do núcleo central e da primeira periferia (Quadro
01), nos indicam estar a mesma prioritariamente organizada na vivência escolar formal, já que
se constituí principalmente por elementos relacionados ao conhecimento químico escolar. De
todos os elementos alocados no núcleo central (n=16), 14 se relacionam diretamente a
conceitos científico-escolares (f=119, 90%) e apenas 2 – remédio e água – podem ser
relacionados ao conhecimento cotidiano. A existência de elementos relacionados ao
conhecimento químico escolar também na primeira periferia reforça a possibilidade dos
elementos apresentados no quadrante superior esquerdo serem constituintes do núcleo central
da representação desse grupo.
É apenas nos elementos realmente periféricos que observamos a presença majoritária de
elementos relacionados a saberes não relacionados especificamente ao conhecimento químico
usualmente abordado nas escolas brasileiras.

Considerações Finais
Analisando-se as informações fornecidas pelos quadrantes de Vergés identifica-se uma
representação social fortemente estruturada sobre o conhecimento científico-escolar, a qual,
possivelmente, é resultado de um processo de ensino pautado em recursos inadequados ao
grupo de estudantes pesquisados. A utilização de currículos e materiais didáticos
desvinculados da realidade dos estudantes acarreta na desconexão entre o que se ensina em
sala de aula e a vivência extra-escolar dos estudantes.
Na proposta curricular do Estado de São Paulo, recomenda-se, quanto à contextualização do
conhecimento químico, que essa abordagem seja feita na perspectiva da compreensão de uma
realidade social determinada, uma vez que a construção dos significados constitui-se por
meio do aproveitamento e da incorporação de relações vivenciadas e valorizadas no contexto
em que se originam, na trama de relações em que a realidade é tecida (WARTHA; SILVA;
BEJARANO, 2013, p. 86-88).
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O ensino pautado nesses pressupostos deveria permitir ao estudante a compreensão de que a
Química está além dos conteúdos praticados em sala de aula. Assim, a escolaridade deveria
ter um papel fundamental na ampliação de sua representação, de modo que ela, ao invés de
constituir-se de esquemas explicativos superficiais, se expanda, permitindo que os indivíduos
compreendam mais amplamente o seu dia a dia.
Nesse sentido, os resultados encontrados no presente estudo corroboram a necessidade de
reestruturação do processo educativo no que concerne à seleção de conteúdos, materiais
didáticos e aos modos de utilização e abordagem dos mesmos, de modo que sejam mais
adequados a cada realidade escolar.
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Resumo
Este estudo tem por objetivo analisar preliminarmente os resultados de pesquisas
compreendidas entre 2003 e 2013 que utilizam a Teoria das Representações Sociais para
estudar o trabalho docente. Por suas relações com a linguagem e na orientação de condutas e
práticas sociais, as representações sociais são elementos essenciais à análise dos mecanismos
que interferem nas práticas docentes, sendo, portanto, a TRS utilizada como aporte teóricometodológico no intuito de melhor compreender a relação entre o pensamento e a ação desses
atores sociais, além de compreender como e por que crenças e atitudes são construídas e
mantidas ou ainda reapropriadas, recorrendo aos sistemas de significação do pensamento
socialmente enraizados e partilhados e que as orientam e as justificam. Para a realização
desta análise foram considerados aspectos metodológicos relacionados ao uso da TRS como:
modo de descrição dos sujeitos e do objeto, sua contextualização, procedimentos de coleta,
tratamento e análise dos dados. Os resultados das pesquisas analisadas apresentam fatores
indicadores de uma relação conflituosa entre o papel profissional (representado pelo grupo e o
instituído) e as práticas docentes, já que parece haver um impasse acerca dos conteúdos que
constituem as representações sociais do trabalho docente, gerados em torno de elementos de
ordem relacional/profissional, considerados por alguns estudos como antagônicos e por
outros, complementares. No entanto, estes conteúdos não foram explorados suficientemente
para nos dar certezas quanto aos significados atribuídos ao trabalho docente, uma vez que
grande parte das pesquisas não fez o estudo da ancoragem, tornando-os assim, estudos
desvinculados das dinâmicas do contexto social no qual as representações emergem e têm
funcionalidade, marcando a identidade do grupo e regulando suas práticas. Observa-se
também uma apropriação superficial da TRS em alguns estudos, principalmente no que se
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refere ao tratamento e análise dos dados. Algumas pesquisas se restringem à análise de
palavras evocadas, um método introdutório/exploratório, que consiste em levantar pistas para
explorar os significados atribuídos ao objeto investigado. Faltam também pesquisas que
explorem análises estatísticas mais complexas, como a análise de similitude. Outros estudos
se limitam à descrição das falas dos entrevistados, com pouca ou nenhuma interpretação de
seus conteúdos, fazendo com que os resultados de suas análises não passem de inferências
sobre as representações do objeto e os discursos, por sua pouca exploração, caracterizam-se
como idealizados e estereotipados. Constata-se que o modo de se fazer pesquisas em
representações sociais sobre o trabalho docente, em geral, tem sido incipiente, levando-nos a
considerá-las não como conclusivas, mas como pré-estudos sobre essas representações, já que
a compreensão que o professor tem acerca de seu trabalho, bem como de seu papel, ainda não
está bem definida.
Palavras-chave: Representações sociais. Papel profissional. Prática docente. Trabalho
docente.

Introdução
O trabalho docente vem sendo investigado pela Teoria das Representações Sociais desde a
década de 1980, no intuito de ajudar a pensar as práticas educativas e a relação entre os
professores e a escola, além de verificar o que pensam estes atores sociais acerca de seu papel,
mas que também procura compreender como e por que suas crenças e atitudes são construídas
e mantidas, recorrendo aos sistemas de significação do pensamento socialmente enraizados e
partilhados e que as orientam e as justificam.
Segundo Alves-Mazzotti (2005, p.142) diversos são os motivos pelos quais a abordagem das
representações sociais se expandiu tão rapidamente no campo das ciências humanas, em
especial, no campo educacional e principalmente no que se refere às práticas docentes porque,
“na medida em que as representações sociais orientam e justificam as
práticas, estas frequentemente nos ajudam a compreender, e tentar
modificar as práticas docentes [...] Neste sentido, a teoria das
representações sociais vem sendo acolhida como um caminho
promissor: por suas relações com as práticas, por seu papel na
formação das identidades, pelas possibilidades que oferecem de
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antecipar hipóteses sobre comportamentos e trajetórias, bem como de
identificar conflitos entre os sentidos atribuídos ao mesmo objeto
pelos diferentes atores envolvidos nas relações pedagógicas, [...]”

Além disso, Lahlou (2011) observa o crescente interesse por pesquisadores mesmo
após 50 anos da inauguração da teoria, pela atualidade e originalidade do conceito de
representação social: o duplo cruzamento entre o individual e o social (considerado um dos
problemas das Ciências Sociais), por um lado, e material e ideal (considerado um problema ao
mesmo tempo epistemológico e psicológico), por outro. Lahlou (2011, p. 64) destaca, ainda, a
importância empírica da teoria, uma vez que Moscovici (1961) mostra concretamente em sua
obra seminal, “A Psicanálise, sua Imagem e seu Público”, o que é a construção social do
objeto, ou seja, como na prática, os indivíduos constroem sua realidade. Assim, a abordagem
empírica de Moscovici, em um terreno real, se mostra
“uma pré-noção determinante que marcará todos os seus sucessores no
campo das representações sociais e fará destas um instrumento
concreto a serviço daqueles que querem entender o mundo real e agir
sobre ele, particularmente nas áreas de educação e saúde.”

A Teoria das Representações Sociais investiga justamente como se formam e como
funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para
interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas relações com a linguagem e,
principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as
representações sociais constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos que
interferem na profissão docente e, por conseguinte, na sua identidade profissional.
Pelo crescente número de pesquisas no campo da Educação, buscamos verificar por meio de
análise preliminar, como a Teoria das Representações Sociais tem contribuído para a
compreensão das representações do professor acerca de elementos que envolvem sua prática
educativa. Assim, localizamos 41 pesquisas sob a forma de artigos (35), publicadas nos
últimos dez anos, em periódicos nacionais e/ou apresentadas em Anais de Congressos e
Seminários de Educação e sob a forma de capítulos de livro (6), em que foram priorizados os
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seguintes temas: Representações Sociais de prática docente, Representações Sociais de
trabalho docente e Representações Sociais de professor.

Papéis, práticas e o estudo da ancoragem das representações
Abric (1987) considera “a representação social como produto e processo de uma atividade
mental, pela qual um indivíduo ou grupo reconstitui o real, com o qual ele é confrontado e lhe
atribui uma significação específica”. Neste sentido, a concepção das representações como
inseridas em processos de construção, de reapropriação da realidade, engendra uma visão das
representações como verdadeiras “ações” sobre a realidade. (CAMPOS, 2012)
Segundo Campos (2013), nas situações reais, os sujeitos raramente se deparam com um
objeto isolado, tampouco se ancoram em uma única representação para identificar a situação,
avaliar as condutas possíveis e

agir.

Assim, os sujeitos constroem “sistemas

representacionais” complexos para fazer frente às situações sociais mais complexas, por
exemplo, as das práticas profissionais. Nestes sistemas, as práticas reais, efetivas, são
incorporadas como formas cognitivas pré e pós-ato, tanto no sentido da orientação das
práticas futuras, como julgamento (avaliação) dos atos emitidos. Uma representação é, pois,
um sistema cognitivo que age ao mesmo tempo sobre os indivíduos que o elaboram como
sobre a situação social na qual ela se insere e tem funcionalidade, marcando a identidade do
grupo e regulando suas práticas. Sistema este que age sobre os indivíduos por meio de
relações de significado. Uma representação, portanto, pode ser considerada como um sistema
de crenças normativas voltadas para a ação, dando significado a uma determinada situação
social, bem como aos comportamentos e condutas observados (CAMPOS, 2013).
A Teoria das Representações Sociais nos permite compreender a dimensão normativa e os
processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um grupo acerca da realidade
social. (CAMPOS, 2005). O caráter decisivo das representações sociais sobre o pensamento
do sujeito fica ainda mais evidenciado com a outra função das representações, a prescritiva
(MOSCOVICI, 2003, p. 36), uma vez que
“elas se impõem sobre nós com uma força irresistível. Essa força é
uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que
nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser
pensado.”
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Assim, segundo Campos (2005), as representações funcionam como verdadeiras normas
grupais, definindo para o grupo o que pode ou não ser considerado um objeto social, agindo
como um “guia de leitura da realidade” (MOLINER, 2001), no caso do grupo de professores,
um guia de leitura da realidade escolar e/ou educacional, bem como do papel profissional, e
ao mesmo tempo, regulando comportamentos (condutas) e prescrevendo possibilidades de
ação: os comportamentos frequentes ou comuns, os comportamentos pouco frequentes ou
pouco prováveis, porém aceitáveis ou “justificáveis” e aqueles considerados “inaceitáveis”,
ou seja, não condizentes com o objeto social. Concebidas como “sistemas complexos de
ação” (ABRIC, 1994), as práticas estão longe de constituírem “objetos” claramente
diferenciados das representações, já que tanto uma prática pode ser objeto representado, como
uma representação qualquer pode conter elementos e conteúdos referentes às práticas
(CAMPOS, 2003).
Tratar a relação entre práticas e representações sociais, fazendo a distinção entre papéis e
práticas sociais, dentro de um sistema de representações, que funda o sistema sociocognitivo
de regulação das condutas é, portanto, uma das funções da Teoria das Representações Sociais.
Cabe ressaltar que há uma relação entre os papéis sociais (determinados pelas instituições ou
pelos próprios grupos e as práticas sociais e em alguns casos, estas podem se opor ou se
distanciar dos papéis. Caso as práticas desenvolvidas pelos grupos sociais sejam
contraditórias às representações sociais, podem produzir efeitos de transformação ou de
defesa – do núcleo central – no interior da estrutura das representações sociais. (CAMPOS,
2003)
Segundo Campos (2012), o papel não é resultado da influência de uma única representação, e
sim, de um sistema de representações. Assim, as ações/condutas dos professores são
reguladas por conjuntos organizados de representações, percepções, atitudes e crenças de
acordo com a história do grupo e em relação aos seus valores e aos papéis sociais (ABRIC,
1994). Assim, a escola/sistema escolar possui expectativas sobre o trabalho docente, que se
manifestam na forma de papéis “institucionais” e que são percebidos e integrados no sistema
sociocognitivo dos sujeitos, havendo portanto, uma relação entre as representações sociais de
professor, as práticas e o papel. No mundo ideal as representações e o papel convergem e
orientam as práticas numa mesma direção, no entanto, no mundo real, elas podem divergir.
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Neste sentido, é possível compreender como os professores reconstroem/reapropriam o papel
profissional (definido como um conjunto de expectativas produzido pela sociedade e pelas
instituições) em seu sistema sociocognitivo, por meio do estudo da ancoragem das suas
representações nas práticas educativas (entendidas como um conjunto de ações/condutas) em
seu contexto de trabalho.
Mostra-se necessário, pois, fazer o estudo da ancoragem, para que sejam consideradas as
dinâmicas do contexto no qual as representações sociais emergem e têm funcionalidade,
marcando a identidade do grupo e regulando suas práticas, já que segundo Moscovici (2003),
uma representação social é um conjunto organizado de crenças, significados, uma formação
simbólica gerada na integração de um grupo com um objeto, dentro de um campo social, de
um contexto, no qual se encontram outras formações simbólicas, outros objetos, instituições e
ainda outros grupos sociais que também possuem valores e crenças. A ancoragem, portanto,
não se trata de um processo estático e sim, de um processo permanente nas representações
sociais, pelo qual a representação cria e mantém viva suas raízes no sistema sociocognitivo
dos sujeitos. Campos (2003) considera o estudo da ancoragem como um dos processos sociais
e cognitivos que mantêm viva a representação, tornando seu estudo não apenas importante,
mas, sobretudo, necessário à compreensão do funcionamento de uma representação social. A
relação entre práticas sociais e ancoragem, portanto, faz-se pertinente, uma vez que as práticas
sociais desenvolvidas por um dado grupo social acerca de um dado objeto constituem um dos
substratos sociais que dão sustentação à manutenção e ao funcionamento de uma
representação social (CAMPOS, 2003).

Resultados
A maioria das pesquisas analisadas utilizou um procedimento padrão de pesquisa. Todas
delimitaram um objeto e selecionaram um grupo de sujeitos envolvidos com o objeto. Foram
definidos o lócus de investigação e os instrumentos de coleta (a maioria utilizou testes de livre
evocação, questionários e/ou entrevistas semi-diretivas). Como técnicas de análise foram
utilizadas análise de evocação (com o auxílio de softwares) e análise de conteúdo. Foi
recolhido na maior parte das pesquisas um conjunto de significados, ou seja, um conjunto de
conteúdos aproximadamente consensuais para os grupos investigados e em sua maioria foi
apresentada a RS de trabalho docente ou de professor, prática ou ainda de profissão docente.
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Apesar dos diferentes grupos e contextos analisados, podemos constatar que grande parte dos
conteúdos representacionais faz referência a um papel vocacionado do professor, alternando
elementos como competência, responsabilidade, compromisso, dedicação, afeto e abnegação,
além de uma associação direta com a questão de gênero, em que a profissão aparece como
uma vocação feminina, relacionada à prática do cuidado, denominada também como prática
de “maternagem”. A questão da afetividade aparece relacionada também ao sentimento de
angústia associado às dificuldades inerentes à profissão, cujo sucesso depende do outro, do
aprendizado do aluno e associado à falta de perspectiva no trabalho.
Sousa e Villas Bôas (2011) argumentam que representações vinculadas à profissão docente
como vocação e associadas ao amor e à ternura estão presentes na história da profissão e são
alicerçadas no entrecruzamento que mantém com um conjunto de outras representações,
ligadas ao aspecto moral da formação e marcadas nos discursos religiosos. Quanto à
representação de feminino, é possível também perceber a força deste conteúdo em que os
discursos são associados à feminização do magistério, construídos ao longo dos séculos,
atrelando a profissão ao cuidado, em especial com a família e com os que precisam de
proteção (os alunos). Relacionam-se também a representações construídas pela ciência, nas
quais o feminino é definido por um lugar suposto no processo reprodutivo e marcado pela
amamentação, em que vão sendo condensados elementos como amizade, amor, dedicação e
responsabilidade, os quais são naturalizados como o cerne da docência, de onde não há
necessidade de conhecimento advindo da formação para ensinar, mas que engendra uma
disposição de compromisso com tal atividade, associado à ideia de missão a ser cumprida
pelo professor.
Alves-Mazzotti (2005, 2007, 2008) acrescenta que, inseguros diante da pouca utilidade dos
conhecimentos oferecidos pela formação, responsabilizados pelo baixo desempenho da
educação brasileira, desprestigiados socialmente e sobrecarregados pelas crescentes
demandas, os docentes, em especial as professoras atuantes dos anos iniciais, buscam fugir do
desamparo e do desânimo, passando a utilizar mecanismos de defesa como a afetividade e a
vocação, que as levam a descrever a docência como algo sublime, que se concretiza nos
sentidos atribuídos à dedicação e ao amor, contribuindo para a própria desprofissionalização.
Lopes, Macedo e Tura (2012) apontam ainda as representações que se articulam em torno da
dimensão “profissional”, envolvendo aspectos dessa atividade ou conceitos, como
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responsabilidade social da profissão e compromisso com a mudança social, elementos
também presentes nos discursos investigados, constituindo-se em um antagonismo à
representação vocacional do professor. Placco et al (2009) concordam que são formas
contraditórias de representar a docência, porém constitutivas da identidade profissional, uma
vez que os sujeitos revelam representações atribuídas (pelas instituições) na construção da
imagem sobre a profissão: o ensinar. No entanto, esta noção vem carregada de outras
representações e imagens que lhe conferem, muitas vezes, o caráter de impossível, de não
realizável, a não ser que se torne missão/sacerdócio.
Os estudos de Pardal et al (2009) também revelam dois sentidos atribuídos às representações
da docência por alunos de Licenciaturas, porém julgados complementares: um que enfatiza a
componente instrucional do ensino (considerada dominante) e outro que destaca as relações
humanas. No 1º caso, há a valorização do trabalho como uma atividade de ensino e no 2º, a
associação de professor a afeto e amizade.
Os resultados das pesquisas analisadas apresentam fatores indicadores de uma relação
conflituosa entre o papel profissional (representado pelo grupo e o instituído) e as práticas
docentes, já que parece haver um impasse acerca dos conteúdos que constituem as
representações sociais do trabalho docente, gerados em torno de elementos de ordem
relacional/profissional, considerados por alguns estudos como antagônicos e por outros,
complementares. No entanto, estes conteúdos não foram explorados suficientemente para nos
dar certezas quanto aos significados atribuídos ao trabalho docente, uma vez que grande parte
das pesquisas não fez o estudo da ancoragem, tornando-os assim, estudos desvinculados das
dinâmicas do contexto social no qual as representações emergem e têm funcionalidade,
marcando a identidade do grupo e regulando suas práticas. Além disso, em grande parte das
pesquisas não são formuladas hipóteses acerca do objeto, tampouco é discutida a sua
problematização.

Considerações Finais
Observa-se uma apropriação superficial da Teoria das Representações Sociais em alguns
estudos (talvez por má compreensão de seus conceitos básicos), principalmente no que se
refere ao tratamento e à análise dos dados. Algumas pesquisas se restringem a analisar
palavras evocadas, um método introdutório/exploratório, que consiste em levantar pistas para
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explorar os significados atribuídos ao objeto investigado. Faltam também pesquisas que
explorem análises estatísticas mais complexas, como a de similitude. Outros estudos se
limitam à descrição das falas dos entrevistados, com pouca ou nenhuma interpretação de seus
conteúdos, fazendo com que os resultados de suas análises não passem de inferências sobre as
representações do objeto e os discursos, por sua pouca exploração, caracterizam-se como
idealizados e estereotipados. Constata-se, portanto, que o modo de se fazer pesquisas em
representações sociais sobre o trabalho docente, em geral, tem sido incipiente, levando-nos a
considerar os estudos feitos até aqui não como conclusivos, mas como pré-estudos sobre essas
representações, já que a compreensão que o professor tem acerca de seu próprio trabalho, bem
como de seu papel, ainda não está bem definida.
Autores como Nóvoa (2009) e Libâneo (2012) consideram que as reformas educacionais do
século XX contribuíram para o agravamento de uma escola dualista: uma assentada no
conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, com o objetivo de incluir
educacionalmente e outra, voltada para missões sociais, a escola do acolhimento, da inclusão
social, com o objetivo de oferecer um conhecimento para a vida. Assim, há o embate entre a
escola considerada “conteudista” e a escola que prioriza a socialização e a convivência social,
em que são priorizados os objetivos assistenciais em detrimento aos objetivos de
aprendizagem dos conteúdos. O papel do professor, com base nessas escolas, parece se
constituir em pelo menos dois: o do professor transmissor de conteúdos (aquele que atua na
“escola do conhecimento”) e o do professor inclusivo (o atuante da “escola do acolhimento”).
Assim, o papel do professor também pode se mostrar diferente, uma vez que suas práticas
podem ser diferentes, de acordo com a instituição escolar onde atua. Dependendo da escola, o
papel “institucional” é o mesmo, porém se o contexto muda, as práticas podem ser outras.
Este possível dualismo do papel do professor, que pode interferir em suas práticas, parece não
estar sendo considerado. Além disso, os estudos sobre as representações sociais do trabalho
docente carecem de uma investigação acerca da diferença entre papel e práticas, uma vez que
não têm revelado como o papel profissional é percebido/representado pelos professores dentro
da instituição escolar por meio de suas práticas. E neste aspecto, dentre tantos outros, a Teoria
das Representações Sociais teria muito a contribuir.
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Resumo
O presente estudo investiga as representações sociais sobre crianças, segundo alunos entre oito
a dez anos. Seguindo hipóteses interpretativas elaboradas pelas investigações do Grupo de
Psicologia da Infância (GPPIN), o estudo fundamenta-se na Teoria das representações sociais
(MOSCOVICI,1978, 2003 ; JODELET,2001; Nóbrega, 2001 e Duveen, 1995), assim como nos
estudos de representação da infância (DE LAUWE, M. J. C.; FEUERHAHN, N. 2001) e na
Sociologia da Infância (SARMENTO, 2007; JAVEAU,2005). Compreende que apesar de
nascer em um mundo já estruturado não significa que a criança nasça com competências para
ser um ator independente nesse mundo e que as representações internalizadas se entrelaçam aos
processos de construção de identidade (DUVEEN, 1995). Nessa relação, enquanto processo
psicossocial, essa construção é um modo de organizar significados que tornam possível à
pessoa se posicionar como ator social. Sendo assim, objetiva-se perceber como crianças entram
em contato, assimilam e recriam as representações sobre seu papel social. A coleta de dados
ocorreu através de cinco encontros, realizados semanalmente, com 20 crianças, sendo 13
meninas e 7 meninos, cujo

objetivo foi registrar narrativas infantis elaboradas durante

“brincadeiras de contar história”. A observação também foi considerada na análise de dados
com especial atenção a noção de adulto atípico (CORSARO, 2005). Complementarmente, as
crianças foram entrevistadas conforme roteiro elaborado considerando os seguintes aspectos:
territórios de crianças não são territórios de adultos; Negativismo ou defesa de um lugar de
evidência; Ser aluno como um lugar seguro frente ao transbordamento da infância. A análise
compreensiva indicou uma representação da criança associada à liberdade de escolha, a
ludicidade, o poder de realização do desejo e a improdutividade como potência. No contexto
escolar, observa-se a tensão existente no aluno criança no sentido de orientar o estabelecimento
de estratégias para que a potência se sobreponha a impotência. As sessões de contação de
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histórias com as pesquisadoras assumiram o status de palco onde as estratégias de defesa do
território das crianças foram anunciadas.
Palavras-chave: Representações Sociais. Infância. Criança-Aluno.

Introdução
O presente estudo objetiva investigar as representações sociais de alunos de uma escola
municipal de Cuiabá acerca do tema criança.
Tem como aporte a Teoria das representações sociais a partir dos estudos de Moscovici (1978,
2003), Jodelet (2001, 1984), Nóbrega (2001) e Duveen (1995). Em convergência adota-se os
estudos de representação da infância (DE LAUWE, M. J. C.; FEUERHAHN, N. 2001) e os
pressupostos da Sociologia da Infância (SARMENTO, 2007; JAVEAU,2005). .
Os diversos estudos acerca de criança levantam uma questão muito peculiar a comunidade
escolar pois até então já se identificou como os futuros professores, adultos, tem significado
essa criança, entretanto na relação de alteridade torna-se imperioso pensar na subjetividade do
outro e como ele age diante da representação partilhada por seus interlocutores. Assim o
presente estudo coloca-se diante da questão: Quais as representações sociais das crianças acerca
do ser criança?
Destaca-se a hipótese de que crianças têm internalizado as normas presentes nos ambientes,
inclusive no ambiente escolar, e organizadas pelo adulto, de forma a saber como se orientar e se
comportar, não significando que elas sempre sigam tais normas mas apenas que identificam a
expectativa social a respeito da infância.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Em seus estudos, Moscovici (1978) identificou produtivo diálogo entre a Psicologia Social e
Psicologia da Desenvolvimento. Diante das questões então levantadas, o autor, cunhou o termo
Psicologia social genética, fazendo referência à influência de Piaget, cuja teoria defende que
o conhecimento é construído através das interações da criança com o meio, e através dessas ela
consegue gradualmente coordenar suas próprias ações e abstrair operações mais gerais.Tal
diálogo apresenta a investigação acerca dos “processos através dos quais a criança incorpora as
estruturas de pensamento de sua comunidade e adquire assim um lugar como participante
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competente e funcional nessa comunidade” (DUVEEN, 1995, p.261).
Duveen (1995) observa que apesar de nascer em um mundo já estruturado não significa que a
criança nasça com competências para ser um ator independente nesse mundo. Essas
competências são forjadas ao longo de seu desenvolvimento.
Em um primeiro momento, a criança figura como objeto para representações que os outros
sustentam e, gradualmente, ela internaliza essas representações. Conforme o faz, chega então a
identificar sua posição dentro de um mundo já estruturado.
As representações internalizadas se entrelaçam aos processos de construção de identidade e
nessa relação, com a especificidade de cada pessoa, se constituiu a identidade. Enquanto
processo psicossocial, a construção da identidade é um modo de organizar significados que
tornam possível à pessoa se posicionar como ator social. Essas operações, de definir o mundo e
localizar um lugar nele, fornece o valor simbólico às representações sociais. Neste sentido
pode-se destacar a função identitária das representações sociais (ABRIC, 1998)
As contribuições da Teoria Histórico-Cultural é assinalada conforme Andrade (2013) ao
destacar que
(...) o binômio reprodução-criação estabelece diálogo com os debates
da Psicologia do Desenvolvimento, especial com a Teoria
histórico-cultural(...) em certo sentido, é preciso pensar, conforme
sugere Vigotski (2009), em sua reflexão sobre reprodução e atividade
criadora, na possibilidade de a criança desenvolver a habilidade de
interpretar as descobertas do meio físico e social, conferindo-lhes
sentidos.(ANDRADE, 2013, p.3-4)

Pensando na ontogênese das representações sociais, em seus estudos, De Lauwe, M. J. C.;
Feuerhahn, (2001) afirmam que
A representação aparece como um instrumento de cognição que
permite à criança interpretar as descobertas do meio físico e social
realizadas por meio de suas sensações , ações e experiências,
conferindo-lhes um sentido e valores fornecidos pelo meio,
principalmente em suas relações e trocas com o outro. (DE LAUWE,
M. J. C.; FEUERHAHN, N. ,2001, p.281)
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De Lauwe, M. J. C.; Feuerhahn, N. (2001) retratam pesquisas de Perron (1971) que constata a
imagem de uma “criança-modelo”, como aquela esperada pelo adulto. Essa imagem é
socialmente construída e pesa sobre a auto-imagem de criança e é no conflito entre o esperado
e suas próprias necessidades e desejos, que acontece a elaboração da criança e de sua
identidade.
A significação sobre criança tem sido investigada por vários autores em uma perspectiva
histórica e cultural. Dos estudos analisados destacam-se as análises de Sarmento (2007), Javeau
(2005).
Sarmento (2007) retoma a proposta de Jenks, James e Prout (1998, p.03-34) de uma panorâmica
da construção histórica das imagens sociais da infância. O autor explica que a criação de
sucessivas representações das crianças ao longo da História produziu um efeito de
invisibilização da realidade social da infância.
Duas imagens sociais são destacadas como fundamentais: as imagens das crianças
“pré-sociológica” e as imagens das “crianças sociológicas”. Nas primeiras o sujeito infantil é
visto como excluído do próprio contexto social enquanto ator social. Já nas segundas, trata-se
de uma produção contemporânea resultado de um juízo interpretativo a partir de teorias das
ciências sociais.
O autor ressalta as imagens de crianças “pré-sociológicas” por possuírem espessura histórica e
influência social, pois estas foram apropriadas pelo senso comum e transitam entre as relações
de crianças e adultos, também nos alerta para o fato de as imagens não corresponderem a etapas
históricas, pois elas coexistem, sobrepõem-se e continuam a orientar práticas cotidianas.
A criança sociológica propõe a infância como um fenômeno social, que deve portanto ser
compreendida como parte de uma estrutura da sociedade.
Em estudos no âmbito da Sociologia, Javeau (2005) descreve a criança como:


objeto de uma definição social, tornando possível a afirmação de que “não se nasce
criança, vem a sê-lo”.



a forma de tornar-se criança varia com a cultura em que o sujeito encontra-se inserido.



a infância, definida socialmente, possui um elo com o discurso macroeconômico e por
isso é possível pensar essa questão a partir dos custos.



a infância, a partir dos dados demográficos, é considerada improdutiva para a
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sociedade e surge nesse aspecto a imagem do aluno, como uma ocasião de
investimentos. O sistema de produção de competências encontra sua objetivação na
escola e busca-se através dela conservar ou ainda melhor, incrementar a possibilidade
de bem-estar material.


E ainda do ponto de vista antropológico as crianças devem ser consideradas uma
população ou um conjunto de populações de pleno direito (científico), com seus traços
culturais, seus ritos, suas linguagens, suas “imagens-ações” (JAVEAU, 2005, p.385).

As imagens sociais de criança se apresentam neste estudo como pontos de ancoragens, rede de
significados sob a qual se enraizam as RS em um exercício de nomear e classificar a realidade
considerando as categorias já existentes.

Metodologia
A coleta de dados ocorreu através de cinco encontros, realizados semanalmente, com 20
crianças, sendo 13 meninas e 7 meninos, cujo

objetivo foi registrar narrativas infantis

elaboradas durante “brincadeiras de contar história”. A observação também foi considerada
na análise de dados com especial atenção a noção de adulto atípico (CORSARO, 2005).
Complementarmente, as crianças foram entrevistadas conforme roteiro elaborado
considerando os seguintes aspectos: territórios de crianças não são territórios de adultos;
Negativismo ou defesa de um lugar de evidência; Ser aluno como um lugar seguro frente ao
transbordamento da infância. Os dados foram analisados compreensivamente.

Relato das observações
Durante o primeiro encontro a pesquisadora propôs a brincadeira de contar histórias e as
crianças mostraram consenso, apresentando o que já era esperado enquanto discurso do adulto.
Estas enfatizaram o brincar, aquela que é obediente e ajuda nos afazeres domésticos. Nesse
cenário algumas cenas foram destacadas a fim de auxiliar no exercício de conhecimento das
representações das crianças.
Cena 1 - A menina e a dissimulação
Em um dos encontros, uma menina anunciou logo no início das atividades que queria brincar de
casinha. Foi argumentado que primeiro haveria a brincadeira de contar história e em seguida
poderiam escolher a brincadeira. Diante disso a menina disse que não queria brincar, o que foi
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aceito. Enquanto o grupo seguia no fundo da sala, sentado em roda contando as histórias a
menina se prostrou diante da sua mesa e simulou estar chorando. Isso dispersou o grupo que foi
ao seu encontro para saber o que estava acontecendo com ela, que por fim revelou estar
fingindo e “só brincando”.
Cena 2 Movimento e aquietação
Quando o grupo já estava no segundo momento do encontro e brincando de morto-vivo,
brincadeira escolhida por eles, estavam todos envolvidos quando alguns começaram a sentar
em suas mesas. Percebendo tal movimento a pesquisadora questionou sobre a brincadeira que
queriam seguir e esses disseram querer desenhar. De forma rápida os corpos que estavam em
constante movimento se aquietaram e silenciaram sentados na mesa em que costumavam
estudar, produzindo desenhos e mostrando o que sabiam fazer para o adulto, como em um
movimento de conter o transbordamento da infância que puderam perceber em seus próprios
corpos.

Análise interpretativa
Corpo machucado e a sujeição da criança
O sujeito 3, menino de sete anos, elaborou sua narrativa como ferramenta de interpretar a
realidade e contou em sua fala de um corpo machucado e das marcas concretas do mando do
adulto e da sua sujeição diante disso. Como visto em sua fala : “Depois que a mamãe viu a cena,
tem uma marca bem assim. Está vendo assim? Neste que meu pai me bateu”.
O mando constante do adulto, “a professora manda a gente brincar, manda a gente comprar
lanche”(Suj3) , parece estar sendo internalizado quando a criança fala que quando o adulto
manda, a criança obedece e por tal motivo não gosta quando o adulto chega perto.
Mostrar e ocultar: tem brincadeiras e brincadeiras
O sujeito 4 elaborou em sua narrativa que quando o adulto manda a criança obedece, mas se
sente mal por isso. Em relação à brincadeira isso se dá porque segundo o mesmo quando as
crianças fazem o que querem é mais animado, como vemos no trecho: “...porque a gente quis
e está animado pra saber se ia gostar de brincar”.
A presença do adulto é vista por esse sujeito como uma forma de proteção, como forma de
prevenir os acidentes que a liberdade da brincadeira pode causar. Entretanto, nos conta que
existem brincadeiras “de verdade”, previstas e acompanhadas pelo adulto, e brincadeiras de
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quando se está sozinho, aquelas que os adultos não podem ver. Então dependendo da
brincadeira que se quer é melhor ficar perto ou longe do adulto.

Um adulto bom e mau para as crianças
Esse sujeito, uma menina de oito anos, narrou com tranquilidade e aparentemente de forma
bastante internalizada que a hora de brincar é no recreio, ou segundo a mesma “às três horas...”.
Falou da ordem de que é preciso obedecer o adulto, caso contrário é mau educado e está sujeito
a apanhar. Nesse ponto a figura do adulto se coloca diante da ambiguidade de ser aquele que
protege e ao mesmo tempo o sujeito da violência. Como afirma essa menina : “É mais fácil
fazer o que a mãe manda. Porque se a gente não faz a mãe briga”.
Considerações finais
O presente estudo possibilitou dois níveis de discussão, uma no âmbito metodológico e outra no
âmbito das representações sociais. No primeiro, apresenta-se a questão da metodologia de
pesquisa com crianças e o adulto em uma abordagem etnográfica. Neste ponto a pouca
intimidade com o grupo fez emergir a exclusão do adulto e a defesa do grupo de crianças
pesquisado.
Em relação à dimensão representacional do estudo, por meio das narrativas apresentadas pelas
crianças pode-se identificar a representação de criança como o lugar da espontaneidade, da
liberdade de escolher a brincadeira. Também como o lugar de quem busca a proteção do adulto
e se depara com as relações de mando e com as estratégias que adquire pelo caminho na busca
por um lugar seu, como a dissimulação ou a obediência.
Entre aqueles que acreditam ser mais fácil obedecer para evitar a punição e aqueles que através
da dissimulação não abrem mão do seu lugar de desejo, as crianças ouvidas demonstram
conhecer as representações sociais que organizam o espaço escolar como, por exemplo, os
lugares de autoridade instituídos. Diante dessas, a negociação entre as representações sociais do
contexto escolar e a construção das representações das crianças aparece de forma constante na
elaboração das estratégias para lidar com a regra, com a rotina e com a ordem.
Durante o desenvolvimento, a relação eu-outro apresenta através das práticas dos adultos, no
contexto pesquisado os professores, as representações que orientam a comunidade acerca da
criança e os elementos identitários que circunscrevem os papéis sociais.
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De forma sintética, para as crianças, ser criança esta associado a liberdade de escolha, a
ludicidade, o poder de realização do desejo e a improdutividade como potência.
No contexto escolar, observa-se a tensão existente no aluno criança no sentido de orientar o
estabelecimento de estratégias para que a potência se sobreponha a impotência. As sessões de
contação de histórias com as pesquisadoras assumiram o status de palco onde as estratégias de
defesa do território das crianças foram anunciadas.
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Resumo
O aporte teórico da Teoria das Representações Sociais e da Teoria do Núcleo Central
proposto, respectivamente, por Serge Moscovici e Jean-Claude Abric, sustenta o presente
trabalho que objetivou identificar as representações sociais (RS) de professores e estagiários
da Educação Infantil e professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre infância e
criança. Proposições da Sociologia da Infância têm repercutido em trabalhos produzidos em
distintos campos disciplinares, ao defenderem a noção de infância como categoria social e de
criança como a de um sujeito concreto dessa tipificação, além de terem impulsionado a
realização de análises das contingências políticas, socioculturais, educacionais e econômicas
que trespassam as relações cotidianas das crianças em cada espaço-tempo de situações
informais e institucionais (WARD, 2007, KRAMER, 2013; LAUWE e FEUERHAHA, 2001;
PRETTO, 2013). Nesta investigação foram utilizados dois testes de evocação livre de
palavras com os indutores “Infância é...” e “Criança é...” para a coleta de dados, realizada em
uma escola pública de Londrina (Paraná- Brasil) com 15 professores e 11 estagiários da
Educação Infantil, e 11 professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os dados foram
examinados com auxílio do software Ensemble de Programmes Permetettantt’s l’Analyse des
Evocations (EVOC), o qual dispõe em quadrantes a estrutura da organização dos elementos
do corpus, distribuindo-os em dois sistemas: central (provável núcleo central) e periférico
(VERGÈS, 1994). Análises prototípicas das evocações livres (OME) e das hierarquizações
(OMI) produzidas pelos participantes para cada indutor foram conduzidas. Os resultados da
OMI, isto é, dos dados resultantes do trabalho cognitivo dos participantes sobre suas
evocações iniciais (ABRIC, 1994) evidenciam amor e brincar, como elementos comuns aos
núcleos centrais das RS investigadas, e diferenças quanto aos vocábulos do sistema periférico:
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alegria e aprender na RS criança e carinho na RS infância, permitem supor que a RS criança
serviu de apoio-ancoragem para a RS infância.
Palavras-chave: Educação; Representações Sociais; Infância; Criança.

Introdução
Conceituar infância e criança é um desafio. A história desses termos e de seus significados
circunscreve-se a espaços e tempos distintos (LAUWE e FEUERHANHN, 2001; WARD,
2007).
Inscrito na intersecção dos campos da Psicologia Social e da Educação, sustenta este trabalho
a Teoria das Representações Sociais, utilizada há mais de 50 anos para a análise de
fenômenos sociais de diferentes campos disciplinares. Moscovici (2011) vincula a
possibilidade de ocorrência de interações entre duas ou mais pessoas ou grupos à presença de
representações compartilhadas, visto sua probabilidade depender da condição dos envolvidos
integrarem a mesma sociedade “pensante” (p.43) a qual, graças aos artefatos e formas de
comunicação que utiliza, é responsável pela constituição de uma e não outra realidade. Como
indica esse autor “[...] a realidade brota da comunicação social [...]. Os acontecimentos, as
ciências e as ideologias apenas fornecem [às pessoas e grupos] o ‘alimento para o
pensamento’” (MOSCOVICI, 2011, p.45. Grifos do autor).
No caso específico de infância constata-se que esta tem se constituído em campo de estudo de
vários campos do saber, focada a partir de diferentes abordagens, enfoques e métodos,
conforme exemplificam as obras de Freitas e Kuhlman Jr. (2002) e de Sarmento e Gouvea
(2009). Se no campo da História a obra de Ariès (1981) descreve as imagens e concepções da
infância no ocidente, a infância como um dos produtos da história moderna, devido ao
mercantilismo que alterou tanto o sentido como as relações em torno da criança, conforme a
estrutura social de sua pertença, pontuando sua “aparição” no século XVI na Europa, Kohan
(2009) filósofo da Educação, destaca que “os primeiros nascimentos da palavra infância estão
muito mais ligados às normas e ao direito, ao domínio da res publica muito mais do que ao
âmbito privado ou familiar” (p.40), lingüistas, como Castelo e Mársico (2007), informam no
verbete infância que as palavras infante, infância e demais cognatos, em sua origem latina e
nas línguas daí derivadas, recobrem um campo semântico estreitamente ligado à ideia de
ausência (da fala). A análise histórica dos termos infância e criança encaminharam Javeu
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(2005) a ponderar: “[...] construiu-se um objeto abstrato, a ‘criança’, destinado a passar por
níveis diversos e sucessivos na aquisição de competências, cada um deles constituindo uma
etapa na fabricação da personalidade dos indivíduos” (JAVEU, 2005, p.382 apud
ANDRADE, 2010, p.54).
A análise e conclusões de Gimeno Sacristán (2005) quanto a que a Sociologia costuma fazer
uma distinção semântica e conceptual entre criança e infância, defendendo esta como
categoria social do tipo geracional, e criança como o sujeito concreto que integra essa
categoria geracional, exemplificam como hoje cada um desses termos é comum em trabalhos
acadêmicos, nos discursos oficiais e cotidianos legitimados socialmente, e no campo da
Educação.
A partir dessas perspectivas, buscamos desenhar pelas respostas a testes de associação livre o
quadro de elementos que integram as representações sociais de infância e criança de
professores e estagiários de uma mesma instituição escolar.

Metodologia
Realizamos esta investigação tendo por aporte a teoria das representações sociais, formulada
por Serge Moscovici. Justifica-se, essa opção, pela sua possibilidade de viabilizar que se
identifiquem as ideias, imagens, crenças e valores partilhados por um grupo, acerca de um
fenômeno social. No caso, professores e estagiários sobre infância e criança.
Na perspectiva da abordagem estrutural desse aporte (ABRIC, 1994), uma RS é entendida
como um sistema sociocognitivo, constituído por dois sistemas: um central - núcleo da
representação-, e outro periférico. O primeiro, principal - sem este não há representação- é o
responsável pelo significado e organização interna da mesma, conferindo-lhe estabilidade,
pela resistência que demonstra a mudanças. Por sua vez, o sistema periférico, constituído
pelos demais elementos da representação, caracteriza-se por sua flexibilidade a exigências e
mudanças externas, desempenhando entre suas funções as de propiciar a adaptação do
indivíduo às exigências peculiares do seu cotidiano, protegendo assim a estabilidade do
núcleo central, conforme reafirmado por Abric (2003), após anos de pesquisas que tiveram
por princípio o proposto em 1994:
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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 alguns elementos
que dão á representação o seu significado (ABRIC, 1994).

Para a coleta dos dados foram usados dois testes de associação de palavras que, após espaços
para identificação do(a) participante, apresentavam instruções comuns em seu cabeçalho:
complete a expressão (“Infância é...” ou “Criança é...”), seguida de três outras que solicitavam
a escrita das cinco primeiras palavras evocadas pelo indutor proposto no protocolo a ser
respondido e as hierarquizasse . O protocolo da RS infância foi aplicado antes do outro.
As informações coletadas nas duas primeiras situações de resposta a cada indutor foram
processadas no software EVOC, o qual por um dos seus subprogramas (Randgraf) organiza e
distribui os vocábulos do corpus a ser analisado em um quadro de quatro casas, levando
simultaneamente em consideração a frequência e a ordem média de cada resposta no grupo de
sujeitos. Este recurso informático possibilita tanto a análise de frequência (f) dos termos
cruzando-a com a ordem média de evocação inicial (OME), quanto o exame dessas dimensões
levando em conta o grau de importância atribuída pelo participante (OMI).
O processamento do corpus foi realizado com o software EVOC, tendo por parâmetros:
frequência mínima=4 e intermediária=8, ordem média (OM=3).

Resultados, Discussão e Considerações
O processamento do corpus no software EVOC foi realizado após a lematização e redução
dos 80 vocábulos obtidos no protocolo de infância e dos 81 de criança, dos quais restaram
para a análise, com freqüência superior a 1 e diferentes, 29 no corpus de infância e 34 para
criança. Definiram-se como parâmetros para rodar o EVOC os pontos de corte: frequência
mínima=4, e intermediária=8; ordem média (OM=3). A leitura inicial da distribuição desses
elementos nos quadrantes resultantes do Randgraf- um dos programas do EVOC- para as
condições de OME e OMI permitiu identificar que dos 17 elementos constituintes das RS
deste estudo quatro deles (criança, fase, frágil, futuro) não estão presentes na RS criança. A
identificação dos elementos constituintes das OME e OMI de cada RS pode ser verificada no
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Quadro 1, no qual os efeitos do trabalho cognitivo na condição de OMI são evidentes na
organização dos prováveis núcleos centrais, com os vocábulos alegria e brincar comuns às
duas RS, e amor apenas na RS criança. Ensinam Moscovici (2010) e Abric (1994) que tais
injunções e diferenças nas RS denotam a uma só vez que quaisquer representações dependem
das experiências prévias de outras relacionadas ao objeto em questão.
Os resultados viabilizam perceber, ainda, que adultos-pais e professores- com perfis similares,
comumente compartilham na RS de infância pontos comuns com o de Demathé e Cordeiro
(2009) aos constatados neste estudo. Ao se considerar a infância como categoria social do tipo
geracional e criança como o sujeito concreto que integra essa tipificação (SARMENTO e
GOUVEA, 2009), esses pontos comuns, quiçá se devam neste estudo aos participantes
compreenderem brincar, carinho e cuidar, como condições favoráveis à aprendizagem e
desenvolvimento das crianças (HADDAD, 2009), para os quais amor seja indispensável para
que esses processos ocorram em contextos tecidos com alegria e imaginação, face à
fragilidade e inocência da fase de um ser em crescimento.
Quadro 1 – Estrutura das RSInfância e RSCriança: OME OMI ( N=37 )
PONTO
DE
CORTE
Freq>=8
OM<3

Freq> =8
OM>=3

Vocábulos
alegria
amor
brincar

Vocábulos
alegria
aprender

Vocábulos
Freq<8
OM <3

amor
aprender
carinho
criança
cuidado
descobertas
espontaneidade
fase
imaginação

QUADRANTE 1
Provável Núcleo Central
RS INFÂNCIA
RS CRIANÇA
f
f
f
OME
OMI
f
OME
OMI
17 2,588
14
2,643
14
2,857
9
2,444
9
1,778
23 1,957
23
2,739
12
2,583
12
2,000
QUADRANTE 2
1ª periferia
RS INFÂNCIA
RS CRIANÇA
f
f
f
OME
OMI
f
OME
OMI
14
2,643
17
3,118
Ausência de elementos
12
3,333
12
3,417
QUADRANTE 3
Zona de Contraste
RS INFÂNCIA
RS CRIANÇA
f
f
f
OME
OMI
f
OME
OMI
4
2,250
4
1,000
5
2,600
4
2,500
4
1,000
4
1,250
4
2,750
4
2,250
4
2,750
5
2,200
4
2,500
4
3,000
4
1,250
5
2,400
5
2,400
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inocência

5

2,400

5

2,400

QUADRANTE 4
2ª Periferia
RS INFÂNCIA
f
f
OME
OMI
aprender
carinho
4
3,000
4
3,500
Freq <8
crescimento
4
3,750
4
3,750
OM > = 3
criatividade
cuidado
6
4,167
5
4,000
desenvolvimento
5
3,600
5
3,000
fase
4
3,000
frágil
futuro
imaginação
inocência
Fonte: Autoras, 2014, com base nos dados de Ferreira (2013).

Vocábulos

f
5
6

RS CRIANÇA
f
OME
3,800
3,333
6

4
4
4

3,250
2,750
4,250

4

3,250

4

3,750

4
4

3,500
3,000

4
4
5
5

3,500
3,750
3,00
3,000

OMI
3,000

As ponderações e alertas de Madeira (2000) e Moscovici (2010), especialmente, quanto a que
as RS se constituem nas relações subjetivas que o indivíduo/grupo mantém com artefatos
sociais, pela ação dos discursos em situações de comunicação nas quais se envolve/é
envolvido, bem como de Kuhlman Jr. (2004, p. 31) ao evidenciar a necessidade de se “[...]
considerar a infância como uma condição da criança”, permitem concluir que os laços
estreitos verificados entre as duas RS deste estudo sejam devido a que uma possivelmente a
de criança, tenha servido de apoio-ancoragem para a outra (infância).
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APRENDIZAGEM DE TÉCNICAS ARTESANAIS – OS SENTIDOS DOS
PROCESSOS EDUCATIVOS ENTRE AS ARTESÃS

QUEIROZ NETO, Venâncio Freitas de - Centro de Educação/UFRN

Resumo
Analisamos o processo de aprendizagem do artesanal de palha de carnaúba, e sua influência
na formação da identidade social da artesã e sua relação com a aprendizagem ao longo da
vida. Trata-se de uma investigação de caráter descritivo e desenvolvida junto às artesãs do
assentamento rural Palheiros III, em Upanema–RN, foram adotadas como estratégias
metodológicas entrevistas semi-estruturadas, realizadas individualmente e em grupo, e a
observação direta participante. A análise dos conteúdos discursivos foi realizada através do
método de análise categorial de conteúdo (BARDIN, 1997; BAUER, 2002) e os demais dados
e informações foram sistematizadas com apoio teórico em autores como Osório (2003),
Bourdieu (2007, 2009), Kamper (1997). Constatou-se que “ser artesã” é falar de um lugar
distinto ocupado pela mulher, e que é reproduzido ao longo de gerações. Outra conclusão é
que, ao contrário da imagem do artesão/artesã como baluarte da tradição, imagem tão
difundida principalmente pela mídia ligada ao turismo, como um marco da tradição e do
artesanato como um artefato artístico. A população artesã encara sua atividade como um meio
de sobrevivência, mas ao mesmo tempo, essa atividade é também uma via de acesso aos
saberes formais e uma possibilidade de continuar a transmissão de saberes, educando ao longo
da vida.
Palavras-chave: Processos Educativos; Representações; Mulheres trabalhadoras; Artesanato.

Introdução
O artesanato ao qual nos referimos nesse texto é o que tem como matéria-prima a folha seca
da Carnaubeira ou carnaúba (Copernicia prunifera)1 trata-se de uma palmeira nativa do
nordeste brasileiro que possui tronco reto e cilíndrico. Sua incidência é em pontos mais
próximos dos rios, principalmente solos argilosos, aluviais (de margens de rios) e com a
1

Brasil (1942). A literatura traz também o nome Copernicia cerifera Mart. É uma dentre 21 espécies que
formam o gênero Copernicia, nome atribuído em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico, devido à copa
redonda da palmeira.
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capacidade de suportar alagamento prolongado durante período de chuvas. Trata-se de uma
prática de artesanato que atravessou séculos e esteve presente no cotidiano de milhares de
famílias do Nordeste do Brasil e de uso recorrente tanto para suprir necessidades domésticas
como para fins comerciais, contribuindo para o sustento das famílias rurais. Assim o
artesanato atravessou décadas como uma atividade que fez parte do dia a dia das mulheres
camponesas, ensinado pelos mais velhos as gerações mais jovens por um processo educativo
geracional em que o fim do ensino era aumentar as possibilidades de sobrevivência em meio
às dificuldades apresentadas às vezes pela estiagem, pela ausência de renda, pela baixa renda.
Um ensinar que ultrapassa aquilo que geralmente se conhece como da ordem da tradição, mas
que se apresentou ao longo do tempo como uma legitima estratégia de sobrevivência de
inúmeras famílias à dureza do campo e da escassez. A partir dessa realidade realizamos um
estudo descritivo sobre o artesanato praticado por famílias moradoras de um assentamento
rural no Estado do Rio Grande do Norte. Foi observado o cotidiano das artesãs, sua
organização para o ensino da técnica e o sentido que atribuem a essa atividade artesanal. Num
universo de 60 artesãs, fizemos entrevistas abertas, semi estruturadas e em “rodas de
conversa” com um grupo de 12 mulheres, todas pertencendo a 3ª geração de artesãs.
Palheiros III é um assentamento rural que em 2011 tinha 142 famílias assentadas e 78
agregadas, das quais 90% estão desde a criação do assentamento. Em noventa delas, há pelo
menos um artesão em atividade. O assentamento recebe o nome Palheiros devido ao fato de
haver naquela área, no inicio dos anos 1980, um significativo carnaubal. As artesãs com as
quais realizamos a pesquisa residem em Palheiros III desde o ano de 1987.
No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC), em 2002, definiu o artesanato como uma atividade em que no mínimo, 80% do
trabalho são realizados pelo artesão e ocorre a transformação da matéria-prima local em
produto acabado. Além disso, aquilo que é produzido tem identificação cultural com a região
e/ou com o artesão, o qual desenvolve uma técnica oriunda dos conhecimentos de seus
antepassados (BRASIL, 2011).
A maioria das entrevistadas tem o ensino fundamental incompleto. Das 21 artesãs do grupo,
15 aprenderam o artesanato ainda na infância – entre 06 e 10 anos. Aprenderam com as suas
mães e avós, porém há casos em que o pai ou o avô orientaram quanto às técnicas artesanais.
Têm o artesanato como segunda atividade, pois a agricultura é a principal atividade da
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família. O artesanato se apresenta como alternativa à lida no campo e constitui-se num meio
para assegurar o reconhecimento do lugar da mulher na comunidade. O status de artesã lhe
concede algum lugar de destaque na comunidade, embora isso não se dê por parte dos
homens, os quais não reconhecem sua autonomia tampouco o direito delas à emancipação,
conforme seus relatos.

Desenvolvimento
O artesanato, de uma forma geral costuma ser visto de forma bastante romântica. A mídia,
principalmente, é responsável por apresentar essa visão, não só da atividade como também da
artesã, comumente como baluarte da tradição e alguém altamente sensível à reprodução das
práticas aprendidas ao longo de gerações.
Na realidade que abordamos aqui o trabalho está presente no cotidiano das artesãs como o
princípio organizador da vida dessas mulheres. Não é a atividade artesanal como um saber e
reprodução de uma tradição que é importante e dá sentido ao grupo, mas como um meio
necessário e útil ao sustento das famílias.
É por meio do aprendizado dessa técnica, iniciada na infância com a participação nos círculos
de produção artesanal da família, dá-se o primeiro contato da criança do sexo feminino com a
construção da identidade de mulher e artesã.
As lembranças do primeiro aprendizado, na infância, a convivência com os adultos, os
encontros com familiares e os primeiros movimentos à procura de objetos ou de inclusão no
meio de adultos aconteceram pelo contato com o ambiente de trabalho. Assim, multiplicam-se
as narrativas que dão conta dessa experiência da criança com o aprendizado do trabalho:
Mamãe fazia para vender as esteiras e eu dizia ‘mamãe, me ensine!’ E
ela dizia: ‘não, eu não tenho paciência de ensinar não e nem tenho
tempo’. Aí meu pai de noite tava despreocupado e dizia: traga as
palhas que eu ensino. (ARTESÃ1).

Comecei a trabalhar com sete anos de idade junto com a minha mãe,
minhas irmãs e hoje continuo fazendo trança e esteira. (ARTESÃ3).
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Olhe, eu nasci e me criei fazendo esteira. Fazia louça, fazia chapéu
[...]. Eu não tô fazendo porque não tem barro, porque não tem por
aqui, se não, eu já tava fazendo (ARTESÃ4).

Muitos dos relatos que trazem as primeiras experiências com o trabalho artesanal mostram a
figura da mãe ou da avó ensinando a filha a entrançar a palha para produzir algum artefato.
Quando as artesãs falam de si, dizem sempre ter tido curiosidade para aprender, por isso
procuravam copiar os adultos naquele tipo de ação. Algumas meninas tiveram o pai como
mestre artesanal, como afirma uma delas: “Aí meu pai de noite tava despreocupado e dizia:
traga as palhas que eu ensino”. Segundo Jovchelovitch (2008), para conhecer um objeto, a
criança precisa revesti-lo de “emocionalidade”, pois o desejo de saber é central na infância e
pode ser visto claramente na intensidade da ação simbólica criativa, lúdica e construtiva da
criança. O desejo de saber é central na infância e pode ser visto claramente na intensidade da
ação simbólica criativa, lúdica e construtiva da criança.
Suas práticas artesanais atendem às seguintes finalidades: manter viva a tradição e
proporcionar a inserção de novos atores em atividade de trabalho. Se de um lado temos
aquelas artesãs que dão seqüência às práticas de seus ancestrais na confecção de peças
artesanais à base de palhas e talos da carnaúba, de outro, um novo grupo se forma a partir de
uma oportunidade de renda, através desse trabalho feito à sombra, para o qual recebe
treinamento.
Podemos também conceber educação como meio de garantir uma determinada ordem social
ou prática guiada em suas ações pelos valores presentes nessa ordem, seria uma educação
técnica orientada por valores. O que caracteriza as ações educativas é o fato de não haver
apoio num conhecimento objetivo que sustente uma realidade social: elas provêm da esfera da
subjetividade, isto é, das normas às quais os atores aderem e dos interesses que eles defendem
(TARDIFF, 2002).
Sobre a importância do conhecimento baseado na tradição, Almeida e Ramalho (2010a)
chama atenção para o fato de a cultura que recebemos hoje ser herança fundada em dois
domínios de saberes: de um lado a ciência; de outro, os saberes da tradição.
Por intermédio dessa interação entre os sujeitos, a cultura e a própria ação cotidiana,
encontramos processos educativos que se realizam ao longo da vida (OSORIO, 2005). A
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prática do artesanato e o que aprendem no trabalho interfere na forma como as mulheres
artesãs agem dentro de sua comunidade, nas relações do ambiente e no jogo de interações de
educação permanente.
Ora, a educação ao longo da vida presente numa determinada cultura é necessária em todo
projeto de humanidade, o qual se interpõe entre o hoje e o amanhã ideal e vê cada indivíduo
como parte do todo. A partir da ação educativa promove-se uma aproximação com a cultura,
visando a alcançar a singularidade do agir dos sujeitos e das suas motivações para o
aprendizado. O que muda são as forças que podem atuar nessa aprendizagem, mediante a
relação entre adaptação e mudança; as circunstâncias definirão o ato de aprender. São assim
integrados na aprendizagem os três tipos de circunstâncias em que mergulhou o homem: as
naturais (não humanas), as construídas e as sociais, por essa razão, pela qual a educação
permanente é um processo presente em todas as culturas. (OSORIO, 2005).
Há na educação permanente dois pressupostos fundamentais: o de que os seres humanos
educam-se ao longo de toda a sua biografia e de que não se educa só na escola e na família,
mas também numa multiplicidade de situações e âmbitos geradores de efeitos de formação e
aprendizagem (OSORIO, 2005). O aprendizado se dá de outra forma pela lógica da produção.
Assim, artesãs que passam a lidar com dinheiro, ao contabilizar em seu volume de produção,
quantidade vendida e quanto têm a receber, incorporam um saber novo à sua cognição;
fazendo operações aritméticas relacionadas ao processo de comercialização, por exemplo,
adquirem habilidades para lidar com dinheiro.
Quanto às atividades que são permitidas socialmente a cada um dos gêneros, elas não são
somente expressam por uma construção simbólica do masculino e do feminino, mas por um
trabalho de construção prática demarca o que é legítimo tanto a um quanto ao outro. O poder
da ordem do gênero masculino não precisa de justificação, a visão androcêntrica impõe-se
como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la
(BOURDIEU, 1999).
A educação dos meninos e das meninas, portanto, fica a cargo dos pais e das mães,
respectivamente. A prioridade é educar para o trabalho, seja no campo, seja no lar. Além
disso, por meio da educação, há a possibilidade de terem um tipo de ocupação que seja
desempenhada à sombra. Aliás, um trabalho à sombra configura-se como um divisor de águas
à medida que promove a ruptura com a condição de agricultores. Trabalhar em condições de
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sombra tem um status diferenciado de trabalhar na agricultura. Tal condição as próprias
artesãs têm em sua atividade de produção artesanal. Muitas delas, em tempos de “precisão”,
trabalharam na agricultura, portanto “ao sol”, atualmente, dedicam mais tempo ao artesanato.

Considerações finais
Concluímos que o artesanato, para o grupo de mulheres pesquisadas, não tem valor artístico
ou seu sentido não é esse. Em vez disso há um processo de construção do ser artesão
vinculado à sobrevivência, atendendo, inclusive demandas de mercado. Concilia-se o trabalho
na produção de esteiras com as tarefas domésticas. Seu lugar é distinto, seu papel é
demarcado: artesãs circunscritas ao ambiente doméstico que trabalham à sombra dos
alpendres e embaixo das árvores frutíferas em madrugadas e dias frios. Quando submetemos
as entrevistas à análise a realidade percebida foi que as mulheres têm a produção artesanal,
sobretudo de esteiras feitas da palha da carnaubeira, como uma estratégia complementar de
sobrevivência que lhes foi ensinada pelos seus ascendentes. Por essa razão, não se assumem
como artesãs, mas como agricultoras que necessitam de complementação de renda para o
sustento da família.
No caso do assentamento Palheiros III, a produção de esteiras de palha de carnaúba é
estrategicamente um trabalho que pode ser realizado à sombra, sem a necessidade de
exposição ao sol. Por trás desse beneficio esconde-se uma ação educativa explicita e expressa
para, a partir de uma falsa proteção (no caso da exposição ao sol), delimitar o lugar da mulher
no espaço social e físico. Os alpendres, os quintais, são os locais limites para o seu trabalho,
portanto condutas de marginalização impostas às mulheres com o incentivo a permanência no
entorno das casas, evitando trabalhos que as faça circularem para longe de suas residências.
Percebe-se assim a ordem masculina inscrita nas coisas e também nos corpos através de
injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho (Bourdieu, 2007). Pode ser
percebido esse lugar das mulheres e o uso de sua força física desde a fase infantil, a seguir
temos uma das falas:
[...] nós ajudamos muito nossos irmãos a alimentar... Eu ajudava
minha mãe, nós chegamos a acordar até de madrugada pra ajudar ela

1445

fazer as esteiras e ganhar o pão de cada dia e, depois que nós
chegamos aqui, as coisas melhoraram também (ARTESÃ 5).
A propósito de conclusão apresentamos constatações da pesquisa que reformularam nossas
hipóteses iniciais e resultaram em novas aprendizagens sobre o processo de pesquisa e do
olhar para além das aparências sobre o objeto a ser estudado, risco muito comum nas
investigações da área social.
Pode se afirmar que, a despeito dos avanços tecnológicos e da gradativa substituição do
homem nas atividades de produção, a atividade artesanal não se extinguiu, e o ato humano de
transformar com as mãos a natureza, portanto o artesanato permanece como alternativa seja
na sua dimensão criativa ou de subsistência.
As informações levantadas permitem-nos inferir como o trabalho artesanal, apesar de não ser
o principal meio de sobrevivência da população investigada, está fortemente vinculado aos
processos de constituição do ser feminino naquela realidade. O artesanato obedece a uma
lógica de reprodução de uma cultura motivada por ordens materiais, voltada para a
sobrevivência, por exemplo, funcionando, às vezes, como uma estratégia eficiente para
garantir o sustento das famílias ao longo das gerações, principalmente em período de escassez
de algum recurso. Nessa situação, se um artefato é produzido, pode ser prontamente trocado
por alimentos ou outro gênero essencial ou simplesmente ser vendido no mercado, na feira,
por exemplo. O artesanato compreendido enquanto um conhecimento produzido por aquele
grupo detém mecanismos de reprodução que são fundamentais para a manutenção do arranjo
social existente. Pela lógica instalada pela atividade artesanal no Assentamento Palheiros III,
papéis sociais são definidos na comunidade, saberes são gerados e práticas sociais são
reproduzidas; em especial os modos de agir do ser feminino.
O trabalho está, assim, presente no cotidiano dessas mulheres também como princípio
organizador e estruturante de si mesmas. A atividade artesanal não possui, nesse caso, a
função precípua de preservar um saber e reproduzi-lo, no sentido de uma tradição, mas de
complementação da renda familiar, conforme já ressaltado. Todavia, outras funções são
igualmente identificadas, além de afirmar a mulher perante seu companheiro e sua família e,
em decorrência, a comunidade.

1446

Nesta atividade estão presentes saberes transmitidos entre gerações, que podem ser usados em
momentos de crise, em momentos de grande necessidade, ou como dizem as dezenas de
pessoas com as quais dialogamos: de grande precisão.
Aprender a lidar com a palha, e a partir dela criar utensílios ou peças decorativas, é uma
técnica não só com traços ligados à tradição do grupo, sobretudo, é um conhecimento
aplicado àquela realidade para uso em tempos onde o que conta é encontrar meios que
cooperem com a sobrevivência. Assim, em nossas observações identificamos que em quase
todas as famílias do assentamento algum membro sabe trabalhar com a palha, confeccionar
esteiras e outros produtos, mesmo que não estivesse comercializando com o artesanato no
momento.
O conhecimento é gerado e permanece no conjunto de aprendizagens dos membros do grupo,
isso em algum momento poderá ser útil, é de cunho estratégico. Dessa forma, os
ensinamentos a respeito do artesanato não são baseados numa relação do artesão,
exclusivamente, com um objeto que deve ser reproduzido por seu valor para a tradição e os
costumes ao longo das gerações. O vínculo com os produtos de palha de carnaúba se realiza, e
se revelam como meios de sobrevivência. Por fim, a partir desse trabalho passamos a
compreender que a realidade daqueles que se dedicam ao trabalho artesanal e ao processo de
transmissão desse conhecimento, não assumem padrões gerais. A identidade com o trabalho
artesanal presente na comunidade que pesquisamos remete a um conteúdo representacional
que revela um modo de agir próprio do grupo em questão.
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Resumo
O presente projeto teve como objetivo analisar representações sociais de docentes de curso de
Pedagogia sobre os saberes apreendidos em seu processo formativo e dos utilizados em suas
práticas pedagógicas, de modo a avaliar a presença de uma Pedagogia Universitária própria
para este nível de ensino. A metodologia utilizada foi a entrevista semi-estruturada aplicada a
partir de um roteiro que facilitou a sistematização e codificação dos dados obtidos. Estes
foram analisados conforme o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA). Os resultados aqui
apresentados são parciais. Observou-se que os docentes não possuem uma representação
sobre a Pedagogia Universitária, pois conhecem pouco ou desconhecem totalmente o termo
ou a proposta do mesmo. Em relação aos saberes de formação e prática, pudemos reafirmar o
que já foi corroborado em outras pesquisas: a formação stricto senso embasa teoricamente os
docentes do ensino superior, mas no que se refere às práticas em sala, estas ainda estão
ancoradas a conhecimentos anteriores destes professores, seja por suas experiências na
educação básica, seja por modelos observados durante seu próprio processo de formação.
Palavras-chave: Representações Sociais, saberes da formação, saberes da prática, docência no
ensino superior, Pedagogia.

Introdução
A formação do professor e a busca da melhoria na qualidade do trabalho que realiza vêm
sendo discutidas há algum tempo, mas uma discussão sistemática sobre o tema é recente e
emergiu com mais força no cenário nacional na década de 80. No que concerne ao ensino
superior, essa modernização deu-se por meio de educadores associados a um pequeno grupo
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de cientistas que defenderam a criação de universidades para que estas não fossem meras
instituições de ensino. O que se propunha era uma ampla reforma do sistema de ensino
superior, substituindo escolas autônomas por universidades com espaço para o
desenvolvimento das ciências básicas e da pesquisa, além de formação profissional. Neste
mesmo contexto, insere-se a discussão sobre expansão e questionamentos referentes ao papel
da educação superior e da docência neste nível de ensino (DUHRAN, 2003).
Direcionando o nosso foco para os cursos de Pedagogia, um projeto realizado por Gatti
(2009) buscou analisar as disciplinas formadoras propostas nas instituições de ensino superior
nas licenciaturas presenciais, entre eles, o curso de Pedagogia. O que se constatou é que há
uma insuficiência formativa evidente para o desenvolvimento do trabalho do professor.
Observou-se ainda que há um desequilíbrio na relação entre teoria e prática, em favor dos
“tratamentos mais teóricos, de fundamento políticos e contextualização e que a escola, como
instituição social e de ensino, é elemento quase que ausente nas ementas” (GATTI, 2010, p.
1372). O que nos leva a pensar em uma formação de caráter abstrato e pouco integrado ao
contexto concreto onde esses professores irão atuar.
Pesquisas como as de Traldi Júnior (2006), Amorim (2009) e Paiva (2010) mostram o
despreparo pedagógico dos professores universitários, fruto também de sua própria formação,
e como estas podem afetar a formação de futuros profissionais que precisam do
conhecimento. O distanciamento da prática docente em relação aos saberes docentes resulta
em formandos despreparados para enfrentar o dia a dia das salas de aula. Afirmação reforçada
pela pesquisa de Rodrigues, Santos e Pereira (2010) onde concluem que o aluno ao encontrar
falhas durante seu processo de formação, acaba sentindo-se inseguro e não apropriadamente
preparado para enfrentar a realidade educacional e participar da formação de seus alunos.
O processo de fazer e pensar a ação docente de forma que sua prática repercuta nos processos
formativos para a docência caracteriza-se por ser um campo disciplinar em construção
designado como “Pedagogia Universitária” (BOLZAN; ISAIA, 2010). Essa concepção de
aprendizagem implica a possibilidade de o docente estar aberto e receptivo a aceitar novas
formas de se constituir, tanto em termos de conhecimentos específicos, quanto em termos de
conhecimentos pedagógicos e experienciais.
A elaboração de uma pedagogia universitária pressupõe o processo de
aprendizagem docente na medida em que os professores precisam
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conscientizar-se da inter-relação teoria/prática. As teorizações, via de
regra, requerem a incorporação de ferramentas conceituais para
questionar tanto a teoria quanto a prática e não para configurá-las.
Cabe ao professor não só considerar a dinâmica relacional
teoria/prática no processo de profissionalização discente como
também incorporá-la ao seu processo de apreender a docência.
(BOLZAN; ISAIA, 2010, p. 10)
A concepção de aprendizagem docente constitui-se como elemento base da pedagogia
universitária, à medida que se consolida na articulação entre os modos de ensinar e aprender,
o que permite aos seus atores intercambiarem essas funções, tendo o conhecimento
pedagógico compartilhado e a aprendizagem colaborativa (aprender a aprender) como
condição para o desenvolvimento e concretização do fazer-se professor ao longo da trajetória
pessoal e profissional (BOLZAN; ISAIA, 2010).
No intuito de compreender como se estabelece a relação entre os saberes docentes e as
práticas dos professores formadores como produção psicossocial em sua dimensão simbólica,
mental e cultural como realidade material, social e ideal, optou-se por utilizar como
referencial teórico deste estudo a Teoria das Representações Sociais. Estudar as
Representações Sociais do Trabalho Docente implica o reconhecimento dos professores como
sujeitos produtores de saberes que atribuem significados às suas experiências de
aprendizagem na formação docente, instituindo, construindo e legitimando saberes relativos a
esse processo nos ambientes institucionais de formação. Situam ainda os pesquisadores na
busca dos sentidos, dos valores, das crenças, das experiências e dos espaços e sujeitos
constituidores do aprendizado da profissão docente (SARAIVA, 2005).

Referencial Teórico
O estudo das representações sociais (RS) investiga como se formam e como funcionam os
sistemas de referências que são utilizados para classificar pessoas e grupos e também para
interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. “Por suas relações com a linguagem, a
ideologia e o imaginário social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e
das práticas sociais, as RS constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos que
interferem na eficácia do processo educativo” (ALVES-MAZZOTI, 1994, p. 60).
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Desta forma, a representação social é considerada uma “preparação para a ação” (sic), não só
pelo fato de guiar comportamentos, mas por remodelar e reconstituir elementos do ambiente
onde esse comportamento deve acontecer, o que possibilita dar um sentido a este e
fornecendo, ao mesmo tempo, noções, teorias e o fundo de observações que tornam as
relações possíveis e eficazes (MOSCOVICI, 2012).
Cabe então justificar a escolha deste tema pela relevância em compreender como os
“mecanismos sociocognitivos” (TARDIF, 2000) que atribuem sentido (objetivação) e que
integram o repertório de conhecimentos (ancoragem) medeiam à transposição dos quadros
científicos, dominados e lecionados, derivados das áreas de formação e concretizados pelos
docentes na construção de quadros teórico-práticos de saberes a serem sistematizados pelos
alunos na construção de conhecimentos necessários à sua formação. Para nortear o estudo,
alguns questionamentos foram essenciais, são eles: Quais os percursos trilhados por esses
docentes para construir o seu processo formativo? Que relações esses docentes estabelecem
entre o seu processo formativo e as práticas que concretizam em sala de aula? Onde esses
docentes ancoram e como eles objetivam as representações sociais de saberes da prática
necessária aos professores do ensino básico? Que elementos da Pedagogia Universitária estão
presentes nas representações sociais expressas nos discursos dos professores?

Metodologia
Para esta investigação utilizamos da pesquisa de cunho qualitativo, sendo esta realizada em
instituições distintas localizadas na cidade do Rio de Janeiro, uma instituição de ensino
superior privada e uma instituição pública. A divisão desses grupos se deu para que ao final
da pesquisa pudéssemos comparar as representações desses docentes em especial no que
tange a construção das representações que orientam a realidade que envolve o fazer docente.
A escolha pela comparação entre as instituições se deve a dados obtidos a partir do INEP
(2010), os quais mostram que o setor privado é responsável pela maior parte da educação
superior brasileira. Existe hoje no país um total de 2.377 instituições de ensino superior,
sendo que 2.099 são instituições privadas e apenas 278 são instituições públicas. O número de
professores no total é de 345.335, dos quais 214.546 trabalham no setor privado.
Esta pesquisa utilizou-se de diferentes ferramentas para a coleta de dados, o que visa, segundo
Ludke e André (1986, p. 12) a necessidade de capturar, de maneiras distintas, a “perspectiva
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dos participantes”, ou seja, a maneira como os professores formadores encaram as questões
que estão sendo focalizadas nesta pesquisa. “Ao considerar os diferentes pontos de vista dos
participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações,
geralmente inacessível ao observador externo”.
Em um primeiro momento a pesquisadora utilizou da observação em sala de aula como
ferramenta de coleta de dados e registrou os mesmos em um diário de campo. Este
procedimento consiste basicamente em uma observação criteriosa de acontecimentos e
comportamentos ocorridos no cotidiano desses espaços, que possibilitam relacionar esses
fatos com o tema de estudo. O diário de campo consiste em relato escrito feito pelo
investigador sobre o que foi visto, presenciado no transcorrer da observação, favorecendo
dados que foram aprofundados no decorrer da pesquisa.
Outra ferramenta utilizada foi a entrevista semi-estruturada aplicada a partir de um pequeno
número de perguntas que facilitaram a sistematização e codificação dos dados obtidos
(RIZZINI; CASTRO, SARTOR, 1999) favorecendo não só a descrição dos fenômenos
sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade, além de permitir
compreender aspectos como: processos de construção da realidade por determinados grupos
sociais; práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes.
Bolzan (2004, p. 04) acredita que a partir do momento em que os professores se propõem a
falar sobre a maneira como exercem a docência, seu fazer docente, explicitam suas
“concepções acerca do processo de ensinar e de aprender, deixam evidente a buscam de um
caminho de indagação, demonstram a direção escolhida e, consequentemente, uma postura
reflexiva acerca de seus saberes e fazeres pedagógicos”.
Os dados coletados foram analisados segundo o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA)
que “procura relacionar o que se diz” com “o porquê se diz” e “o como se diz” e compreende
como racional todo tipo de interação linguística. “Por isso, busca as razões que levaram os
indivíduos a dizerem o que disseram no jogo argumentativo e relaciona este dito com seus
possíveis efeitos.” (FRANT; CASTRO, 2009, p. 39). Para estas autoras o MEA explica
momentos de negociação, quando um quer convencer o outro de uma tese, reconhecendo a
existência de controvérsias e acordos. A Estratégia Argumentativa é a maneira pela qual se
descreve o conceber de argumentos quando das interações entre sujeitos, é uma alternativa de
análise que busca sentidos além do que é expresso explicitamente.
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Resultados
Apresentaremos dados parciais do que encontramos no decorrer desta jornada. O que
pudemos perceber até o presente momento é que dos professores pesquisados (um total de 11
sujeitos, sendo seis de instituição privada e cinco de instituição pública) todos possuem
formação stricto senso na área de educação, sendo que dos 11 entrevistados, seis possuem
doutorado e os demais apenas mestrado. Destes 11, apenas dois são formados em curso de
Pedagogia, os demais tem formação em cursos de diferentes áreas como História,
Matemática, Psicologia, Engenharia e Arquitetura. Fato que em um primeiro momento não
parece importante, mas que se torna relevante ao estudo se levarmos em consideração que
alguns dos professores que atuam na formação de alunos da graduação estão longe da escola,
o que acaba por gerar um preparo para a docência “com uma proposta ideal que muitas vezes
não corresponde à realidade escolar”. Assim, é comum a queixa entre professores que estão
iniciando na carreira de que a teoria que aprenderam no ensino superior não possui relação
direta com a prática docente exigida na escola (BEHRENS, 2007, p. 448). De forma alguma
queremos colocar em xeque a qualidade dos profissionais aqui pesquisados, mas como afirma
Behrens (2007) o fato de esses professores atuarem em um curso que formam outros
professores para a educação básica e não estarem inseridos dentro deste contexto pode trazer
certa incoerência entre o discurso feito em sala e a realidade que estes alunos enfrentarão no
dia a dia das escolas.
Outro aspecto percebido por meio das falas dos professores pesquisados e já endossado por
pesquisas anteriores se refere à questão da formação destes e as práticas concretizadas na
construção de seus quadros teórico-práticos: a formação stricto senso embasa teoricamente os
docentes do ensino superior, mas no que se referem às práticas em sala, estas ainda estão
ancoradas a conhecimentos anteriores destes professores, seja por suas experiências na
educação básica, seja por modelos observados durante seu próprio processo de formação, o
que pode interferir nos saberes sistematizados pelos alunos na construção de conhecimentos
necessários à sua formação.
Quando questionados sobre uma pedagogia própria para o ensino superior, a pedagogia
universitária, muitos docentes não souberam falar sobre ou desconheciam o assunto
totalmente, o que nos impossibilita de construir uma representação sobre este aspecto já que,
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segundo Abric (1998) designar um atributo social à representação, não basta delimitar os
sujeitos ou grupos que compartilham de sua construção, mas é preciso compreender seu
papel, sua função, seu campo de ação nos processos de formação de condutas e de orientação
das comunicações sociais.
A análise sugere que as professoras representam a pedagogia universitária como algo
inatingível, não praticado por forças que vão além de sua possibilidade. A representação está
ancorada em uma visão de instituição como vilã, algo que torna impeditivo ao seu trabalho,
mas que não é de todo visível nem explícito, pois os argumentos que apresenta nunca se
referem diretamente a esta responsabilidade da instituição. Elas apresentam fatos relativos à
instituição, muito conteúdo, muitos alunos, banco de questões de avaliação, mas não deixa
claro quem seria o responsável por uma pedagogia universitária, já que esses fatos a
impedem, mas não há fórum para o professor com formação transformar a realidade.
O bairro do Rio de Janeiro escolhido pelas professoras como imagem de uma pedagogia
universitária foram preferencialmente bairros que evocam a presença de institutos de ensino e
universidades, ou seja, há uma ligação direta entre a imagem e o que ela representa. Essa
escolha ressalta um aspecto acadêmico da pedagogia universitária, a teoria, seria como
desafio para se tornar prática. Por toda a argumentação, podemos entender que objetivam sua
representação de pedagogia universitária como algo inatingível, positivo, mas desafiador, já
que possui muitos impeditivos, não ocorre, mas deveria ocorrer.
Enfim, a pedagogia universitária é algo positivo, necessário, porém inatingível, já que, na
prática, o próprio funcionamento da instituição (ou sua “imposição”) a impede.

Considerações finais
Os resultados ainda parciais indicam que, para esses professores, ter que ministrar conteúdos
pré-estabelecidos em espaço reduzido de tempo, além de lidar com dificuldades como salas de
aula superlotadas, falta de equipamentos e alunos desmotivados dificulta seu trabalho, em
especial, no que se refere às novas práticas e métodos diferentes do habitual. É possível ainda
desconfiar que, por mais que critiquem as instituições, estas seriam “imposições bem vindas”
já que recebem o material pronto e mudar a dinâmica estabelecida seria algo trabalhoso e que
demandaria um tempo que tem, ou não estariam dispostos a gastar no momento.
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Resumo
Refletir sobre a docência na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil implica pensar
sobre as peculiaridades inerentes a essa modalidade de ensino. Essas especificidades
aparecem nas representações de professores que atuam na EJA? O que significa ‘ser
professor’ nessa modalidade de ensino? Como se constitui a prática pedagógica desses
professores? Essas inquietações são parte de uma pesquisa maior, da qual apresentamos um
recorte buscando desvelar a seguinte questão: Quais as representações sociais de professores
que atuam na EJA na Rede Municipal de Ensino de Curitiba/PR sobre ‘ser professor’ nessa
modalidade? A partir do problema, traçamos como objetivo: identificar e analisar o conteúdo
e a estrutura das Representações sociais sobre 'ser professor' da EJA dos docentes que atuam
nessa modalidade de ensino. Para tanto, com base na abordagem qualitativa, utilizamos como
aporte teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais elaborada por Moscovici
(1961), articulada à Teoria do Núcleo Central proposta por Abric (1994). Aplicamos um teste
de evocação livre de palavras para 79 professores que atuam na EJA. As palavras evocadas
foram processadas pelo software EVOC (versão 2000), o qual gerou um quadro de quatro
casas contendo a organização das palavras evocadas para a expressão indutora “ser professor
da EJA”, considerando a ordem média de evocação (OME) de cada vocábulo. Os resultados
apontam que as RS desses professores estão voltadas mais para questões atitudinais e afetivas
do que para questões propriamente profissionais que diferencie o ‘ser professor’ da EJA de
outras etapas e modalidades de ensino. As representações denunciam a falta de identidade do
professor da EJA nos levando a questionar a formação recebida por esses professores, bem
como, a valorização profissional destinada e esses docentes. Parece que a docência na EJA
vem sendo constituída no improviso. A desvalorização dessa modalidade é evidenciada não
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só na frágil formação desses professores, mas também, nas políticas educacionais que
praticamente silenciam a necessidade de uma formação específica para esses profissionais.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Ser Professor. Representações Sociais.
Introdução
Partindo da premissa de que as Representações Sociais, segundo Jodelet (2001, p. 22), “[...]
intervêm em processos variados, tais como a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o
desenvolvimento individual e coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a
expressão dos grupos e as transformações sociais”. O uso da TRS faz-se relevante para
apreender aspectos da prática pedagógica (da realidade) de um grupo de professores que
atuam na Educação de Jovens e Adultos.
Buscamos apreender essas representações por considerar a atuação do professor na EJA uma
prática diferenciada, visto que essa modalidade destina-se a uma população com
características diferenciadas, seja pela idade, experiência de vida, atuação no mercado de
trabalho e, também, pela exclusão que, na maioria das vezes, já foram submetidos. São alunos
que voltam à escola no Brasil, com inúmeras dificuldades de permanência, embora o último
indicativo seja de 2007, é válido apresentá-lo em função do elevado índice de evasão na EJA
– um total de 42,7%1.
Essa evasão é consequência de muitos fatores, um deles é o descaso das políticas públicas em
relação a essa modalidade de ensino, somado à "crônica escassez de recursos financeiros" e
"[...] a falta de preparo específico dos professores" (DI PIERRO, 2005, p. 1.118). Nossos
cursos de licenciaturas não ofertam uma formação específica para o professor atuar nessa
modalidade de ensino, quando o fazem, é de forma bastante superficial e precária. Essa
constatação é reforçada pela pesquisa de Ribas (2013): de um total de 79 professores, 65
afirmaram não ter recebido uma formação específica para trabalhar com o público da EJA.
Assim, consideramos fundamental dar voz aos professores que trabalham na EJA para
contribuir com a própria formação desses docentes. Portanto, partimos da seguinte
problematização: Quais as representações sociais de professores que atuam na EJA na Rede
Municipal de Ensino de Curitiba/PR sobre ‘ser professor’ nessa modalidade?

1

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE, 2007.
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Para identificar e analisar essas representações, tomamos como aporte teórico a Teoria das
Representações Sociais desenvolvida por Moscovici (1961) articulada à Teoria do Núcleo
Central (TNC) elaborada por Abric (1994). A TNC possibilita a identificação dos elementos
do provável NC para compreender a forma como os professores, sujeitos dessa pesquisa
representam a ação docente no contexto da Educação de Jovens e Adultos.
A especificidade da docência na Educação de Jovens e Adultos
A Educação de Jovens e Adultos é destinada, de acordo com o artigo 37 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBN, n. 9394/1996), “[...] àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996),
definindo no inciso 1° do artigo que, “os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho”. Por conseguinte, é preciso compreender a realidade, o
contexto dessa modalidade, isto é, quem são esses alunos jovens, adultos e idosos? Na
tentativa, apoiamo-nos em Pereira e Fonseca (2001, p.60):
Os alunos nessa modalidade de ensino são, via de regra, oriundos das
camadas populares, com valores e expressão diferenciados daqueles
que se estabelecem na cultura escolar, excluídos da escola regular por
dificuldades de acesso, de conciliação com a inserção precoce no
mercado de trabalho, ou de adaptação à própria organização escolar.
Nesse contexto pensar sobre o papel do professor da EJA, significa dizer que o trabalho com
esses estudantes exige uma postura diferenciada. Conforme alusão de Freire (2011, p. 21-22):
Não é possível a educadoras e educadores pensar apenas os
procedimentos didáticos e os conteúdos a serem ensinados aos grupos
populares. Os próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser
totalmente estranhos àquela cotidianidade. O que acontece, no meio
popular, nas periferias das cidades, nos campos - trabalhadores
urbanos e rurais reunindo-se para rezar ou para discutir seus direitos -,
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nada pode escapar à curiosidade arguta dos educadores envolvidos na
prática da Educação Popular.

Com efeito, uma prática pedagógica fundada na experiência dos estudantes da EJA, nem
sempre é realizada. Sem preparo para esse campo de atuação, o professor passa por inúmeros
desafios. A formação dos professores que, via de regra, deveria acontecer antes da atuação, no
caso da EJA, ocorre concomitantemente. Nas palavras de Capucho (2012, p. 67), essa
formação constitui-se "[...] efetivamente, por meio dos saberes que produzem e exercitam, na
relação com os (as) estudantes e a partir dos desafios engendrados no cotidiano de sala de
aula". Assim, partimos do pressuposto que a representação dos professores sobre ‘ser
professor’ nessa modalidade de ensino poderá apontar caminhos para se pensar em uma
formação mais condizente com o contexto da EJA.
Metodologia
A pesquisa empírica foi aplicada a 79 professores que atuam na Educação de Jovens e
Adultos na rede Municipal de Ensino de Curitiba/PR. Os docentes participaram de teste de
evocação livre de palavras, evocaram cinco palavras acerca do termo indutor “ser professor da
EJA”, atribuindo uma escala de importância em cada palavra, justificando a mais importante.
Esses vocábulos foram processados pelo software EVOC (versão 2000), o qual gerou um
quadro de quatro casas contendo a estrutura e a organização dos elementos que constituem as
representações emergidas pelo grupo.
Posteriormente, procedemos à análise prototípica dessas palavras. Segundo Wachelke e
Wolter (2011, p. 521), essa técnica passa por duas etapas: "[...] a primeira, chamada análise
prototípica, baseia-se no cálculo de frequências e ordens de evocação das palavras, enquanto
que uma segunda etapa centra-se na formulação de categorias englobando as evocações e
avalia suas frequências, composições e co-ocorrências".
As representações dos professores sobre ‘ser professor da EJA’
Na tabela 1, podemos visualizar como resultados da pesquisa, os elementos que constituem a
representação social dos professores que atuam na EJA sobre ‘ser professor’ nessa
modalidade de ensino, distribuídos em um quadro de quatro casas. Cada um desses
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quadrantes possui características diferentes, que nos auxiliam na interpretação dos elementos
constituintes da referida representação.
Tabela 1 – Distribuição dos elementos que compõem o provável núcleo central e o sistema periférico acerca do
termo indutor 'ser professor da EJA'.
Elementos do provável Núcleo Central
Palavra evocada
F
prontamente
Amor
14
Carinho
8
f≥8
Compromisso
25
Dedicação
27
OME
Motivação
10
< 3,00
Respeito
8
Responsabilidade
8
Elementos da Zona de Contraste
Palavra evocada
prontamente
Alegria
Compreensão
Criativo
Desafio
f< 8
Dinâmico
OME
Doação
<3,00
Experiência
Flexibilidade

OME
2,571
2,125
2,680
2,148
2,500
2,775
2,250

F

OME

4
6
4
5
5
4
6
5

1,750
2,833
2,750
1,800
2,800
2,750
2,333
2,800

Elementos da Primeira Periferia
Palavra evocada
F
prontamente
Amigo
11
Paciência
22
f≥8
Vontade
9
OME
≥ 3,00

Elementos da Segunda Periferia
Palavra evocada
F
prontamente
Aprendizado
4
Assiduidade
4
Atenção
4
Competência
5
f<8
Conhecimento
5
OME
Formação
4
≥ 3,00
Persistência
4
Pesquisa
4
Planejamento
4
Realização
7
Trabalho
5

OME
3,364
3,000
3,333

OME
3,750
3,000
3,250
3,200
3,600
3,250
3,500
3,250
3,000
3,000
3,250

Fonte: Ribas, 2013, p.144.

No primeiro quadrante situam-se os elementos pertencentes ao provável Núcleo Central da
representação sobre “ser professor da EJA”. É importante esclarecer que uma das principais
características do sistema central, segundo Abric (2000), se refere à memória coletiva do
grupo, portanto, possui maior consenso. Assim, é mais rígido e resistente à mudança,
apresentando maior valor simbólico. Analisando esse quadrante, percebemos que a palavra
com maior ordem média de evocação, é dedicação, também possui maior valor simbólico,
sendo evocada primeiramente pelo grupo. Segundo Abric (2000, p. 33), os elementos
presentes no núcleo central definem "[...] os princípios fundamentais em torno dos quais se
constituem as representações".
Analisando cada um dos vocábulos, consideramos a dedicação, como um elemento que
constitui a representação social de 'ser professor' no campo da EJA, justifica-se pela condição
de formação e trabalho a que esses professores estão submetidos. Sendo a dedicação uma
atitude necessária frente aos diversos desafios enfrentados na prática cotidiana desses
docentes. Dentre as justificativas apontadas por Ribas (2013, p. 145) para a escolha da palavra
dedicação, estão: "Se não houver 'dedicação' tanto do professor quanto dos alunos fica muito
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restrita a aprendizagem" (P. 28). "Sem dedicação e amor pelo prazer de ensinar, o professor
não sobreviveria" (P. 27).
A segunda palavra mais evocada foi compromisso, 25 professores evocaram essa palavra. Os
professores assinalam a necessidade de comprometer-se para ofertar uma educação mais
humana, acreditando no potencial dos estudantes da EJA ao dizerem:
"Acredito que assim como os educandos, o professor de EJA precisa
ser comprometido, precisa acreditar naqueles pra quem e por quem
estão ali" (P. 48).
"Comprometer-se significa estar disposto a fazer a diferença na
educação e na vida dos seus alunos para uma formação humana" (P.
54).
Essas justificativas vão ao encontro do discurso presente em algumas das políticas
educacionais voltadas à EJA, a título de exemplo citamos as Diretrizes Curriculares da
Educação de Adultos do Paraná, a qual define a finalidade e o objetivo da EJA é "o
compromisso com a formação humana e com o acesso à cultural geral [...]" (PARANÁ, 2006,
p. 27).
A terceira palavra mais evocada foi amor. Interessante ressaltar que, embora tenha sido
mencionada por 14 participantes, seu valor simbólico foi mais expressivo que a palavra
compromisso, isto é, foi lembrada primeiramente (2,571). Outro aspecto significante é a
dimensão afetiva presente nos elementos que compõem o provável núcleo central, pois outra
palavra com alto valor simbólico (2,125) foi carinho. Assim justificam a escolha da palavra
amor: "Amor ao trabalho" (P. 12), "O vínculo afetivo é quem comanda a educação de Jovens
e Adultos" (P. 44), "O amor para ajudar os alunos a vencerem o medo de errar" (P. 4).
Muito embora, a afetividade seja uma condição natural na docência, precisamos superar a
representação de que para ‘se professor’ o amor seria o principal elemento para superar os
desafios conferidos à prática pedagógica. É necessário contrapor, entender que para ‘ser
professor’, além da afetividade é necessário a formação, ou seja, a busca pela
profissionalização. Nesse sentido, apoiamo-nos em Freire (2003, p. 145-146), para ressaltar
essa dualidade:
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Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação
como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as
emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma
espécie de ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi
a prática educativa como uma experiência a que faltasse o rigor
em que gera a necessária disciplina intelectual (grifos nossos).
A palavra motivação também compõe o provável núcleo central, sendo citada por 10
professores. Por meio das justificativas, é possível inferir que a motivação está relacionada a
motivar os estudantes, conforme o professor (44): "Você precisa mostrar aos educandos que
gosta de estar ali com eles. É necessário que os educandos sintam-se motivados a aprender".
Os

vocábulos

responsabilidade

e

respeito

foram

citados

por

8

participantes.

Responsabilidade aparece na perspectiva de comprometer-se com a prática educativa e o
respeito indica a necessidade de respeitar o tempo/ritmo de aprendizagem dos alunos.
Segundo o depoimento do professor (75): "É preciso ter respeito acima de tudo, às conquistas
mesmo que sejam mínimas".
No quadrante superior direito estão os elementos da primeira periferia. Foram evocados por
vários participantes, mas lembrados tardiamente. Justificam a ação dos elementos que
compõem o provável núcleo central, ou seja, articulam-se com o primeiro quadrante. Pois, as
palavras - amigo, paciência e vontade, possuem forte dimensão afetiva. E, são justificadas
pelos professores para complementar os elementos do provável Núcleo Central. Como por
exemplo: "Paciência para respeitar o tempo de cada um e o seu jeito de ser. [...] Entender que
cada aluno tem sua história e suas dificuldades, necessita-se de paciência" (P. 02).
No terceiro quadrante, temos os elementos da zona de contraste, são evocados por um
pequeno grupo, porém, com alto valor simbólico, podendo futuramente constituir o possível
núcleo central. Destaca-se a dimensão afetiva (alegria, compreensão, doação) e atitudinal
(criativo, desafio, dinâmico, experiência, flexibilidade) conferida a esses elementos.
No que concerne ao último quadrante encontramos elementos mais característicos da
profissão docente, como pesquisa, planejamento, conhecimento, formação, aprendizado.
Contudo, essas palavras foram evocadas tardiamente e, também, por um pequeno grupo, não
apresentando significação na constituição da representação social acerca da expressão “ser
professor da EJA”.
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Considerações finais
Analisando as representações sociais dos professores que atuam na Educação de Jovens e
Adultos em relação à expressão indutora “ser professor da EJA”, observamos a forte
dimensão afetiva e atitudinal conferida a essa representação. Não encontramos elementos que
expressem a identidade desses docentes, ou seja, as palavras evocadas não trazem algo que
caracterize a docência nesse campo de atuação.
Essas representações constituem-se como um alerta para se pensar na formação desses
professores, a especificidade dessa modalidade não aparece nessas representações. Mesmo
sendo relevantes, não indicam o caráter identitário dessa modalidade, o que nos leva a
questionar a própria condição de formação ofertada a esses professores, bem como, a
valorização profissional destinada e esses docentes. Parece que a docência na EJA vem sendo
constituída no improviso. A desvalorização dessa modalidade é evidenciada não só na frágil
formação desses professores, mas também, nas políticas educacionais que praticamente
silenciam a necessidade de uma formação específica para esses profissionais. Nessa
perspectiva, encerramos essa reflexão com um pensamento de Arroyo (2006, p. 18), "[...]
podemos dizer que, se não temos políticas fechadas de formação de educadores para EJA, é
porque ainda não temos também políticas muito definidas para a própria educação de jovens e
adultos".
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PRAXES ACADÊMICAS, SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PARA
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
SANTOS, André Felipe Costa1 - Universidade de Brasília (UnB)
CERQUEIRA, Teresa Cristina Siqueira2 - Universidade de Brasília (UnB) e GRUPPE3

Resumo
As Praxes Acadêmicas se estabelecem como um ritual de passagem, no qual é celebrado o
ingresso dos estudantes na vida universitária, visando, assim, à integração dos calouros na
comunidade estudantil no Ensino Superior (Loureto, 2007). No decorrer da Praxe Acadêmica,
conforme Frias (2003), são estabelecidas atitudes violentas e humilhantes, impactando
diretamente no convívio social dos estudantes na universidade. Reconhecendo a latência deste
fenômeno social no universo do Ensino Superior português, adotou-se como teoria
fundamental para melhor compreender esta realidade, a Teoria das Representações Sociais
(1961). A presente pesquisa, desta forma, objetivou identificar e analisar as representações
sociais da praxe acadêmica para estudantes universitários. Esta pesquisa quantitativa ocorreu
no primeiro trimestre do ano de 2014, com quarenta e oito (48) estudantes do sexo feminino e
dois estudantes (02) do sexo masculino, totalizando cinquenta (50) estudantes universitários
da Universidade de Lisboa (UL), Portugal. Adotou-se como instrumento de coleta de dados o
questionário online, via Google Docs composto a partir de uma adaptação da escala
psicométrica de Likert. A Escala de Likert se estabelece com uma ferramenta que auxilia na
identificação do grau de concordância ou discordância com as declarações relativas à
atitude/representações que está sendo investigada. Para as análises dos dados, foram geradas
estatísticas que serão analisadas à luz do referencial teórico adotado, em especial, da Teoria
das Representações Sociais. Os resultados apontam que a Praxe Acadêmica se estrutura como
um ritual que promove integração na vida universitária, tendo representação positiva na
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mentalidade dos estudantes; entretanto é verificado, também, que o referido ritual é
acompanhado da supressão do pensamento crítico, havendo a adoção de comportamentos
vexatórios/ constrangedores e da antecipação das relações de poder no ambiente universitário.
O estudo apontou, ainda, que grande parcela dos estudantes universitários portugueses não
reconhece na Praxe Acadêmica como uma forma de humilhação, mas sim uma pratica da
cultura portuguesa.
Palavras Chaves: Representações Sociais; Praxes Acadêmicas; Ensino Superior Português;
Introdução
Dentre as muitas instituições sociais que a humanidade criou, no decorrer de sua história,
assume lugar de destaque a Universidade, pois ao produzir conhecimento científico e
formar/capacitar os sujeitos poderemos alcançar o desenvolvimento científico, social,
tecnológico e econômico que hoje contemplamos. A Universidade, pela sua importância
científica e social para o desenvolvimento da humanidade, traz consigo normas, valores e
cultura. No que tange ao aspecto cultural, especificamente em Portugal, é saliente a tradição
das Praxes Acadêmicas.
Conforme Frias (2003), a Praxe Acadêmica configura-se como um fenômeno social que é
designado por tradições estudantis. Refere-se, em primeiro lugar, às “diversas humilhações,
mais ou menos ritualizadas, que os estudantes mais antigos, os ‘doutores’, impõem aos mais
novos universitários, os calouros” (p. 08).
Embasados nos contributos das Ciências Sociais e da Psicologia Social, sobretudo na Teoria
das Representações Sociais (TRS), desenvolvida por Serge Moscovici e também de outros
catedráticos que se debruçaram para consolidação desta, foi possível compor o referencial
teórico deste trabalho.
Compreendem-se as representações sociais como um saber prático que visa responder
questões que surgem na comunicação e no relacionamento interpessoal. A representação pode
ser entendia como uma forte ressonância social que possibilita a “construção de um objeto e
expressão de um sujeito” (Vala, 1993 p.354), pois trata-se de “uma modalidade de
conhecimento socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, contribuindo para
a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. (Jodelet, 1989 p.36).
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Reconhecendo estes postulados, nos propomos com esta pesquisa realizar um estudo com a
temática: “Praxes Acadêmicas, suas Representações Sociais para Estudantes Universitários”.
As principais questões problematizadoras desta pesquisa são: “Quais são as representações
sociais das praxes acadêmicas para estudantes universitários?” e “ Como os estudantes
universitários percebem as atitudes desenvolvidas nas praxes acadêmicas?”.
A justificativa para esta pesquisa consiste no fato que, mesmo a Praxe Acadêmica sendo um
fenômeno

latente

nas

universidades

portuguesas,

ainda

há

grande

escassez

de

estudos/investigações que se debrucem sobre este fenômeno (UTAD; 2006). Coadunando
com a justificativa, constata-se, também, uma incipiência de estudos no campo da Teoria das
Representações Sociais e o fenômeno Praxe Acadêmica.
Outra prerrogativa para realização deste estudo é que, segundo Estaque (2005), ao reconhecer
a complexidade das praxes acadêmicas, se torna imperativo pesquisas no lócus, assim,
buscando compreender as características comuns das praxes e suas singularidades de acordo
com cada instituição. Outro benefício que esta investigação traz, é que a melhor compreensão
do fenômeno, pode auxiliar no diálogo dos atores sociais universitários, principalmente no
que tange as condutas e normas acadêmicas.

Referencial Teórico
Breve histórico da Praxe Acadêmica e sua Atualidade.
A Praxe Acadêmica se institui como um ritual que historicamente se mistura com a formação
da Universidade de Coimbra. Criada em 1290, a Universidade de Coimbra foi a única
universidade de Portugal até 1911, marcada pela tradição e excelência acadêmica. Nesse
passo verificou-se a formação de Repúblicas e Casas Universitárias devido ao grande número
de estudantes universitários (em sua maioria de elite) que eram encaminhados para se formar.
No século XVIII, na Universidade de Coimbra, com o fim da jurisdição especial ‘foro
acadêmico’, os estudantes, que já realizavam os rituais da Praxe Acadêmica nas Repúblicas e
Casas Universitárias, puderam ingressar com as praxes no âmbito universitário. Na transição
do século XIX para o XX, influenciados pela Igreja Católica e pelos ideias Republicanos, os
estudantes universitários, objetivando maior identidade social, iniciam o uso dos trajes
compostos, de forma, geral por: roupa social negra, capa, fita e emblemas moldurados
(Bebiano, 2003).
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Atualmente, com a criação de novas universidades em Portugal, houve a popularização desta
tradição acadêmica. Contudo, continuam, ainda, sendo praticadas violências e agressões,
como relata Ribeiro (2007): “Durante as praxes os calouros são identidades inclassificáveis
[...] distinguindo-se pelo que usam em seu corpo. O rosto lugar de dignidade do ser humano, é
pintado geralmente a vermelho, [...] Aos calouros é atribuído um novo nome, na maioria das
vezes bastante obseno [...] são forçados a assumir uma identidade animal” (p.69-70).
Conforme Loureto (2009), a ocorrência de violências nas praxes acadêmicas, havendo até
mortes, já se fazem característica histórica deste fenômeno, assim forçando alguns Centros
Acadêmicos criar normas de conduta. Verifica-se que essas normas demonstram de forma
mais nítida a hierarquia entre: as faculdades; os estudantes e o gênero.
No tange a hierarquia, entre faculdades, nota-se que cursos de maior prestígio social/tradição
como Medicina, Direito e Engenharias assumem lugar de destaque; já nas universidades é
seguindo o princípio de antiguidade de criação. A hierarquia estudantil é baseada por
apelidos, alguns pejorativos, de acordo com o ano que o estudante está matriculado; a
hierarquia de gênero se estabelece em impossibilitar às mulheres de usarem maquiagem e
qualquer tipo de ornamento, quando estiverem trajadas.

Teoria das Representações Sociais, no contexto de análise da Educação.
Serge Moscovici no século XX avança nos estudos do pensamento social com a publicação da
Teoria das Representações Sociais na obra celebre “La psychanalyse, son image et son
public” (1961). A TRS traz como conceito fundamental, representações sociais que para
Moscovici é:
um sistema de valores, de noção e de práticas relativas a objetos
aspetos ou dimensões do meio social, que permite não só a
estabilização do quadro de vida dos indivíduos e dos grupos, mas que
constitui igualmente um instrumento de orientação da percepção das
situações e da elaboração das respostas (Moscovici, 1961, p. 47)

Balizado neste conceito, Denise Jodelet advoga que é característico da referida teoria, a
trasnversalidade, ou seja, a TRS se estabelece como um aporte teórico para outras áreas das
ciências humanas. A TRS oferece, também, conforme Brivio (2011), respostas para
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fenômenos sociais, cuja importância para a vida social parece inegável e complexa para ser
estudados.
Isto posto, conforme Estrela (2002), a educação ao se estabelecer como um fenômeno social
dotado de complexidade, pluralidade e dinamicidade, torna-se um fenômeno social onde a
TRS vêm contribuindo na investigação. Para Gilly (in JODELET, 2001,): o campo
educacional surge como um campo privilegiado para se observar como as representações
sociais se estruturam, evoluem e se transformam no interior dos grupos sociais.
Gilly (1989) assinala, ainda, que o interesse: “essencial da noção de representação social para
a compreensão de fatos da educação é que ela orienta a atenção sobre o papel de conjuntos
organizados de significações sociais no processo educativo” (p.321). Corroborando com esta
ponderação, para Costa; Gomes (1999) , Anadon; Machado (2011), os estudos em TRS em
educação trazem indicações potenciais para as interações e intervenções educativas, ou seja, o
aporte teórico de tal teoria vem contribuir para as: didáticas, práticas pedagógicas e processo
de ensino- aprendizagem, assim como para a compreensão dos comportamentos dos atores
sociais envolvidos em dada instituição.
Confiando nestes pressupostos, é interesse central deste artigo investigar as representações
sociais da praxe acadêmica para estudantes universitários.

Metodologia
Esta pesquisa se desenvolveu no primeiro trimestre de 2014, tendo um caráter descritivo,
adotando-se como matriz epistemológica o método quantitativo.
Participaram deste estudo cinquenta (50) estudantes do primeiro ao terceiro ano do curso de
Ciências da Educação no Instituto de Educação (IE) da Universidade de Lisboa (UL),
Portugal. Os participantes, escolhidos aleatoriamente, foram quarenta e oito (48) sujeitos do
sexo feminino e dois (02) do sexo masculino, com idade média de vinte (20) anos. Dos
participantes trinta (30) cursavam o primeiro ano, treze (13) o terceiro ano e somente sete
(07), o segundo ano da faculdade.
Adotou-se como instrumento de coleta de dados um questionário, contendo trinta e cinco (35)
questões, sendo duas (02) questões fechadas, tipo dicotômicas (sim/não) e trinta e três (33)
questões onde os respondentes deveriam assinalar dentro de uma adaptação da escala
psicrométrica de Likert. A escala de Likert estabelecida neste estudo foi a seguinte: 1- (DT)
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Discordo Totalmente; 2- (DP) Discordo Parcialmente; 3- (D) Discordo; 4- (CP) Concordo
Parcialmente; 5- (C) Concordo e; 6- (CT) Concordo Totalmente. Ademais, os participantes
deveriam preencher itens relacionados à identificação (informações sobre idade, sexo, curso e
ano que estavam cursando).
Quanto aos aspectos procedimentais, realizou-se, inicialmente, uma revisão bibliográfica
acerca do assunto, onde nos foi possibilitado fazer a estruturação do questionário aplicado e
melhor conhecer o fenômeno investigado. A construção das questões constantes do
questionário buscou compreender as representações sociais da Praxe Acadêmica, com
destaque para os aspectos: Cognitivo, Afetivo e Comportamental. Está separação se justifica,
pois, conforme Jodelet (1989); Rodrigues (1973), ao investigarmos representações sociais
deve-se levar em consideração estes três componentes supracitados.
No segundo momento, foi realizado um questionário online, via Google Docs, encaminhado
para o email dos respondentes. Vale salientar que os questionários foram aplicados em duas
etapas: inicialmente para estudantes que não haviam participado da Praxes Acadêmica
(contendo questões meramente de cunho cognitivo/afetivo) e, no segundo momento, para
estudantes que participaram da Praxes Acadêmica, contendo

questões relacionadas aos

aspectos cognitivo, afetivo e comportamental.
Para os procedimentos de análise dos dados coletados houve a elaboração de três categorias:
cognitivo, afetivo e comportamental, como já referido acima, que foram analisados a luz do
referencial teórico, já exposto.

Resultados e Discussões
Sobressai que no inicio da análise dos dados destacamos que dos cinquenta (50) respondentes,
nove (09) participaram totalmente das atividades das praxes acadêmicas, treze (13) somente
em algumas, treze (13) em poucas atividades e quinze (15) não participaram nas praxes. À luz
deste dado inicial, verifica-se que 67% dos pesquisados participaram de alguma forma nas
praxes, coadunando com as pesquisas (Almeida 1998 e Loureto 2003) que demonstraram a
grande penetração que tal fenômeno tem no meio universitário. Objetivando uma melhor
análise crítica, destacaremos à luz dos dados os aspectos: 1.º Cognitivo, 2.º Afetivo e
3.º Comportamental.
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No aspecto cognitivo constatou-se que na concepção dos estudantes as atividades das praxes
se estabelecem como um espaço/momento de integração acadêmica (81%), sendo promotoras
de um espírito de união entre os veteranos e os novatos (72%) e geradoras de novas amizades
(63%). Verificou-se, ainda, que as praxes são percebidas como um ritual que antecede às
relações de poder no meio acadêmico (55%), não sendo respeitada a vontade individual (69%)
e primando por uma uniformização do grupo (69%). Mesmo os estudantes compreendendo as
características das

praxes

acadêmicas,

cinquenta

e

cinco

por

cento

(55%) não

entendem a praxe como um ritual de humilhação.
Mediante este cenário, nota-se que os estudantes compreendem que as praxes acadêmicas se
instituem como um espaço de socialização universitária, porém, havendo o cerceamento de
direitos individuais quando um novo aluno aceita participar da praxe. Imediatamente, verificase haver uma contradição, pois os estudantes reconhecem os aspectos que atentam contra os
direitos da pessoa humana, porém, não compreendem o ritual da praxe como uma humilhação
dos sujeitos.
No tocante ao aspeto afetivo que emerge dos resultados, nota-se que as atividades das praxes
são bem recebidas pelos estudantes, pois sessenta e nove por cento (69%) afirmaram gostar de
terem participado nelas. Cinquenta e cinco por cento (55%) gostam de falar sobre as praxes,
quarenta e quatro por cento (44%) sentiram-se prontamente acolhidos e cinquenta e um por
cento (51%) sentiram a vontade somente no transcorrer do ritual.
Constata-se também que uma grande parte dos estudantes aponta que não se sentiram
humilhados, envergonhados, com medo ou receio das ações desenvolvidas. Saliente-se,
também, que oitenta e cinco por cento (85%) dos estudantes não se sentem envergonhados ao
presenciarem as atividades/ações das praxes, todavia, quando perguntados se sentiam orgulho
de verem tais ações, houve equilíbrio entre as respostas (50%). Contudo, analisando de forma
mais aprofundada, segundo a Escala de Likert, foi marcante a Discordância Total da
evocação.
Por meio destes resultados que aludem ao aspecto afetivo das praxes acadêmicas, averigua-se
que as ações da praxe são bem recebidas pelos novos estudantes, onde se sentem, em sua
maioria, acolhidos e o com desejo de participar. Assim sendo, semelhando aos resultados das
pesquisas de Estaque (2005) e UTAD (2006). Não obstante, este fato, percebe-se que os
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estudantes são indiferentes às ações das praxes, pois não se sentem envergonhados, porém,
não têm orgulho quando veem algumas atividades.
No terceiro e último aspecto, o comportamental, identificou-se que uma parcela (53%) dos
estudantes participa das praxes para conquistar, no ano subsequente, o direito de ‘praxar’ e ter
o direito a vestir os trajes tradicionais; percebeu-se juntamente, que a participação da maioria
dos estudantes não esta pautada pelo receio de exclusão da comunidade acadêmica (75%).
É apontado, também, que (85%) dos estudantes tiveram que exibir comportamentos como
andar com penico na cabeça, arrastar se do chão e etc...; (91%) tiveram que fazer exercícios
físicos; (88%) tiveram que pintar o rosto, ou outra parte do corpo; (71%) passaram por rituais
de batismo, enterro etc...; existem (67%) que creem quem não é imposto o consumo de álcool
e (98%) o consumo de drogas leves.
À luz destes últimos resultados que abordam os aspectos comportamentais, nota-se que os
estudantes que participam nas praxes acadêmicas passam por situações vexatórias/ violentas.
Todavia, na concepção deles, tais comportamentos não se configuram, como já foi salientado
na categoria afetiva, humilhante.

Considerações Finais
A Teoria das Representações Sociais, segundo Jodelet (2001), tem auxiliado neste início do
século XXI na melhor compreensão dos fenômenos sociais, identificando as representações
de grupos/indivíduos. Logo, objetivando melhor compreender o fenômeno das Praxes
Acadêmicas nas universidades portuguesas, o presente estudo buscou identificar as
representações sociais da Praxe Acadêmica para os estudantes universitários.
Os resultados apontaram de forma acentuada que as praxes acadêmicas compreendem
representação positiva no imaginário dos estudantes, mesmo que estes reconheçam a presença
de um cerceamento de direitos e a formação de hierarquias acadêmicas; nota-se, ainda, que os
estudantes que optam por participarem desse ritual são submetidos a realizarem
comportamentos vexatórios e constrangedores. Entretanto, o estudo aponta que grande parte
dos estudantes, contraditoriamente, não reconhece na Praxe uma forma de humilhação.
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IDENTIDADE DO PROFESSOR: SENTIDO (COM) PARTILHADO PELAS
PROFESSORAS-ESTUDANTES DA PEDAGOGIA PARFOR
SANTOS, Marli dos Reis dos1 - UNISANTOS- SP

RESUMO:
Este trabalho teve como objetivo refletir sobre alguns elementos representacionais

dos

alunos de pedagogia inseridos no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica – Parfor sobre a identidade de professor. Assim, buscou-se analisar dados colhidos na
primeira fase de um projeto de pesquisa maior intitulado “Representações sociais e as
políticas de formação de professores: implicações, desafios e perspectivas para a constituição
da identidade profissional e para as práticas pedagógicas” que é desenvolvido no Grupo de
Pesquisa certificado pelo CNPq e pelo Núcleo de Pesquisa do PARFOR/UNISANTOS
(ABDALLA et al., 2011), e também integra o Centro Internacional de Representações Sociais
e Subjetividade – Educação/FCC. Também, esta pesquisa se desenvolve no âmbito do Projeto
Observatório de Educação/OBEDUC/CAPES, e tem a pretensão de acompanhar o processo
de formação inicial em serviço de professores-estudantes do curso de Pedagogia/Parfor da
Universidade Católica de Santos/UNISANTOS que atende a alguns municípios da Baixada
Santista. A análise fez uso da Teoria das Representações Sociais (TRS), de Serge Moscovici
(1978, 2009), Abric (1996, 2000, 2001), Jodelet ( 2001) e Abdalla (2006) e outros que
utilizam essa teoria. A análise apresentada neste texto representa um recorte e centrou-se na
palavra/expressão indutora Identidade do professor, sendo que os elementos representacionais
foram analisados com base na Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1976). Após análise, os
dados parecem apontar que os sujeitos constituem a identidade do professor pautada na
formação de atitudes e comportamentos. Ressalta-se, nesse sentido, uma articulação entre
questão afetiva e social como organizadora do pensamento dos sujeitos, construindo, assim, a
ideia de que a identidade docente forma-se no contorno das “características pessoais do
professor”:

amor, autônomo, compromisso,

dedicação, respeito,

amigo, exemplo,

comprometimento, realização, competência vocação, afetividade, autonomia, companheiro,
1

Mestre em Educação pela Universidade Católica de Santos- UNISANTOS
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educador, postura, prazer, sabedoria, sábio e sob a égide das “estratégias didáticas
necessárias a um docente”: mediador, pesquisador, didático, ética, profissional e
responsabilidade.
Palavras-chave: Representações sociais. Identidade docente. Parfor.

Introdução
Com o propósito de promover melhores condições no desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem, em 2009, o Ministério de Educação- MEC-, por meio do Decreto Federal
6755, institui uma Política Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica do Ministério da Educação, dando origem ao Plano Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica – PARFOR (BRASIL, 2009).
Assim, este trabalho analisa alguns dados colhidos na primeira fase do projeto de pesquisa
maior: “Representações sociais e as políticas de formação de professores: implicações,
desafios e perspectivas para a constituição da identidade profissional e para as práticas
pedagógicas”, centrado na implantação do Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica – PARFOR em uma instituição de educação superior comunitária,
localizada em município-sede de uma região metropolitana do estado de São Paulo.
As escolhas teórico-metodológicas apresentadas neste texto fundamenta-se em Moscovici
(1978, 2009), Abric (1996, 2000,2001 ), (Jodelet(2001) e Abdalla (2006), no que diz respeito
ao conceito de representações sociais e, especificamente, para desvelar alguns elementos
representacionais à respeito de como os sujeitos pesquisados concebem /compreendem a
identidade do professor , nos apoiaremos também, naTeoria do Núcleo Central, de JeanClaude Abric (1976). Essa teoria ocupa-se do conteúdo cognitivo das representações, de
modo a estabelecer o conhecimento como “um conjunto organizado ou estruturado, não como
uma simples coleção de ideias e valores” (SÁ, 1998, p.76). Assim, para Abric (2000), o
conteúdo da representação social se organiza em um sistema central e um sistema periférico,
tendo cada um características e funções distintas.
Ao propor a hipótese do núcleo central, Abric (1976) traz à tona a explicação da constituição
e do funcionamento das representações sociais Ao propor essa teoria, o autor, afirma que:
(...) a organização de uma representação apresenta uma característica
particular:

não

apenas

os

elementos

da

representação

são

hierarquizadas, mas além disso toda representação é organizada em
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torno de um núcleo central, constituído de um ou de alguns elementos
que dão à representação o seu significado”. (ABRIC, apud SÁ, 1998,
p. 62).

Entende Abric que a representação social é uma organização de significados 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 no entorno do núcleo central, (2000, p.31) encontram-se organizados os elementos
periféricos responsáveis “pela interface entre a realidade concreta e o sistema central”.
Assim, aponta que, em termos estruturais, o sistema central (núcleo central) tem as seguintes
características: ligado à memória coletiva e à história do grupo Consensual; define a
homogeneidade do grupo; estável, coerente, rígido; resistente às mudanças; pouco sensível ao
contexto imediato e tem como Funções: gera o significado da representação e determina sua
organização. Já no sistema periférico tem-se o que segue: permite a integração de
experiências e histórias; tolera a heterogeneidade do grupo; flexível, tolera as contradições;
evolutivo; sensível ao contexto imediato, tendo como funções: permite a adaptação à
realidade concreta e permite a diferença de conteúdo.
No texto em questão, a análise tomará como norte o resultado dos dados pronunciados pelo
programa EVOC2 Intenciona-se identificar os elementos que possam estar presentes na
estruturação das representações sociais, usando como critério a frequência de evocação das
palavras proferidas pelos sujeitos da pesquisa. A apresentação da evocação será feita dentro
de quatro quadrantes. No primeiro quadrante, estão os elementos do núcleo central,
prontamente evocados e em maior frequência. No segundo quadrante, os elementos da 1ª
periferia tardiamente evocados, porém com mais alta frequência. No terceiro quadrante, os
elementos de contraste que reforçam as noções contidas na 1ª periferia. No quarto quadrante,
os elementos da 2ª periferia tardiamente evocados e com baixa frequência.

Os sujeitos e a análise
2

EVOC- Ensemble de programmes permettant l’analyse dês evocations, versão 2003
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A pesquisa desenvolveu-se com alunos do curso de pedagogia- Parfor, que atuam em escolas
de uma região metropolitana, exercendo atividades inerentes ao magistério. Para a coleta de
dados da pesquisa maior, desenvolveram-se, num primeiro momento, os seguintes
procedimentos metodológicos: a) aplicação de um Questionário para quarenta e três (43)
sujeitos, contendo questões fechadas e abertas; b) associação livre de palavras/ expressões
indutoras, tais como: expectativas e necessidades na formação; desafios da realidade
profissional; aspectos relacionados ao ensino e à aprendizagem do aluno e Identidade do
professor
Em relação à denominação dos cargos que os sujeitos exercem verificou-se diferentes
denominações, quais sejam: atendentes de educação, professor substituto de ensino
fundamental I e infantil, professor de ensino básico , professor de primeira infância e pajem.
Quanto à faixa etária dos sujeitos, apurou-se que varia entre 24 e 41 anos ou mais, com 35
(81,4%) alunos apresentando idades entre 31 a 41 anos ou mais. Em relação ao gênero, apenas
um sujeito pertence ao sexo masculino. Em relação à carga horária de trabalho, verificou-se
que a mesma fica entre 30 a 50 semanais. Outro ponto a destacar é que nem todos moram e
estudam na cidade em que trabalham. Configurando, uso intenso do transporte público
intermunicipal.
No presente trabalho, o propósito é, por meio da associação livre de palavras/expressões
indutores, compreender a construção de uma identidade comum que, de alguma forma,
intermedeia a interação dos sujeitos da pesquisa.
Nesta

perspectiva,

o

“corpus”

analítico,

em

questão,

volta-se

à

palavra

de

evocação/expressão indutora Identidade do professor, com o intuito de obter elementos que
pudessem revelar o conceito identitário atribuído ao ser professor pelos alunos de pedagogia
do Parfor.

1481

Nesse

sentido,

a

análise

levará

em

conta

o

quadro

a

seguir:

O quadro acima permitiu identificar as evocações de maior frequência e importância,
possivelmente pertencentes ao núcleo central, assim como os do sistema periférico das
representações dos alunos de Pedagogia do Parfor que ,como diz Abric (1998,apud SÁ, p.32),
“resultam da ancoragem da representação na realidade” , “têm um papel essencial na
adaptação da representação às evoluções do contexto” e funcionam “como o sistema de
defesa da representação”.
Nesta perspectiva, observando os quadrantes da palavra indutora analisada, buscou-se
“garimpar” como os sujeitos pesquisados entendem que é ser professor, ou melhor, o que
representa ser professor para eles.
Neste movimento, pode aflorar elementos que expressem opiniões, atitudes, valores, imagens
ou significados sobre a constituição da identidade docente.
Assim, a expressão indutora Identidade do professor, provocou 25 termos e as frequências
das palavras evocadas parecem evidenciar um modo de ser/estar na profissão (ABDALLA,
2006, p.102). Continuando essa linha de pensamento a autora explicita que “o professor
possui uma representação mental da realidade, seja parcial ou global, e ela é fruto de uma
construção ativa” (p.103) e que isso ocorre no momento em que o professor manifesta a
relação que existe entre seu pensamento e sua ação. Essa manifestação, com base na análise
desse quadro, pode direcionar a prática docente, organizando-a num espaço sócio-afetivo.
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No quadrante superior esquerdo, estão estabelecidos os termos verdadeiramente significativos
para os sujeitos e que constituem, provavelmente, o núcleo central da representação estudada.
Entendemos, então, que estão organizando e estabilizando o pensamento dos sujeitos, o
quadrante traz: amor, autônomo, compromisso, dedicação e respeito. Com frequência alta,
destaca-se amor (11) e em seguida, dedicação (7), respeito (6). A observação desse quadrante
parece suscitar que o campo representacional da identidade do professor consiste numa
relação simbólica e associativa centralizada no afeto. Assim, a representação do que é ser
professor para esse grupo estudado parece

ser constituída em

relações interpessoais.

Relações, estas, que parecem promover um processo identitário voltado às atitudes e ao
comportamento, passando, de acordo com Moscovici (1978) a servir de guia para atuação dos
sujeitos da pesquisa.
Assim, sendo o sistema central “ligado à memória coletiva, à história do grupo, ao seu sistema
de normas e valores, à natureza de seu desenvolvimento na situação social” (ABRIC, 1996,
p.10), parece, então, que os elementos afetivos

configuram-se nos laços que unem o

pensamento dos sujeitos, desenvolvendo uma concepção identitária, que nos remete a uma
realidade arraigada à história e à cultura docente, fundamentada na crença de que o sentido de
ser professor perpassa a noção de vocação, missão, doação.
Os termos compromisso (5) e autônomo (3), embora com frequências menores, também
fazem parte do Núcleo Central, e, portanto, carregam consubstancialmente aos elementos
afetivos, uma representação que

pode

fornecer aos sujeitos parâmetros para o

comportamento e orientação para a apropriação do sentido identitário docente . E com base
em Jodelet (2001, p22), constituir-se numa “ forma de conhecimento, socialmente elaborada
e partilhada, com o objetivo prático , e que contribui para a construção de uma realidade
comum a um conjunto social”.
Isso permite compreender que a representação da identidade do professor percebida pelos
sujeitos, aqui analisada,

“..é um guia para a ação, ela orienta as ações e as relações

sociais” (ABRIC,2000, p.28) . Nesse sentido, entendemos, junto

com Moscovici (2009, p.

37) que “essas representações, que são partilhadas por tantos, penetram e influenciam a mente
de cada um, elas não são pensadas por eles; melhor, para sermos mais precisos, elas são repensadas, re-citadas e re-apresentadas”.
Continuando a análise, tomando por base ABRIC (2000, p. 33), os elementos periféricos,
por conta da sua flexibilidade e sua permeabilidade, permitem integrar às representações
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variações individuais ligadas à história própria do sujeito, às suas experiências pessoais e ao
seu vivido.
Nesse sentido, o sistema periférico constituído pelos elementos mediador, maior frequência,
(primeira periferia), competência, comprometimento, didática, ética, profissional, vocação
(elemento de contraste) e afetividade, autonomia, companheirismo, educador, postura,
prazer, responsabilidade, sabedoria, sábio (segunda periferia), estabelece uma relação de
sentido com os elementos do núcleo central, podendo provocar uma possível transformação
na representação dos sujeitos analisados, caso estes desencadeiem modificações capazes de
atingir o estabelecido no núcleo central.
No presente estudo, os elementos periféricos parecem complementar a representação dos
alunos de pedagogia, articulando questão afetiva e social como organizadora do pensamento
dos sujeitos, construindo, assim, a ideia de que a identidade docente forma-se no contorno das
“características pessoais do professor”: amor, autônomo, compromisso, dedicação, respeito,
amigo, exemplo, , comprometimento, realização, competência vocação, afetividade,
autonomia, companheiro, educador, postura, prazer, sabedoria, sábio e sob a égide das
“estratégias didáticas necessárias a um docente” : mediador, pesquisador, didático, ética,
profissional e responsabilidade.
Parece, então, que os elementos representacionais, aqui “garimpados”, promove um
sentido ao comportamento dos sujeitos, que sustentadas, de acordo com Moscovici (2009,
p.8) “pelas influências sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas
cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as associações com as quais nós
nos ligamos uns aos outros”. No caso, então, as alunas do Parfor ligam-se expressando,
sobretudo, por meio das questões afetivas, a força dessa relação de influência.

Considerações finais
“As representações são resultado de um contínuo burburinho e
um diálogo permanente entre os indivíduos” (MOSCOVICI,
2009, p. 31).
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Embora outros dados da pesquisa maior pudessem acrescentar aspectos substantivos à
discussão da identidade do professor, entendemos que a presente análise promove algumas
reflexões sobre o assunto, sobretudo em relação a como os professores se veem.
Os elementos representacionais dos sujeitos analisados, mais prontamente suscitados,
parecem construir uma ponte entre o que a sociedade pensa e o que o professor faz.
Desta forma, pode-se inferir que há uma articulação entre o fazer docente e as crenças
alicerçadas na sociedade sobre a figura do professor. Assim, os termos proferidos com maior
frequência parecem intermediar, de forma significativa, as relações professor e sociedade.
Tal reflexão aponta para fato de que a questão identitária está para além da questão de
semelhança e diferença, mas construída na relação de interdependência e interação,
(MOSCOVICI, 2005).
Nesse sentido, os elementos representacionais sobre a identidade do professor dos alunos do
Parfor , com base em Moscovici (1978, p. 26), no interior do grupo, “ cumprem duas
funções: contribuem com os processos de formação de condutas e de orientação das
comunicações sociais”.
Por fim, em decorrência dessas reflexões, compreender as representações sociais dos alunos
do Parfor sobre a identidade do professor, pode possibilitar maiores discussões acerca da
formação e da prática docente, acenando para a urgência de políticas públicas que invistam
nesse campo.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE INCLUSÃO ESCOLAR DE PROFESSORES
E TRIO GESTOR DO CICLO I DO FUNDAMENTAL: ELEMENTOS DA CULTURA
ESCOLAR.

SCAVONI, Mariana Paula Pereira. Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP

Resumo
Em um grupo social geralmente circulam ideias e conceitos que vão passando por processos
de elaboração entre seus indivíduos, como forma de aceitação e de conforto. No meio escolar
isto também ocorre, de forma que lidar com alguns temas próprios deste espaço também gera
formas particulares de interpretá-los, constituindo a cultura da escola. A inclusão, neste caso,
é prescrita legalmente; porém, qual seu significado para aqueles que estão presentes no espaço
onde ela deve ocorrer? A realidade escolar traz elementos para pensarmos na forma com que a
inclusão vem sendo sentida pelos indivíduos que nela se encontram. Este trabalho teve como
objetivo investigar quais as concepções de inclusão, seu processo e seus desdobramentos
através de entrevista com professores de 3ºs e 4ºs anos e do trio gestor de uma escola de
ensino fundamental – Ciclo I. Consequentemente, desejamos compreender quais as
contribuições destas ideias para a cultura desta escola. Na pesquisa, foi utilizada uma
entrevista com cinco questões fechadas, e se deu de forma individual, com gravação de voz e
transcrição da fala. Participaram 11 sujeitos, sendo estes 9 professores, a diretora e uma
coordenadora pedagógica. Os resultados das entrevistas foram analisados atentamente pela
pesquisadora para que fossem percebidos os eixos temáticos abordados pelos participantes.
Dentro destes eixos, mais gerais, foram definidas categorias de análise, de caráter mais
específico. Embasados pela Teoria das Representações Sociais, através dos relatos pudemos
compreender que a inclusão, enquanto processo, passa por reorganizações conceituais e
práticas no interior da escola, devido aos novos desafios trazidos por este movimento. Dessa
forma, tanto conquistas quanto dificuldades são apontadas, revelando tensões entre as
políticas públicas e o suporte necessário para viabilizar este paradigma. A cultura escolar,
consequentemente, é permeada pela crescente conscientização do que é a educação na
diversidade e da importância do trabalho coletivo para que torne essa realidade efetiva.
Palavras-chave: Representações Sociais. Inclusão. Cultura escolar.
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Introdução
É natural que o homem execute ações, especialmente as cotidianas, sem que as torne teóricas,
organizadamente situadas nesta ou naquela 'corrente de pensamento'. Da mesma forma ocorre
com os diálogos, que nos parecem tão rotineiros. O que se fala e o porquê se fala não é um
puro jogo de perguntas e respostas, afirmações e negações.
Em todas as situações imprimimos características próprias através da fala e das atitudes. O
que nos rodeia interfere diretamente nessa espécie de delineamento.

Cada experiência é somada a uma realidade predeterminada por
convenções, que claramente define suas fronteiras, distingue
mensagens significantes de mensagens não-significantes e que liga
cada parte a um todo e coloca cada pessoa em uma categoria distinta.
(MOSCOVICI, 2003, p. 35).

No espaço educacional também podemos notar a presença de quadros de referência que
constituem a identidade coletiva. A isto chamamos de cultura da escola, como o conjunto nem
sempre sistematizado de usos, símbolos, gestos e costumes que vão tomando forma por
influência de todos que aí se encontram. Enquanto um paradigma em construção, a inclusão
toma diversos aspectos conforme é interpretada legalmente e vivenciada nos espaços
escolares. Portanto, as representações sociais acerca deste tema tendem a ser diversas,
significando ser necessário investiga-las.
Assim, neste estudo, nosso objetivo foi compreender quais as concepções de professores e
equipe administrativa acerca da inclusão e de como seu processo está se dando na escola.
Também desejamos observar de que forma estes pensamentos influenciam na formação da
cultura escolar.

Desenvolvimento
Nos embasamos na Teoria das Representações Sociais, onde Serge Moscovici (2003) aponta a
relação direta entre o particular e o social. As Representações Sociais (RS) são a própria
legitimidade conquistada por concepções semelhantes. Elas:
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Convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que
encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma
determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo
de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas.
(MOSCOVICI, 2003, p. 34).

A forma com que as RS se constituem não se dá de forma harmônica. Há real tensão entre
universos “consensuais” e “reificados”, como conceitua Moscovici. Basicamente, os
universos consensuais dizem respeito à maneira com que os sujeitos concebem e lidam com
os elementos dos universos reificados - estes últimos representando um sistema de entidades
“sólidas”, embasadas pela ciência e pelo caráter formal.
O ‘embate’ entre universos consensuais e reificados ocorre através dos processos de
ancoragem e objetivação. No primeiro processo, enquadramos uma nova ideia a categorias já
existentes que se assemelhem a esse novo conteúdo. Já no segundo, a RS é a busca da
naturalização de um conceito, até então abstrato, buscando trazê-lo à realidade concreta do
sujeito, interpretá-lo frente aos conhecimentos que se possui.
Ao assumirmos a relação direta entre individual e social na constituição das representações, se
faz necessário considerar a cultura como parte integrante desse processo, pois representa as
múltiplas relações e interferências existentes neste espaço, criando assim sua identidade. O
que torna esta escola única - sua cultura - nos serve na busca para "compreender as formas de
organização e funcionamento da unidade de ensino e os determinantes históricos de sua
constituição." (TEIXEIRA, 2000, p. 7).
Analisar detidamente a cultura escolar faz com que repensemos os estereótipos construídos
sobre os sujeitos: uns mandam, outros obedecem; uns detêm o conhecimento e outros, não.
Estas são muitas vezes as representações sociais que temos sobre as formas com que a escola
se autoafirma e se caracteriza.
Gestores, corpo docente e discente, funcionários, pais, comunidade e sociedade em geral,
enfim: todos os sujeitos têm participação e influência concomitante nestes processos
constitutivos das representações sociais. A historicidade do homem e sua convivência com os
outros plasma seu processo de constituição, tanto com identificações como com
diferenciações. Consideramos a teoria de histórico-cultural de Vygotsky condizente com o
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que desejamos afirmar: "Do ponto de vista de Vygotsky, a origem das funções mentais mais
elevadas deve ser buscada não nas profundezas da mente ou nos tecidos nervosos, mas na
história social, fora do organismo individual." (MOSCOVICI, 2003, p. 299).
Atualmente, a inclusão escolar e a estruturação do ensino por suas bases são muito discutidas
nos meios legais, não só em nível nacional. Porém, seu lugar na LDB (BRASIL, 1996) fez
com que o tema ganhasse maior visibilidade no Brasil. No capítulo V, artigos 58, 59 e 60
"prevê a oferta de Educação Especial preferencialmente na rede regular de ensino"
(OLIVEIRA, 2006, p. 259). Com isso, tornou-se centro de discussões em outros âmbitos
(estadual, municipal e particular), fazendo crescer, dessa forma, a obrigatoriedade por meio de
outros documentos, ocasionando mudanças estruturais e discussões não só no ambiente
escolar, mas na sociedade de uma forma geral.
Este paradigma pressupõe "maior equidade na vida social" (CURY, 2008, p. 219). A luta por
atitudes inclusivas "traz a marca histórica da lutas sociais que denunciam o processo de
exclusão vivido por significativas parcelas da sociedade, em todos os lugares do mundo."
(OLIVEIRA, 2006, p. 255),
É importante assumir que o processo de inclusão ultrapassa os aspectos técnicos: "A
construção de uma escola inclusiva implica transformações no contexto educacional:
transformações de ideias, de atitudes, da prática objetiva das relações sociais, tanto no âmbito
político, no administrativo, como no didático-pedagógico." (BRASIL, 2008, p. 44). É possível
afirmar que a escola está ciente das transformações decorrentes da inclusão e seu impacto
social? Buscamos, portanto, conhecer as relações estabelecidas entre as políticas públicas
inclusivas e a realidade educacional através das representações sociais de professores e
gestores.
A pesquisa ocorreu em uma escola municipal de ensino fundamental (ciclo I) do interior do
estado de São Paulo. Realizou-se uma entrevista individual com 5 questões fechadas (com
alguns desdobramentos), que foram gravadas ou escritas (quando o entrevistado não permitia
gravação) e transcritas integralmente. Contamos com 9 professores de 3ºs e 4ºs anos, a
diretora e a coordenadora pedagógica, totalizando 11 sujeitos. De forma individual, tiveram
duração de 4 a 20 minutos.
Com a realização das entrevistas, todo o conteúdo das mesmas foi transcrito integralmente,
tanto com as entrevistas gravadas quanto com a entrevista respondida oralmente, já
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previamente transcrita. A isto se seguiu uma leitura minuciosa deste material e uma
consequente revisão da literatura. A partir dos dados, foram definidos eixos temáticos,
desdobrados em categorias de análise, com base no trabalho de Valentim (2011).

Eixo Temático 1 - Conceito de Inclusão Escolar
Este eixo temático evidenciou-se através das respostas obtidas por meio das perguntas: 1 –
Qual seu conceito de inclusão escolar? 3 - Em quais sujeitos você pensa quando fala em
inclusão? As categorias definidas foram:
1.1 Amplo: a inclusão é representada por todas as crianças
1.2 Limitado: a inclusão é representada pela criança com deficiência
1.3 Oscilante: traz elementos tanto do conceito amplo quanto do limitado.
Eixo temático 2 - Análise do movimento de Inclusão
Os sujeitos apresentaram, na análise do movimento de inclusão, uma complementação de suas
respostas acerca da conceituação de inclusão.
Pudemos pensar neste eixo temático por meio das respostas às perguntas: 2 – Como você
compreende o processo de inclusão escolar? E 5a– Como você analisa o movimento de
inclusão escolar em sua escola? Emergiram as seguintes categorias:
2.1 Ênfase nos avanços
2.2 Ênfase nos problemas
2.3 Oscilante: traz elementos tanto de avanços quanto de problemas

O primeiro e segundo eixos temáticos e suas categorias de análise são uma representação da
diversidade de ideias dos participantes, pois o conceito de inclusão foi classificado como
amplo, limitado e oscilante e no processo foram enfatizados avanços, problemas – e também
oscilações entre eles. Isto se justifica pelas concepções sofrerem influências diversas e
constantes, fenômeno visto por Moscovici (2003) como concepções que se constituem de
universos reificados e consensuais. Embora legalmente princípios inclusivos tenham sido
incorporados, isto não garante a compreensão uniforme de seus preceitos. Uns dizem pensar
em todos; outros, do aluno com algum tipo de deficiência. Mas quais deles realmente não têm
uma figura definida e buscam saber qual é o aluno de inclusão?
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É evidente não ser possível que todos pensem do mesmo modo, pois até mesmo leis e
documentos podem apresentar-se de forma contraditória, ora defendendo a presença de todos
os sujeitos na escola, ora abrindo exceções a isto, por exemplo. Essa trama nos permite dizer
que:
O institucional vai muito além das leis que regem o Estado e a
educação [...]. Ele supera, por sua natureza histórica, a natureza formal
e abstrata do corpo jurídico de um Estado nacional em determinado
momento. Disso decorre, com as muitas mediações referidas, que na
cotidianidade as práticas escolares, ainda que sofram influência da lei,
são concretamente distintas, trazendo em si sua densidade histórica e
as condições políticas e econômicas do momento em que a prática se
dá na realização da forma escolar. (SILVA JÚNIOR; FERRETTI, 2004,
p. 58).

Eixo temático 3 – Dimensões que viabilizam a Inclusão
Após conhecer as concepções dos sujeitos acerca da conceituação de inclusão, de seus
sujeitos e de como este processo está ocorrendo, se faz necessário saber em quê realmente se
materializa a inclusão: em recursos humanos? Em saberes pedagógicos? Em uma gestão
comprometida?
Por meio das respostas às perguntas: 4 – Quais seriam as implicações para a escola a partir do
princípio de inclusão escolar? 5b - Quais ações já ocorreram? e 5c - O que ainda é
necessário?, pudemos pensar neste eixo temático e em como se desdobram suas categorias.
Abaixo, encontram-se dimensões consideradas importantes a serem trabalhadas para que a
inclusão se efetive na opinião dos entrevistados. As dimensões política, técnico-científica,
pedagógica e administrativa podem ser encontradas no trabalho de Oliveira (2006) e nas
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001).
Acrescentamos a estas a dimensão reflexiva, também contida nos discursos e não
contemplada pelas outras dimensões.
3.1 Dimensão política
3.2 Dimensão técnico-científica
3.3 Dimensão pedagógica
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3.4 Dimensão administrativa
3.5 Dimensão reflexiva: é a tomada de consciência do que é a inclusão e suas implicações
(todas as dimensões citadas acima) por meio do exercício da reflexão, não impositivo, tendo
como resultado mudanças atitudinais.
O terceiro eixo temático (e suas categorias) difere dos eixos anteriores por contemplar a
interferência de uma categoria sobre a outra de forma mais explícita. Todos os sujeitos
demonstraram considerar o movimento inclusivo como diretamente conectado a uma série de
dimensões. Foram frequentes as dimensões política, técnico-científica e administrativa. Com
menor ocorrência, as dimensões pedagógica e reflexiva.
Consideramos que as dimensões pedagógica e reflexiva se relacionam mais diretamente à
tomada de consciência da responsabilidade coletiva que a inclusão representa e foi muito
válido que tenham aparecido, embora com menos frequência que as demais, visto que Silva
(2008) aponta o risco da educação inclusiva ser compreendida como a absorção da população
deficiente, limitando-se à convivência entre os alunos, por exemplo, quando não há esse tipo
de consciência.

Considerações finais
Os participantes da pesquisa não negaram o medo, o susto inicial, porém percebe-se que algo
está diferente, mudando, se movimentando. Relatos de reestruturação no currículo,
acessibilidade, recursos, parcerias e muito otimismo com relação à efetivação da inclusão nos
mostram que há pessoas nas escolas tomando consciência da indiscutibilidade do trabalho a
ser feito. Consideramos, neste caso, a ocorrência de um processo de objetivação
(MOSCOVICI, 2003), pois vai formando-se uma nova categoria a partir de novas
experiências.
Selecionar não só professores, mas também a equipe de direção e técnico-pedagógica foi
muito valioso, pois um só segmento não nos permitiria tratar de cultura escolar com
segurança. Embora tenhamos percebido que esta cultura não possa ser transmitida diretamente
através de entrevistas, as falas são permeadas pelos espaços, situações e pessoas que a
constituem, e trazem ao nosso estudo a contribuição de elementos que não participaram física,
mas discursivamente.
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O estudo das ações do cotidiano escolar, seja na influência sobre seus
ritos ou sobre a sua linguagem, seja na determinação de suas formas
de organização e gestão, seja na constituição dos sistemas
curriculares, sem perder de vista a troca entre esses elementos,
configura a cultura escolar. (SILVA, 2008, p. 73, grifos nossos).

Isso evidenciou nossa compreensão de que a identidade escolar não se define por equipes ou
funções, e que os sujeitos que falam da inclusão não o fazem de posições definidas. Todos
querem encontrar sentido, cotidianamente, administrando emoções tanto de decepção quanto
de conquista, tateando. E é admirável, pois é autêntico.

É preciso um enorme empenho para promover a transformação radical
em algumas crenças, atitudes e expectativas associadas ao ensino e
aprendizagem [...] toda a comunidade escolar necessita estar
sensibilizada e orientada para a construção de uma cultura inclusiva,
no interior das instituições escolares. (OMOTE, 2008, p. 31).

Este processo genuíno pela educação inclusiva é o que moveu este trabalho e deve mover
outros, que acompanhem os entraves e as superações que as escolas – representadas por todos
os seus sujeitos – venham a encontrar em sua luta árdua pela educação na diversidade.
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Resumo
O presente trabalho emerge dos encontros e das reflexões semanais do projeto CAPES –
OBEDUC - "Diagnóstico da qualidade de ensino no PROEJA: um estudo na Região Norte e
Noroeste Fluminense, foco nos aspectos formativos e metodológicos" desenvolvido na
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Configura-se numa pesquisa interdisciplinar em andamento, de base empírica qualitativa,
articulando conceitos da Sociologia bourdiesiana e da Teoria das Representações Sociais com
o objetivo geral de investigar o medo de escrever, objeto também afim com os campos da
Linguística e da Educação. Nesse sentido, busca-se apresentar como objetivo específico o de
identificar as representações sociais que os alunos do PROEJA apresentam em suas
dimensões política e social frente ao domínio que a escrita exerce sobre eles. Tem-se como
hipótese que o medo e a dificuldade de escrever não são individuais, e sim coletivos,
internalizados por meio do habitus, adquirido ao longo da trajetória escolar e que se manifesta
por meio de representações sociais. Para tanto, pretende-se desenvolver uma triangulação
metodológica que conjugue os seguintes instrumentos de pesquisa: o questionário, o banco da
fala e da escrita e o grupo focal. A tríade proposta orienta a pesquisa na direção de uma
descrição minuciosa dos detalhes das reações e das ações transmitidas pelo comportamento
que o aluno demonstra antes, enquanto e depois que escreve. Entende-se que por meio dessa
arquitetura metodológica a hipótese apresentada seja testada por meio dos diferentes
instrumentos utilizados. Nesse sentido, compreende-se que os alunos do PROEJA
compartilham representações e atitudes simbólicas em seu desenvolvimento educacional e
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social, seja por constrangimentos ou por empoderamentos, que fazem parte do processo de
construção de suas identidades na sociedade. E por isso devem ser explicitadas para, de forma
consciente, dar visibilidade ao ato de escrever como um direito social a ser conquistado.
Palavras-chave: Escrita, Habitus, Representações sociais, Identidade social, PROEJA

Abstract:
This paper emerges from meetings and weekly reflections from the project Capes - OBEDUC
- " Teaching quality diagnosis in PROEJA: a study in the North and Northwest Fluminense
with focus on formative and methodological aspects" developed at Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro. It sets up in an interdisciplinary research in progress, with
qualitative empirical basis, articulating Bourdieusian Sociology concepts and the Social
Representation Theory in order to investigate the fear of writing - object that also interfaces
with the fields of Linguistics and Education. Accordingly, aims to identify which social
representations PROEJA students have in their political and social dimensions, given the
difficulties and the fear of writing. The hypothesis is that the fear and the difficulty of writing
are not individual, but collective, internalized through the habitus, acquired along the school
time, expressing itself through social representations. For this reason, we intend to develop a
methodological triangulation that combines the following research instruments: the
questionnaire, the bank of speech and writing and focus group. The proposed triad orients the
research toward a thorough description of the reactions and actions’ details transmitted by the
behavior that the student demonstrates when and as they type. This way, it is understood that
the PROEJA students share representations and symbolic attitudes in their educational and
social development, either constraints or empowerments that are part of the construction
process of their identities in the society. And so they should be shown to, consciously, give
visibility to the act of writing as a social right to be conquered.
Palavras-chave: Proeja, Writing, Habitus, Social Representations, Social Identity

Introdução
O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) busca promover uma didática
diferenciada, tendo em vista necessárias mudanças nas práticas e nos olhares para com os
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alunos pertencentes a tal programa de educação, como também uma formação profissional
que favoreça a permanência e a aprendizagem dos estudantes. Isso é o que a LDB nº9394/96
em seu artigo 37, 1º§ orienta: "Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e
de trabalho, mediante cursos e exames".
A inclusão social, desse modo, é facultada pela modalidade através de um horizonte
sociocultural que possibilita valorar os saberes dos cidadãos trabalhadores como também
promover a renovação desses saberes, haja vista que a educação de jovens e adultos fora
representada, por muito tempo, como uma maneira de o aluno compensar o seu atraso escolar.
Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA)
representa uma dívida social não reparada para com os que não
tiveram acesso a e nem domínio da escrita e leitura como bens sociais,
na escola ou fora dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na
constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser privado
deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para
uma presença significativa na convivência social contemporânea.
(BRASIL, Parecer 11/2000)

Pensando no processo de construção da identidade do aluno PROEJA no ambiente escolar,
nos preocupamos com a especificidade de tal modalidade, uma vez que ela requer que esse
aluno se integre à sociedade. É pertinente discutir o quanto o estudante PROEJA é vítima,
muitas das vezes, do preconceito dentro da escola. Em dissertação defendida na Universidade
Federal de Alagoas, White (2012, p.31) nos deixa seu relato, que é bastante pertinente para o
trabalho:
Como coordenadora e professora dessas turmas, ouvi frases
preconceituosas sobre os estudantes dessa modalidade de ensino. Em
reuniões, alguns afirmavam que o mercado deveria escolher os
estudantes dos cursos regulares e não os de EJA. Outros comentavam
sobre as dificuldades desses alunos com a escrita, declarando que
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eram analfabetos, que não sabiam ler e escrever. Também defendiam a
ideia de que a escola não deveria trabalhar com tal modalidade, pois
seria uma “regressão”.

Esse é o ambiente no qual se forma a identidade do aluno PROEJA carregado de
representações sociais e de práticas habituais que vão se cristalizando, no decorrer do tempo.
Partimos do princípio de que tais práticas se legitimam como uma "verdade" que oculta as
forças políticas e ideológicas nelas implícitas. Nesse sentido, faz-se necessário discutir esses
pontos que, apesar de parecerem imperceptíveis, são marcantes no decorrer da vida dos
alunos.
Pensando na objetividade das bases legais que firmam o posicionamento do PROEJA, nosso
interesse surge através das falas remetidas pelos alunos diante da dificuldade, medo ou
insegurança que a escrita exerce sobre eles.
A partir do exposto, é que emerge a pergunta-problema: De que forma se dá o bloqueio e a
dificuldade na escrita? Quais são as implicações que acometem a insegurança linguística?
Esses questionamentos traçam a linha de raciocínio de uma pesquisa interdisciplinar, em
andamento, de base empírica qualitativa, articulando conceitos da Sociologia e da Teoria das
Representações Sociais, para investigar objeto próprio dos campos da Linguística e a
Educação. Desvendar essa trama de representações é o que nos propomos a fim de dar
visibilidade à dimensão do direito à escrita como expressão de comunicação fundamental na
construção da identidade social dos alunos PROEJA.

A Teoria Das Representações Sociais
Articulando todo um processo interdisciplinar, Moscovici (2007) engendra um estudo que
busca não só observar, mas também compreender, numa “sociedade pensante”, - termo
cunhado pelo autor - as circunstâncias em que os grupos se comunicam, tomam decisões e
procuram tanto revelar, como esconder algo, além das suas ações e suas crenças, isto é, das
suas ideologias, ciências e representações. Desse modo argumenta: "Quando estudamos
representações sociais, nós estudamos o ser humano, enquanto ele faz perguntas e procura
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respostas ou pensa e não enquanto ele processa informação, ou se comporta. Mais
precisamente, enquanto seu objetivo não é comportar-se, mas compreender". (ibid. p.43)
Ao assinalar o seu posicionamento, o autor, que tomamos como guia, argumenta que as
representações constituem um tipo de realidade, denominando-as de “escrituras do
pensamento” as quais são movidas por pensamentos cognitivos que tomam forma e
ambientalizam-se, a fim de representar “um aspecto real da relação entre nossos mundos
internos e externos” envolvidos em três formas distintas de pensamento: o primitivo, o
científico e o senso comum.
De acordo com Moscovici, dois mecanismos são utilizados para gerarem as representações
sociais: a ancoragem e a objetivação. Nesse sentido, afirma que:
A ancoragem é o primeiro mecanismo que tenta ancorar ideias
estranhas, reduzi-las a categorias e a imagens comuns, colocá-las em
um contexto familiar. Esse é 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. (MOSCOVICI, 2007, p.60)

Por meio dela, é possível ligar o que é estranho ao grupo a alguma Representação Social
efetiva, sendo que classifica e nomeia o desconhecido. Todavia, esse procedimento não é
neutro, o novo elemento é posicionado como positivo ou negativo, de acordo com o que é
conhecido pelo grupo.
Nesse cenário de conversão do desconhecido para o conhecido, tais mecanismos moldam a
base da teoria de que estamos tratando neste estudo e, conforme o estudioso social, o fato de
criar as representações sociais é explicado devido as suas propriedades cognitivas, as quais
foram chamadas de “familiar e não familiar”. Com o olhar voltado para os fenômenos
coletivos e mais, estritamente, pelas regras que comandam o pensamento social, as
Representações Sociais de acordo com Abric (1998, p. 28) são ao mesmo tempo:
O produto e o processo de uma atividade mental, através da qual um
indivíduo ou um grupo reconstitui a realidade com a qual ele se
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confronta e para qual ele atribui um significado específico. A
representação 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.

Para Jodelet (2001) o estudo das representações sociais deve ser articulado a elementos
afetivos, mentais e sociais, e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da
comunicação, as relações sociais que as afetam e a realidade material, social e das ideias sobre
as quais elas vão intervir.

O Habitus e as Identidades Coletivas
Foi Pierre Bordieu, sociólogo francês, quem tornou conhecidos, no século XX 1, o conceito e o
estudo do habitus e seu respectivo componente denominado de campo social e as suas
respectivas dimensões apresentadas como ethos, eidos e hexis.
Para ele o ethos, é a dimensão ética que designa um conjunto sistemático de princípios
práticos, não, necessariamente, conscientes, podendo ser considerado como uma ética prática.
Dessa forma, o habitus desperta nos indivíduos a necessidade de respeitar as normas e valores
sociais, facilitando a convivência e as exigências da sociedade. O eidos é a dimensão que
corresponde a um sistema de esquemas lógicos e cognitivos de classificação dos objetos do
mundo social, levando o habitus a traduzir-se em estilos de vida, julgamentos morais e
estéticos. A hexis é a dimensão que possibilita a internalização das consequências das práticas
sociais e, também, a sua exteriorização corporal.

Nessa conjuntura de conceitos e

direcionando para tais características desse corpo, Bourdieu (1992, p.175) afirma:
O habitus ou ethos de posição é um sistema de disposições duráveis,
estruturas estruturadas predispostas a funcionarem com as estruturas
estruturantes; isto é, como princípio que gera e estrutura as práticas e
as representações que podem ser objetivamente “regulamentadas” e
1

O conceito de habitus foi utilizado por Aristóteles (sec. IV a.C.), São Tomas de Aquino (sec. XIII) e Emile
Durkheim (sec. XIX). Bourdieu, no século XX, reapropria-se das noções anteriormente desenvolvidas por esses
pensadores, integrando-as ao seu sistema teórico de investigação social.
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“reguladas” sem que por isso seja o produto de obediência de regras;
objetivamente adaptados a um fim sem que se tenha necessidade da
projeção consciente deste fim ou do domínio das operações para
atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestrados
sem serem o produto da ação organizadora de nenhum maestro.

Sob a dimensão do medo de escrever, concebemos esse conceito para atrelá-lo às regulações
sociais exteriores e a subjetividade dos indivíduos. Compartilhando dessa mesma ideia, Setton
(2002, p. 61) realça que: "Habitus não é destino, é uma noção que me auxilia a pensar as
características de uma identidade social, de uma experiência biográfica, um sistema de
orientação ora consciente ora inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que predispõe
os indivíduos a fazerem suas escolhas”.
Sob a perspectiva das práticas, Miceli (2003, p. 71) aponta e explica que:
A prática é trazida para o território de confronto entre, de um lado, um
contexto definidor das condições sociais de produção do habitus que
as engendrou e, de outro, uma conjuntura das condições de operação
desse mesmo habitus, representando um estado particular do contexto.
Apesar de se haver ampliado o terreno de surpresa, ora dotado de uma
espécie de contingência previsível em certa medida, o habitus estaria
na raiz das possibilidades de apreensão dessa matriz de práticas de um
grupo ou de uma classe, assimilável ao que Bourdieu define como lei
imanente, internalizada por cada agente por meio de sua primeira
educação.

Dessa forma, o habitus, funcionando em um ambiente no qual habita o campo das relações e
das práticas sociais, fortalece a construção das representações e, conjuntamente, são levadas à
formação de identidades coletivas.

Desenvolvimento
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A triangulação metodológica conforme Denzin & Lincoln (apud Gurgel, 2007) tornou-se uma
importante ferramenta para a investigação qualitativa a qual está relacionada a um conjunto de
práticas materiais e interpretativas que permitem aprofundar a observação do objeto de
pesquisa.
Dessa forma, analisaremos três corpus de dados sob a perspectiva de uma mesma hipótese: o
medo e a dificuldade de escrever não são individuais, porém são coletivos, internalizados por
meio do habitus, adquirido ao longo da trajetória escolar, que se manifesta por meio de
representações sociais. Desse modo, o trabalho empírico dar-se-á por meio de diferentes
métodos de abordar o mundo das relações dos alunos do PROEJA com a escrita. O triângulo
será formado pelo questionário, pelo banco de dados da fala e escrita e pelo grupo focal.
Consideramos que tais instrumentos possibilitarão uma análise das dimensões coletiva,
individual e mediadora nas quais se inserem as Representações Sociais e o Habitus.
Remetendo-se à mesma hipótese, verificaremos se em cada corpus a hipótese se confirma.
Acrescentamos que esta orientação metodológica não só servirá para verificar a validade de
nossa hipótese, mas também para melhor caracterizar as relações dos alunos com a escrita,
dando-lhes visibilidade naquilo em aparentam naturalização. Conforme esclarece Gurgel
(2007) as tensões geradas por diferentes abordagens não anula uma ou outra prática
metodológica, pelo contrário, as insere num mesmo campo avaliativo, tendo em vista que a
triangulação não é pertencente a apenas uma área do saber.
Tal esforço metodológico deve-se à percepção da gravidade que os pífios resultados do ensino
da escrita da língua materna2, provocam quando são ampliados pela naturalidade com que se
responsabilizam os professores ou os próprios alunos por estes últimos "não saberem
escrever". Dar visibilidade a esta questão pode trazer à tona a consciência necessária de quão
naturalizado está o medo e dificuldade de escrever. Se o habitus é tão mais eficiente, quanto
mais naturalizado ele está, desconstruí-lo é um caminho para enfraquecê-lo.

Considerações finais
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O estudo estabelece-se como um meio pertinente e adequado às necessidades dos sujeitos
alunos do PROEJA que anseiam pela busca do conhecimento para que se possam produzir
saberes apropriados à proposta remetida pelas bases legais.
Esperamos, com o desenvolvimento dessa pesquisa, poder contribuir para reflexões a respeito
do ensino da Língua Portuguesa quanto às práticas de produção textual na sala de aula,
considerando a verificação da existência de um habitus em torno do medo que gera
insegurança linguística em detrimento à escrita.
Procuramos descobrir o que de coletivo existe no medo de escrever e o que a escrita
representa para esses alunos, na tentativa de descrever, o contexto em que a pessoa é levada a
reagir a um estímulo particular em relação à escrita e explicar, mais detalhadamente, suas
respostas subsequentes.
Tornar-se-á evidente que as representações que os alunos manifestarão serão derivadas de
visões e noções sobre a escrita que se interiorizam a partir de externalidades ao mesmo tempo
em que exteriorizam internalidades – processo próprio do habitus bourdiesiano –, sendo essas
externalidades e internalidades determinantes das reações dos alunos para com a escrita e
consequentemente das suas formações identitárias.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES SOBRE ENSINO E
APRENDIZAGEM MEDIADOS PELO COMPUTADOR
SILVA, Analigia Miranda – UNESP/Campus de Presidente Prudente
LIMA, Claudia Maria – UNESP/Campus de São José do Rio Preto

Resumo
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo geral identificar e
analisar os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a prática de professores dos anos
iniciais no uso do computador no processo de ensino e aprendizagem. Trataremos sobre os
resultados obtidos relacionados ao seguinte objetivo específico da pesquisa: identificar e
analisar as representações sociais dos professores sobre o uso do computador no processo de
ensino e aprendizagem. A pesquisa assumiu abordagem qualitativa com delineamento
descritivo-explicativo e possuiu duas fases de coleta de dados: a) aplicação de questionário; b)
acompanhamento da prática cotidiana dos professores de uma escola selecionada e entrevista
semi-estruturada. A análise dos dados se deu mediante análise de conteúdo. Por meio da
interrelação dos dados presentes no questionário, observação e entrevista, constatamos que há
um discurso que não coincide com a prática docente no uso do computador no processo
educativo. O aporte teórico expresso pelos professores participantes da pesquisa vai ao
encontro de pressupostos construtivistas e/ou sociointeracionistas, no entanto, a prática
docente se afina, prioritariamente, a pressupostos comportamentalistas, apontando para
questões de representação social. Apesar de os professores participantes se manifestarem
como construtivistas e/ou sociointeracionistas, não há embasamento nas suas falas e/ou
práticas que confirmem tais pressupostos. Além disso, a inserção de laboratórios de
informática nas escolas participantes da pesquisa está vinculada ao uso de módulos (softwares
educativos) pré-concebidos, fechados e com proposta de uso sistemático. Depreendemos que
a orientação teórico-metodológica dos módulos engessa a ação docente no uso do computador
para fins de ensino e aprendizagem, uma vez que a prática docente deve acompanhar a
orientação teórico-metodológica dos módulos, também fundamentados na vertente
comportamentalista. Associado a isso ou como causa dessas condições, temos a ausência e/ou
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insuficiência de formação docente para o uso do computador no processo educativo levando à
subutilização desse recurso nos processos de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Tecnologias digitais. Representação social.

Introdução
A educação contemporânea demanda reflexão sobre suas novas finalidades que se desvelam e
que se constituem em desafios às práticas pedagógicas. A introdução das tecnologias digitais
de informação e comunicação parece ser uma dessas novas demandas, pois provocam
mudanças na sociedade, nas relações dos sujeitos com o saber, bem como o surgimento de
novas necessidades de formação (KENSKI, 2003).
Propondo-nos a compreender o uso pedagógico que tem sido feito das tecnologias na
educação escolar, este estudo teve por objetivo geral a identificação e análise dos
pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a prática de professores dos anos iniciais do
ensino fundamental no uso do computador no processo de ensino e aprendizagem. Neste
trabalho, trataremos sobre os resultados obtidos relacionados ao seguinte objetivo específico
da pesquisa: identificar e analisar as representações sociais (MOSCOVICI, 2003) dos
professores sobre o uso do computador no processo de ensino e aprendizagem.
A prática docente e as tecnologias digitais de informação e comunicação na educação:
questões de representação social
Aliado ao resultado de mudanças nas formas de se relacionar, comunicar e conhecer,
propiciadas pelo avanço dos recursos tecnológicos, com o redimensionando de aspectos
socioculturais, políticos e institucionais, nos deparamos com a iminência da revisão de
currículos e práticas educacionais, decorrentes do surgimento de novas necessidades
formativas (NEVES, 2011).
Estas mudanças, que de fato estão ocorrendo na sociedade contemporânea exigiriam, de
forma óbvia, adaptações nos processos educativos e, consequentemente, no trabalho
pedagógico do professor que deveria ser (re) pensado para atender estas novas demandas. No
entanto, estas necessárias adaptações podem esbarrar em representações que impedem as
transformações almejadas.

1507

Entramos nesse momento no campo das representações sociais. Mas o que significa falar em
representações? O que entendemos por representações e como as vemos como elementos
capazes de influenciar ou não transformações no campo educacional? Ao falarmos sobre
representações, buscamos fundamentos na teoria das representações sociais (MOSCOVICI,
2003) que nos permite um amplo campo de análise para compreendermos o que pensa o
professor acerca do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação
escolar e o que fundamentam as suas práticas pedagógicas com o uso destes recursos.
Segundo Jodelet (2001, p. 22) representação social
É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo
prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto
social. Igualmente designada saber do senso comum ou ainda saber ingênuo, natural
essa forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento
científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos
cognitivos e das interações sociais.

Desse modo, as representações sociais se constituem de um sistema de ideias, valores e
práticas que têm por função possibilitar ao sujeito que se oriente e controle seu meio social e
material e permitir que a comunicação seja possível na comunidade na qual o sujeito pertence.
Isso se dá por meio da nomeação e classificação das variáveis e dos aspectos do seu mundo e
de sua história pessoal e social.
Sabendo que é por meio da linguagem, verbal ou não, que significados são repassados por
meio de um processo de comunicação socializada e, a partir daí, normas, regras e concepções
da sociedade vão sendo internalizadas pelo sujeito temos que, considerar em uma pesquisa
questões de representação social, nos permitirá captar o complexo movimento de
informações, valores, modelos, símbolos, desejos, normas e demandas que, articuladas,
circunscrevem o sentido do objeto para os sujeitos da pesquisa, determinando suas condutas e
comunicações sobre o mesmo.
Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que questões de representação social
(MOSCOVICI, 2003) podem determinar a forma como os professores fazem uso das
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Assim, conhecendo as representações
sociais docentes sobre o uso do computador na educação podemos inferir sobre as suas
práticas.
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Metodologia
Para responder aos objetivos pretendidos, a pesquisa assumiu a abordagem qualitativa
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986) de delineamento descritivo-explicativo (GIL, 2008), com duas
fases de coleta de dados.
A primeira fase deste estudo teve como instrumento de pesquisa o questionário de perguntas
abertas e fechadas. Como informantes da pesquisa, tivemos 42 professores atuantes do
primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, de seis escolas da rede municipal de um
município do interior de São Paulo, de porte médio, com aproximadamente 400 mil habitantes
e uma rede de ensino com 88 escolas municipais que atendem da educação infantil ao nono
ano do ensino fundamental.
As escolas participantes da pesquisa estavam inseridas em um projeto de inclusão digital 1,
vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Tal projeto caracteriza-se como uma rede de
comunicação digital que interliga as escolas do município e possui um sistema de
administração escolar e conjunto de módulos (softwares educativos) que são utilizados em
laboratórios de informática implantados nas escolas do município.
Para análise dos dados obtidos por meio dos questionários, selecionamos como técnica de
apreciação dos dados a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).
A segunda fase da pesquisa foi composta por observação e entrevista. Como informantes da
pesquisa temos cinco professores que atuam do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental
de uma escola dentre as seis inicialmente pesquisadas.
A observação ocorreu de forma semiestruturada, cuja técnica consiste em focar no objetivo
central da pesquisa, entretanto, sem desconsiderar outros aspectos que possam contribuir para
uma melhor aproximação da realidade observada (VIANNA, 2007). Sobre a característica da
entrevista, podemos denominá-la como semidirigida (SZYMANSKI, 2004), sendo afinada
com os objetivos da pesquisa.
Para análise dos dados da observação, optamos por organizá-los e tabulá-los de acordo com
uma matriz de observação, identificando ocorrências que vão ao encontro dos objetivos da
pesquisa, sendo geradas categorias relevantes. Para análise dos dados da entrevista,
selecionamos como técnica de apreciação a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), recurso

1

Por questões éticas, não incluímos o nome do referido projeto neste trabalho.
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utilizado na primeira fase da pesquisa. Relacionamos a análise dos dados da segunda fase da
pesquisa aos resultados obtidos na primeira fase.

Resultados e discussão
Iniciamos a discussão dos dados partindo da primeira fase do estudo realizada por meio de
questionário. Posteriormente, trazemos a análise dos dados da observação e entrevista, já que
entendemos ser necessária uma triangulação na coleta e análise dos dados, constituída por
questionário, observação e entrevista, com o objetivo de melhor aproximação da
complexidade da prática docente no uso do computador no processo educativo.
Os dados obtidos revelam o uso pedagógico do computador mais voltado para questões de
ensino do que para questões de aprendizagem. As expressões docentes indicam o computador
como ferramenta para o ensino em detrimento de uma ferramenta para aprendizagem ou para
a expressão do pensamento. Nesse sentido, temos representações sociais sobre ensino e
aprendizagem aproximando-se de práticas tradicionais (CHAIB, 2002).
Questionados sobre mudanças possíveis na prática pedagógica quando o computador é
utilizado no processo educativo os professores participantes focam mais a questão da
aprendizagem. Apesar de anteriormente a presença do computador no processo educativo
estar mais relacionado ao ensinar, quando questionados sobre mudanças de práticas com o uso
do computador a aprendizagem é colocada em evidência. Tal fato indica uma percepção pelo
professor, ainda que primária, de que a inserção do computador necessariamente implica em
uma nova postura voltada para o aluno e, consequentemente, para a aprendizagem. Esta
percepção docente é importante, pois, como afirma Mamede-Neves e Duarte (2008, p.785),
A escola terá melhores condições de cumprir seu papel de escolarizar
as novas gerações de nativos digitais se conseguirmos levar em conta,
na organização do currículo, nas práticas escolares e na escolha de
nossos métodos, formas de aprender que não se enquadram em nossos
paradigmas.
Sobre os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a prática docente no uso do
computador em processos de ensino e aprendizagem observamos ocorrências que se
enveredam tanto para o comportamentalismo quanto para o construtivismo, sendo que
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argumentos afinados aos moldes comportamentalistas são mais presentes. Argumentos como
reforço da aprendizagem, assimilação e construção do conhecimento permearam os discursos
docentes e, em várias ocorrências, em uma mesma fala. Depreendemos que questões de
representação social permeiam os argumentos dos professores participantes sobre o aprender
com o uso do computador, uma vez que diferentes abordagens de aprendizagem se fazem
presentes em um mesmo discurso.
A análise dos dados obtidos por meio do questionário, além de nos aproximar das
representações docentes acerca de pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a prática
pedagógica no uso do computador também nos aproximou das políticas de inserção das
tecnologias na educação escolar. No caso específico desse estudo a inserção do computador
nas escolas participantes da pesquisa não foi acompanhada de uma formação estruturada e
sólida dos professores, sendo desconsiderada a literatura acerca da informática educativa que
atribui especial importância à questão da formação docente, bem como sobre o aprender com
o uso do computador (PORTO, 2006; GARCIA, 2005; ZAVASKI, 2005).
Para embasar os dados obtidos por meio do questionário, recorremos à observação com o
objetivo de confrontar o discurso docente com a sua prática cotidiana.
Por meio da observação pudemos conhecer a prática cotidiana dos professores no uso do
computador no processo de ensino e aprendizagem e depreender os saberes mobilizados
quando este recurso é utilizado, bem como relacionar o discurso docente à sua prática
cotidiana.
Constatamos que o laboratório de informática da escola participantes dessa fase do estudo tem
sido subutilizado, uma vez que a ocorrência mais significativa em frequência é o uso de jogos
exclusivamente para fins de entretenimento. Em segundo lugar em frequência, temos o uso
dos softwares educativos do projeto de informática educativa do município os quais, em uma
análise realizada sobre eles, nos permitiram indicar que se aproximam da vertente
comportamentalista, na qual há a utilização de reforçadores e o ensino compreende a ação de
pequenos passos com propósitos pré-estabelecidos.
No terceiro momento da pesquisa, para compreender tais práticas no uso do laboratório de
informática, entrevistamos os professores participantes da etapa da observação.
Por meio das entrevistas reforçamos a constatação de que o pressuposto comportamentalista,
o qual permeia as práticas dos professores participantes da pesquisa, deve-se ao caráter dos
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softwares educativos que são utilizados nos laboratórios de informática, possuidores desta
orientação teórico-metodológica. Assim, apesar de os professores participantes acreditarem
que o uso do computador no processo educativo tenha que se apoiar em pressupostos
construtivistas e/ou sociointeracionistas, não utilizam tais abordagens em suas práticas
cotidianas. Associada a isso ou como causa dessas condições, temos a ausência, insuficiência
ou inadequação de formação docente para o uso do computador no processo educativo
levando à subutilização desse recurso (OLIVEIRA; HAGUENAUER; CORDEIRO, 2006).

Considerações finais
Para Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 60), “o impacto cognitivo das tecnologias reside nas
práticas dentro das quais elas são utilizadas, no seu papel de mediação das atividades
realizadas por meio dessas práticas”. No atual cenário, no qual os alunos representam e
significam o mundo de forma diferenciada, há a necessidade de um novo perfil de professor
possuidor de competências que vão ao encontro das necessidades formativas atuais. Dessa
forma, é necessário que o professor tenha clareza acerca de quais pressupostos teóricometodológicos mobilizar na orientação de sua prática com o uso das tecnologias,
contemplando suas intencionalidades pedagógicas.
Neste contexto de pesquisa, temos que a inserção do computador nas escolas
participantes da pesquisa não foi acompanhada de formação docente adequada e estruturada
para o uso desse recurso. Os dados revelaram necessidades, ausência ou insuficiência de
formação docente. Como decorrência desta situação, os professores acabam por utilizar o
computador de acordo com suas representações sociais sobre ensino e aprendizagem
mediados por esse recurso. Apesar de os professores participantes se manifestarem como
construtivistas e/ou sociointeracionistas, não há embasamento nas suas falas e/ou práticas que
confirmem tais pressupostos.
É necessário que novos saberes sejam incorporados à prática docente, o que demanda
uma formação condizente com este novo momento que atravessa a educação escolar. Cabe
oferecer bases formativas para que o professor compreenda o computador em suas
potencialidades e limitações no processo de ensino e aprendizagem.
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Resumo
A pesquisa propõe observar o que os professores pensam sobre o clima escolar e como
percebem o seu impacto nas suas práticas docentes. Participaram da pesquisa 25 professores
do ensino fundamental II de três escolas municipais da cidade de São Paulo. Inicialmente, os
sujeitos responderam a um questionário de perfil com questões sobre sua formação, razões da
escolha profissional, estados de realização ou de desmotivação com o trabalho e sobre os
significados de ser professor. Em um segundo momento, foi aplicado a Metodologia Q
(STEPHENSON, 1935) que procurou observar a convergência de julgamentos acerca dos
temas clima escolar e relações humanas no ambiente escolar. Esta metodologia observa a
interação entre diversas afirmativas que foram graduadas pelos sujeitos ao longo de uma
régua, de acordo com o grau de concordância atribuído a cada uma delas. A teoria das
representações sociais idealizada por Moscovici (2003) ofereceu o referencial teórico para a
interpretação dos dados obtidos com o questionário e com a Metodologia Q. Os resultados
indicam que o trabalho docente e a satisfação resultante dele esteve fortemente ancorado nas
práticas pedagógicas restritas ao espaço da sala de aula e ao contato do professor com o seu
aluno. Já os problemas que o professor enfrenta no seu dia-a-dia foram atribuídos a fatores
externos à escola. Os sujeitos parecem valorizar a comunicação com colegas de trabalho e
perceber que ela afeta o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. Eles atribuíram
importância a uma relação com os outros atores escolares, mas essa relação girou em torno da
ideia de harmonia, possivelmente excluindo os conflitos inerentes a essas relações. Faz-se
necessário compreender melhor o que os sujeitos entendem por essa relação e como percebem
os conflitos que devem surgir de um trabalho cooperativo com os diversos atores escolares.
Esse conhecimento é importante para que se delineie propostas de intervenção e de formação
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continuada no sentido de valorizar a contribuição do professor nas diversas dimensões da vida
escolar e ampliar a sua interação com os outros atores escolares.
Palavras-chave: Clima Escolar; Representações Sociais; Condições para a Docência; Relações
Humanas.
Introdução
A cultura escolar e o clima organizacional das escolas são temas que têm atraído a atenção de
pesquisadores (COHEN, et al. 2009; LÜCK, 2010) e fomentado debates no meio acadêmico e
profissional sobre o papel do elemento humano e de suas relações no ambiente de trabalho.
Isto porque, a dinâmica das relações entre os diversos atores escolares, suas formas de
comunicação e relações de poder, os padrões de comportamento e os valores compartilhados
por eles, que em conjunto constituem o clima escolar e a cultura organizacional de uma
escola, repercutem na prática docente e em todas as esferas da vida escolar (LÜCK, 2010). A
autora ressalta ainda que as propostas para a melhoria da qualidade da educação, no âmbito
das políticas públicas, são geralmente idealizadas sem o envolvimento da comunidade escolar.
Essas propostas contam com indicadores gerais de desempenho das escolas, com avaliações
sobre as condições para a docência, baseadas na estrutura física e material existentes e com o
quadro funcional. Entretanto, deixam de considerar os processos socioculturais internos às
escolas, as formas de associação entre as pessoas, os sistemas de comunicação, as definições
das relações de poder e como os sujeitos professores percebem a influência do desempenho de
uns sobre os outros.
Partindo-se desse pressuposto, a presente pesquisa objetiva acessar representações construídas
por professores em atuação sobre temas relativos ao clima de trabalho, considerando as
formas de relacionamento com colegas professores. A pesquisa objetiva também observar o
que os professores pensam sobre o impacto desses relacionamentos nas suas atividades
pedagógicas, pois o que se pensa sobre esse tópico influenciaria as práticas docentes e o
posicionamento dos professores diante das suas atividades pedagógicas e das atividades de
gestão escolar.
Segundo Lück (2010), para se conhecer o clima e a cultura organizacional de uma escola é
preciso refletir sobre como os sujeitos sociais “[...] se percebem e percebem sua atuação na
escola, em sua atuação cotidiana [...].” (p. 94). Assim, com o suporte da teoria das
representações sociais (MOSCOVICI, 2003), o estudo objetiva identificar representações
1516

sobre clima e cultura organizacional da escola, refletindo especificamente sobre temas como
satisfação com o trabalho, relações de trabalho, ambiente de trabalho e valores atribuídos ao
trabalho. Segundo Moscovici (2003), as representações sociais são conhecimentos de senso
comum em forma de conceitos, explicações e julgamentos. Esses conhecimentos são
originados das conversações cotidianas e possuem a função de possibilitar a comunicação
entre os membros de um grupo, orientar seus julgamentos, direcionar seus comportamentos e
permitir a sua localização em seus grupos de pertença. O entendimento das formas de
interlocução dos professores com os outros atores escolares e o que eles pensam sobre elas,
pode desvelar as concepções socialmente compartilhadas sobre suas funções no interior da
escola, sua atitudes e comportamentos em relação aos outros com os quais interage e como
percebem o impacto desse relacionamento na sua prática docente.

Metodologia
A metodologia de pesquisa combina análises quantitativas e qualitativas, fazendo uso de um
questionário de perfil que procura compreender quem são esses professores, por meio de
informações sobre gênero, idade e formação, além de informações sobre o posicionamento
desses sujeitos com relação à sua profissão. Participaram da pesquisa 25 professores de três
escolas públicas da cidade de São Paulo e as questões apresentadas a eles versavam sobre as
razões da escolha profissional, sobre os acontecimentos que os fariam mudar de profissão e
sobre estados de realização ou de desmotivação com relação a esse trabalho. Por fim, o
questionário procura acessar os significados de ser professor ao permitir que os sujeitos
revelem as características, qualidades e habilidades que julgam ser necessárias para o
desenvolvimento de seu trabalho. Este trabalho analisa as respostas a três destas questões que
se relacionam com a temática das condições para a docência e com o clima escolar: “Você se
sente realizado como professor?”, “O que mais o desmotiva a continuar ser professor?” e “O
que você valoriza em seu trabalho? Indique características, qualidades, habilidades exigidas,
etc.” Os dados coletados por esse questionário foram tratados pelo software Alceste e pela
análise de conteúdo (BARDIN, 1977). O Alceste possibilita a realização de uma análise
lexical automatizada e quantitativa dos dados textuais que, aliada à análise de conteúdo,
permite uma interpretação mais aprofundada das respostas.
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Foi aplicado também a Metodologia Q (STEPHENSON, 1935), que procura observar a
convergência de julgamentos acerca de um determinado tema e a escolha de um significado
para esses julgamentos. A Metodologia Q permite compreender padrões e modelos de
subjetividades e pode facilitar a definição de consensos e contrastes de visões, opiniões,
julgamentos, sentimentos e preferências. Observa-se, por meio dela, a interação entre diversas
afirmativas que são graduadas pelos sujeitos, ao longo de uma régua, de acordo com o grau de
concordância atribuído a cada uma elas. Nesse estudo, o sujeito professor examina um
conjunto de setenta afirmativas escritas em cartões e as classifica utilizando uma régua, que
varia da nota 0, para as afirmativas com as quais ele concorda pouco, até a nota 10, para as
afirmativas com as quais ele concorda muito, observando que essa graduação deve respeitar a
uma distribuição de frequência pré-determinada. Ao ordenar as afirmativas de acordo com
suas preferências, opiniões e julgamentos, os participantes expressariam os significados mais
subjetivos (Smith, 2001) e que revelariam o perfil desses sujeitos (Brouwer, 1999).
Os rankings individuais das afirmativas ou opiniões são tratados pela análise fatorial.
Stephenson (1935) propôs por meio da metodologia Q inverter essa análise ao correlacionar
pessoas e não as respostas. Essa inversão permite que um número pequeno de sujeitos seja
entrevistado, mas exige que se organize um número grande de afirmações ou itens a serem
classificados na régua. A correlação entre sujeitos e a maneira como classificaram as
afirmativas na régua indica pontos de vista similares ou segmentos de subjetividades (Brown,
1993). Se um segmento de pessoas ou clusters existe, eles podem ser fatorizados e descritos
como opiniões, preferências, julgamentos ou sentimentos em comum e esses indivíduos
podem ser analisados em relação a essas opiniões. A Metodologia Q descreve, portanto, uma
população de opiniões que circula nas conversações e identifica um cluster de subjetividades,
podendo revelar elementos de representações sociais sobre um determinado tópico. Dentre as
setenta afirmativas apresentadas aos sujeitos professores, algumas diziam respeito à temática
das condições para a docência, como salário, material de trabalho e infraestrutura. Outras, se
referiam à questão do clima escolar e abrangiam tópicos como relações de trabalho e
cooperação entre os pares e seus impactos nas práticas docentes. Esse estudo traz os
resultados da análise das afirmativas que se referiam especificamente ao clima escolar, ao
focar as relações de trabalho: “O clima de trabalho nas escolas é ruim” ; “As relações de
trabalho não afetam o desempenho profissional”; “Contribuo para a melhoria das relações de
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trabalho”; “Estabelecer comunicação com os colegas de trabalho é fundamental para o
professor”; “Dou valor a um ambiente de trabalho harmonioso”. A teoria das representações
sociais (MOSCOVICI, 2003) auxiliou na interpretação desses dados, pois a análise do ranking
das afirmativas indicaria não somente os elementos de representações mais salientes, como
também um conjunto de opiniões que formam um discurso sobre o tema em análise. Ou seja,
apontou para um conjunto de dizeres e saberes que se relacionam uns com os outros e que
sustentam um discurso mais abrangente sobre as relações de trabalho e o valor atribuído a
elas. Esses saberes encontrariam referência nas histórias de vida, nas culturas e nos processos
de formação, o que nos remete às representações construídas sobre esses temas.

Resultados
Dentre os 25 professores que participaram da pesquisa, 18 eram mulheres (72%) e 7 eram
homens (28%) e a média de idade era de 45 anos. Com relação ao tempo de serviço, a maior
parte afirmou exercer a profissão docente por um tempo maior a 6 anos. As respostas às três
questões do questionário foram analisadas conjuntamente formando um corpus textual que foi
tratado pelo software Alceste. Esta análise deu conta de 80% das unidades de contexto
elementar (UCE) e produziu cinco classes. A primeira classe, “responsabilidade”,
correspondendo a 16% das UCEs, contém as palavras “responsabilidade” (Ch2=8) e
“trabalho” (Ch2=3). No esforço de expressar o grau de satisfação e de realização com a sua
profissão os sujeitos deixaram transparecer a ideia de conclusão, de alcanço de um objetivo e
de desempenho: “trabalho realizado”(Suj. 3). Com a análise de conteúdo, observou-se o
surgimento de duas categorias: “o professor” e o “outro”. Quando se referem às satisfações
com a profissão, refletem que ela se deve ao esforço do próprio professor e à sua dedicação.
Quando referem-se aos problemas enfrentados, julgam que eles são reflexo das más condições
de trabalho e dos outros atores escolares: “Alunos não mais estudam e os professores são
responsabilizados” (Suj. 2).
A segunda classe, “fatores externos”, correspondendo a 23% das UCEs, contém as palavras
“boa/bom” (Ch2=19), “para” (Ch2=12) e “profissão” (Ch2=7). Essas palavras em conjunto
parecem exprimir os elementos que são importantes para o exercício da profissão. A análise
dessas palavras possibilitou identificar duas categorias. A primeira, “aspectos políticoadministrativos”, agrega os elementos que dizem respeito à gestão do seu trabalho e que,
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segundo os sujeitos, afetam a sua prática profissional. Dentro dessa categoria, identificou-se
seis expressões que se repetiram com frequência: “salário”, “valor”, “carreira”, “respeito”,
“sistema de ensino/políticas educacionais’ e “burocracia”. A segunda categoria “tempo”,
agrupa referências ao momento presente, com as seguintes expressões: “o quadro atual”, “há
tempos” e “nos últimos anos”. Em conjunto, essas falas revelam preocupações com as
condições de trabalho, político-administrativas, que vêm se deteriorando ao longo do tempo.
A terceira classe, “condições para a docência”, correspondendo a 21% das UCEs, contém as
palavras “mas” (Ch2=25), “não” (Ch2=25), “em” (Ch2=20) e “condições” (Ch2=11). Como
um todo, essas palavras indicam uma associação entre a pouca realização e desmotivação
profissional e fatores internos e externos à escola, formando duas categorias. A primeira é a
“escola e sua estrutura”, e a segunda é a “sociedade” e o valor que ela atribui à profissão
docente: “...as condições de trabalho precárias quanto ao espaço e à estrutura física” (Suj. 5);
“Desinteresse dos alunos, da sociedade, pais...” (Suj. 9).
A quarta classe, “interação professor-aluno”, correspondendo a 19% das UCEs, contém as
palavras “meu” (Ch2=23), “professor” (Ch2=10) e “aluno” (Ch2=6), que parecem pontuar os
principais atores escolares e como eles interagem. Uma análise mais aprofundada identificou
duas categorias: “o professor” e “o aluno”. A realização profissional do professor está de certa
forma condicionada ao tipo de relação que ele mantém com seu aluno: “...consegui marcar
meus alunos positivamente [...] me sinto realizado” (Suj. 15); “Ainda não me sinto realizada
porque ainda sou pouco respeitada pelos meus alunos...” (Suj. 3).
A quinta classe “precariedade”, correspondendo a 21% das UCEs, contém as palavras “baixo”
(Ch2=40), “salário” (Ch2=35) e “falta” (Ch2=30). Essas palavras parecem sugerir que o
salário, as precárias condições de trabalho e a desvalorização do magistério impactam na
satisfação dos sujeitos com relação à sua profissão.
Os resultados da metodologia Q indicam que os sujeitos se dividiram em dois grupos. O
grupo 1, composto por quinze professores, apresenta um perfil semelhante nas classificações
das afirmativas. Em termos de sexo, esse grupo é constituído por 73% de mulheres e por 27%
de homens, sendo que a maior parte deles se encontra na faixa etária entre 41 e 50 anos de
idade e trabalha há mais de seis anos nessa profissão. Nas respostas às questões fechadas do
questionário de perfil, 80% desses sujeitos afirmaram pretender continuar trabalhando como
professor, embora 60% deles manifestaram que não se sentem realizados ou satisfeitos como
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professor. A razão dessa contradição pode estar nos anos de experiência acumulados e nas
dificuldades de mudar de profissão, apesar da insatisfação. A proximidade com a
aposentadoria também inviabilizaria alterações profissionais.
Os dados da Metodologia Q trazem as estatísticas com o grau de importância atribuído a cada
afirmativa segundo o grupo 1, por meio das suas médias. As afirmativas “O clima de trabalho
nas escolas é ruim” (média = 4,3) e “As relações de trabalho não afetam o desempenho
profissional” (média = 3,3) adquiriram uma pontuação média na escala de concordância. A
atribuição de um valor médio a elas pode estar indicando que os sujeitos não concordam
inteiramente com a afirmação de que o clima de trabalho nas escolas é ruim, e que não
associam fortemente as relações de trabalho com o desempenho profissional. Já as afirmativas
“Contribuo para a melhoria das relações de trabalho” (média = 6,9), “Estabelecer
comunicação com os colegas de trabalho é fundamental para o professor” (média = 7,1) e
“Dou valor a um ambiente de trabalho harmonioso” (média = 7,2) obtiveram uma pontuação
alta na escala de concordância. Vistas como um todo, essas afirmativas parecem indicar que a
interação com os outros atores escolares é considerada importante para o desempenho do
trabalho do professor. Em segundo lugar, o professor relaciona um bom nível de interação
com seus colgas de trabalho com um estado de harmonia, o que poderia excluir dessa
interação os conflitos e a oposição de ideias. Estar em relação implicaria em considerar
posições diferentes, que muitas vezes exige um movimento de adequação, de revisão, de
redirecionamento de esforços e considerar as relações de poder, as hierarquias e as divisões de
trabalho e de responsabilidades. Essas relações vão além da manutenção de um canal de
comunicação entre os pares. Elas significam cooperar, debater, apontar contradições e propor
soluções para situações problema, e essa interlocução nem sempre se dá sem atritos e
conflitos.

Considerações finais
Os resultados do questionário mostram que o trabalho docente e a satisfação resultante dele
estiveram fortemente ancorados nas práticas pedagógicas restritas ao espaço da sala de aula e
ao contato do professor com o seu aluno. Por outro lado, percebe-se que os professores
associam o relacionamento com seus colegas com a sua prática docente. Entretanto, foi
possível observar pelo discurso dos professores que a boa relação com os outros atores
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escolares ancora-se na ideia de harmonia e amizade, sem considerar atritos e contradições
inerentes a essas relações. Faz-se necessário compreender melhor o que os sujeitos entendem
por essa relação e como percebem os conflitos que devem surgir de um trabalho cooperativo
com os diversos atores escolares. Esse conhecimento é importante para que se delineie
propostas de intervenção e de formação continuada no sentido de valorizar a contribuição do
professor na participação da vida escolar, na sua organização e na organização de seu próprio
trabalho.
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Resumo
Este estudo procura analisar as representações do índio em livros didáticos utilizados nas
escolas do ensino básico, do 4º e 5º ano, no período de 1991 a 2010, das comunidades
indígenas do povo Tenetehara/Guajajara do sul do Maranhão e decorre de pesquisa em
andamento no Mestrado em Educação, de uma Universidade Federal do Nordeste brasileiro.
Analisa como a temática é tratada em livros de escolas não indígenas utilizados nas escolas
indígenas e livros produzidos em 2010, no contexto do curso de formação de professores para
o magistério indígena, sendo esses últimos os principais recursos paradidáticos
disponibilizados aos professores indígenas que atuam nessas escolas. Destaca que grande
parte dos professores indígenas ressentem-se de conhecimentos mais aprofundados sobre a
temática e os livros didáticos colocados à disposição desses professores, refletem, muitas
vezes, uma representação que não corresponde à realidade atual, apresentando o indígena no
sentido genérico, como selvagem, rústico, primitivo e preguiçoso. Essas representações vão
sendo assimiladas pela sociedade não indígena e também pelos próprios indígenas, gerando o
preconceito que se enraíza e que é repassado de geração a geração. Sobreleva observar que a
temática ainda é relegada a um segundo plano e nesse contexto, as pesquisas sobre os livros
didáticos para as sociedades indígenas ainda se encontram incipientes. Este estudo considera,
também, a experiência da autora, enquanto profissional não indígena que tem atuado no
âmbito da educação escolar com esse povo, na região, há várias décadas. O estudo é
iluminado pela Teoria das Representações Sociais, inaugurada em 1961, por Serge Moscovici
e ancora a construção teórico-metodológica, privilegiando aspectos que, emanados dos textos
didáticos, adquirem consistência no modo de serem percebidos em determinado contexto
social. O estudo mostra que nos conteúdos veiculados no livro didático, o índio, muitas vezes,
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é representado de forma romanceada, idealizada, impessoal, distanciado do dia-a-dia,
descrevendo-o como pertencente a um povo do passado, sem história e em acelerado processo
de extinção. Dessa forma, o estudo busca descobrir novos olhares sobre o índio brasileiro a
partir dos livros didáticos analisados.
Palavras-chave: Índios. Livro Didático. Representações Sociais.

Introdução
O interesse pela realização deste estudo se deu em razão da minha experiência de trabalho
diretamente relacionada com povos indígenas no Brasil ao longo de mais de 25 anos,
enquanto servidora da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Exerci a função de

Programadora Educacional1 atuando no contexto da orientação e acompanhamento
pedagógico à educação escolar indígena em momentos anteriores à Constituição Federal de
1988, período em que o modelo da política de educação indígena era assimilacionista2,
visando à integração do índio3 à sociedade nacional.
Em decorrência dessa atuação na FUNAI, pude ao longo dos anos perceber as dificuldades
que os professores indígenas enfrentam no exercício de suas funções, decorrentes de uma
série de desafios, principalmente, falta de material didático voltado para a realidade desses
povos, infraestrutura das escolas e baixa qualidade nas condições de trabalho que lhes são
oferecidas.
Neste contexto da convivência, troca de informações e aprendizado com os povos indígenas,
em especial, com os que mantivemos maior contato, dentre eles, os do sul do Maranhão,
temos acompanhado a fragilidade da instituição escolar indígena, e a esperança que esses
povos nela depositam, por entenderem que lhes acena com possibilidade de conseguirem
melhores empregos no “ mundo do branco”.
Dentre os problemas acima apontados, destacamos o da utilização do livro didático,
considerando que as condições de trabalho que são oferecidas aos professores indígenas, nas
suas respectivas escolas, aliada à falta de qualificação profissional para o magistério, esses

1

As atribuições do Programador Educacional da FUNAI antes da publicação do Decreto nº 26/1991, consistiam
na execução das ações de educação escolar no âmbito das terras indígenas.
2
Corrente que preconiza a possibilidade de assimilação das culturas consideradas inferiores pela cultura
dominante. Dessa forma, os indígenas eram vistos como categoria social inferior, transitória e fadada ao
desaparecimento.
3
Os termos índio e indígena são usados neste trabalho numa concepção de igual significado.

1524

professores, quando utilizam livros didáticos, são aqueles disponibilizados pelo

poder

público, muitas vezes como único recurso de apoio didático. Alguns desses livros ainda
reproduzem posturas tradicionais relativas aos povos indígenas marcadas por preconceitos e
mensagens que podem gerar representações adversas relativas ao índio.
Esse entendimento decorre da percepção de várias representações que alicerçavam as antigas
discussões e ainda continuam presentes em livros didáticos atuais, revelando que o
reconhecimento da diversidade cultural não tem ocupado lugar de destaque no universo
escolar, uma vez que esses livros contribuem para a formação de sucessivas gerações e que
produzem novos conhecimentos.
Grupioni (1996, p.424) aponta que “[...] os manuais didáticos usados na escola ajudam a
formar uma visão equivocada e distorcida sobre os grupos indígenas brasileiros”. O ponto de
partida é que, apesar da produção e da acumulação de um conhecimento considerável sobre as
sociedades indígenas brasileiras, tal conhecimento “[...] ainda não logrou ultrapassar os muros
da academia e o círculo restrito dos especialistas”.
Nesse sentido, Grupioni (1996, p.425) acrescenta:

[...] O conhecimento produzido não tem tido o impacto que poderia
ter: os índios continuam sendo pouco conhecidos, e muitos
estereótipos sobre eles continuam sendo veiculados. A imagem de um
índio genérico, estereotipado, que vive nu na mata, mora em ocas e
tabas, cultua Tupã e Jaci e que fala tupi permanece predominante,
tanto na escola como nos meios de comunicação.

À luz dessas considerações, procuramos analisar as representações sobre o índio presentes nos
livros didáticos utilizados nas escolas situadas em aldeias do povo Tenetehara/Guajajara do
Sul do Maranhão, análise apoiada na Teoria das Representações Sociais, inaugurada em 1961,
pelo psicólogo social Serge Moscovici, que, apesar de não ter apresentado um conceito em
termos definitivos, situa as Representações Sociais como “[...] um conjunto de conceitos,
afirmações e explicações que se originam na vida diária no curso de comunicações
interindividuais, que criam, modificam ou cristalizam atitudes ou opiniões individuais do
grupo”. Elas são equivalentes, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das
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sociedades tradicionais, podendo até serem vistas como uma versão contemporânea de senso
comum (MOSCOVICI, 1984, p.181).
Ainda segundo Moscovici (1978, p.41), as Representações Sociais “[...] não são criadas
isoladamente por um indivíduo. Pessoas e grupos criam representações no discurso de
comunicação e da cooperação”. 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 podem desaparecer. Vale salientar, pois, que
quanto menos temos consciência de sua existência, em maior proporção sofremos a influência
das nossas representações.
Dessa forma, elas entram para o mundo comum, para o nosso dia-a-dia, quando discutimos
com nossos amigos ou no convívio familiar, escolar, etc.., e circulam na mídia, nos livros, nos
jornais que lemos e olhamos. As representações sustentadas pelas influências sociais da
comunicação constituem as realidades de nossa vida cotidiana e servem como o principal
meio para estabelecer as associações, com as quais nós nos ligamos uns aos outros.
Entendidas como “saberes do senso comum construídas nas relações entre os indivíduos”
Moscovici (2004, p.37), as Representações Sociais se caracterizam como fenômenos
dinâmico, constituindo-se em formas de conhecimento que servem, pois, para os indivíduos
se comunicarem e no cotidiano, se entenderem e se posicionarem sobre os mais diversos
temas. Essas representações são, portanto, “formas de conhecimento que circulam nas
sociedades, orientando comportamentos e condutas que passam a influenciar relações e
comportamentos sociais” (MOSCOVICI, 1978).
Fruto desse entendimento teórico, o estudo busca realizar esta análise, objetivando captar as
representações

do

índio

nos

livros

didáticos

utilizados

nas

escolas

do

povo

Tenetehara/Guajajara do sul do Maranhão.
Quanto à abordagem metodológica, optamos pela qualitativa que, segundo Minayo (2003,
p.21-22), “é a que melhor se coaduna ao reconhecimento de situações particulares, grupos
específicos e universos simbólicos”. Sobre essa abordagem, elucida a autora:

[...] Ela responde a questões particulares. Nas ciências sociais
trabalha, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado, ou seja, ela trabalha

com o universo dos
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significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores
e das atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos.
Inicialmente, realizamos pesquisa bibliográfica que, conforme descreve Severino (2007,
p.122), é feita “a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos impressos, como livros, teses, artigos”. Para isso, nos apoiamos nos autores
Grupioni (1996), Luciano Baniwa (2006), entre outros.
Sobreleva observar que, dentre as várias formas que pode assumir a pesquisa qualitativa,
optamos pelo estudo de caso, pois abordaremos um caso específico: como o índio é
representado nos livros didáticos utilizados nas escolas do povo Tenetehara/Guajajara do Sul
do Maranhão. O estudo de caso exigiu uma observação e atenção mais acentuada aliada à
sensibilidade para identificar as representações sociais que permeiam os conteúdos dos livros
didáticos utilizados nas escolas do povo Tenetehara/Guajajara.
A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo Bardin, (1977,
p.44), considerando que essa técnica “[...] incide sobre várias mensagens propiciando a
redução da complexidade de um conjunto de textos”.

Modos de vida do índio
Na pesquisa em andamento, elegemos como Classe Temática – O Índio no livro didático,
desdobrada nas categorias: “Modos de vida do índio”, “Mitos/Religião”, “Criança Indígena”,
“Trabalho” e “Consequências da Colonização”. Para esta apresentação, escolhemos a
categoria

“Modos

de

vida

do

índio”

que

se

desdobra

nas

subcategorias

Alimentação/Habitação/Hábitos e Família.
Para as subcategorias, oriundas de Modos de vida do índio, o material avaliado pela análise
de conteúdo temática resultou em 51 (cinquenta e uma) unidades temáticas, extraídas dos
textos contidos nos livros analisados.
A categoria Modos de vida do índio reflete os significados que os autores dos livros
atribuem às práticas do índio. Como se bem observa, os índios continuam a ser representados
nos livros, de forma arcaica: com instrumentos de caça e pesca (o arco e flecha), além de
manterem os traços característicos: a pintura, os adornos, entre outros. Isso demonstra que,
mesmo após os mais de 500 anos transcorridos do “descobrimento” do Brasil o índio ainda é
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representado de forma estática: usando tanga e uma variedade de enfeites, cortando os
cabelos conforme determinado costume, pintando o corpo, etc.., o que compõe um estereótipo
de índio presente nos livros didáticos.
Dessa forma, as subcategorias Alimentação/Habitação/Hábitos e Família, representam o
índio, como em descrições de um povo pertencente ao passado, a um tempo pretérito, e em
vias de extinção. Por exemplo: os índios andavam nus, viviam da caça e da pesca, suas casas
eram construídas de troncos e folhas, o trabalho era coletivo, etc... Segundo Baniwa4 (2006,
p.41) “[...] pairava na cabeça de muitos brasileiros serem esses os “verdadeiros índios”,
porque falavam suas línguas, viviam nas selvas nus e pintados e praticavam danças exóticas,
estranhas ao mundo do não indígena”. Ainda hoje, essa sociedade pensa os índios, segundo
representações, como se eles fossem peças de museu congelado no tempo, e que, o fato de se
miscigenarem ou incorporarem aos seus modos de vida elementos culturais

exógenos,

deixassem de ser índios. Nesse entendimento, conforme evidenciado por Bonfim (2006, p.40)
“ [...]as representações sociais tornam-se quase ‘naturais’, e imiscuem-se espontaneamente do
cotidiano nas mais diversas formas de expressão”.
Vale acrescentar que, hoje os índios vivem em situação de extrema pobreza, notadamente o
numeroso povo Tenetehara/Guajajara do sul do Maranhão, que luta pela oferta de políticas
públicas diferenciadas, enfrenta constantes invasões de suas terras e a devastação das suas
matas prejudicando a sua sustentabilidade, com a escassez da caça, da pesca e poluição dos
rios nas suas reservas.
Assim, a luta atual dos indígenas por qualidade de vida passa necessariamente pela
manutenção dos seus modos próprios de vida, o que significa formas de organizar o trabalho,
de dividir bens, de lutar por educação e saúde adequada e diferenciada, de contar história de
vida para as gerações futuras, de praticar rituais, de tomar decisões sobre a vida coletiva, não
se constituindo, portanto, em seres ou sociedades do passado, mas povo indígena brasileiro,
sobrevivente e resistente da história da colonização europeia.
Dessa forma, as representações que os livros didáticos veiculam não se coadunam com a atual
situação em que vivem as populações nativas neste país, marcadas pela reviravolta da história
traçada pelos colonizadores portugueses.

4

Gersem dos Santos Luciano Baniwa, índio do povo Baniwa, doutor em Antropologia Social pela Universidade
de Brasília e ex-Coordenador de Educação Escolar Indígena SECAD/MEC.
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Cabe enfocar que, a percepção do índio descrita pelos colonizadores pode ter dado origem a
representações diversas. Essas representações podem ter se originado a partir de descrições da
nova terra expressa pelos “descobridores”. Por exemplo: a carta de Pero Vaz de Caminha
escrita a D. Manoel, rei de Portugal, tornou-se a primeira escrita romanceada, inaugurando
representações que transitariam entre o Brasil e a Europa, ressaltando a natureza da nova terra
e comparando-a ao “Jardim do Éden”. Citando:
“[...] e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos
[...] águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa que,
querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo” E ainda: “[...] avistamos
homens que andavam pela praia: a feição deles é serem pardos, um
tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos.
Andavam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de
encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas. Ali andavam entre eles
três ou quatro moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito
pretos e compridos pelas costas”.(trecho da Carta de Pero Vaz de
Caminha ao rei de Portugal, em 1500, inserido no livro Terra das
Palmeiras).
Segundo Arruda (1998, p. 42) “[...] uma representação pode encobrir outra”. Nessa esteira,
durante a colonização, a representação da natureza e a exaltação ao exótico, representado pelo
índio, criatura bela, ingênua e inocente, com valores ecológicos, que viviam nas cercanias
paradisíacas, protetor das florestas, pouco capaz ou incapaz de compreender o mundo do
branco, com diferente forma de viver, são descrições longamente romanceadas na carta de
Pero Vaz de Caminha. Aludidas descrições, com detalhes como se fosse o paraíso,
reafirmavam o lugar da natureza e da raça no imaginário nacional, por certo, como uma
estratégia para a atração de outros colonos ao “mundo novo”, descartando a miséria nacional,
presente na dura realidade do Brasil cotidiano, representada pelos povos indígenas.
Assim, nos livros didáticos, o índio passa pela representação que remete ao seu histórico de
vida, ao diferente. E é nessa diferença que se dá a ancoragem: a figura do índio desde os
alvores da conquista deste país, e hoje, com os seus diversos modos de vida, “como se fosse
um espelho que pode separar a aparência da realidade” (MOSCOVICI, 2012, p.77).
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Algumas considerações
Este estudo objetivou analisar como o índio é representado nos livros didáticos utilizados nas
escolas do povo Tenetehara/Guajajara do sul do Maranhão. Os resultados obtidos, em caráter
inacabado, alusivos à análise, por meio da condensação de categorias relativas ao “Modo de
vida do índio”, oferecem indícios de que as representações veiculadas nos livros didáticos se
situam no âmbito das contradições.
Pelos estudos realizados, os manuais podem contribuir, nas escolas, para a produção de
conhecimentos já ultrapassados, pois, projetam uma visão distorcida do índio, seja pelas
ideologias dominantes, seja pela narração pouco criteriosa dos seus autores, ao representarem
a figura do homem nativo, como exótico, descrevendo-o como um prolongamento da
natureza, usando, basicamente, informações produzidas nos primeiros séculos da colonização,
fato que oportuniza a fusão de elementos contraditórios. De um lado, o bom selvagem, o
inocente, o irracional, o mítico; e de outro, o mau selvagem, capaz de barbárie, de
canibalismo, ambos, originados da temporalidade ancestral, que perpassa a representação do
índio até nossos dias (ARRUDA, 1998).
Dessa forma, podemos concluir que o índio é representado nos livros didáticos como se
pertencente ao passado do Brasil, cujo passado remete a três significações: os povos indígenas
são remanescentes em fase de extinção; estão desaparecendo em decorrência do progresso que
não tiveram condições de acompanhar; e, representam apenas a memória perdida da harmonia
desfeita entre o nativo e a natureza.
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Resumo
O presente trabalho trata-se de um recorte do estudo de Mestrado em Educação intitulado
Representações socioespaciais da cidade de Cuiabá-MT, segundo crianças e propõe
discussão em torno das representações socioespaciais da cidade de Cuiabá-MT, segundo
crianças de escolas da rede municipal da mesma cidade, a partir das categorias de topofilia e
topofobia. Surge com o objetivo de compreender as significações das crianças a respeito dos
lugares, identificando os motivos (critérios) pelos quais alguns se tornam atraentes (topofilia –
critério de escolha de lugares) e outros repulsivos (topofobia – critério de recusa) e parte do
entendimento da relação entre criança e espaço público como aspecto importante para o
desenvolvimento infantil. A orientação teórica adotada propõe articulação entre a Teoria
Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2009, 2010) e a Teoria das Representações Sociais
(MOSCOVICI, 2003), esta no diálogo com os estudos de Jodelet (1982, 2002), sobre os
Mapas Sociais de Paris, bem como os estudos de Tuan (1980, 1993), sobre a noção de lugar,
topofilia e topofobia. Sobre os procedimentos metodológicos, destaca-se que a apreensão das
representações socioespaciais, a partir das referidas categorias, deu-se pela identificação dos
núcleos de significação (AGUIAR, OZELLA, 2006) nas entrevistas semiestruturadas
realizadas com 40 crianças, dez de cada escola participante. A partir dos núcleos de
significação foi elaborada uma tabela de contingência, pela regra de contagem de presença e
ausência, e esta foi explorada pelo programa Microsoft Office Excel 2007, que forneceu um
gráfico das recorrências dos critérios que orientam os trajetos das crianças na cidade. A
análise das categorias de topofilia e topofobia possibilita delinear quais características da
cidade são identificadas pelas crianças e quais os critérios de escolha ou recusa de lugares que
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orientam os trajetos infantis. Além disso, permite a percepção de que o afeto em relação aos
lugares está intimamente ligado ao afeto entre as pessoas que neles convivem.
Palavras-chave: Lugares. Topofilia. Topofobia. Cidade.
Introdução
O presente trabalho propõe discussão em torno das representações socioespaciais da cidade de
Cuiabá-MT, segundo crianças de escolas da rede municipal da mesma cidade, a partir das
categorias de topofilia e topofobia. Surge com o objetivo de compreender as significações das
crianças acerca dos lugares, identificando os motivos (critérios) pelos quais alguns se tornam
atraentes e outros repulsivos, partindo do entendimento da relação entre criança e espaço
público como aspecto importante para o desenvolvimento infantil. Com base no referencial
adotado (descrito no resumo), a relação da criança com a cidade é pensada na perspectiva da
importância do espaço para o desenvolvimento humano e para a construção do conhecimento
social, de maneira que a cidade, por sua dimensão simbólica, histórica e socialmente
construída, transforma-se em referencial identitário para as crianças, podendo ser entendida
enquanto objeto de representação social presente e atuante na constituição da subjetividade
infantil. As crianças, sujeitos participantes deste estudo, são vistas enquanto atores sociais, na
perspectiva da Sociologia da Infância, a partir do conceito de criança sociológica
(SARMENTO, 2007), sujeitos que constroem sua identidade e sua condição cidadã nas
relações sociais, em contato com os conhecimentos que circulam em seu entorno. Diante
disso, a opção por crianças enquanto sujeitos de conhecimento surge com o propósito de
contribuir com os movimentos que buscam dar visibilidade social à infância, destacando-se
sua visibilidade científica e cívica.
Perspectiva teórico-metodológica
A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski (2009; 2010) entende o desenvolvimento humano a
partir da Lei Geral do Desenvolvimento Cultural, que destaca a importância da dimensão
social, das relações entre pares e com a própria cultura que inclui o espaço (ou meio). Este
último é essencialmente dotado de significados que são construídos nas relações entre pares e
com o próprio espaço, o que permite pensá-lo enquanto possibilidade, atuante (ou não) no
desenvolvimento da personalidade consciente, na medida de sua relação com a criança em
dada etapa desse desenvolvimento (VIGOTSKI, 2010), ou seja, a partir do conceito de
vivência, que significa a unidade da personalidade da pessoa com as particularidades do meio,
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da forma como está representada no desenvolvimento. Para o autor (2009), todas as relações
são mediadas por duas atividades humanas essenciais (VIGOTSKI, 2009), a de reprodução e a
de criação, que, ao contrário da primeira, pode ser definida como toda a atividade que resulta
na criação de novas imagens ou ações, sem reproduzir impressões e ações da sua experiência
anterior. Atrelado a esta última tem-se o conceito de reelaboração criativa (VIGOTSKI,
2009), que confere à criança o potencial criativo de significação do seu entorno social, o que
possibilita considerá-la enquanto sujeito ativo em seu próprio desenvolvimento, capaz de
ampliar suas possibilidades de atuação, a partir do próprio contato com o meio em que vive.
Em face do exposto, tem-se que apropriação da cultura pela criança não segue a lógica de uma
internalização passiva, ao contrário, considera que as crianças se apropriam da cultura, dos
significados, regras e costumes de seu meio social, mas, através da significação de suas
vivências, estas permeadas pela reelaboração criativa, atribuem sentido ao mundo cultural
onde estão inseridas. Assim, a constituição subjetiva das crianças acontece mediante suas
vivências, que carregam significações e interpretações pessoais, mas também são permeadas
pelo arcabouço simbólico construído no e pelo meio sociocultural.
Esse arcabouço simbólico do meio sociocultural possibilita pensar as significações infantis
pelo viés da Psicologia Social, a partir da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI,
2003; JODELET, 1982, 2001) que, em linhas gerais, entende as representações sociais
enquanto um conjunto de saberes práticos partilhados pelos indivíduos em seus grupos de
pertença, originados na vida cotidiana no curso das comunicações interpessoais, podendo ser
também denominadas de senso comum. Jodelet (2001) considera que a representação se
encontra em uma relação de simbolização e de interpretação com determinado objeto (a
princípio desconhecido) de natureza social, material ou ideal. Isso quer dizer que o sujeito, ao
simbolizar um objeto, constrói a representação que se coloca em seu lugar, fazendo presente o
que está ausente. Por sua vez, ao interpretá-lo, o mesmo sujeito confere-lhe significado.
A partir dessa proposta, entende-se que o ser humano enquanto ser social ligado a grupos de
pertença se apropria da realidade a partir do que é constituído na sociedade, mas também
participa de sua constituição, construindo representações mediante a elaboração psicológica e
social. Disso, entende-se que as representações “são socialmente valoradas e utilizadas numa
construção ativa pelo sujeito social em função das suas metas, e das significações sociais de
que o meio urbano é portador” (JODELET, 1982, p.7). A ideia do meio urbano como portador
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de significações sociais exemplifica o espaço como de ordem social, tornando possível
considerar que, além de ser objeto de representação, o espaço também adquire papel
importante na constituição da identidade pessoal e social, a partir da identidade dos lugares,
que traz um elemento de bem estar ao indivíduo, que, por meio da identificação com o lugar,
compensa as ameaças e medos externos (JODELET, 2002). Essa noção de identidade dos
lugares dialoga com o conceito de lugar, criado por Tuan (1980, 1983), que define que o
espaço se transforma em lugar à medida que é dotado de valor. Na mesma direção, o
conceito de topofilia significa o elo de afeto entre a pessoa e o lugar (TUAN, 1980), que, por
sua vez, refere-se à ideia de que o ser humano estabelece vínculo afetivo, no sentido do bem
estar, associado à dimensão simbólica, histórica e social do lugar. Em contrapartida, a
topofobia refere-se aos sentimentos negativos de medo, angústia, mal estar, também
associados aos lugares.
Finalmente, ao propor uma investigação com crianças, destaca-se o diálogo da Teoria das
Representações Sociais com a infância, a partir da proposta de Castorina e Kaplan (2003), que
destacam que o processo de construção do conhecimento da criança não é direto e passivo,
uma vez que a transmissão social é ressignificada e reelaborada pela criança. A criança
significa seu contexto social através de suas vivências e também por meio da apropriação das
representações sociais, de modo que ambas as perspectivas, da Teoria Histórico-Cultural e
Teoria das Representações Sociais, consideram a relação recíproca entre sujeito e sociedade e
compreendem a importância da dimensão social na construção do conhecimento, bem como o
papel do sujeito na reelaboração do mesmo. É nesse sentido que o presente estudo pensa as
representações sociais na infância e propõe uma investigação a partir de seus discursos.
Com relação aos procedimentos metodológicos, destaca-se que a apreensão das
representações socioespaciais, a partir das categorias de topofilia e topofobia se deu pela
identificação dos núcleos de significação (AGUIAR, OZELLA, 2006) nas entrevistas
semiestruturadas realizadas com 40 crianças. Os critérios para a seleção dos participantes
foram: crianças entre nove e 12 anos, estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, desejo em
participar da pesquisa e autorização do responsável mediante assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido1. Dessa forma, a partir dos núcleos de significação, que
abarcam o mesmo critério para escolha ou recusa, foi elaborada uma tabela de contingência,
1

O termo de consentimento livre e esclarecido destinado à criança também foi assinado por cada participante
como garantia do desejo em participar da pesquisa.
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pela regra de contagem de presença e ausência, e esta foi explorada pelo programa Microsoft
Office Excel 2007, que forneceu um gráfico das recorrências dos critérios que orientam os
trajetos das crianças na cidade e que possibilitou delinear quais características da cidade são
identificadas pelas crianças.
Análise de conteúdo dos critérios de topofilia e topofobia
Os núcleos de significação que expressam os critérios das crianças de escolha (topofilia) ou
recusa (topofobia) dos lugares da cidade se apresentam sistematizados no gráfico 1 a partir de
seus percentuais de aparição. Inicialmente serão explorados os quatro percentuais mais altos:
Gráfico 1 Percentual de aparição dos critérios de escolha e recusa de lugares da
cidade

2

A começar pelo critério de escolha dos lugares (topofilia), tem-se Lazer, esporte e passeio
com o maior percentual de aparição (43%), o que quer dizer que, das 40 crianças, 17 revelam
no discurso que mostrariam os lugares onde se divertem, passeiam ou praticam esportes “Mostraria o shopping, o Verdinho para andar de skate, o Bom Jardim e Águas Quentes,
porque são os lugares que eu me divirto mais” (Sujeito 33, sexo feminino, 10 anos). Em
seguida, tem-se o critério de Lugares de pertencimento, com percentual em 33%, que foi
estabelecido a partir do pronome possessivo (meu/minha), indicando que 13 crianças
mostrariam lugares como minha casa, minha família, minha escola, minha igreja, ou seja,
2

Destaca-se que uma mesma criança pode apresentar vários critérios em seu discurso e, por essa razão, a soma
dos percentuais não corresponde ao total de 40 crianças.
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instâncias de pertencimento - “Mostraria o shopping, a minha casa, o Centro da cidade, meus
amigos, minha escola.” (Sujeito 23, sexo masculino, 10 anos). Com 30% de aparição, tem-se
o critério Informação que indica que 12 crianças mostrariam determinados lugares para um
amigo “para ele conhecer”, destacando a importância do conhecimento de lugares novos “Mostraria o shopping, igual a minha prima. A minha prima, ela mora no sítio, ela vem para a
minha casa e eu vou mostrar o shopping, porque eu acho que ela nunca foi no shopping,
porque ela mora em Acorizal” (Sujeito 21, sexo feminino, 10 anos). O critério Estética e
gosto pessoal apresenta o quarto maior percentual (28%), que indica que 11 crianças
mostrariam lugares por serem bonitos ou porque gostam deles, sem necessariamente
especificar o motivo pelo qual determinado lugar se torna do agrado - “Mostraria o Manso,
porque o Manso é bonito, Manso tem um rio bonito” (Sujeito 5, sexo masculino, 10 anos).
Avançando para os percentuais referentes aos critérios de recusa de lugares (topofobia), notase Estética e gosto pessoal3 e Violência, drogas e prisão4 com o maior percentual (23%),
indicando que nove crianças não mostrariam os lugares feios, ou aqueles que não agradam por
motivos não necessariamente especificados, e também os lugares violentos, ligados ao uso de
drogas ou lugares onde se encontram pessoas perigosas e criminosas como a prisão. Em
seguida, encontra-se o critério de Doença e morte (15%), revelando que seis crianças não
mostrariam lugares como hospitais e cemitérios, uma vez que, para elas, a morte e a doença se
associam à tristeza e a momentos difíceis - “Eu não mostraria os hospitais porque na verdade
só quem é doente vai, e também é muito sofrimento, às vezes você vê, quase eu chorei no
hospital que eu fiquei com dó, um homem não estava conseguindo andar porque ele caiu de
moto, a perna dele abriu inteirinha, abriu tudo e ele estava todo costurado, de muleta. Às
vezes dá dó da pessoa” (Sujeito 11, sexo masculino, 11 anos). Com o terceiro maior
percentual (13%) está o critério Distância e dificuldade de acesso, indicando que cinco
crianças não mostrariam determinados lugares por serem muito longe e, portanto, de difícil
acesso - “O que eu não mostraria, o que não daria para mostrar é o Comper, a casa da minha
avó, porque é muito longe” (Sujeito 3, sexo masculino, 11 anos). Segue-se o critério de
Poluição e sujeira com 10%, que revela que quatro crianças não mostrariam lugares sujos ou

3

“Eu não mostraria o Dr Fábio, vamos ver outro, o Poção, porque eu acho um bairro muito feio” (Sujeito 9, sexo
masculino, 11 anos).
4
“Não mostraria os lugares perto de casa com os caras bandidos, perto de casa, que lá tem uns bandidos. Não
mostraria porque eles fumam” (Sujeito 12, sexo masculino, 11 anos).
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poluídos, como algumas praças e o Rio Cuiabá, por associarem tais adjetivos a sensações
ruins e, portanto, ao mal estar - “Não mostraria o Rio Cuiabá porque tem muita poluição... ele
iria ter que ir com o nariz tampado, que é muito fedor” (Sujeito 24, sexo masculino, 10 anos).
Considerando todos percentuais de aparição do gráfico, nota-se que o critério de Lazer,
esporte e passeio é o mais adotado para a escolha dos lugares (43% = 17 crianças) e destaca a
importância de lugares que dão certo na cidade (lugares alegres de Cuiabá), como Shopping,
zoológico, igreja, museus e o Aquário Municipal. Parece coerente que as principais causas do
bem estar das crianças, ou seja, lazer, esporte e passeio, incitem sentimentos topofílicos em
relação aos lugares que oferecem as condições para tais atividades. Nessa mesma perspectiva,
o critério de Pertencimento, que apresenta o segundo maior percentual para escolha (33% =
13 crianças), destaca a importância da família e dos lugares ligados a instâncias familiares que
acabam se tornando pontos de referência que orientam a circulação da criança na cidade. O de
terceiro maior percentual de aparição, Informação (30% = 12 crianças) pode indicar a
predisposição das crianças em conhecer novos lugares, revelando ainda que, para elas, o ato
de conhecer é importante e, mesmo, prazeroso.
Por último, destaca-se o critério de Consumo (13% = 5 crianças), não por apresentar alto
percentual de aparição, mas um percentual intermediário, o que permite pensar que, embora o
shopping apareça no discurso, não há destaque sobre o mesmo, ressaltando outros lugares que
se mostram mais interessantes às crianças. Nesse sentido, o shopping revela-se mais associado
ao lazer e passeio do que ao consumo, talvez por se tratarem de crianças de classes sociais
menos favorecidas. No tocante aos critérios para recusa de lugares, tem-se Estética e gosto
pessoal (23% = 9 crianças), Violência, drogas e prisão (23%) e Doença e morte (15% = 6
crianças) com os maiores percentuais, que apontam para a existência, desaprovação e recusa,
pelas crianças, de lugares feios e perigosos, destacando Cuiabá sob a perspectiva do medo,
seja ele da violência, seja da própria morte, e também medo da doença por conta do desprezo
por parte da cidade que não oferece condições adequadas de atendimento à saúde da
população.
Considerações finais
Percebe-se que, aliadas às prescrições dos adultos, a topofilia e a topofobia orientam a
mobilidade das crianças na cidade e, por isso, permeiam todo o discurso infantil. Além disso,
nota-se que as representações socioespaciais da cidade são orientadas pela relação de afeto
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com os lugares, seja topofílica, seja topofóbica, relação que se constrói em meio às vivências
que, embora sejam difíceis, no caso da topofobia, ou possuam caráter mais continente e
prazeroso, no caso da topofilia, são, na perspectiva do discurso, edificantes, permeando todo o
processo de constituição subjetiva e identitária das crianças, e revelando que o afeto em
relação aos lugares está intimamente ligado ao afeto entre as pessoas que neles convivem.
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DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO
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Resumo
Baseados na Teoria das Representações Sociais (Moscovici, Jodelet e Abric), buscamos conhecer
melhor, a partir do princípio que caracteriza a representação como uma forma de saber prático, ligando
um sujeito a um objeto, o que/como pensam estudantes do Ensino Médio de escolas públicas estaduais
situadas no Estado do Rio de Janeiro, sobre a prática relacional entre escola e comunidade em
pesquisa realizada entre os anos de 2008 e 2012. Por meio de questionários e entrevistas, obtivemos
informações sobre os processos que influenciam os convívios, as concepções comunitárias e as
relações com a escola. As análises permitiram compreender que as representações e práticas
estabelecidas amoldam-se às dinâmicas socioculturais que seguem, modificam ou transgridem as
regras estabelecidas fora de seus cotidianos. Há centralidade de representações em torno da educação.
Ela conforma sua importância para o grupo como base, salvação, elo, fonte, meta, boa escolha,
esforço, emancipação e direito. De forma idealizada ou buscada como fundamental, é uma referência
que parece estar articulada a ajuda, a comunicação, aos alunos, ao professor e ao respeito, como esteio
para a representação da relação escolacomunidade. Ao valorizarem a educação, os atores pesquisados
abrem caminhos para repensarmos as relações educativas entre as qualificações dos indivíduos e a
qualificação das comunidades nas quais se inserem. Nesta perspectiva, a centralidade da educação, de
forma ampliada, pode permitir pensarmos territórios educativos e não meramente escolares como
processo que reconstrua e dê sentido ao trabalho escolar, na medida em que se permite que diferentes
atores que afluem e habitam nestes territórios integrem e relacionem a experiência escolar com todas
as experiências de vida. No contexto da pesquisa as escolas, como formas, organizações e instituições
assumem diversos desafios nas suas “costuras” relacionais com as comunidades que atendem.
Dependem, nas suas ações, da conjugação de vários fatores que perpassam pela vontade e
engajamento de gestores e demais atores, mas, primordialmente, emergem da necessidade de
superação de situações limites vivenciadas.
Palavras-chave: educação de jovens, representações sociais, escola pública.
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Introdução
Neste trabalho objetivamos captar as representações sociais sobre a relação escolacomunidade, com
base nas escritas e narrativas produzidas, por jovens estudantes vinculados, diretamente, à rede pública
de educação do Estado do Rio de Janeiro. Utilizaremos ao longo desta pesquisa a expressão
escolacomunidade, de forma análoga ao entendimento adotado por Alves (2001, p.2) que para a
relação entre espaçotempo advogou que “um tem relação com o outro e só existe nesta relação”. Não
pretendemos com esta afirmação conformar nenhuma hierarquia, principalmente por entendermos que
as demandas sociais (comunitárias) têm força suficiente para servir como propulsoras das Políticas
Públicas, o que inverteria a nossa expressão para comunidadescola.
Segundo Gomes (1980), há na escola brasileira grande dificuldade de adaptação ao contexto social
imediato e às suas transformações, distanciando suas ações das necessidades existentes nos ambientes
culturais, psicossociais e socioeconômicos de seus entornos. A complexificação da cultura letrada e
civilizada nos faz assistir a uma convocação social da escola, feita por diferentes atores (econômicos,
políticos, midiáticos, culturais, educacionais, comunitários, entre outros) que buscam dela extrair para
além das técnicas elementares do ensino. Apesar disso, perduram dúvidas no quanto e de que forma a
escola tem conseguido intensificar seu relacionamento com o contexto social que lhe cerca e cujas
demandas vêm se tornando ampliadas.
Intentando não descolar o entendimento do contexto social mais amplo da realidade vivida pelos
atores que buscam seus atendimentos nas escolas públicas, esta pesquisa visa a contribuir para a
investigação dos sentidos endereçados à relação escolacomunidade em escolas públicas da Rede
Estadual de Educação do Rio de Janeiro por atores que são profissionais da educação e estudantes que
compartilham dos espaçostempos escolares e, também, membros das comunidades que habitam os
entornos destas escolas. Além de apresentarmos vozes advindas das entrevistas com diferentes atores
da comunidade escolar, nosso recorte se focou nos jovens estudantes que se encontravam cursando o
último ano do Ensino Médio.
Caminhos percorridos
Partimos da ideia norteadora de Jodelet para quem “[...] A representação social é sempre a
representação de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito). As características do sujeito e do objeto
nela se manifestam.” (JODELET, 2001, p, 27). Quando buscamos entender a relação
escolacomunidade, pensamos em complexus, blocos de sentido que se sintonizam, articulam, opõem e
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competem com outros blocos. Isto nos garante a tessitura de teias de significações fundamentais para
interpretarmos aspectos e conhecimentos da realidade em análise (PORTO, 2009).
Também valemos-nos da Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1994), que permite avaliar a estrutura e a
dinâmica das representações sociais, associada ao instrumento do Teste de Evocação Livre de
Palavras (TELP), permitindo a apreensão de conteúdos implícitos ou latentes de forma descontraída e
espontânea na interação entre os sujeitos participantes da pesquisa, induzindo a expressão de
significados.
Além de registros que retratavam com detalhamento eventos e processos instituídos de contato com as
comunidades, as quatro escolas (duas metropolitanas e duas extrametropolitanas) investigadas foram
escolhidas por possuírem, no entendimento obtido por meio das leituras de relatórios institucionais,
situações de transformações em seus perfis e de suas imagens junto às comunidades atendidas. Nesse
contexto, não tomamos a relação escolacomunidade como um objeto idealizado, uma condição
reificada. Ao contrário, as representações dos diferentes atores, que se envolvem com maior ou menor
intensidade nesta relação, revelam as suas condutas, contradições e concretizações possíveis, definidas
pelos encontros e desencontros “entre” escola e comunidade.

O que nos apontam os jovens atores da pesquisa sobre a escola e suas ofertas?
Entre as preocupações que fizeram parte deste trabalho apresenta-se, conforme Silva (1994, p. 1220)
“[...] do problema da relação entre culturas escolares e outras culturas sociais”. Tal tensionamento na
relação sócio-educativa afeta a articulação entre o princípio escolar da promoção educativa e o da
valorização dos traços e sistemas culturais.
Evidenciamos como as relações entre as culturas escolares e comunitárias são complexas, ora se
aproximando, ora se afastando. Elemento demarcado em falas sobre a própria história de construção
da relação escolacomunidade em cada uma das instituições.
Depoimentos dos pesquisados refletem processos de gestão, reações aos seus estabelecimentos e
mudanças e, também, dizem respeito à visão direcionada às comunidades e às escolas pelos atores
comunitários que seriam e são seus públicos beneficiários. Com exemplo identificamos: “[...] trabalhei
em 1993 e a gente atendia comunidade que não eram do bairro, era [...] de fora, as crianças não
valorizavam a escola, e este quadro reverteu, e agora há crianças do mesmo bairro, [...] houve uma
valorização muito grande da comunidade em relação à escola. [...] Me surpreendeu bastante
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comparando esses dois períodos (1993/2010), é uma outra escola. [...]” (Docente de Escola
Extrametropolitana 3).
Em outra escola também encontramos situações semelhantes, revelando transformações, envolvendo
ações de reconhecimento entre escola e comunidade, tais como: “[...] porque primeiro a gente tem
bastante amigo, sabe. E, antes, o pessoal que morava no meu bairro e que estudava aqui antes, eles
disseram a fama do CIEP é ‘CIEP Brizolão: entra burro e sai ladrão’, sabe? Então eles passavam essa
imagem. Mas aí depois que eu entrei e vi que não era nada disso, foi tranquilo. Agora eu tô magoada
porque eu vou sair daqui esse ano, né?” (Estudante de Escola Extrametropolitana 2).
Entendemos que os consensos na constituição da escola como democrática e democratizante, só
podem ser feitos a partir do confronto entre diferentes argumentações que confiram à escola renovado
entendimento sobre suas funções sociais.
A questão de evocação balizadora solicitou aos respondentes que escrevessem três palavras que
viessem as suas mentes quando os mesmos escutassem falar na relação escola-comunidade.
Requeremos que apresentassem justificativas para tais escolhas. Foram 157 respondentes,
especificamente para esta questão da evocação. O conjunto das palavras obtidas foi tabulado e
posteriormente tratado, utilizando-se o software Evoc 2000. Constituímos o quadro de quatro casas
(quadrantes da Figura 1) que explicita distribuição das palavras conforme suas frequências e ordens de
evocações. Para fins deste trabalho somente nos debruçaremos a respeito dos termos presentes no 1º
quadrante.
Na Figura 1, no primeiro quadrante apresentado, foram elencados os elementos educação, alunos,
comunicação, ajuda, aprendizagem, professor e amizade. Esses termos perfazem 187 ocorrências, ou
seja, 40,9% do total das evocações. O termo educação foi aquele que mais se destacou em função de
sua frequência (64 ocorrências e mais de 10% do total de evocações) e pela sua prontidão (1,531) nas
respostas surgidas entre os respondentes. Ele pode amalgamar os elementos que definem uma
centralidade da representação, pois sob diferentes aspectos tendemos a interpretar que a educação está
diretamente relacionada aos alunos, dependendo e fomentando processos que prescindem da
comunicação, que acabam sendo tomados como elemento que promove, por meio de ajuda, uma base
que pode constituir, ampliar ou necessitar de amizade, sendo efetivada pelo processo de
aprendizagem, cuja figura referencial é o professor.
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Figura 1: estrutura base e possíveis elementos constituintes da representação, em
razão da frequência e da ordem média das evocações, do termo indutor “escolacomunidade”, entre os estudantes das escolas pesquisados.
Frequência mínima da palavra: 5

Nº total de evocações: 457

Frequência das palavras

Nº total de palavras diferentes: 62
Ordem média das evocações

Inferior a 2
Acima ou igual a 18

Abaixo de 18

Superior a 2

27

Ajuda

1,960

24

Melhoria

2,292

21

Alunos

1,667

26

Parceria

2,423

20

Comunicação

1,900

21

Respeito

2,048

64

Educação

1,531

21

Professor

1,810

18

Aprendizagem

1,889

25

Amizade

1,778

5

Oportunidade

1,400

12

Conhecimento

2,083

12

Ensino

1,667

8

Diversão

2,500

13

Estudo

1,615

14

Interesse

2,357

12

Pessoas

1,750

6

Trabalho

2,333

16

União

1,813

6

Concluir-estudos

2,000

7

Projetos

2,143

16

Responsabilidade

2,688

Os

respondentes focam sua base num processo realmente complexo, a educação. Esse vocábulo foi tão
demarcado, que a palavra educação foi expressão única. Parecem imputar a este termo dimensões que,
uma vez lidas as suas justificativas, refletem idealizações da educação como elemento associado ao
indutor escola-comunidade. Tais idealizações mais frequentes apresentam a educação como base de
tudo e como salvação. Outro aspecto de destaque é que a educação foi também apresentada como elo
e, tal caracterização, dialoga com nosso entendimento da mesma como amálgama entre a escola e a
comunidade. Embora presentes, outros sentidos para a educação não preponderaram, entre eles dois –
forma de emancipação e direito – que nos chamam a atenção por estarem sendo difundidos como
buscas e conquistas sociais a serem atingidas em suas garantias e efeitos.
Outra palavra cuja frequência pode ser destacada é comunicação. Entendemos que dois foram os
sentidos que se fizeram presentes neste termo evocado. O primeiro baseou-se na ideia de comunicação
como forma de interação, um fim, uma afirmação prescritiva, no sentido de fortalecer a necessidade
da comunicação para um processo de interação melhor. Também evidenciamos que ela ainda parece
ser tomada como algo a fazer, um dever a ser concretizado, uma precisão entre “dois mundos
separados”. Suscitou-nos o sentido da comunição como pré-requisito, pré-condição, condição
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necessária para pactos, melhorias e oportunidades. Percebemos como alguns dos atores enfatizam em
primeiro lugar ou como maior importância o processo comunicativo como uma espécie de “portal”,
uma abertura para melhorias, mas também como uma intermediação. Este sentido se conjuga ao
anterior (forma de interação) na possível viabilização do encontro entre os dois mundos, uma maneira
ou caminho que precisa ser trilhado para que se promova a interação.
Outro termo trazido pelos respondentes foi ajuda e se remeteu a dois sentidos. O primeiro pautou-se
em ações escolares e o segundo voltou-se à ajuda aos que precisam. Demonstra-se um contexto no
qual a ação concreta é valorizada, a atenção aos mais vulnerabilizados é explicitada e a educação
comparece como uma espécie de amálgama de tudo isso. Sendo possível interpretar tal condição
como uma idealização do papel da escola e da educação na constituição do relacionamento
escolacomunidade, também não seria absurdo entender que, de fato, como esfera pública e instituição
voltada à formação para diferentes finalidades sociais, a escola e através dela a educação são buscadas
como pontos de apoio para tais finalidades. Para muitos, esse trabalho que é desenvolvido na escola
por meio da educação é literalmente uma ajuda, principalmente quando a escola passa a ser utilizada
como espaço de oferta de projetos e ações sociais voltadas a toda a comunidade ou a públicos
específicos.
Alunos foi outro termo. Ele foi expresso pela focalização dos alunos como essência. Escolhemos
turmas de estudantes de 3º ano de Ensino Médio, pois os entendemos como uma espécie de elo que
possui, por permanência, mais possibilidades de conhecer e conviver na sua escola pesquisada, assim
como também por serem pessoas cujos convívios comunitários tendem a se ampliar dentro e fora de
suas comunidades de origem/habitação. Não nos surpreende que tal termo aparentemente isolado
tenha surgido entre as palavras mais prontamente evocadas, pois por meio de um processo de
focalização (MOSCOVICI, 1978) os respondentes filtraram a informação questionada por um
direcionamento dos olhares que parte dos conhecimentos prévios, definidos a partir de seus espaços
pessoais e específicos de trabalho, estudo, convívio ou formação. Mas, o isolamento aparente não
condiz com o entendimento que temos deste termo (alunos), pois se encontra perfeitamente ajustado
ao termo mais evocado, educação, assim como ao último termo que o antecedeu em nossa
abordagem, ajuda.
Além disso, foi evocado o termo professor. Suas variações semânticas são mínimas. Tal vocábulo
pode assumir bastante importância por si só. Indiciamos que o termo professor estaria associado à
ideia de fonte que parece “jorrar” sob as formas de conduta, formação, desenvolvimento e ensino. A
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figura do professor, trazida ao primeiro quadrante, pode indiciar sua referência como elo ou fonte no
processo de integração para escola e comunidade, como possível ligadura referenciada entre os demais
elementos. Com forte grau de idealização, o termo demarca uma grande referência da escola. Resta,
entretanto saber se a idealização não escamoteia práticas concretas ou a ausência das mesmas por parte
do professor, no que diz respeito à relação escolacomunidade. Dizemos isso, pois as ações docentes
podem estar restritas aos processos formativos da escola e não ao processo de integração com a
comunidade.
Também inferimos a partir das evocações o termo aprendizagem. A interpretação que tivemos da
expressão nos levou a pensar em 5 sentidos atribuídos a mesma. No mais frequente, o termo
aprendizagem assumiu a função de ferramenta; instrumento que permite a superação ou a atuação
diante de determinadas necessidades, dando subsídios para vida comunitária. Possui a mesma uma
funcionalidade prática ou justificativa que se aplique como forma de ação diante das situações vividas
cotidianamente e que tenha importância social. Surgiu ainda como influência, capaz de exercer força
de regulação e de condução, perspectiva futura, uma vez efetivada, meta, mas também uma incerteza.
Também surgiu no valor intrínseco, ou seja, ao fato de que ela está acima de tudo. Nesta positivação
do papel da aprendizagem, compreendemos haver também uma chamada à sua eficiência. Porém,
nem todos os processos e ações desenvolvidos na relação educativa geram proveitos para seus
possíveis beneficiários. Colocá-la acima de tudo, indica, além de positividade, uma necessidade de
afirmá-la no contexto relacional, indicando riscos, caso tal condição de aprendizagem não seja
alcançada.
Ainda nos deparamos no 1º quadrante com a expressão amizade. Entendida por vezes como conexão,
a amizade também funciona como esteio. Com isso, o termo acaba por se aproximar de alunos, de
professor, de ajuda e da comunicação por meio do diálogo.

Considerando os aspectos revelados
A abertura e a ampliação do diálogo com a comunidade foi evidenciada como fator fundamental para
que transformações positivas ocorressem nas escolas pesquisadas e nos entornos. Tais ações refletem
movimentos e processos de gestão implementados pelas escolas, mais do que pelos sistemas. Escolas
e comunidades produzem táticas próprias de aproximação, que não escamoteiam dificuldades e
problemas. As representações dos grupos refletem positivações em conquista, que circulam como
novidades ainda por assegurar e naturalizar. Talvez sejam assim, pelas descontinuidades da política
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educacional fluminense e por seus impactos negativos sobre suas escolas e comunidades mantidas e
assistidas.
Na organização da representação da relação escolacomunidade os atores reforçam a importância da
educação, mesmo que o cenário educacional em nosso país não seja dos mais animadores. Frisá-la
nos parece reafirmar uma necessidade, um direito, mesmo que de forma idealizada. A educação como
polo, ao mesmo tempo, centraliza e irradia a relação, com outros elementos negativados e positivados.
Estes apontaram sentidos calcados em processos democráticos, relacionados à comunicação e à
participação. Embora não se oponham, estas sínteses indicam que costuras relacionais precisam ser
promovidas. Em nosso entendimento, isso serve como forma de chamar a atenção de todos e todas
que militam nesses espaços, inclusive dos seus gestores.
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O ANSEIO PELO RECONHECIMENTO DISTINTIVO DO ALUNO PRESENTE EM
SUAS REPRESENTAÇÕES ACERCA DO "BOM PROFESSOR"

SILVA, Milena Colazingari da - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

Resumo
O objetivo deste artigo é discutir a relação existente entre as representações dos estudantes de
licenciatura em Letras e Pedagogia acerca do "bom professor" e a expectativa dos mesmos
pelo reconhecimento do seu valor em meio ao ambiente escolar. A discussão aqui apresentada
resultou de pesquisa cujo propósito era conhecer os modos como os futuros professores
observam, compreendem e explicam a profissão, justificado pelo reconhecimento da
importância de estudos que se voltam para a descrição das representações que alunos em
cursos de formação inicial para a docência possuem acerca do trabalho docente. Os dados
apresentados neste trabalho foram reunidos por meio da sistematização de relatos
autobiográficos elaborados pelos alunos investigados e entrevistas destes que são estudantes
de uma universidade particular de baixo custo, localizada no Estado de São Paulo. Como
referencial teórico utilizou-se as noções de representação formulada por Roger Chartier e
Pierre Bourdieu, uma vez que a retomada deste conceito a partir da obra destes autores
permite a compreensão de que os modos de pensar dos agentes resultam do efeito da ação do
mundo social sobre os mesmos, destacando-se as lutas simbólicas travadas no espaço social
no qual estão inseridos. A partir da obra de Bourdieu também foi mobilizada sua concepção
de distinção. Esta definição mostrou-se útil para a elaboração da análise dos dados recolhidos,
tendo a pesquisa identificado que os alunos reconhecem como bons professores os docentes
que dirigem sua atenção de modo muito particularizado para as suas especificidades,
destacando-os dos demais colegas de seu grupo. Assim, as representações acerca do "bom
professor" podem ser entendidas como expressão dos interesses dos agentes sociais em
disputar posições de maior relevância no campo do poder, ilustrando a reprodução no sistema
de ensino das hierarquias do mundo social, com suas divisões que correspondem aos estratos
sociais e suas lutas por reconhecimento e distinção.
Palavras-chave: representação, bom professor, autobiografia e distinção do alunado.
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Introdução
A preocupação em torno dos modos como os estudantes de licenciatura pensam sua profissão,
insere-se no âmbito das investigações a respeito da construção da profissionalidade docente,
aqui entendida como o processo de internalização de comportamentos, conhecimentos,
valores e atitudes que constituem um conjunto de saberes mobilizados pelos professores no
exercício de sua prática profissional (Sacristán, 1995).
Durante a formação inicial dos professores os conhecimentos teóricos da área educacional
aproximam-se dos saberes práticos dos estudantes, adquiridos durante sua vivência escolar.
De acordo com Tardif (2000) os conhecimentos anteriores à formação profissional,
compostos por um conjunto de crenças e representações sobre a profissão docente,
dificilmente são alterados durante o processo de formação inicial, sendo posteriormente, os
primeiros a serem mobilizados no início do exercício da carreira. Elaborados individualmente,
tais saberes não dizem respeito somente ao fazer profissional, mas abrangem também os
modos de posicionamento do indivíduo frente ao seu trabalho e à sua profissão. Por este
motivo, Catani (2001) assinala a necessidade dos cursos de formação docente dirigirem sua
atenção para as formas como os estudantes, futuros professores, pensam a educação, uma vez
que os modos de ensinar assumidos pelos docentes são elaborados a partir da compreensão
dos mesmos acerca das situações de ensino, vivenciadas já em suas primeiras experiências
escolares.
O quadro teórico acima apresentado justifica as motivações da investigação conduzida, cuja
intenção foi pesquisar os modos como os estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia e
Letras entendem a prática daqueles por eles identificados como "bons professores", a partir da
rememoração de sua história de vida escolar e de seus professores marcantes.

O relato autobiográfico e a entrevista como recurso metodológico empregado na
identificação das representações acerca do "bom professor"
Ao reconhecer que a ação profissional do professor relaciona-se com suas experiências
prévias vivenciadas ao longo de sua história de vida escolar, o relato autobiográfico emergiu
como um instrumental metodológico adequado, ao ser capaz de favorecer, por meio da
lembrança das memórias escolares dos alunos dos cursos de licenciatura em Pedagogia e
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Letras, a produção de informações que expressem suas percepções e representações a respeito
da profissão docente e de suas práticas profissionais, especialmente no que diz respeito às
práticas dos "bons professores" que tiveram durante seu processo de formação, tendo em vista
identificar a concepção de ensino presente nestes, cuja identidade profissional está em
processo de construção.
A pesquisa optou pela investigação de estudantes dos cursos de licenciatura em Pedagogia e
Letras de uma universidade privada de baixo custo, localizada na grande São Paulo,
especificamente no município de Osasco, considerando-se a representatividade do ensino
superior privado como local privilegiado da formação de professores. Os alunos investigados,
matriculados tanto no período vespertino, quanto no período noturno, foram convidados a
produzirem um relato de suas memórias escolares, tendo como eixo central da narrativa seus
professores marcantes. Após a realização dos convites foi possível obter o número de
quarenta e três (43) relatos autobiográficos para realização de nossa análise.
Apesar da realização de inúmeros convites explicando a finalidade da pesquisa para os alunos
alvo desse estudo, houve uma resistência muito grande por parte dos mesmos em elaborar os
registros de suas memórias escolares. Diante desta circunstância, deu-se a incorporação da
entrevista como fonte de informação. O objetivo da entrevista era levar os alunos ao exercício
de rememoração dos professores que marcaram sua trajetória escolar, por meio de um
depoimento livre, que teve como ponto de partida as seguintes questões: Você teve
professores marcantes durante sua trajetória escolar? Como esses professores agiam?
Fazendo uso dessa estratégia, realizou-se o total de dez (10) entrevistas, as quais foram
gravadas, transcritas e analisadas a partir dos mesmos critérios adotados para o estudo dos
relatos autobiográficos.

O "bom professor" nas representações dos estudantes do curso de licenciatura em
Pedagogia e Letras
Considerando-se todos os relatos e entrevistas realizadas, os quais atingiram um total de 53
participações, pode-se afirmar que quarenta (40) diferentes adjetivos foram empregados com
a finalidade de caracterizar o "bom professor". Tais adjetivos são apresentados na tabela a
seguir:
Número de citações
14

Adjetivos empregados
preocupado (a)
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13
10
9
7
6
4
3
2

carinhoso (a)
atencioso (a)
paciente
amável; legal
amigo (a); dedicado (a)
calmo (a); incentivador (a)
alegre; enérgico (a); esforçado (a); humilde; simpático (a)
conselheiro (a); dinâmico (a); exigente; gentil; sério (a).

A partir dos dados presentes nesta tabela é possível afirmar que as características preocupado
(a) e carinhoso (a) com a aprendizagem dos alunos, delineiam o perfil de "bom professor"
para praticamente metade dos estudantes que participaram desta pesquisa (27citações a partir
de 53 relatos). Ao mesmo tempo, destacaram-se também os adjetivos atencioso e paciente
(19/53) sendo estas as qualificações acerca do "bom professor" que serão tomadas como
objeto de discussão mais detida neste texto.
A primeira e mais recorrente característica do “bom professor” foi preocupado, ou seja, os
alunos entendem que o professor ideal deve ter interesse pela aprendizagem dos alunos, fazer
com que eles de fato aprendam, mesmo que para isso tenham de explicar o conteúdo mais de
uma vez: “Na 8ª série tive uma professora que marcou: a Jesuína. Ela marcou porque eu
percebia que ela estava realmente preocupada com nosso aprendizado. Ela dava aula de
matemática e explicava quantas vezes fosse preciso e de várias maneiras e dava vários
exemplos de como nós poderíamos utilizar aquele conhecimento na vida real.” (Depoimento,
15).
Em outros depoimentos foi possível notar que a preocupação relacionava-se com a atenção
que o professor dedicava aos estudantes, fazendo com que eles se sentissem notados em meio
aos demais colegas de classe, tal como ilustra o relato a seguir: “(...) Eu não tinha interesse
nenhum em aprender aquela matéria, mas ela fazia questão de saber o porquê do meu
desinteresse e deixava bem claro que acreditava em mim. Como conseqüência da persistência
dela eu realmente aprendi naquele ano.” (Depoimento 40)
Considerando o segundo adjetivo mais empregado pelos estudantes, tal como o professor
preocupado, o professor carinhoso é novamente apresentado como aquele que centra seu
olhar no aluno, demonstrando ao estudante que ele foi de fato notado por seu professor,
destacando-se em meio aos demais: “Na 2ª série eu tinha uma professora que era um amor,
responsável e atenciosa. Não sei o porquê, mas ela tinha um carinho muito especial pela
minha pessoa (...) a professora quando me via sempre conversava comigo, (...) lembrando
que também dentro da sala de aula ela sempre estava ajudando e auxiliando em minhas
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tarefas (...)” (Depoimento 17). Os alunos destacaram também o fato do bom professor ser
carinhoso mesmo na hora de fazer cobranças, ao exigir do aluno uma postura mais dedicada
em relação à escola: “No primário eu não conseguia resolver as continhas de matemática,
mas eu adorava desenhar, a professora chamava a minha atenção, porém continuava
carinhosa comigo, o nome dela era Marli, hoje ela está com 72 anos.” (Depoimento 14)
O terceiro adjetivo mais citado foi atencioso. Convém mencionar que em parte dos
depoimentos seu uso teve a mesma intenção de caracterizar um professor que se dedicava aos
estudantes, tal como foi identificado o professor preocupado: “(...) Essa professora marcou
bastante na minha vida escolar, pois era uma profissional muito prestativa e atenciosa e eu
não me lembro de em nenhum momento ela ter se valido do autoritarismo para nos ensinar
(...). Depois disso veio a professora que ficaria conosco o ano letivo inteiro. Com um perfil
diferente da anterior, porém manteve a mesma dedicação e atenção para com os alunos. Não
era amorosa como a primeira, entretanto ela também marcou minha vida pelo seu
comprometimento.” (Depoimento 19). Em outros depoimentos, porém, o uso do adjetivo
atencioso assumiu a mesma intencionalidade de caracterizar o professor que notou o aluno,
fazendo com que ele se sentisse especial e diferenciado: “Ela me chamava de ‘minha
garotona’. Lembro de ter me sentido(sic) muito orgulhosa quando ela me escolheu para ser a
ajudante do dia: eu recolhia os papéis do chão sorrindo!” (Depoimento 15)
A quarta característica mais citada para descrever o bom professor foi o adjetivo paciente. De
forma geral, os depoimentos indicam que o bom professor é aquele que ensina com paciência,
sem se exaltar diante da não compreensão do conteúdo por parte do aluno, fazendo com que
este se sinta seguro e acolhido na sala de aula: “O professor que mais me marcou foi minha
professora da alfabetização porque o seu jeito e metodologia de ensino era acolhedor,
paciente e sincero (sic), com muito amor no que fazia.” (Depoimento 12). A paciência,
também expressa no tom de voz do professor, chega a ser entendida por alguns como
elemento fundamental para a promoção da aprendizagem. Quando esta não acontece, o aluno
chega a culpabilizar-se pelo fracasso, já que o professor fazia o seu melhor: “A professora
Irene, de português, ensino médio, marcou por causa da voz e da calma e paciência para
ensinar. Eu me sentia uma burra, pois apesar disso, eu não entendia nada de literatura.”
(Depoimento 15).
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A representação do "bom professor" e sua vinculação com a aspiração da distinção do
aluno no ambiente escolar
A observação das representações dos alunos acerca do "bom professor" permitiu notar que o
reconhecimento dos docentes e de suas práticas relaciona-se com a postura dos mesmos em
demonstrar seu interesse pelo aluno. Ao longo das entrevistas e dos relatos este interesse
manifestou-se de duas formas distintas: o interesse pedagógico e o interesse pessoal.
No âmbito do interesse pedagógico destacam-se os professores que demonstram seu empenho
na atividade de ensino e na promoção da aprendizagem de seus alunos. Este professor é
valorizado por seu comprometimento e pela disponibilidade em atender os estudantes em suas
necessidades, explicando os conteúdos de diferentes formas e por quantas vezes a retomada
dos mesmos seja necessária à promoção da aprendizagem dos mesmos. Os estudantes também
destacaram a paciência e a docilidade dos docentes, atitudes que terminam por promover os
sentimentos de amparo, segurança e acolhida, os quais favorecem a percepção dos mesmos de
estarem diante de profissionais que prezam seus alunos.
A importância que o professor dedica ao alunado remete à segunda modalidade de
demonstração do interesse docente, vinculada ao reconhecimento individualizado e distintivo
dos estudantes. Este reconhecimento particularizado é identificado nas situações de
demonstração da crença do professor no potencial do aluno e nas manifestações de desvelo, as
quais terminam por evidenciar o cursista em meio ao grupo de estudantes no qual está
inserido: "ela fazia questão de saber o porquê do meu desinteresse e deixava bem claro que
acreditava em mim"; "ela tinha um carinho muito especial pela minha pessoa" e "Ela me
chamava de ‘minha garotona’".
Presente nos modos de pensar e agir, o mundo social pode ser conhecido por meio das
representações individuais (Chartier, 1991). No caso desta pesquisa a interpretação das
representações dos alunos acerca do "bom professor" permite que as mesmas sejam
relacionadas às lutas de classe vinculadas a hierarquização da estrutura social, cujas posições
ocupadas relacionam-se com as estratégias simbólicas empregadas pelos agentes, em busca do
seu reconhecimento pelo grupo. Ao discutir a noção de espaço social, Bourdieu (1996) o
descreve como um campo de lutas, no qual os agentes envolvidos enfrentam-se a partir da
posse diferenciada de capitais específicos. Considerando-se o posicionamento do agente no
campo do poder, estarão mais próximos hierarquicamente aqueles que detiverem volumes
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similares de capital econômico e cultural, sendo estes entendidos como os mais eficientes
quanto à distribuição dos agentes no interior do espaço social.
Consequentemente, a disputa pelo poder termina por abranger a utilização de estratégias que
visam à conquista e a defesa da ocupação de posições dominantes no interior do campo. As
classes sociais, inseridas numa relação de combate, utilizam-se do capital nas suas diferentes
modalidades como recurso para participarem da luta que as envolvem. As vitórias
experimentadas pelos agentes em disputa terminam por conservar ou transformar a estrutura
social na qual os embates se dão, estando o espaço social constantemente submetido a
dinâmicas que visam a sua conservação ou transformação.
Os conflitos travados entre os agentes sociais, no interior do campo do poder, são lutas
simbólicas, rivalizadas nas relações cotidianas mais comuns entre os indivíduos, estando
presente nas maneiras de cumprimentar, na forma de dirigir o olhar ao outro, no
reconhecimento de um título, nas tentativas de conquistar uma vaga de trabalho, entre outras
situações. No caso dos estudantes aqui investigados, as lutas simbólicas travadas no espaço da
sala de aula envolvem as disputas pela obtenção do reconhecimento social, demonstrando a
presença do "senso de distinção" entre os mesmos, expressa pelo desejo de diferenciação
daqueles que lhes são mais próximos no espaço social (Bourdieu, 2007).

Considerações finais
De acordo com Bourdieu (2008) as formas de pensamento e de interpretação da realidade
formuladas pelos agentes são constituídas no interior de um espaço social que age sobre os
mesmos, atuando na configuração da maneira de se relacionar com o mundo e explicá-lo.
Nestas circunstâncias, as representações expressas pelos agentes emergem de sua inserção em
uma estrutura social hierarquizada, marcada por disputas pelas melhores posições no interior
do campo do poder. A observação das representações dos estudantes do curso de Pedagogia e
Letras a respeito de seus "bons professores" indica que o reconhecimento dos docentes está
em grande parte vinculado à diferenciação que o professor faz do aluno em relação aos
demais estudantes. Ao caracterizarem seus professores marcantes os alunos destacaram tanto
os que demonstram preocupação com a aprendizagem, quanto aqueles que notam sua
singularidade, entendida aqui como a manifestação de sua expectativa de distinção,
envolvidos que estão nas lutas simbólicas entre as classes sociais.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA FORMAÇÃO DOCENTE DOS
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE ESTADUAL

SILVA, Rejane Dias da - UFPE

Resumo
O presente estudo tem por finalidade, apresentar os resultados obtidos a partir da pesquisa: A
formação inicial do professor da rede pública estadual: um estudo das representações sociais,
os dados aqui apresentados dizem respeito aos professores que lecionam a disciplina
Educação Física. Tem como objetivo compreender o processo da formação inicial, a partir da
análise das representações sociais sobre formação. Para isso, percorremos dois caminhos
teóricos: Formação de professores e Representação Social, a fim de construir análises
explicativas para o problema de pesquisa. Participaram da amostra 100 docentes de Educação
Física que atuam na rede estadual de ensino nos anos finais do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio. Utilizarmos como instrumento para coleta e análise dos dados a técnica de
associação livre, (ABRIC, 1994), o mesmo apresentou como expressão estímulo formação do
professor de educação física. Obtivemos como resultados do questionário de associação livre,
480 palavras, das quais 63 diferentes, as mais evocadas tiveram frequência igual ou superior a
2. Os resultados mostram que as representações sobre a formação docente circulam em torno
das categorias conceitual, pedagógica, profissional predominando as categorias conceitual e
pedagógica no campo semântico.
Palavras–chave: Educação física; formação docente; representação social;

Introdução
O presente estudo tem por finalidade, apresentar os resultados obtidos a partir da pesquisa: A
formação inicial do professor da rede pública estadual: um estudo das representações sociais,
os dados aqui apresentados dizem respeito aos professores que lecionam a disciplina
Educação Física.
Quando se aborda a formação inicial do professor que atua na rede estadual inúmeras
questões surgem. Como esses professores se tornaram professor? Como constituem sua
profissionalidade? Quais suas representações sobre a sua formação?
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A partir do exposto objetivamos, nesse estudo, compreender o trabalho docente a partir da
análise das representações sociais dos professores da rede estadual que lecionam Educação
Física sobre a formação. Para tal, tomamos, como referências de análise, o processo de
formação inicial do professor e a Teoria das Representações Sociais como aporte teórico
metodológico. Tal fundamento teórico nos serviu como suporte, por compreendermos que o
sujeito é construtivo e não predeterminado, ou seja, elabora, reelabora e altera os significados
das coisas com as quais interage no ambiente social.
Assim, considerando que, segundo Dotta (2006), as representações sociais dos professores
são construídas com base na apropriação da prática, das suas relações e dos saberes históricos
e sociais, estudá-las possibilita a organização e a ampliação dos conhecimentos educacionais,
em especial quanto à construção da identidade deles, produzindo subsídios para entender as
suas necessidades profissionais, especialmente no que se refere à formação inicial.
Então, conhecer a representação social da formação baseada nos professores de Educação
Física pode ampliar o espaço de discussão acerca da formação constituída no espaço da
formação inicial.
Assim, tendo por base os questionamentos anteriores e o pressuposto de que o estudo das
representações sociais possibilita a compreensão das imagens, informações e atitudes
norteadoras de nossas práticas, temos como objetivo analisar as representações sociais dos
professores de Educação Física a cerca da formação. Em sentido mais específico,
pretendemos identificar o campo semântico das representações sociais dos professores a cerca
da formação; analisar as estruturas que organizam as representações sociais sobre a formação;
identificar os elementos que constituem o núcleo central dessa representação.
Utilizamos como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais desenvolvida por
Moscovici (1978) e demais autores da área, como Denise Jodelet (1989), Jean Claude Abric
(1994) e outros, porque as representações sociais podem contribuir no desencadear das
práticas educativas e possibilitar o acesso ao seu conhecimento.
Sendo assim, conhecer a representação social da formação baseada nos professores de
Educação Física da rede estadual pode ampliar o espaço de discussão acerca da formação
inicial desse profissional. Daí a contribuição da Teoria das Representações Sociais para esta
investigação, uma vez que ela pode permitir a identificação dos sentidos atribuídos à
formação, ao mesmo tempo, apontar constitutivos da representação correlacionados ao espaço
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ocupado pelo professor e, ainda, com igual intensidade, proporcionar reflexões para a prática
pedagógica desenvolvida no curso de licenciatura em Educação Física.

As representações sociais da formação dos professores de Educação Física
Segundo Abric (1994), o estudo das representações sociais necessita da utilização de
estratégias metodológicas, que, além de orientarem e fazerem emergir os elementos
constitutivos da representação, conheçam a organização desses elementos e sinalizam seu
núcleo central. Utilizamos como instrumentos de coleta e análise dos dados para apreender
os discursos dos sujeitos a associação livre (ABRIC, 1994), essa técnica de coleta de dados,
consiste em pedir ao sujeito que, a partir de uma expressão ou palavra-estímulo, escreva
uma série de palavras que lhe venham à mente. No estudo proposto o termo indutor foi a
expressão “ formação do professor de educação física”.
Sendo as representações sociais teorias do senso comum, segue que as técnicas de análise em
seu estudo procuram, de alguma forma, desvendar as ideias dos sujeitos sobre o objeto
investigado. Com base no levantamento do campo semântico, definimos as categorias que
emergirem das produções dos sujeitos. Para definição das categorias, tomaremos por base a
análise de conteúdo de Bardin (1977). Para tal, utilizaremos a análise temática, que é uma
técnica que tem como fundamento o critério semântico da análise categorial, onde todos os
termos possuidores dos mesmos significados são reunidos em uma única categoria. Trata-se
de uma identificação e classificação dos elementos de significação, na unidade de
codificação. Procede-se então à contagem de um ou vários temas ou itens de significação
presentes na mensagem, agrupando e reagrupando as diferentes atitudes sob a rubrica de
grandes categorias. Definidas as categorias, realizamos as estruturas que organizam as
representações sociais sobre a formação inicial do professor e em seguida com base nessas
estruturas identificamos os elementos que constituem o núcleo central da representação social
da formação docente dos sujeitos investigados.
Participaram da pesquisa 100 professores de Educação Física que atuam na rede estadual de
ensino nos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, nossa primeira observação
refere-se à variável sexo, nossa amostra foi constituída de (55%) do sexo masculino, e (45%)
do sexo feminino, em relação à faixa etária, a maior parte dos sujeitos (65%) encontram-se na
faixa etária de 18 a 20 anos.
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Obtivemos como resultados do questionário de associação livre, 480 palavras que foram
associadas à expressão estímulo (formação do professor de educação física), das quais 63
diferentes, as mais evocadas tiveram frequência igual ou superior a 2. Segue abaixo a tabela 1
com o campo semântico dessa representação.
Tabela 1 – Palavras associadas pelos professores de Educação Física à expressão “formação do
professor de educação física” (n= 63)
PALAVRAS
ASSOCIADAS
Saúde
Educação
Esporte
Bem estar
Responsabilidade
Ética
Dedicação
Corporeidade
Moral
Respeito
Disciplina
Inclusão
Lazer
Capacitação
Pesquisa
Competência
Profissionalismo
Inovação
Interdisciplinaridade

FR
48
38
18
14
13
13
12
11
10
10
10
10
8
8
7
6
6
6
5

PALAVRAS
ASSOCIADAS
Psicomotricidade
Vida
Criatividade
Desenvolvimento
Interação
Lúdico
Aprendizagem
Metodologia
Perseverança
Movimento
Esforço
Fisiologia
Comprometimento
Dever
Didática
Prevenção
Crescimento
Estudo
Qualidade de Vida

FR
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PALAVRAS
ASSOCIADAS
Socialização
Auto-rendimento
Oportunidade
União
Ensino
Qualificação
Produtividade
Cond. Físico
Desafio
Liberdade
Musculação
Disciplina
Anatomia
Trabalho
Ciência
Preparação
Coletividade
Formação
Estética

FR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos resultados dos questionários de associação livre.

Numa primeira análise dos dados observamos que o termo mais associado é saúde com
frequência 48, educação com 38 associações, seguida da palavra esporte com 18.
A fim de aprofundar a análise dos dados, elaboramos com base nas palavras associadas,
categorias que nos permitiram delinear de modo mais detalhado, o campo semântico das
representações sociais dos professores de Educação Física em relação a formação. Assim
sendo, as categorias criadas a partir dos elementos do campo semântico foram: conceitual,
pedagógica, profissional.
Na categoria conceitual, observa-se palavras relacionadas à área de conhecimento da
Educação Física, tais como (saúde, lazer, etc.). Na categoria pedagógica, como o próprio
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nome remete, verifica-se termos mais ligados à parte pedagógica da Educação Física (estudo,
ensino, didática, metodologia). Já na categoria profissional, percebe-se associações
relacionadas à atuação destes futuros profissionais, pode-se citar como exemplo:
(competência, qualificação, carreira). Para visualizar melhor essa categorização, segue abaixo
a tabela 2 com as palavras em suas respectivas categorias.

Tabela 3- Distribuição das palavras associadas por categorias
Conceitual
Pedagógica
Profissional
Saúde
Pesquisa
Responsabilidade
Educação
Interdisciplinaridade
Ética
Esporte
Aprendizagem
Dedicação
Bem-estar
Metodologia
Moral
Corporeidade
Didática
Respeito
Lazer
Estudo
Capacitação
Qualidade de vida
Ensino
Competência
Psicomotricidade
Disciplina
Profissionalismo
Desenvolvimento
Ciência
Vida
Lúdico
Formação
Comprometimento
Movimento
Interação
Qualificação
Fisiologia
Inovação
Produtividade
Prevenção
Criatividade
Trabalho
Crescimento
Preparação
Auto-rendimento
Cond. Físico
Musculação
Anatomia
Estética
Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos resultados dos questionários de associação livre.

Observa-se que a maioria das palavras associadas estão relacionadas às categorias da
dimensão conceitual e pedagógica, cada uma contribui com (40%) e (45%) respectivamente
dos termos, enquanto a dimensão profissional (15%), essa é a dimensão com menor
contribuição no campo semântico.
A visão quantitativa dos termos que formam as dimensões presentes no campo semântico em
estudo nos leva a inferir, à primeira vista, que a representação social da profissão docente de
educação física se circunscreve aos elementos das dimensões pedagógica e conceitual.
Percebe-se com esse dado que os docentes não se veem professores de uma área de
conhecimento, isso fica claro pelo fato da categoria profissional aparecer de forma
insignificante no campo dessas representações.
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Partindo da concepção de representação social apresentada por Moscovici, pode-se
compreender que as representações sociais que se evidenciam nos nossos dados, apenas
reproduzem os pensamentos construídos cotidianamente.
Ao nos reportar a Abric (1994), para se analisar a representação social de um determinado
objeto, é necessário compreender os elementos que compõem a representação e a sua
estrutura interna, desse modo, apresentamos os dados das palavras indicadas mais
importantes, uma vez que elas representam os elementos que compõem a estrutura interna.
Portanto, segue a tabela 3 com os referentes dados:
Tabela 3 – Palavras associadas ao termo “formação do professor de educação física – Indicadas como as mais
importantes (n=28)
Palavras

FR

Associadas

Palavras

FR

Associadas

Saúde

22

Didática

01

Educação

10

Ensino

01

Responsabilidade

06

Socialização

01

Dedicação

05

Ética

01

Disciplina

03

Pesquisa

01

Capacitação

03

Fisiologia

01

Criatividade

02

Moral

01

Qualidade de Vida

02

Esporte

01

Vida

02

Coletividade

01

Respeito

02

Liberdade

01

Inclusão

02

Comprometimento

01

Competência

01

Dever

01

Psicomotricidade

01

Ciência

01

Fonte: Dados organizados pela autora, com base nos resultados dos questionários de associação livre.

No levantamento das palavras indicadas como as mais importantes, podemos observar que a
estrutura interna da representação se organiza em torno das categorias evidenciadas no campo
semântico, assim temos conceitual que aparece com (48,7%); a categoria profissional, que
aponta (32,9%); a pedagógica aponta 18,4%.
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Os resultados mostram que as representações sobre a formação dos professores de Educação
Física circulam em torno das categorias supra citadas. Entre as mesmas, predominam na
análise geral as categorias conceitual e pedagógica. É

válido ressaltar que as palavras

relacionadas a categoria profissional também não são evidenciadas na estrutura interna dessas
representações.
Com efeito, e tendo o professor como centro de processo educativo que a formação docente
deve ser pensada. Sem fragmentação, mas sim como um processo e como tal não se inicia e
não se acaba na formação inicial. (CALDEIRA, 2001) Por mais completa que seja a formação
inicial, é por meio da prática docente reflexiva que o professor continua seu processo de
formação na escola. (CUNHA, 1996)
O processo de formação deve, portanto, ser entendido como um processo sempre inacabado,
em constante movimento de reconversão e a escola, reconhecida como um espaço
privilegiado de formação profissional (CALDEIRA, 2001).

Considerações finais
Esse estudo expressou a representação social que os professores de educação física da rede
estadual possuem em relação à formação, percepção essa que aponta que esses professores
não tem uma representação definida em torno dessa profissão, isso demonstra que boa parte
deles não esperavam ser professores e sim um técnico ou um profissional para atuar na área
de esportes e saúde e não para ser professor.
Diante do exposto, pode-se concluir que o trabalho docente é permeado por teoria e ações
práticas, requerendo permanente reflexão teórica-prática e constantes aprofundamentos. Sua
complexidade envolve a interação com os alunos, planejamento e gestão educacional do
ensino, avaliação, transformações curriculares, dentre tantas outras. Logo, a docência pode ser
considerada como uma forma privada de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em
que o trabalhador dedica-se ao seu “objeto” de trabalho, constituído por outro ser humano, na
esfera infinita da interação humana. Justamente por isso, faz-se complexa e interativa, em
permanente estado de tensão frente aos desafios impostos pela sociedade contemporânea,
contraditória, complexa e exigente.
Ensinar constitui-se, portanto, como um exercício de atuação, ao mesmo tempo com grupos e
com indivíduos, perseguindo fins imprecisos e, paralelo a isso, educando e instruindo. Tais
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características constituem tensões internas a profissão, pois, devido a própria natureza da
organização na qual trabalham, os docentes são convocados a resolver – ou ao menos tentar –
os dilemas que se apresentam no próprio ambiente organizacional.
Ser professor na pós-modernidade implica ter pluralidade de competências, versatilidade de
postura e atuação, fazendo-nos refletir qual o real limite do exercício da docência, até que
ponto permitir-se chegar – adequar-se; aceitar – sem deixar-se ser usurpada de suas
verdadeiras funções, sem encaixar-se – inconscientemente – em moldes de “salvadores da
humanidade”, responsáveis por todo o caminhar do país, levando sob os ombros, a evolução
da humanidade.
Assim, as nossas conclusões apontam para a necessidade da (re) construção da prática docente
dos cursos de licenciatura em educação física, bem como a inserção de ações efetivas para o
desenvolvimento de um trabalho que invista na valorização do professor no contexto
educacional brasileiro. Nessa perspectiva, o resultado desta pesquisa possibilitará reflexões
das práticas formativas de professores dessa área. Desta forma espera-se que esta pesquisa
possa possibilitar a análise das políticas públicas de formação inicial e quem sabe de
formação continuada dos professores que atuam na Rede de Ensino Estadual.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES SOBRE O ALUNO
SURDO: IMAGENS E SENTIDOS DA [EX]INCLUSÃO ESCOLAR
SILVEIRA, Andréa Pereira - Universidade Federal do Pará

Resumo
Trago para o debate as Representações Sociais de docentes sobre o aluno surdo por meio de
uma pesquisa empírica na qual busco como objetivo geral analisar as representações sociais
de professores do Ensino Fundamental sobre o aluno surdo e a influência destas na prática
pedagógica inclusiva. E de modo específico: (a) identificar as imagens e os sentidos
atribuídos pelos professores ao aluno surdo; (b) reconhecer como os professores
compreendem a Libras e se a relacionam à sua prática pedagógica com o aluno surdo no
ensino regular; e (c) verificar as especificidades da prática pedagógica na inclusão escolar do
aluno surdo. Os sujeitos são docentes que atuam com discentes surdos no contexto da
inclusão escolar na rede municipal de ensino em Ananindeua – PA. O levantamento de dados
consta de: entrevistas com roteiro semi-estruturado; observação in loco; diário de campo; e a
técnica de elaboração de desenhos. Ora apresento um recorte do estudo em questão, a fim de
discutir as imagens e os sentidos a partir de três categorias apontadas pelos professores: 1) O
isolamento; 2) A prática escolar contraditória; e 3) A barreira na comunicação. Vale
esclarecer que as categorias apresentadas neste debate foram suscitadas mediante a técnica de
elaboração de desenhos, na qual os sujeitos apontaram sua compreensão acerca do aluno
surdo, enquanto objeto de representação no contexto da inclusão escolar, e depois de
elaborarem o desenho, explicaram os sentidos que atribuíam a imagem produzida, bem como
nominaram (categorizaram) a figura produzida. Os resultados apontam barreiras no processo
de inclusão escolar do aluno surdo, pois os professores atribuem imagens e sentidos
excludentes que necessitam ser problematizados, tais como: a polarização entre o aluno surdo
oralizado é o não oralizado; a negação e o silenciamento da Língua Brasileira de Sinais no
contexto da escola inclusiva; a exclusão e o isolamento no espaço físico da sala regular e a
prática inclusiva considerada contraditória.
Palavras-Chave: Representações Sociais. Aluno Surdo. Inclusão Escolar. Exclusão.
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Introdução
O estudo das Representações Sociais de professores do ensino regular sobre o aluno surdo, na
conjuntura da inclusão escolar, contribui para compreensão de como os docentes, em seu
grupo de pertença, elaboram e partilham conhecimento sobre a realidade, haja vista que se as
pessoas surdas forem objetivadas em representações negativas, certamente as práticas
decorrentes de sua escolarização serão ancoradas na negação de suas potencialidades, em
preconceitos e práticas educacionais estigmatizantes.
Oliveira (2004) aborda que o professor utiliza as representações sociais como “filtros
interpretativos tanto para o seu relacionamento com os alunos quanto para o conteúdo da
disciplina que leciona” (p.16). Assim, essas representações norteiam ações tais como a
organização do trabalho pedagógico, planejamento e elaboração das atividades, bem como as
interações em sala de aula, ou seja, as representações materializam-se nos discursos e nas
práticas educativas. Por isso a pertinência de problematizar as representações sociais
elaboradas pelos docentes, vislumbrando identificar como interferem na construção de
práticas educativas e almejando que possibilitem uma relação de reconhecimento e respeito à
diferença e da diversidade no contexto educacional.
Nessa perspectiva, compreender como são elaborados e compartilhados o pensar sobre a
pessoa surda no cotidiano da inclusão educacional implica em analisar o movimento de
produção das representações sociais no contexto escolar. Isto posto, levanto como problema
de investigação: quais as representações sociais de professores sobre o aluno surdo e a
influência destas na prática pedagógica desenvolvida na perspectiva da inclusão escolar
desse aluno?
Pautada na questão-problema, busco como objetivo geral analisar as representações sociais de
professores sobre o aluno surdo e a influência destas na prática pedagógica inclusiva desse
aluno. E de modo específico: (a) Identificar as imagens e os sentidos atribuídos pelos
professores ao aluno surdo; (b) Reconhecer como os professores compreendem a Libras e se
relacionam à sua prática pedagógica com o aluno surdo no ensino regular; e (c) Verificar as
especificidades da prática pedagógica na inclusão escolar do aluno surdo.
Esclareço que este estudo consiste em uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa.
Spink (2009) ao considerar a natureza das representações sociais e suas implicações
metodológicas nas pesquisas que se ocupam de seu estudo, afirma que:

1566

As representações sociais enquanto formas de conhecimento, são
estruturas cognitivo-afetivas e, desta monta não podem ser reduzidas
apenas ao seu conteúdo cognitivo. Precisam ser entendidas, assim, a
partir do contexto que as engendram e a partir de sua funcionalidade
nas interações sociais do cotidiano (p.118).
Em virtude disso, destaca a pertinência da abordagem qualitativa a fim tomar “como ponto de
partida a funcionalidade das representações sociais na orientação da ação e da comunicação”
(SPINK, 2009, p.123).
A escola municipal de Ananindeua – PA, locus desta investigação, atende alunos com
necessidades educacionais especiais, entre os quais 4 alunos surdos, sendo 03 no Ensino
Fundamental e 01 na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Os sujeitos da pesquisa
são 10 docentes: destes 09 atuam com alunos surdos nas 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental
e 01 na sala de recursos multifuncionais.
Entre os procedimentos metodológicos adotados constam de: (a) revisão bibliográfica, na
qual destacamos: Moscovici (2009) e Jodelet (2005) sobre as Representações Sociais;
Oliveira (2004) na Educação Inclusiva; Quadros (2003; 2005), Perlin (2000) e Skliar (1998)
que abordam sobre Bilinguismo e os Estudos Surdos em Educação; (b) entrevista com
roteiro semi-estruturado (MINAYO, 2010); (c) observação in loco, norteada por um roteiro,
em duas turmas com alunos surdos; (d) diário de campo como instrumento de registro de
dados (LUDKE; ANDRÉ, 1986); e (e) técnica de elaboração de desenhos realizada com os
professores durante as entrevistas (VÍCTORA, 2000).
Vale pontuar que esta última consistiu na elaboração de desenhos, por parte dos professores
sujeitos da pesquisa, momento em que foram convidados a representar por meio de um
desenho a compreensão que tinham sobre “o aluno surdo”. Após elaborarem suas imagens
(desenhos), explicaram os sentidos que atribuíam as mesmas, ou seja, dimensionavam os
sentidos das imagens que registraram, a partir disto foram elaboradas as categorias analisadas
posteriormente mediante as falas suscitadas pelos desenhos.
Na análise dos dados empregou-se algumas técnicas da Análise do Conteúdo “que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN,
2010, p.40). Destaco que trago para o debate um recorte da pesquisa em questão, tomando
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como foco o objetivo específico de identificar as imagens e os sentidos atribuídos pelos
professores ao aluno surdo.

Representações Sociais sobre o aluno surdo
O acesso da pessoa surda ao ensino regular pressupõe o emprego de metodologias e
estratégias apropriadas a fim de proporcionar uma educação bilíngue, respalda na Lei
10.436/02 e no Decreto 5626/05. Assim, deve ser considerada a especificidade linguística e a
experiência visual do aluno surdo, sem isto a inserção desse aluno no ensino regular pode
configurar-se em uma vivência excludente ao invés de inclusiva, como se propõe.
Para Perlin (2000) a experiência visual da pessoa surda compreende o estabelecimento da
identidade cultural, pois “envolve rituais, linguagens, olhares, sinais, representações,
símbolos, modelos convencionais, processos profundamente plurais e culturais” (p.23).
Diante disso, o contexto da inclusão escolar do aluno surdo deve considerar seus traços de
identidade cultural e sua especificidade linguística a fim de promover não apenas a sua
inserção física no espaço da escola, mas garantir sua permanência com sucesso.
Assim, vislumbrando promover o debate apresento alguns dos desenhos elaborados pelos
sujeitos e as problematizações concernentes ao processo de exclusão-inclusão escolar do
aluno surdo elencados em três categorias temáticas: (1) O isolamento; (2) A barreira na
comunicação; e (3) A prática escolar contraditória. Tais categorias estão intrinsecamente
ligadas e apontam a compreensão dos docentes sobre o processo de inclusão escolar e suas
vivências.
O professor 1 representou o aluno surdo e atribuiu à inclusão desse aluno o sentido de
isolamento, conforme o exposto na Figura 1 e na sua explicação sobre a elaboração deste
desenho:
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Eu estou me baseando aqui no caso da sala de aula, os alunos
sorrindo, ouvindo, gritando, o professor falando. E o aluno surdo está
na dele isolado, calmo porque ele não está ouvindo nada, ele está
tentando. Então eu coloquei esse aluno aqui, que está com esse
aspecto calado. Ele esta tentando, mas não está conseguindo ouvir, ele
não está no mundo desse aqui. Então, as vozes, se propagam aqui, mas
não o atingem, elas passam. Eu tentei ilustrar dentro do contexto da
sala de aula, muitos alunos falando, o professor falando, mas o aluno
fica lá. Eles estão todos falantes. Este está sorrindo aqui, o outro
falando e esse aqui você vê que ele está isolado. Pouco interage com
os outros, ele fica lá na dele. (PROFESSOR 1).

Figura 1 - O isolamento.
Fonte: elaborada pelo professor 1.

Ao explicar o significado de seu desenho, o professor afirmou que os demais alunos ouvintes
conversam, sorriem, ou seja, interagem. O aluno surdo, por sua vez, encontra-se isolado
porque as falas não são compreensíveis e, afirma ainda, que o aluno surdo “não está no
mundo desse aqui”, ou seja, o surdo não está incluído no mundo que têm como referência os
ouvintes1.
Com base nessas constatações, é atribuído ao aluno surdo o sentido de isolamento e a sua
presença na sala de aula é traduzida em exclusão, registrado no descrito pelo professor 1
“isolado”, “calado”, “calmo”, e na assertiva “tentando (...), mas não conseguindo”, bem como
na representação da imagem em que aos ouvintes são delegadas referências de expressões

1

O termo “ouvinte”, de acordo com Quadros (2003) faz referência “a todos aqueles que não compartilham as
experiências visuais enquanto surdos. Interessante é que os ‘ouvintes’ muitas vezes nem sabem que são
chamados desta forma, pois é um termo utilizado pelos surdos para identificá-los enquanto não surdos.” (p.89).
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faciais e ao surdo essa caracterização é negada, assim como a sua interação, pois está afastado
dos demais.
Nesse ponto, é importante salientar também que a falta de representação dos demais órgãos
do sentido remete-nos à discussão de que a percepção visual e espacial da pessoa surda não
protagoniza o cotidiano da escola, tão pouco a Língua Brasileira de Sinais e dimensionada
como parte da ação pedagógica. Assim, os dados indicam a valorização do que falta em
detrimento da potencialidade e da experiência visual da pessoa surda, em virtude destas
últimas dimensões não ganharem visibilidade no contexto descrito pelo professor 1.
Em consonância com o isolamento do aluno surdo, apresento a representação da barreira na
comunicação expressa na Figura 2 pelo professor 2:

Figura 2 – A barreira na comunicação.
Fonte: elaborada pelo professor 2.

O professor 2 atribuiu à inclusão escolar o sentido de prejuízo para o aluno surdo e
incapacidade referente às dificuldades enfrentadas pelos docentes. Nesta perspectiva,
afirmou que a questão da comunicação é fundamental para a aprendizagem e expôs que na
primeira situação, à esquerda da Figura 2, o aluno surdo é oralizado e por isso o professor
considera estabelecer alguma comunicação, haja vista que na sua compreensão o aluno
entende o que ele fala. E na segunda situação, à direita da Figura 2, registrou um muro que
simboliza a barreira na comunicação, expressou ainda o docente que tal impedimento o
separa do aluno surdo que não oraliza e nem realiza leitura orofacial. Vale situar que a
compreensão e valorização da oralização como promotora da comunicação está baseada na
perspectiva do ouvintismo2.

2

De acordo com Skliar (1998) o ouvintismo compreende “um conjunto de representações dos ouvintes, a partir
do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e
nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte; percepções que legitimam
práticas terapêuticas habituais. (p.15).
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Outrossim, concernente a problemática da ação docente, a professora 3 elaborou a Figura 3,
na qual representa o que considera ser uma prática escolar contraditória:

Figura 03 – A prática escolar contraditória.
Fonte: elaborada pela professora 3.

A professora atribuiu à inclusão o sentido de frustração e limitação por parte dos
professores e silêncio, isolamento e acomodação por parte da aluna surda. Ao explicar seu
desenho destaca a contradição da prática docente, pois aponta que os alunos ouvintes
conversam entre si - enquanto ela ministra sua aula - e a aluna surda está isolada, identificada
pela letra B à direita da Figura 3. Desse modo, a docente explica: “na turma o que mais tem é
barulho, não sei se ela consegue captar. Uma contradição barulho aqui e aqui, e o silêncio,
uma acomodação” (PROFESSORA 3).
Nessa via, a docente aponta o sentido de contradição na dimensão barulho x silêncio.
Contudo, a contradição que necessita ser explorada é a do aluno surdo isolado em uma
proposição que seria ao contrário, inclusiva.
Somando-se aos sentidos de silêncio, isolamento, acomodação e exclusão, saliento nas
imagens apresentadas, a ausência do debate do papel da Língua Brasileira de Sinais na
educação da pessoa surda, pois mesmo diante de legislações que asseguram a educação
bilíngue para os surdos no Brasil, a Libras foi silenciada nessas representações, deixando
implícita a falta de familiarização com essa língua nas práticas desenvolvidas na sala regular
no contexto da educação inclusiva.

Considerações finais
Nessa investigação o aluno surdo é representado como isolado e excluído. Essa representação
se desdobra em materializações, em objetivações, tais como: a barreira na comunicação; a
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polarização entre o aluno surdo oralizado é o não oralizado; o isolamento na sala de aula; e a
prática inclusiva considerada contraditória.
Diante disso, existem barreiras atitudinais, metodológicas e linguísticas postas no processo de
inclusão escolar, tais barreiras precisam ser desconstruídas, haja vista que para alcançar a
construção de sistemas educacionais que respeitem e valorizem as diferenças enquanto teias
da complexidade humana não se pode desconsiderar as especificidades inerentes ao aluno
surdo, em favor de uma forma de saber e ensinar fundamentada na experiência da maioria
ouvinte. Isto posto, não cabe em nome da inclusão promover uma prática excludente para o
aluno surdo, na qual apenas o acesso físico é possibilitado sem a garantia de usufruto de uma
educação bilíngue.
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Resumo
Esse estudo tem o objetivo de verificar as representações sociais de alunos-professores do
curso de pedagogia sobre a deficiência física. A deficiência física é uma categoria social que
ao longo da historia foi vivenciada pelo olhar da desigualdade social, do preconceito, e da
anormalidade. As representações sociais (RS) são modalidades de conhecimento prático,
formadas no cotidiano dos sujeitos, inscritas dentro de um referencial e de um pensamento
pré-existente, dependentes de um sistema de crenças, ancorados em valores, tradições e
imagens do mundo e da existência e se apresentam dinamicamente com uma rede de idéias,
metáforas, valores, experiências práticas e imagens mais ou menos interligadas. Participaram
da pesquisa oito (08) alunos-professores de uma instituição de ensino superior. As
informações foram levantadas por meio de questionário padronizado e entrevista. O
questionário referia-se a caracterização dos participantes. Nos resultados as idéias
significantes que mais apareceram foram: normalidade, desrespeito e preconceito, políticas
publicas ineficiente e falta de apoio. Esses resultados indicam que os alunos-professores
constituem uma rede de significados acerca da pessoa com deficiência física,

esses

significados estão ancorados na experiência cotidiana e a um modelo de da deficiência.
Palavras-chave: Deficiência. Deficiência física. Representações sociais.
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Introdução
Este artigo constitui-se de uma parte da tese de doutorado ainda em construção cuja temática é
a deficiência física representação de si e do outro. Trata-se de um estudo preliminar cujo
objetivo é verificar as representações sociais de alunos-professores do curso de pedagogia
sobre a deficiência física
A deficiência física é uma categoria social que ao longo da historia foi vivenciada pelo olhar
da desigualdade social, do preconceito, da discriminaçao, do estigma e da anormalidade. As
deficiências físicas caracterizam-se a nível motor por uma perda de funções motoras e por
práticas culturais mais amplas, assim como a experiência pessoal de cada pessoa com
deficiência. As deficiências físicas podem ser congênita, adquiridas, temporárias,
recuperáveis, definitivas ou compensáveis. As deficiências físicas adquiridas, mais freqüentes
são a lesão medular por trauma na coluna vertebral e as amputações. A pessoa com
deficiência física adquirida reinterpreta valores e resignifica sua vida, podendo ou não,
reproduzir o modo como o grupo convive com a diferença corporal, que pode ser um modo
estigmatizante e preconceituoso. Pensar o deficiente físico como diferente é vê-lo pela
perspectiva da patologização, da exclusão e de todo um discurso hegemônico de um grupo
sobre o outro.
Compreendida tradicionalmente por um paradigma médico, uma ótica privada e individual a
deficiência, foi vista como um fenômeno patológico ou anormal, com restrições corporais,
precisando de tratamento e uso da medicalização. A pessoa deficiente é alguém inadequada
para a sociedade, provocada pela lesão corporal e pelas restrições de capacidades resultantes
dela e os avanços na medicina, na reabilitação, genética e biomedicina proporcionariam
tratamento para uma melhor qualidade de vida (DINIZ, 2007; SANTOS, 2008).
O modelo social em oposição ao paradigma e discuti socialmente a questão da desigualdade
no estudo da deficiência e desloca a visão individual. A deficiência no qual passa a ser vista a
partir da relação indivíduo e as condições da sociedade, mudando o foco das limitações
funcionais para os problemas sociais e as limitações ambientais, as barreiras culturais e
econômicas. Nesse modelo são consideradas toda uma a organização social e política, saúde e
direitos, a opressão e discriminação que uma com deficiência vivencia (DINIZ, 2007).
Esse estudo tem o objetivo de verificar as representações de alunos do curso de pedagogia
sobre as pessoas com deficiência física. Tem como aporte a teoria das Representações Sociais.
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As representações sociais (RS) são modalidades de conhecimento prático. Uma forma de
organizar imagens e linguagens, realçando e simbolizando atos e situações que nos tornam
comuns. Tem como particularidade ser socialmente construída e partilhada, um modo de
compreender e comunicar o que nos já sabemos. São formadas no cotidiano dos sujeitos,
inscritas dentro de um referencial e de um pensamento pré-existente, dependentes de um
sistema de crenças, ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da existência e se
apresentam dinamicamente com uma rede de ideias, metáforas, valores, experiências práticas
e imagens mais ou menos interligadas. As RS constituem a realidade, o self, as características
de uma pessoa ou grupo e revelam as crenças, costumes, valores e o imaginário de um grupo
(MOSCOVICI, 1978, 2009; JODELET, 2001).
Os processos constituidores das Representações Sociais são ancoragem e objetivação que se
encontram em relação dialética. A objetivação refere-se às informações e noções relativas ao
objeto, abstratas e complexas que são filtradas e transformadas em imagens concretas,
significativas e familiares. A ancoragem refere-se a assimilação do objeto da representação
em um sistema de valores de um indivíduo através da denominação, classificação e rotulação,
os quais implicam o estabelecimento de uma rede de significações em torno do objeto,
relacionando-o a valores e praticas sociais partilhadas pelo grupo e dá sentido ao objeto que
se apresenta à nossa compreensão.
A representação social caracteriza-se por ser representação de um objeto, apresentar um
caráter imagético, por ter um caráter simbólico, significante, construtivo, autônomo e criativo,
sendo intercambiáveis a sensação e a idéia, a percepção e o conceito. Se de um lado a RS é
uma representação mental, pois fornece uma visão do objeto: está em seu lugar, torna presente
quando o objeto esta distante ou ausente. Por outro lado é também um conteúdo concreto do
ato de pensar, carregando a marca do sujeito e de sua atividade, tendo um caráter construtivo
e reconstrutivo, autônomo, criativo, de interpretação do objeto e de expressão do sujeito. Em
função dessas características, os focos da pesquisa devem centrar na particularidade dos
objetos; na dupla centração (conteúdos e processos) e na dimensão social capaz de flexibilizar
a atividade representativa e seu produto. A representação social do objeto tem uma relação de
simbolização, confere significações e essas significações são decorrentes de uma atividade,
fazendo da representação ao mesmo tempo construção e expressão do sujeito.
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O cenário metodológico
Para verificar as Representações Sociais sobre a deficiência física foi realizada um estudo do
tipo qualitativo- descritivo em uma instituição no ensino superior
Participantes:
Participaram da pesquisa oito (08) alunos-professores de uma instituição de ensino superior e
que também são professores de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. A amostra corresponde a
porcentagem de 20% do total de alunos da turma, retirada de forma aleatória. Esses sujeitos se
caracterizam por ser sete (7) do sexo feminino (F) e um (1) do sexo masculino (M), com
idade variando entre 30 a 45 anos, nível de escolaridade superior incompleto (SI), todos são
da religião católica (C) e são casados (C), são apresentam tempo de docência entre 8 a 20
anos, tem uma renda individual variando entre R$1000,00 a R$4000,00 conforme quadro
abaixo.

Quadro 1: Perfil dos participantes
Perfil/ SS
Ss1
Ss2
Idade
32
43
Sexo
M
F
Cor
P
P
Estado civil
C
C
Filhos
2
2
Religião
C
C
Nível de escolaridade
SI
SI
Emprego/Trabalho
Sim
Sim
Residência própria
Sim
Sim
Tempo de docência
10 anos
10 anos
Renda mensal individual
1000
1400
Fonte: Dados organizados pelo(s) autor (es)

Ss3
45
F
P
C
2
C
SI
Sim
Sim
20 anos
2600

Ss4
38
F
P
C
2
C
SI
Sim
Sim
12 anos
1060

Ss5
30
F
P
C
1
C
SI
Sim
Sim
13 anos
1000

Ss6
32
F
P
C
1
C
SI
Sim
Sim
8 anos
2100

Ss7
35
F
P
C
3
C
SI
Sim
Sim
8 anos
4000

Lócus:
A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior.

Instrumentos e procedimentos
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Ss8
45
F
P
C
2
C
SI
Sim
Sim
8 anos
1060

As informações foram levantadas por meio de questionário padronizado e entrevista. O
questionário referia-se ao perfil dos participantes da pesquisa. Na entrevista seguiu-se um
roteiro pré-estruturado com questões sobre a deficiência física.

Resultados e discussões
As representações foram analisadas considerando a dimensão o que significa a deficiência
física. A partir dessa categoria emergiram as temáticas: normalidade, desrespeito e
preconceito, inclusão e política educacional.


Normalidade e perfeição: nas falas dos participantes a pessoa com deficiência é visto
como alguém normal e com direitos, no qual a lesão corporal não caracteriza a pessoa.



Desrespeito e preconceito: a visão que se tinha sobre a deficiência de forma geral era
envolta de preconceito e desrespeito.



Políticas publicas e falta de apoio para inclusão dos alunos com deficiência : na fala dos
participantes destacou-se a pouca funcionalidade das políticas publicas, a falta de suporte
material, físico e capacitação nas escolas para inclusão das crianças com deficiência.

A representação social enquanto conhecimento prático, elaborado e compartilhado
socialmente trazem marca da historia da deficiência. A forma de significar a deficiência física
de alunos-professores estão relacionadas aos conhecimentos do grupo sobre esse objeto, aos
valores e praticas sociais partilhadas pelo grupo e ao contexto social no qual sujeito e objeto
estão inseridos.
Nesse sentido, a fala de alguns participantes vem ao encontro do paradigma social da
deficiência que leva em consideração as condições históricas, materiais e políticas que
excluem e discriminam as pessoas com deficiência. Essas (estruturas sociais) a partir de
princípios básicos como justiça e igualdade para as pessoas com deficiência deveriam
considerar aspectos básicos como: o mundo do trabalho, educação, espaços públicos e
políticas de proteção social entre outras para uma convivência de qualidade (DINIZ, 2007;
DINIZ; BARBOSA; SANTOS 2009).

Considerações finais
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Esse estudo possibilitou sugerir que alunos- professores constituem uma rede de significados
e sentidos acerca da deficiência física no seu cotidiano, ancorados na experiência cotidiana.
Nos resultados as idéias significantes que mais apareceram na fala foram: normalidade,
desrespeito e preconceito, políticas publicas e falta de apoio e uma representação direcionado
a um modelo social dos estudos sobre a deficiência física.
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A DIFERENÇA SOCIAL: REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS- PROFESSORES
SOUSA, Neide Maria Fernandes Rodrigues de 1- UFPA.

Agência Financiadora: não contou com financiamento.

Resumo
Esse estudo tem o objetivo de verificar as representações sociais de alunos-professores do
curso de pedagogia sobre as diferenças sociais. As sociedades apesar de serem caracterizadas
pela diversidade e diferença, utilizam como parâmetro de convivência o conceito de
normalidade, com uma dificuldade em aceitar a diferença nos grupos pelos mais diversos
motivos (e.g., idade, gênero, cor da pele, cultura, religião, deficiência, doença mental,
orientação sexual etc.). As representações sociais (RS) são modalidades de conhecimento
prático, formadas no cotidiano dos sujeitos, inscritas dentro de um referencial e de um
pensamento pré-existente, dependentes de um sistema de crenças, ancorados em valores,
tradições e imagens do mundo e da existência e se apresentam dinamicamente com uma rede
de ideias, metáforas, valores, experiências práticas e imagens mais ou menos interligadas.
Participaram da pesquisa oito (08) alunos-professores de uma instituição de ensino superior.
As informações foram levantadas por meio de questionário padronizado e entrevista. O
questionário referia-se a caracterização dos participantes. Os resultados foram organizados na
categoria informação e atitude.

Na categoria informação emergiram as temáticas:

preconceito, aceitação, intolerância, respeito e igualdade. Na categoria atitude surgiram as
temáticas: conscientizar, incluir, tratar com igualdade de condições.
Palavras-chave: Diferença. Representações sociais. Informações . Atitude
Introdução
Este artigo constitui-se de uma seção da tese de doutorado ainda em construção. Trata-se de
um estudo preliminar cujo objetivo é verificar as representações sociais de alunos-professores
do curso de pedagogia sobre as diferenças sociais.
1

Mestra em Psicologia pela UFPA/Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Pará. Docente da
UFPA. Psicóloga. E-mail: nmfrs@ufpa.br
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A história da humanidade vem mostrar que as sociedades apesar de serem caracterizadas pela
diversidade e diferença, utilizam como parâmetro de convivência o conceito de normalidade.
A dificuldade em aceitar a diferença nos grupos pelos mais diversos motivos (e.g., idade,
gênero, cor da pele, cultura, religião, deficiência, doença mental, orientação sexual, etc.)
levou ao longo da historia a segregação, exclusão e muitas vezes o extermínio (BARROSO,
2003; CANARIO, 2006).
Nos discursos educacionais a questão da diferença tem sido um ponto central. Essa
preocupação atual na temática parece ser decorrente de conflitos da contemporaneidade como
a má distribuição de renda, os fluxos migratórios em direção às grandes cidades, a
miscigenação de etnias, o sincretismo religioso, os movimentos sociais por direitos humanos,
além do oferecimento de serviços para grupos historicamente marginalizados que viviam em
situação de extrema desigualdade.
Pensar a diferença a partir de oposições binarias pode levar a construção negativa, a exclusão
e marginalização daqueles que são definidas como outros, os forasteiros. Delimitar a
diferença a partir de oposições, como exemplo: corpo/mente e natureza/cultura denotam
sistemas valorativos e importância em um das partes, no qual um dos elementos dessa
dicotomia é considerado mais forte ou mais valorizado que o outro. Na relação entre dois
termos de uma oposição binaria há um desequilíbrio de poder entre eles, a valorização de um
termo sobre o outro em que um é considerado normal e o outro visto como algo de fora ou
desviante. Um dos modos de hierarquizar identidades e diferenças é fixar uma dada
identidade enquanto norma, onde essa normalização se configura como um dos
procedimentos sutis de manifestação de poder no campo da identidade e da diferença
(SILVA, 2013).
Corazza (2002) ao discutir sobre a diferença no campo da educação em uma perspectiva pósmoderna indica como a sociedade destaca o termo diferente e não a diferença. Afirma que na
atualidade somos educadores em tempos pós-modernos, considerado por ela o tempo do
desafio da diferença pura. Esse termo é usado pela autora porque todas as concepções e
práticas confirmam a existência dos diferentes. Para a autora os diferentes são todos os “sem”,
como os homossexuais, negros, índios, pobres, mulheres, loucos, doentes, deficientes,
prostitutas, marginais, aidéticos, migrantes, colonos etc.. Os diferentes “por tanto tempo
ficaram excluídos, calados

e subordinados, dominados e pisoteados pela lógica da
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Identidade-Diferença”. Atualmente esses grupos lutam para que não sejam vistos como
vítimas, fontes do mal, desviantes; assim também que suas diferenças não sejam
subordinadas, governadas e integradas ao velho princípio da identidade universal. No tempo
de desafio da diferença pura as concepções e práticas provam a existência dos diferentes,
convivendo nos lares, ruas, salas de aula, pátios de recreio, sendo vistos como diferentes em
si-mesmos, essencialmente outros, não-idênticos, outros-diversos.
A compreensão da diferença nos remete aos preconceitos, estereótipos e estigmatização e
consequentemente todo um discurso hegemônico de um grupo sobre o outro. Jodelet (2002)
afirma que o preconceito caracteriza-se por um julgamento prévio, positivo ou negativo, sobre
uma pessoa ou coisa, compreendendo vieses e esferas específicas.
Esse estudo tem o objetivo de verificar as representações de alunos do curso de pedagogia
sobre as diferenças sociais. Tem como aporte a teoria das Representações Sociais.
As representações sociais (RS) são modalidades de conhecimento prático. Uma forma de
organizar imagens e linguagens, realçando e simbolizando atos e situações que nos tornam
comuns. Tem como particularidade ser socialmente construída e partilhada, um modo de
compreender e comunicar o que nos já sabemos. São formadas no cotidiano dos sujeitos,
inscritas dentro de um referencial e de um pensamento pré-existente, dependentes de um
sistema de crenças, ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da existência e se
apresentam dinamicamente com uma rede de ideias, metáforas, valores, experiências práticas
e imagens mais ou menos interligadas. As RS constituem a realidade, o self, as características
de uma pessoa ou grupo e revelam as crenças, costumes, valores e o imaginário de um grupo
(JODELET, 2001; MOSCOVICI, 1978, 2009).
Ancoragem e objetivação em uma relação dialética são os processos constituidores das
Representações Sociais. A objetivação refere-se às informações e noções relativas ao objeto,
abstratas e complexas que são filtradas e transformadas em imagens concretas, significativas e
familiares. A ancoragem refere-se à assimilação do objeto da representação em um sistema de
valores de um indivíduo através da denominação, classificação e rotulação, os quais implicam
o estabelecimento de uma rede de significações em torno do objeto, relacionando-o a valores
e praticas sociais partilhadas pelo grupo e dá sentido ao objeto que se apresenta à nossa
compreensão.
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As representações sociais (proposições, reações e avaliações) possuem três dimensões: a
atitude, a informação e o campo de representação ou imagem. Essas três dimensões
proporcionam a visão global do conteúdo e sentido das RS. A informação (ou conceito)
remete ao que um grupo sabe a respeito de um fenômeno ou objeto social, variando de acordo
com a quantidade e a qualidade desse conhecimento. A atitude refere-se a uma tomada de
posição em relação ao fenômeno; essa orienta as condutas em relação ao objeto da RS. O
campo de representação esta relacionado à ideia de imagem, de modelo social ao conteúdo
concreto e limitado a um aspecto do objeto. Pela analise das dimensões das RS é possível
pensar na caracterização dos grupos, seus contornos e diferenças.
A representação social caracteriza-se por ser representação de um objeto, apresentar um
caráter imagético, por ter um caráter simbólico, significante, construtivo, autônomo e criativo,
sendo intercambiáveis a sensação e a ideia, a percepção e o conceito. Se de um lado a RS é
uma representação mental, pois fornece uma visão do objeto: está em seu lugar, torna presente
quando o objeto esta distante ou ausente. Por outro lado é também um conteúdo concreto do
ato de pensar, carregando a marca do sujeito e de sua atividade, tendo um caráter construtivo
e reconstrutivo, autônomo, criativo, de interpretação do objeto e de expressão do sujeito. Em
função dessas características, os focos da pesquisa devem centrar na particularidade dos
objetos; na dupla centração (conteúdos e processos) e na dimensão social capaz de flexibilizar
a atividade representativa e seu produto. A representação social do objeto tem uma relação de
simbolização, confere significações e essas significações são decorrentes de uma atividade,
fazendo da representação ao mesmo tempo construção e expressão do sujeito.

O cenário metodológico
Para verificar as Representações Sociais sobre as diferenças sociais física foi realizada um
estudo do tipo qualitativo- descritivo em uma instituição no ensino superior

Participantes:
Participaram da pesquisa oito (08) alunos-professores de uma instituição de ensino superior e
que também são professores de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. A amostra corresponde a
porcentagem de 20% do total de alunos da turma, retirada de forma aleatória. Esses sujeitos se
caracterizam por ser sete (7) do sexo feminino (F) e um (1) do sexo masculino (M), com idade
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variando entre 30 a 45 anos, nível de escolaridade superior incompleto (SI), todos são da
religião católica (C) e são casados (C), apresentam tempo de docência entre 8 a 20 anos, tem
uma renda individual variando entre R$1000,00 a R$4000,00 conforme quadro abaixo.

Quadro 1: Perfil dos participantes
Perfil dos Sujeitos (Ss)

Ss1

Ss2

Ss3

Ss4

Ss5

Ss6

Ss7

Ss8

Idade

32

43

45

38

30

32

35

45

Sexo

M

F

F

F

F

F

F

F

Cor

P

P

P

P

P

P

P

P

Estado civil

C

C

C

C

C

C

C

C

Filhos

2

2

2

2

1

1

3

2

Religião

C

C

C

C

C

C

C

C

Nível de escolaridade

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Emprego/Trabalho

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Residência própria

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tempo de docência/anos

10

10

20

12

13

8

8

8

Renda mensal individual

1000

1400

2600

1060

1000

2100

4000

1060

Fonte: Dados organizados pelo(s) autor (es)

Lócus:
A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior.

Instrumentos e procedimentos:
As informações foram levantadas por meio de questionário padronizado e entrevista. O
questionário referia-se ao perfil dos participantes da pesquisa. Na entrevista seguiu-se um
roteiro pré-estruturado com questões sobre a deficiência física.

Resultados e discussões
As representações foram analisadas considerando as dimensões informação e atitude sobre as
diferenças. Na categoria informação emergiram as temáticas: preconceito, aceitação,
intolerância, respeito, igualdade. Os sujeitos apresentaram um conjunto de conhecimento
referente ao termo diferença que sugerem que os mesmos tem uma representação da diferença
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como um fenômeno que é atravessado por relações de poder , desigualdade social e de
preconceito . Vejamos a narrativa do sujeito 4:
“[...] A luta contra as diferenças já atinge milhões de pessoas,
muitos reivindicam seus direitos como cidadãos, mas há muito
preconceito com o diferente: negros, indígenas etc sofrem, não
são

valorizados

e

não

ao

tem

sua

identidade

reconhecidas.”(SUJEITO 4)
Louro (1997) indica que as diferenças estão interconectadas com as relações de poder
inseridas nas dinâmicas sociais. Compreende os sujeitos a partir de identidades plurais e
múltiplas; que não são permanentes, mas que se transformam. Sustenta que se constroem e se
reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos no campo do social, nas formas de
representação, nos arranjos sociais, na história e nas condições de acesso aos recursos da
sociedade.

Considerações finais
Os resultam apontam que alunos- professores constituem uma rede de significados e atitudes
sobre as diferenças sociais no seu cotidiano. Nos resultados as idéias significantes que mais
apareceram na fala foram: as temáticas: preconceito, aceitação, intolerância, respeito,
igualdade. Na categoria atitude surgiram as temáticas: conscientizar, incluir, tratar com
igualdade de condições. Os resultados sugerem que os participantes apresentam
representações da diferença imbricadas nas relações de poder da sociedade, de desigualdade e
de negação do outro. Faz-se necessário o reconhecimento das diferenças, conforme Hall
(2005, 2009), sejam elas culturais, grupais e sociais.

REFERÊNCIAS
BARROSO, J. Factores organizacionais da exclusão escolar: A inclusão exclusiva. In:
RODRIGUES, D. (Org.). Perspectivas sobre inclusão: Da educação à sociedade. Porto: Porto
Editora, 2003. p.25-36.

1585

CANARIO, R.A escola: Da igualdade a hospitalidade. In: RODRIGUES, D. (Org.). Educação
inclusiva: Estamos a fazer progressos? Cruz Quebrada: Faculdade de Motricidade Humana,
2006. p. 31-45.
CORAZZA, S. M. Educação da diferença. Palestra no 7º Colóquio CLACSO ANPED.
Caxambu, Minas Gerais. Disponível em www.anped.org.br. Acesso em 15 de março de 2013.
HALL, S.Aidentidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2005.
JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (Org.).
Representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.
LOURO, G. L.Gênero, sexualidade e educação. Uma perspectiva pós-estruturalista.
Petrópolis: Vozes, 1997.
MOSCOVICI, S. Representações Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009.
MOSCOVICI, S. A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

1586
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Resumo
A pesquisa propõe investigar representações sociais de professores de língua portuguesa e de
língua inglesa sobre o bilinguismo em escolas de uma cidade da fronteira Brasil/Guiana
Inglesa. Fundamenta-se na teoria moscoviciana das representações sociais e em estudos sobre
bilinguismo, particularmente em regiões de fronteira.

Bonfim, município situado em

Roraima/RR, tem como especificidades: ser o único da América Latina a fazer fronteira com
um país que tem o inglês como língua oficial; receber em suas escolas um número expressivo
de alunos guianenses; não possuir Projeto Político Pedagógico que evidencie a diversidade
cultural e linguística da região. O estudo foi realizado em três escolas públicas municipais,
com todos os professores de língua portuguesa e de língua inglesa, totalizando 10 sujeitos.
Foram utilizados diferentes instrumentos para coleta de dados: formulário para caracterização
de perfil socioprofissional dos professores, entrevistas semiestruturadas e observação
participante, com anotações em diário de campo. A análise de conteúdo temática foi utilizada
para a análise das entrevistas, possibilitando organizar os dados coletados em três temas:
“Bilinguismo em Bonfim”, “Bilinguismo na escola” e “Escolas na fronteira Brasil-Guiana”.
Esta análise conduziu à proposta de um modelo figurativo que integra o processo de
objetivação porque explica um conceito de maneira concreta: a metáfora “rebolar” condensa
o significado do grupo a respeito do bilinguismo, explicada pelos elementos “alunos com
domínio da língua inglesa”, “professores com formação insuficiente”, “precariedade
socioeconômica local”, os quais provocam “dificuldades em suas práticas pedagógicas”. Em
contrapartida a tais dificuldades, há referência recorrente à possibilidade de viabilizar uma
“escola de fronteira” para o contexto de Bonfim, ainda no plano “ideal”. O aprofundamento
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dessas representações na região pode contribuir para melhorar a formação de docentes que ali
trabalham e para a construção de modelos didático-pedagógicos mais adequados à natureza
bilíngue local.
Palavras-chave: Representações Sociais, Bilinguismo, Professores, Fronteira.

Historicamente, nossa sociedade é marcada por esforços de criar uma equivocada imagem de
unidade linguística nacional, negligenciando o fato que o entrecruzamento de diversos povos
gera uma identidade pluriétnica na formação da sociedade brasileira. Moura (2009) afirma
que, para construir essa visão de brasilidade, ocorreram diversas intervenções governamentais
sobre as línguas, indicando registros dessa política intervencionista que instituiu o português
como única língua oficial ao mesmo tempo em que se tentou excluir as línguas minoritárias.
Sabe-se que isto refletiu no uso exclusivo do português como língua de instrução nas escolas
públicas em todos os estados do Brasil.
Outra característica da política linguística que há tempos visa manter o status da língua
portuguesa ocorreu de 1935 a 1937, durante o Estado Novo. Nesse período, as escolas de
comunidades formadas por imigrantes, chamadas ‘escolas étnicas’, foram transformadas em
escolas públicas e obrigadas a ter um ensino exclusivo em Língua Portuguesa. Essa proibição,
conhecida como ‘Campanha de Nacionalização’, objetivou desenvolver a identidade nacional
em todos os estrangeiros residentes no Brasil (SANTOS, 2012).
É notório que a escolha da língua portuguesa como idioma oficial no Brasil e a proibição de
outras línguas serviram a propósitos ideológicos, gerando a ilusão de um país unificado. Mas,
apesar do esforço estabelecido para se fortalecer essa crença, os cenários de fronteira surgem
para desmitificá-la, trazendo consigo questões inerentes à formação docente e ao currículo,
como tópicos fundamentais para se estabelecer o processo ensino-aprendizagem nestas
regiões.
No Brasil, o tema fronteira ainda é pouco estudado se o compararmos ao limite territorial que
temos. Autores como Cavalcanti (1999), Pereira (2009) e Moita Lopes (1996) indicam que
ainda há muito a fazer, ressaltando o despreparo tanto das universidades quanto das escolas,
consequentemente dos professores. Nesta situação está incluído o contexto linguístico e
educacional de algumas fronteiras brasileiras, como o de Roraima, que abriga um espaço
fronteiriço entre as cidades-gêmeas Bonfim (Brasil) e Lethem (Guiana Inglesa).
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Bonfim possui uma população de cerca de 10.943 habitantes, sendo parte dela indígena, das
etnias Macuxi e Wapixana, que fala português e inglês, além das suas línguas maternas.
Lethem é a capital da Região Nove da Guiana, a Upper Essequibo-Upper Takutu, e tem uma
população estimada em 3.000 habitantes. O idioma principal é o inglês, com sotaque
caribenho; algum português é falado, principalmente por imigrantes brasileiros.
Há entre estes dois municípios um trânsito fronteiriço que estabelece inter-relações no sentido
Guiana-Brasil, dentre elas: aprender segunda língua, conseguir emprego no Brasil, ter maior
contato com a população e com isso compreender os códigos da cultura urbana brasileira,
casamentos interétnicos, políticas públicas que auxiliam os estudantes e os familiares
guianenses e vislumbre de uma continuidade nos estudos.
A situação das escolas de fronteira se distingue em relação à de outros contextos,
principalmente devido à diversidade linguística. Estudar representações sociais nesse espaço
social é conhecer o modo como grupos, por exemplo, profissionais da área da educação,
constroem determinados saberes sobre o bilinguismo, os quais expressam sua identidade e sua
cultura e se manifestam em suas práticas. Tais estudos permitem estudar o homem comum em
seu grupo, entender o que os indivíduos sentem, assimilam, apreendem e interpretam sobre o
seu cotidiano.
Com base no contexto descrito, a presente pesquisa tem como objetivo investigar as
representações sociais de professores de língua portuguesa e de língua inglesa sobre o
bilinguismo nas escolas de Bonfim. Neste município naturalizado bilíngue, muitos alunos
matriculados nas escolas de Bonfim são oriundos de Lethem e procuram, por diversos
motivos, outra escola que lhes forneça a aprendizagem de uma segunda língua, no caso, o
português. A maioria dos professores desses alunos se constitui de brasileiros que têm como
língua materna, a língua portuguesa. Alguns deles, devido à proximidade do município com a
Guiana Inglesa, dominam o inglês instrumental. O contato diário entre os professores, alunos
brasileiros e guianenses, se dá prioritariamente em língua portuguesa, sendo que, em algumas
situações, professores pedem auxílio a alunos que se comunicam fluentemente nas duas
línguas.
Para essa investigação, utilizou-se a Teoria das Representações Sociais (TRS), proposta por
Serge Moscovici em 1961, a qual parte do entendimento que a linguagem e os discursos estão
repletos de representações de objetos para viabilizar a comunicação social entre os sujeitos. É
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a teoria que melhor se adequa ao estudo porque privilegia a atenção ao conjunto organizado
de significações sociais do processo educativo, promovendo articulação entre a Psicologia da
Educação e a Sociologia da Educação, buscando abordar a realidade social em toda a sua
complexidade.
Segundo Alves-Mazzotti (1994), a representação social é uma forma de conhecimento
socialmente elaborado e compartilhado que ajuda o sujeito a apreender os acontecimentos da
vida cotidiana, a dominar o ambiente, a facilitar a comunicação de fatos e ideias, e se situar à
frente de pessoas e grupos, orientando e justificando seu comportamento frente aos objetos
representados e contribuindo para o fortalecimento da identidade grupal.
Para Jodelet(1990), esse conhecimento é socialmente elaborado porque, se constituindo na
experiência cultural do sujeito, tem como base informações, crenças, significados e modelos
de pensamento negociados através da tradição, da educação e da comunicação social. Afirma
ainda que há uma coexistência entre experiência vivida e representações sociais, fato este que
remete a uma modalidade de consciência como totalidade, que inclui, ao lado dos aspectos do
conhecimento, dimensões emocionais e de linguagem; exige a consideração das práticas e das
ações, assim como o dos contextos; e permite observar a emergência da subjetividade na
negociação da sua necessária inscrição social (idem, 2005).
É importante destacar que não se pretende que a TRS seja capaz de abarcar todos os
problemas envolvendo a questão do bilinguismo nas escolas de Bonfim, porém acredita-se
que ela oferece possibilidades, conforme afirma Madeira (2001, p.127):

[...] não que a abordagem das representações sociais seja a única
solução para a pesquisa em educação ou o único approche capaz de
dar conta de suas questões. Isso seria um dogmatismo que levaria a
um modismo vazio, negando os pressupostos da própria teoria e a
especificidade da educação.
As representações sociais têm papel fundamental na formação de identidades e na
identificação de conflitos entre os sentidos atribuídos a um mesmo objeto por diferentes
grupos, fatores que tornaram relevante a opção por esta teoria no estudo em questão.
O cunho da pesquisa foi a abordagem qualitativa. Os sujeitos foram todos os professores de
língua portuguesa e de língua inglesa de três escolas públicas de Bonfim, totalizando dez
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pessoas. Os instrumentos para coleta de dados se constituíram de: a observação do contexto
local, análise documental, especificamente, o Projeto Político Pedagógico da escola,
formulários voltados para a caracterização sócio-profissional dos docentes, entrevistas
individuais semiestruturadas com eles e anotações feitas em diário de campo.
Quanto à técnica de análise de dados, particularmente das entrevistas, optou-se pela análise de
conteúdo temática. Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas
de análise das comunicações em que as negociações sociais se dão por meio das interações
comunicacionais. Nessa técnica, pode-se chegar às unidades temáticas por meio de uma
contagem dos significados apresentados pelos sujeitos da pesquisa. A análise se dividiu em
três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados com inferência e
interpretação.
A análise das entrevistas fundamentou-se na TRS, optando-se pela abordagem processual,
originalmente proposta por Moscovici (1976), que privilegia os processos formadores das RS:
a objetivação e a ancoragem. Tais processos não ocorrem isoladamente, mas interligados
entre si e a um sistema de interpretação da realidade. A objetivação visa transformar um
conceito que está em nível abstrato em algo concreto. A ancoragem faz a aproximação entre o
objeto estranho e algo familiar ao grupo, já conhecido em seu contexto social. No presente
texto será enfatizado o núcleo figurativo que integra o processo de objetivação, que pode ser
constituído por figuras de linguagem, como metáforas, conforme propõe Mazzotti (1998).
As incidências das expressões categorizadas, feitas durante a análise de conteúdo, foram
agrupadas por nível semântico, sendo encontradas três categorias temáticas: “Bilinguismo em
Bonfim”, “Bilinguismo na escola” e “Escolas na Fronteira Brasil-Guiana”. Dentro dessas
categorias foram inferidas subcategorias com significações sobre o bilinguismo e o
posicionamento de professores em relação à realidade educacional do município.
Na categoria “Bilinguismo em Bonfim”, pode-se perceber que as relações familiares são
centrais para que haja um convívio bilíngue no município. Além disso, os aspectos
econômicos foram confirmados como o grande influenciador para a migração de guianenses
para nosso país. Os depoimentos sobre a importância que o bilinguismo tem para essa região
também devem ser destacados, levando em conta que os entrevistados conhecem as mazelas
que o município apresenta.
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A categoria “Bilinguismo na Escola” traz elementos para reflexões sobre as avaliações
nacionais realizadas em Bonfim, uma vez que a análise dos indicadores do Plano de Ações
Articuladas (PAR) do MEC, referente ao último quadriênio avaliado (2007/2011), indica que
a realidade educacional de Bonfim necessita de muitos ajustes. A crítica à formação
universitária no Brasil, especialmente em língua inglesa, é tema recorrente durante as
entrevistas. A ausência de Projetos Políticos Pedagógicos, as dificuldades que os professores
encontram para se comunicar com seus alunos e a inexistência de projetos voltados para
atender alunos que não sabem se comunicar em língua portuguesa, são aspectos que
emergiram das entrevistas.
A categoria “Escolas de fronteira Brasil-Guiana” trouxe à tona diferenças consubstanciadas
entre as escolas de Bonfim e de Lethem, tangendo aspectos relacionados à disciplina,
formação de professores, horário escolar, grade curricular, formação moral e facilitação de
matrículas. A grande descoberta dessa categoria foi o desenho que se fez em torno de “uma
escola ideal”, vislumbrada sob a implantação de uma “escola de fronteira” para essa região.
Muitos aspectos foram levantados pelos professores, desde a estrutura física, como a
necessidade de ar-condicionado (sabendo-se que é uma região muito quente) até a
implantação do Projeto Escola de Fronteira.
Com base na análise temática descrita foi possível propor um núcleo (ou modelo) figurativo
da RS dos professores sobre o bilinguismo, como ilustra a Figura 1.
Precariedade
socioeconômica local

Professor com formação
insuficiente

“REBOLAR”

DIFICULDADES
NA PRÁTICA
PEDAGÓGICA

Aluno com domínio
da língua inglesa
Figura 1: Modelo figurativo da representação social dos docentes de escolas de Bonfim/RR
sobre o bilinguismo
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O termo “REBOLAR” metaforiza a representação do bilinguismo por professores na região
de Bonfim compondo o modelo figurativo que integra o processo de objetivação.

Ao

concretizar o bilinguismo na metáfora “rebolar” é possível perceber como o grupo condensou
o significado deste objeto:

é preciso “rebolar” porque “alunos com domínio da língua

inglesa”, “professores com formação insuficiente” e “precariedade socioeconômica local”
provocam “dificuldades em suas práticas pedagógicas”.
Em contrapartida a tais dificuldades, há referência recorrente à possibilidade de viabilizar
uma “escola de fronteira” para o contexto de Bonfim, ainda no plano “ideal”.
A TRS contribuiu para compreender um pouco da realidade do bilinguismo em Bonfim, já
que está assentada em valores e princípios nos quais a sociedade, os grupos e os indivíduos se
guiam para construir ou reconstruir o sentido de suas ações. Essa abordagem teóricometodológica fundamentou o entendimento sobre o bilinguismo para o professor e as questões
que o envolvem no contexto escolar do município estudado, o qual reflete esquecimento de
políticas públicas voltadas para regiões de fronteira. Há de considerar que, através desse
estudo, visualizou-se o potencial linguístico da região e as mazelas que envolvem a realidade
educacional local. Estudos de representações sociais sobre o bilinguismo na região podem
contribuir para melhorar a formação de docentes que ali trabalham e para a construção de
modelos didático-pedagógicos mais adequados à natureza bilíngue da região.
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AS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS SOBRE A PROFISSÃO DOCENTE: O CASO
DO PIBID EM UMA UNIVERSIDADE DA GRANDE SÃO PAULO1

SOUZA, Roger Marchesini de Quadros - UMESP

Resumo
O presente texto apresenta um breve panorama das questões relativas à desvalorização do
magistério (e a consequente crise das licenciaturas) e iniciativas no sentido de sua superação,
no âmbito de uma Instituição de Ensino Superior localizada na região da Grande São Paulo e
das Políticas Públicas, no âmbito federal, de valorização do Magistério, voltadas a formação
docente neste nível de Ensino. Esta discussão se insere no âmbito da crise das licenciaturas e
das ações para sua superação, assim como dos debates sobre a desvalorização da profissão
docente. Tendo com pano de fundo a experiência inicial da implantação, na Universidade em
tela, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), mantido pela
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes), este artigo propõe
indicar, e analisar preliminarmente, como os alunos bolsistas das licenciaturas, participantes
do programa, representam a profissão docente a partir dos desdobramentos agrupados, para
fim de análise, em positivos, contradições e dificuldades da implantação do referido programa
nas escolas públicas. As representações foram obtidas diretamente de depoimentos verbais
dos licenciandos bolsistas do Pibid, estas “falas” dos alunos foram emitidas informalmente
durante diversas aulas em quatro licenciaturas e encontros, também informais, entre os
bolsistas e o pesquisador durante o período de um ano. Pode-se constatar tendo como
referência as representações dos alunos e sua análise preliminar, a importância do programa,
que propicia ao participante a imersão no universo da escola pública, para a formação dos
futuros professores e para a sua reflexão sobre a complexidade da realidade escolar e o
exercício da Profissão docente. Simultaneamente destaca-se a importância da discussão e
reflexão sobre a referida experiência, no âmbito das próprias licenciaturas, avivando o debate
sobre a educação e a realidade da escola pública brasileira e da profissão docente, banhando
os professores das Licenciaturas com os elementos da realidade escolar contemporânea.

1

A realização do presente trabalho, conta com o apoio da CAPES, entidade do governo brasileiro, voltada para
a formação de recursos humanos.
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Palavras-Chave: licenciatura, representação discente, desvalorização do magistério, Pibid.

Introdução
Nos últimos anos, observa-se a crescente desvalorização da carreira docente desde a formação
inicial, passando por precarizadas condições de trabalho, culminando em baixos salários e, em
alguns casos, inclusive no adoecimento docente conforme discute Antunes (2014) em sua
Dissertação de Mestrado intitulada Readaptação Docente: Trajetória Profissional e
Identidade. Também, estudos atuais têm discutido exaustivamente as questões relativas à
desvalorização docente e à crise das Licenciaturas, destacando-se, por exemplo, Gatti e
Barreto (2009) com a obra Professores do Brasil: impasses e desafios, Gatti, Barreto e André
(2011), Políticas docentes no Brasil: um estado da arte e o artigo Quem quer ser professor?O Pibid como uma possibilidade para o enfrentamento da desvalorização do magistério
(BAHIA; SOUZA, 2013), que discute a crise da profissão docente, impactando diretamente as
escolas públicas de educação básica e as Licenciaturas públicas e privadas.
Nesse contexto, estratégias para valorizar a profissão docente têm sido desenvolvidas pelo
Estado brasileiro e por diversas Instituições de Ensino Superior como, por exemplo, a oferta
de melhores condições de trabalho e formação para o exercício da profissão ou com a
finalidade de atrair e fixar professores, além de programas para o incentivo de ingresso nesta
carreira. No âmbito das políticas públicas federais podemos destacar, por exemplo, o Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), instituído em 2009
pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes) e o próprio
PBID, criado em 2007 pela mesma Coordenadoria federal.
A Instituição de Ensino Superior, lócus da pesquisa e que será doravante denominada
Universidade A, localiza-se na Região da Grande São Paulo e oferece 5 licenciaturas
presenciais e 6 na modalidade EAD. Nesta instituição foi implantado, a partir do primeiro
semestre de 2012, o Programa de Incentivo às Licenciaturas (PIL) que engloba quatro
Licenciaturas com baixos índices de procura pelos alunos e deficiência no atendimento à
necessidade regional das redes públicas de ensino. São elas: Pedagogia, Filosofia, Ciências
Biológicas e Matemática. Esta iniciativa englobou várias ações como o oferecimento de
bolsas de estudos, redução das mensalidades e, também, reestruturação curricular, buscando
uma maior aproximação com as necessidades das redes de ensino com relação à formação

1597

docente e às expectativas dos discentes. Também, a partir do segundo semestre de 2012, a
Universidade A aderiu ao Pibid, desenvolvendo 9 subprojetos e envolvendo todas as suas
licenciaturas, contando com um total de aproximadamente 213 alunos bolsistas2.
Tendo como material de análise os registros informais realizados ao longo de aulas
ministradas pelo pesquisador nas quatro licenciaturas integrantes do PIL e em momentos de
encontro com os alunos bolsistas, como mostras, simpósios e viagem realizada com alguns
bolsistas para participação em Seminário Nacional do Pibid no ano de 2013, este trabalho tem
como objetivo apresentar, como estes discentes representam a profissão docente a partir da
realização das atividades constantes nos subprojetos desenvolvidos por eles em escolas
públicas municipais e estaduais localizadas na região da Grande São Paulo.
Os depoimentos dos alunos foram selecionados por meio de palavras-chave que se referem à
profissão docente, à escola pública, as práticas escolares e pedagógicas. Estes testemunhos
foram colhidos em reuniões informais e em momentos de aula do curso de Pedagogia e das
Licenciaturas em Matemática, Biologia e Filosofia da Universidade pesquisada. É importante
ressaltar que a coleta das informações compreendeu o período dos meses de janeiro a
dezembro de 2013 e todos os alunos ouvidos já tinham em função de suas atividades voltadas
ao programa, pelo menos o período de seis meses de convivência com o cotidiano escolar e
com o exercício da profissão docente.

A representação dos alunos sobre a docência a partir de sua vivência no Pibid
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência é um dos programas do Governo
Federal para a valorização do Magistério e das Licenciaturas o programa foi criado em 2007 e
é coordenado pela Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB) da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta iniciativa tem como principal
objetivo a valorização da profissão docente assim como das Licenciaturas e sua aplicação se
dá, obrigatoriamente, nas escolas públicas de Educação Básica de todo país. Busca,
sobretudo, incentivar a formação discente e incentivar os estudantes das Licenciaturas para
atuação neste nível de ensino. Vale salientar que tal programa vem ganhando destaque e em

2

Este número é variável em função da entrada e saída de alunos bolsistas ao longo do período, pois há
desistências (normalmente por incompatibilidade de horários) ou então saída/substituição quando um aluno
bolsista se forma.
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poucos anos de existência atinge milhares de estudantes das licenciaturas no Brasil, além de
professores do Ensino Superior e da Educação Básica;
Segundo informações e dados disponíveis no site da CAPES3 sobre o Pibid, em sua origem
tratava-se de um programa voltado para as Instituições Federais de Ensino Superior e
contemplou aproximadamente 3 mil bolsistas em 2007, das Licenciaturas em Física, Química,
Biologia e Matemática e direcionado para ser aplicado exclusivamente no ensino médio. Após
esta fase inicial o referido programa se expandiu rapidamente, abrangendo universidades
públicas estaduais, municipais e comunitárias, incluindo todas as licenciaturas. Em 2011 foi
expandido para a aplicação na Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e
incluiu em sua base quase 30 mil bolsistas oriundos de 146 instituições de ensino superior. No
ano de 2012, o total de bolsas atingiu a marca de 49.321, um crescimento de cerca de 64% em
um ano e aponta para a concessão de 72.000 bolsas a partir de 2014.
O impacto do programa na formação dos estudantes das Licenciaturas na medida em que vem
reduzindo a distância existente entre a formação teórica e a prática nesses cursos, além de
contribuir para a permanência desses alunos neste nível de ensino e na própria reflexão dos
docentes do Ensino Superior, tem demonstrado que para muito além dos impactos
quantitativos, referentes ao volume da concessão de bolsas, tem apresentado desdobramentos
qualitativos que apontam a sua importância.
Alguns destes desdobramentos puderam ser organizados, tendo como referência a constância
de certos elementos que indicam como os alunos se referem às suas experiências ao longo da
realização do Pibid e que indicam sua representação sobre a escola e a profissão docente. Da
análise inicial das “falas” dos alunos as suas representações puderam ser agrupadas em três
dimensões:
1ª - As dificuldades para o Exercício da Profissão Docente;
2ª - Os Desafios para o Professor;
3ª - Resistência de Professores às mudanças.
A primeira dimensão refere-se a dificuldades de acerto de horários – combinação de
disponibilidade – que aponta claramente para a percepção que eles têm das dificuldades dos
docentes em função do acúmulo de jornadas de trabalho a que estão submetidos em função,
principalmente dos baixos salários. Indicam também que alguns gestores criam obstáculos ao
3

Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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desenvolvimento de ações que explorem outros espaços escolares, para além da sala de aula,
como por exemplo, dificultar acesso à sala de informática, limitar o uso de espaços coletivos,
como o pátio da escola, quadra de esportes, etc.
No que se refere à dimensão dos desafios colocados para o docente no exercício de sua
profissão, apontam a necessidade de flexibilidade e de envolvimento em Projetos, o que
propiciaria ações positivas na relação dialética com a realidade escolar e de sala de aula.
Defendem a necessidade de que os cursos de formação de docentes devem valorizar as ações
pedagógicas organizadas em projetos4, pois a sua realização nas escolas “oxigenam” os
Professores e o próprio processo formativo dos alunos de educação básica.
Também, indicam a necessidade do docente em se envolver mais no processo de
desenvolvimento de seus alunos, assumindo assim um papel de agente formador, não se
limitando exclusivamente ao papel de transmissor de conteúdos, concomitantemente
reconhecem a necessidade de que o professor tenha mais tempo para se dedicar às turmas e
alunos o que implicaria na redução de sua jornada de trabalho em sala de aula e ampliação dos
tempos destinados à preparação e acompanhamento. Indicam que com estes elementos o
professor poderia voltar a ter [...]’prazer’ em dar aula[...].
Ainda indicam três aspectos importantes, inicialmente a necessidade de compromisso do
professor em conhecer e respeitar a realidade escolar e ter contato com todas as dimensões do
trabalho docente (burocrática, social, pedagógica). Depois indicam a necessidade de
momentos em que seja possível o dialogo entre os professores para enriquecimento e troca de
experiências e informações para propiciar o desenvolvimento de material pedagógico e das
próprias aulas, finalmente indicam a necessidade de envolvimento e apropriação, pelo
docente, do Projeto Político Pedagógico (PPP). Evidentemente que os aspectos apresentados
remetem novamente ao tempo de trabalho docente em sala de aula e à necessidade de fixação
dos professores em uma única unidade escolar como alguns alunos expressaram {;;;}o
professor devia trabalhar em uma única escola[...].
A terceira dimensão, referente às contradições do exercício da Profissão docente concentra a
visão que os alunos bolsistas desenvolvem das contradições no interior da instituição escolar,

4

Sobre a Pedagogia de Projetos é interessante ler o artigo Pedagogia de projetos de Maria Elisabette Brisola
Brito Prado. Disponível em: http://www.eadconsultoria.com.br/matapoio/biblioteca/textos_pdf/texto18.pdf.
Acesso em 20/02/2014
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mas que eles apontam como ‘conflitos’ presentes na escola pública e também a necessidade
de que estes aspectos sejam como dizem, [...]denunciados para a comunidade escolar[...].
Em primeiro lugar indicam que a utilização de projetos causou impactos e conflitos no
interior da unidade, mas que, simultaneamente propiciaram o “desnudamento” da escola e a
partir deste ponto, a reflexão sobre os problemas da unidade escolar e do próprio projeto.
Estes conflitos se referem à resistência de alguns professores e em alguns casos, da própria
gestão escolar, em trabalhar com projetos, o que coloca em choque e em discussão, os efeitos
positivos junto aos alunos e ao professor que os aplica e as práticas correntes na escola.
Advertem sobre a necessidade da existência de claras normas escolares, pois segundo eles,
apesar de aparentemente “antidemocráticas”, quando decididas em conjunto por todos os
segmentos da escola, funcionam como “geradores de identidade” propiciando uma forte
identificação entre alunos e professores da mesma escola como parte de uma ‘comunidade’.
Em terceiro lugar apontam as dificuldades resultantes da realidade docente – indicada pelos
alunos como [...]falta de tempo dos professores[...], apesar do empenho e dedicação dos
professores envolvidos no desenvolvimento de Projetos.
Finalmente, o quarto conflito, que se relaciona a todos os anteriormente indicados, se refere à
constatação dos alunos de que paira um [...]desânimo[...] entre os professores pela falta de
recursos e de empenho de todos os agentes escolares, em todos os âmbitos - da escola
pública- para a superação destes limites. Incluem ai também, problemas de violência e
indisciplina. No entanto, contraditoriamente indicam que quando os professores se envolvem
nos projetos eles se apresentam reanimados e fortalecidos pela coletividade.

Considerações finais
O primeiro elemento apontado, na primeira dimensão, que representa a necessidade do
professor em se submeter a diversas e cumulativas jornadas de trabalho, além do excesso de
aulas que deve ministrar e a decorrente falta de tempo é qualitativamente muito significativo e
vai se desdobrando ao longo das outras dimensões. Este aspecto é muito importante, pois a
valorização salarial necessária para a redução de jornadas e a reorganização da proporção
entre atividades em sala de aula e as de preparação e acompanhamento se constituem como
alguns dos pilares da valorização docente. O segundo aspecto apontado ainda nesta dimensão
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se refere à necessidade do apoio da gestão escolar e reforça a ideia da necessidade de
participação coletiva e envolvimento de todos os agentes escolares.
Por outro lado as representações, para além das questões trabalhistas, são perpassadas pela
perspectiva da necessidade de uma reorganização pedagógica e política da escola pública que
poderia implicar em maior comprometimento e participação de todos os agentes escolares.
Neste aspecto, destacam-se a aplicação da pedagogia de projetos e o maior envolvimento no
desenvolvimento e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico da escola e na criação de
tempos e espaços escolares para a socialização de experiências docentes.
Em último lugar, destaca-se a necessidade de construção coletiva da escola. Desde os aspectos
pedagógicos até os políticos, que devem ser construídos tendo como ponto de partida um
maior envolvimento de todos os agentes escolares da reorganização do trabalho docente.
Estas representações não encerram toda a complexidade do cotidiano escolar, no entanto,
indicam claramente o quanto a entrada destes alunos bolsistas no interior das escolas públicas,
a partir da adoção do Pibid pela Universidade A, tem impactado qualitativamente sua
percepção e reflexão sobre a realidade educacional brasileira tendo como referência a
vivência da realidade escolar. Neste aspecto o processo de formação destes alunos é
enriquecido por suas experiências e vivências e a Universidade é beneficiada com esta leitura
que é partilhada em diversos momentos no ambiente universitário e mais especificamente no
interior das licenciaturas.
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Resumo
Ao longo do tempo a Geometria e o seu ensino passaram por períodos que se alternaram entre
a extrema valorização, impulsionados por razões de ordem econômica, social e política,
sobretudo a partir do desenvolvimento industrial que exigia mão de obra qualificada para a
produção de novas máquinas, e outros marcados pelo seu desprestígio e consequente
abandono, acarretando, inclusive, diferenciações na estruturação curricular entre as escolas da
rede pública e privada. Segundo estudos desenvolvidos pela Educação Matemática, no Brasil,
também vivemos mudanças de programas, elaboração de novas propostas de ensino,
sobretudo fazendo-se abandonar o Desenho Geométrico e relegar para um segundo plano o
estudo da Geometria. A Geometria Plana e Espacial foi, ao longo das décadas, sofrendo cortes
de vários tópicos no Ensino Fundamental e Médio. O Desenho Geométrico foi,
gradativamente, abolido das grades curriculares da grande maioria das escolas, principalmente
nas escolas públicas. Considerando que o objeto representacional possui sua própria história,
o presente estudo, desenvolvido sob o aporte teórico da Teoria das Representações Sociais,
mostrou-se útil posto que tornou visível a constituição da visão que os professores do 5º ano
possuíam sobre o ensino da geometria no Ensino Fundamental, como produto cultural,
permitindo uma melhor compreensão do sentido que atualmente esse grupo de professores
tem sobre o objeto, desnaturalizando sua maneira atual de concebê-lo. A partir da análise do
percurso histórico da Geometria, por meio do estudo de pesquisas realizadas a partir da
temática das políticas públicas de educação, implementadas desde a Reforma Pombalina, em
1772, até os dias atuais e por meio de entrevistas semi-estruturaras realizadas junto a vinte
quatro professores do 5º ano do Ensino Fundamental, foi possível por localizar a historicidade
do objeto representacional, a fim de trazer um melhor entendimento sobre as ideias
atualmente circulantes acerca da Geometria e seu ensino. Os resultados desse estudo
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demonstraram que elementos históricos relacionados à elitização do ensino da Geometria; ao
Movimento da Matemática Moderna, que definiu a unificação dos diferentes ramos da
matemática (álgebra, aritmética e geometria) numa única disciplina denominada Matemática,
bem como a cisão da geometria em duas instâncias e disciplinas distintas, sendo uma prática e
de caráter propedêutico, destinada às classes populares e desenvolvida nas aulas de Educação
Artística e outra abstrata e de caráter dedutivo, destinada à uma elite, e desenvolvida nas aulas
de Matemática; e a preconização de um ensino essencialmente prático para os anos iniciais da
escolarização, contribuíram para que a construção de uma visão também fragmentada e
superficial sobre o ensino da Geometria, que permanece patente na fala dos participantes.
Palavras-chave: Representações Sociais. Historicidade. Geometria. Ensino Fundamental.

Introdução
A partir do estudo sobre os principais marcos históricos que envolveram a apropriação da
Geometria pela escola e sua transformação de disciplina escolar em conteúdo/ramo da
Matemática foi possível compreender que ao longo do tempo a Geometria e o seu ensino
passaram por períodos que se alternaram entre a extrema valorização, impulsionados por
razões de ordem econômica, social e política, sobretudo a partir do desenvolvimento
industrial que exigia mão de obra qualificada para a produção de novas máquinas, e outros
marcados pelo seu desprestígio e consequente abandono, acarretando, inclusive,
diferenciações na estruturação curricular entre as escolas da rede pública e privada (ZUIN,
2001).
Segundo estudos desenvolvidos pela Educação Matemática, no Brasil, também vivemos
mudanças de programas, elaboração de novas propostas de ensino, sobretudo fazendo-se
abandonar o Desenho Geométrico e relegar para um segundo plano o estudo da Geometria. A
Geometria Plana e Espacial foi, ao longo das décadas, sofrendo cortes de vários tópicos no
Ensino Fundamental e Médio. O Desenho Geométrico foi, gradativamente, abolido das grades
curriculares da grande maioria das escolas, principalmente nas escolas públicas
(PAVANELLO, 1989).
Considerando-a como objeto de representação social, o presente estudo propõe-se um
mergulho nos contextos de produção e circulação das informações veiculadas pelas reformas
educacionais brasileiras acerca da geometria e seu ensino, a fim de ampliar a compreensão
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sobre os elementos históricos dessas comunicações que não apenas deixaram marcas no modo
de ensinar de determinadas épocas, mas também continuam a orientar a prática dos
professores dos anos iniciais, por meio de reconstruções ativas do passado, uma vez que
conforme afirma Nacarato (2000, p. 159), os professores que tiveram suas formações, nos
anos 80 e 90, em escolas públicas e privadas não vivenciaram o ensino de geometria, e,
“quando o vivenciaram, foi um ensino reducionista e simplista, limitado ao reconhecimento e
identificação de formas, sem levar em consideração a complexidade do pensamento
geométrico”.
E ainda, em relação às crenças que os professores possuem a respeito da Geometria, os
estudos realizados por Curi (2004), Pais (2010, p. 20) e Roldão (2010) trazem uma melhor
compreensão sobre o modo como são reveladas nas escolhas didáticas (atividades, técnicas,
sequências) que realizam no cotidiano da sala de aula, frequentemente marcadas por
incompreensões justamente por não contemplarem os conhecimentos sobre a disciplina que
lecionam e sobre a finalidade do seu ensino. Ao longo do tempo, essas crenças tendem a se
tornar rígidas, resultando em um olhar quase pessoal sobre a ciência que ensinam.
Daí decorre a ideia proposta por Curi (2004) de situar a Matemática como uma área de
conhecimento que comporta especificidades e que implica o desenvolvimento de ações que
tenham por objetivo aprofundar os conhecimentos “de e sobre” a disciplina que o professor
leciona. Conhecimento esse considerado como “[...] um saber que se revela na ação e se situa
num dado contexto [...]”, e que se constitui a partir das experiências que tiveram em sua
vivência “[...] pré-profissional [...]”, abrangendo a escolarização básica, os contextos sociais e
culturais e aqueles próprios de sua formação profissional.
Em relação às crenças e ao modo como a Geometria era concebida pelos professores do
Ensino Fundamental, tanto as pesquisas desenvolvidas quanto a literatura localizada
indicavam uma forte tendência à ideia de uma Geometria essencialmente prática, que se
mostrava desconectada e em oposição a uma Geometria considerada abstrata e difícil de ser
trabalhada, posição essa que poderia ser produto dos modelos e invariantes culturais, das
comunicações institucionais e de massa, e dos contextos ideológicos e históricos, conforme
Kobashigawa (2006) e Maia (2000). Relações estas que se traduzem não só por modos
específicos de filiação e inserção social dos sujeitos, mas também se revelam por meio das
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concepções estratégicas que os professores adotam e das práticas que desenvolvem em sala de
aula, e que nem sempre resultam de forma favorável à aprendizagem.
Desse modo o presente estudo mostra-se útil posto que atende ao propósito defendido por
Sessa e Giuliani (2008), de tornar visível sua constituição enquanto produto cultural, de modo
a permitir uma melhor compreensão do sentido que atualmente temos sobre o objeto,
desnaturalizando nossa maneira atual de concebê-lo, além de possibilitar o planejamento de
novos projetos de ensino que recuperem o sentido do objeto.

Metodologia
Considerando que o objeto representacional, possui sua própria historicidade e o fato de que a
Geometria foi um dos ensinamentos que mais sofreu adaptações e cortes, não só no que diz
respeito às metodologias e aos seus conteúdos, mas também quanto ao grau de importância
que lhe fora atribuído ao longo da história, o presente estudo foi desenvolvido a partir da
análise dos principais marcos históricos envolvendo a apropriação da Geometria pela escola
(reformas educacionais brasileiras) e da análise de conteúdo dos dados coletados, por meio de
entrevista semi-estruturada realizada junto a vinte e quatro professores do 5º. Ano do Ensino
Fundamental, por Sousa et al (2012) e Stanich (2013).
Por meio da análise de conteúdo das entrevistas foi possível identificar quatro categorias de
análise: uma que dizia respeito à hierarquização entre os conteúdos matemáticos; outra que
dizia respeito à ausência de uma formação inicial e continuada adequada; uma terceira
relacionada à inadequação dos conceitos geométricos para serem trabalhados nos anos
iniciais; e a quarta relacionada à incapacidade dos alunos de lidarem com conteúdos abstratos
como justificativa para o desenvolvimento de um trabalho superficial e apoiado
exclusivamente na manipulação de material pedagógico.

Resultados
Costurando o tecido que sustentava os elementos constituintes das representações sociais que
os professores participantes possuíam acerca da Geometria e seu processo de ensino e
aprendizagem, foi possível identificar uma preponderância dos elementos que decorriam das
políticas públicas de orientação curricular e de formação inicial, que não contemplavam
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diretrizes claras sobre o currículo que deveria ser desenvolvido, bem como os conhecimentos
específicos sobre os conteúdos que necessitavam ser ensinados.
Das falas dos professores foi possível identificas elementos que remontam aos anos de: 1931,
com a reforma Francisco Campos que propôs a unificação do ensino da Álgebra, da
Aritmética e da Geometria, dando origem a uma nova disciplina denominada “Matemática” e
que para os anos iniciais defendia um ensino propedêutico e de caráter experimental; 1980,
com Movimento da Matemática Moderna, que tinha por objetivo aproximar o ensino da
ciência, tornando a Matemática útil ao desenvolvimento da ciência, da técnica e da economia
moderna, mas que resultou no completo abandono dos conteúdos teóricos em nome de uma
maior significação para os alunos; 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (Lei 4.024/1961), que reduziu e limitou o número de matérias a serem trabalhadas
no Ensino Fundamental, resultando no desenvolvimento de um trabalho superficial com os
conteúdos tanto da Geometria quanto do Desenho, além de exacerbar ainda mais o
distanciamento entre ambos; 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 5.692/1971) que,
entre outras determinações, reduziu a disciplina denominada Desenho à qualidade de
conteúdo a ser trabalhado dentro da “atividade educativa” (de caráter não obrigatório)
denominada Educação Artística, que deveria englobar as áreas da expressão corporal,
expressão musical e plástica, e o retirou dos exames vestibulares; 1996, com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), que propõe nova tentativa de
retorno do ensino da Geometria nas séries iniciais da Educação Básica, mas cuja ênfase recaiu
sobre os aspectos empíricos da Geometria, acabando por não levar em consideração a parcela
referente ao raciocínio dedutivo.

Da hierarquização dos conteúdos matemáticos
Em relação ao tempo destinado ao trabalho com os diferentes componentes curriculares, foi
possível observar que à Geometria eram destinados pequenos períodos de trabalho, sob a
justificativa de que havia outros conteúdos mais importantes para serem trabalhados e sob tal
pretexto justificavam a transferência do seu papel ao professor de artes.
Retomando, desse modo, o

Da formação inicial e continuada
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Alegavam os professores que ao longo de sua formação inicial e continuada não tiveram
qualquer contato com os conteúdos geométricos, que permitisse um maior conhecimento
sobre o que e como tais conteúdos deveriam ser ensinados.

Da geometria abstrata
A partir de uma visão reduzida, por parte dos participantes, em relação à geometria e seu
ensino, o grupo caracterizou negativamente o caráter abstrato da Geometria, que em vez de
ser colocado como meta a ser atingida com o trabalho desenvolvido, passou a ser percebido
como inadequado, impróprio e, portanto, precisava ser neutralizado ou minimizado por meio
de um ensino essencialmente prático. Ideia essa decorrente também da apropriação reduzida
de teorias apoiadas nas estruturas cognitivas de uma epistemologia genética.
A incapacidade dos alunos de lidarem com conteúdos abstratos
As falas do grupo apontaram também para a crença na incapacidade do aluno de lidar com
conteúdos abstratos, reforçando a ideia de que os alunos do 5.º ano só seriam capazes de
aprender Geometria por meio da livre observação e manipulação do material pedagógico,
justamente por serem considerados, pelos participantes, como “egocêntricos” e “imaturos”.

Conclusão e considerações finais
Os resultados obtidos com o presente estudo evidenciaram uma rede de significados,
historicamente construídos, sintetizados nos seguintes contextos: ausência de um repertório
mínimo de conhecimento construído, por esse grupo, sobre os conceitos e conteúdos
geométricos; categorização negativa da Geometria, considerada abstrata/difícil/pouco
acessível aos alunos; ensino essencialmente prático, desconectado dos conceitos e conteúdos
geométricos; redução do objetivo do ensino da Geometria às situações de identificação e
nomeação dos elementos figurais; e sua aplicação prática, em contextos também reduzidos,
que se limitavam à nomeação, identificação das figuras mais usuais.
O desconhecimento desse grupo sobre os conceitos e conteúdos geométricos pode ser
traduzido pela dificuldade para identificar as próprias dificuldades dos seus alunos, pela
escolha aleatória de atividades, pela culpabilização dos próprios alunos, pelo baixo
desempenho, e, sobretudo, pela produção de afetos negativos em relação aos conceitos e
conteúdos da Geometria.
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A abstração da Geometria (abrangendo seus conteúdos, conceitos, procedimentos) constituiuse, portanto, como o “não familiar”, e a partir das ancoragens, que são sempre históricas,
tornou-se familiar justamente a partir de afetos negativos, que a classificaram como imprópria
e inadequada para ser ensinada.
A partir do aprofundamento sobre os aspectos históricos que envolveram a apropriação da
Geometria pela escola, verificou-se que, no Brasil, a não familiaridade dos professores
entrevistados com os conteúdos que compõem esse ramo da Matemática decorre dos recortes
e reduções propostos pelas políticas públicas nacionais (reformas e diretrizes curriculares),
que resultaram no esvaziamento do trabalho com tais conteúdos, desde a educação infantil até
a universidade.
Colaboraram também para que a Geometria permanecesse acessível para um público bastante
distinto e seleto, sendo possível afirmar que dentre os professores entrevistados o trabalho
com a Geometria era praticamente inexistente, uma vez que estes também foram privados de
tais conhecimentos tanto na formação inicial que receberam quanto nos cursos de
especialização que frequentaram posteriormente.
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Resumo
Historicamente, a Geometria constituiu-se como conteúdo disciplinar cindido em duas
instâncias distintas (uma prática, de caráter não obrigatório, e outra abstrata, considerada ramo
da disciplina Matemática), direcionadas para públicos também distintos (a prática direcionada
à grande massa e a abstrata considerada apenas para a elite), que atingindo as escolhas
didáticas do grupo dos professores deixou marcas na autoimagem que esses profissionais
construíram ao longo do exercício da atividade docente. O presente estudo tem por objetivo
trazer uma melhor compreensão sobre o papel que os professores do 5º ano atribuem a si
próprios a partir da relação que estabelecem com os conteúdos geométricos. Desenvolvido a
partir dos dados coletados em estudo mais amplo, por meio de entrevistas semiestruturadas
realizadas junto a 24 professores, de dezoito unidades escolares do Estado de São
Paulo/Brasil, que foram analisadas por meio da análise de conteúdo e sob o aporte teórico da
Teoria das Representações Sociais. Os resultados evidenciaram a ausência de um repertório
mínimo de conhecimento construído, por esse grupo, sobre os conceitos e conteúdos
geométricos que se revelaram, negativamente, e marcados por pontos de tensão que se
refletiram na autoimagem dos professores, na medida em que diziam não se sentirem
suficientemente preparados para o exercício pleno da sua função de ensinar. Por meio do
presente estudo foi possível compreender o modo como as relações estabelecidas entre os
professores do 5º ano do Ensino Fundamental e os conteúdos geométricos se davam marcadas
por tensões e dificuldades, que passaram a orientar suas escolhas didáticas. A não
familiaridade desses professores com os conteúdos e conceitos geométricos foi expressa
justamente a partir daquilo que silenciavam, que restou confirmado por meio do apontamento
de dificuldades que extrapolavam as situações de ensino e de aprendizagem e voltavam-se
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para as questões envolvendo a qualidade da formação inicial e continuada, a falta de tempo
para poderem estudar e preparar suas aulas e ao próprio caráter abstrato da Geometria.
Palavras-chave: Representações Sociais. Ensino Fundamental. Geometria

Introdução
Historicamente, a Geometria constituiu-se como conteúdo disciplinar cindido em duas
instâncias distintas (uma prática, de caráter não obrigatório, e outra abstrata, considerada ramo
da disciplina Matemática), direcionadas para públicos também distintos (a prática direcionada
à grande massa e a abstrata considerada apenas para a elite) (ZUIN, 2001), que atingindo as
escolhas didáticas do grupo dos professores deixou marcas na autoimagem que esses
profissionais construíram ao longo do exercício da atividade docente. Sobretudo, porque
dentre os conteúdos matemáticos, o ensino da Geometria foi aquele mais sofreu
transformações e cortes ao longo das políticas educacionais, passando por períodos de
extrema valorização e outros marcados por seu completo abandono.
Se por um lado o ensino da Geometria passou por transformações estruturais e vários cortes,
historicamente a formação do professor polivalente também passou por mudanças em sua
estrutura que culminaram com a redução da carga horária das disciplinas voltadas às
metodologias e práticas.
Em relação à formação inicial do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Gatti e
Barreto (2009), Gatti, Barreto e André (2011) e Nacarato (2000) apontam que grande parte
dos cursos de formação inicial e continuada de professores tem deixado à margem de seus
programas o aprofundamento necessário sobre os conhecimentos específicos das disciplinas
que compõem o campo de atuação do professor.
Estudos realizados por Gatti e Barreto (2009) elucidam as situações dos contextos de
formação inicial nos cursos de Pedagogia, dos professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, destacando que em relação à carga horária dos cursos destinados à formação
profissional apenas um percentual reduzido de horas é destinado à formação profissional
específica, que abrange o conhecimento: do currículo que deve ser desenvolvido; das
didáticas específicas, metodologias e práticas de ensino; e dos saberes relacionados à
tecnologia aplicada aos contextos educacionais.
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Ainda no tocante à formação inicial de professores Gatti, Barreto e André (2011) apontam que
se somam às dificuldades de formação condições outras que têm marcado negativamente a
educação no Brasil: a falta de atratividade da carreira docente em relação à remuneração e às
condições de trabalho; o aligeiramento dos cursos de formação inicial; a expansão
desordenada dos cursos de Educação à Distância, que na rede privada, correspondem a 70%
dos cursos de Pedagogia, atualmente oferecidos.
Situação essa que segundo os estudos realizados pela Educação Matemática tem se mostrado
negativamente na atividade docente, haja vista que uma formação inicial e continuada
inadequada se traduz, na maior parte das vezes, em dificuldades tanto para os professores
quanto para os alunos, uma vez que os professores, ao se depararem com a realidade das salas
de aula, com as perguntas dos seus alunos, e não dispondo de respostas, que seriam possíveis
a partir do conhecimento do conteúdo e do currículo, acabam recorrendo aos conhecimentos
oriundos de suas próprias vivências anteriores como estudantes, que nem sempre se mostram
eficazes para a ampliação dos conhecimentos dos seus alunos tampouco para a superação das
suas dificuldades.
Esclarecem Ens, Gisi e Eyng (2012) que as políticas públicas para a Educação Básica, embora
tivessem como foco a formação docente (inicial e continuada), pouco acrescentaram tanto em
termos dos insumos quanto em relação a uma formação que atendesse às novas exigências
atribuídas ao papel do professor.
Nota-se a partir desse cenário que o próprio papel do professor como mediador das relações
que devem ser estabelecidas entre seus alunos e os bens culturais acaba, muitas vezes,
reduzido à simples validação dos conhecimentos que tanto os professores quanto os alunos
trazem de suas vivências cotidianas, ficando, na maioria das vezes, muito aquém daquilo que
se tinha por objetivo ensinar e aprender.
Nesse sentido, parte-se da ideia de representação social trazida por Moscovici (2010, p. 17),
como “um sistema de valores, ideias e práticas” e, considerando, que as representações sociais
são “as bases de toda e qualquer ação e, em nosso caso, fundamentam as ações dos docentes,
as quais não se constroem apenas nos espaços formativos, mas também nas atividades e nos
discursos cotidianos” (PIMENTA; DIAS, 2012, p. 116).
Justifica-se a relevância do presente estudo, à luz da Teoria das Representações Sociais, posto
que as questões que compõem a temática exigem um aprofundamento que conforme explica
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Spink (2012, p. 98) permita tratá-las de forma que se articulem os elementos afetivos,
mentais, sociais, integrando a cognição, a linguagem e a comunicação às relações sociais.

Metodologia
Em se tratando da análise de dados já coletados (SOUSA et al, 2012; STANICH, 2013), para
o presente estudo foram analisados os questionários de perfil dos professores entrevistados e
procedeu-se à leitura e posterior análise de conteúdo das entrevistas realizadas junto aos
professores.
Por meio da análise de conteúdo foi possível identificar quatro categorias, uma que dizia
respeito à formação inicial e continuada, consideradas insuficientes em relação à necessária
preparação para o exercício docente; outra que indicava a ausência de tempo para estudo e
preparação das atividades dos alunos; outra na qual atribuíam os problemas relacionados ao
ensino às dificuldades dos alunos, considerados imaturos; e uma última relacionada à
percepção da Geometria como conteúdo abstrato e, portanto, difícil de ser ensinado e
aprendido.

Resultados
Da análise realizada a partir das questões que diziam respeito exclusivamente aos conteúdos
geométricos, não foi possível identificar, nas falas dos professores, qualquer relação entre os
comentários que teciam e os conteúdos/objetivos de ensino da Geometria.
Havia um vazio, um silêncio, que era quebrado por justificativas que remetiam à precariedade
da formação inicial e continuada que receberam, às condições de trabalho (sobretudo
relacionadas ao tempo, que diziam ser sempre insuficiente para a preparação das aulas, para o
estudo e para o ensino), e que se mostraram relevantes por fazerem parte do conjunto de
condições que definem a própria identidade do professor.
Em relação ao tempo de docência, notou-se que 83% dos participantes possuía mais de oito
anos de experiência; 96% tinha formação superior em Pedagogia; 62% possuía alguma
especialização na área da Educação; e 79% não haviam cursado o Magistério (formação
inicial de professores equivalente ao Ensino Médio).
Tais dados, embora revelassem ser um grupo composto por uma maioria experiente na
docência, com formação inicial em Pedagogia e cursos de especialização na área da
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Educação, não se mostraram como variáveis capazes de alterar a visão reduzida que possuíam
sobre a Geometria e o seu processo de ensino e aprendizagem.
Da formação inicial e continuada
Indicavam problemas relacionados à qualidade da formação inicial e continuada que
receberam ao longo de suas trajetórias, que se refletiam não só no trabalho que diziam
desenvolver em sala de aula, mas sobretudo na constituição de sua própria identidade, que
parecia ameaçada diante das dificuldades recorrentes de seus alunos e ensejava a transferência
de suas próprias dificuldades para os alunos (considerados incapazes para aprender, para
visualizar e para abstrair).
Sendo assim, foi possível perceber que na medida em que o conhecimento que possuíam
sobre os conteúdos, os fundamentos e as teorias que deveriam orientar o trabalho não eram
percebidos pelo grupo como suficientes para que houvesse uma compreensão maior acerca
dos objetivos do seu ensino, só lhes restava a reprodução indiscriminada de atividades e
técnicas que se mostravam aleatórias e sobrepostas umas às outras, ocupando o lugar do
próprio objeto de ensino.
Do tempo
Quando os professores falavam sobre a ausência de um “tempo” para o estudo, preparação das
aulas, se referiam também à falta de espaço e valorização de uma parcela de sua identidade
polivalente. O não reconhecimento dessas atividades que dão suporte e garantem um ensino
de qualidade, porque ajustado às necessidades dos alunos e dos próprios professores,
implicava o não reconhecimento daquilo que compõe o fazer docente e a própria identidade
desse profissional.
Os professores diziam que precisavam lidar com a incoerência de trabalhar com o
conhecimento, de ensinar procedimentos de estudo, de planejamento e de pesquisa com seus
alunos, sem, no entanto, poderem eles próprios viverem e fazerem o que ensinavam. Falavam
sobre o trabalho invisível que avançava, deliberadamente, sobre os seus períodos de descanso
e de lazer, de um tempo profissional invadia os tempos que seriam destinados às outras
vivências particulares.

Da imaturidade dos alunos
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No entanto, quando se deparavam com as dificuldades que extrapolavam os limites daquilo
que já era conhecido por seus alunos e suas próprias limitações com os conteúdos
geométricos, os professores colocavam-se fora da situação, deixavam de analisar/questionar
as práticas de ensino, e passavam a justificar experiências de ensino mal sucedidas apontando
a incapacidade dos alunos para aprender.
Nesse momento, apresentavam-se destituídos do seu papel de mediador, uma vez que não lhes
parecia possível aliar conhecimentos e conteúdos à didática e às condições de aprendizagem.
Colocavam-se de forma passiva diante das dificuldades observadas, como expectadores de
uma fatalidade, sobre a qual imaginavam haver muito pouco a ser feito.

Da abstração da Geometria
A ausência de um repertório mínimo de conhecimento construído, por esse grupo, sobre os
conceitos e conteúdos geométricos (o não familiar) favoreceu a categorização negativa da
Geometria, considerada abstrata/difícil/pouco acessível aos alunos (familiar) e deu o chão
necessário para justificar um ensino essencialmente prático, desconectado dos conceitos e
conteúdos geométricos, marcado pela redução do objetivo do ensino da Geometria às
situações de identificação e nomeação dos elementos figurais e sua aplicação prática, em
contextos também reduzidos.

Conclusão e considerações finais
Por meio do presente estudo foi possível compreender o modo como as relações estabelecidas
entre os professores do 5º ano do Ensino Fundamental e os conteúdos geométricos se davam
marcadas por tensões e dificuldades, que passaram a orientar suas escolhas didáticas.
A partir da fala dos professores, foi possível identificar o ponto de tensão, haja vista que as
relações que diziam estabelecer com os conteúdos geométricos assemelhavam-se a uma
espécie de jogo, em que, obrigados a participar, mas não dispondo das regras tampouco dos
objetivos, só lhes restava a repetição de atividades e técnicas fossilizadas por processos
históricos, pautadas na tentativa e erro, e que, conforme têm demonstraram os resultados das
avaliações em larga escala como SARESP e PISA, não têm favorecido a aprendizagem dos
alunos.
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Nesse cenário, os professores foram assim destituídos, pouco a pouco, do seu papel ativo e
reflexivo e passaram a assumir o papel de meros executores de fórmulas prescritas e raras
oportunidades de reflexão sobre tais materiais e o seu próprio trabalho.
Daí a importância de verificar, dentro do calendário escolar, o que nele foi e continua sendo
priorizado, pois é a partir dessas decisões e escolhas que irão se configurar o que a unidade
escolar pensa sobre o trabalho docente, sobre o seu projeto político pedagógico, implicando
uma definição bastante própria e específica sobre o seu papel e sua função (TEIXEIRA, 1999,
s.p.).
De tal sorte que entender o modo como esses professores identificavam e representavam a
relação estabelecida com os conteúdos geométricos, as dificuldades dos seus alunos, bem
como as informações e opiniões que orientavam suas escolhas didáticas, permitiu
compreender não apenas uma parte dos processos pelos quais esse conhecimento foi gerado,
transformado e projetado no mundo social, mas, sobretudo, chegar à sua característica não
familiar (composta pelo conjunto dos conceitos e conteúdos geométricos) que, conforme
explica Moscovici (2010, p. 59), motivou tal categorização (Geometria abstrata/difícil/pouco
acessível) e que esta absorveu.
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Resumo
O presente trabalho apresenta um estudo1 das representações sociais de estudantes de
licenciatura em música e de licenciatura em pedagogia sobre música e música na escola a
partir da escuta musical. Foram identificados cinco eixos temáticos constituintes das
representações sociais dos licenciandos sobre música: afetividade, movimento, comunicação,
contexto e formação. A categorização foi realizada a partir da escuta de três gêneros musicais:
pop, jazz e world music. A metodologia adotada nesta pesquisa envolveu dois questionários:
um de perfil, e outro contendo uma questão de associação livre a partir da escuta musical,
questões abertas e fechadas, e classificação de imagens, aplicados a 81 licenciandos em
pedagogia e 161 licenciandos em música de uma instituição de ensino superior da cidade de
São Paulo. As representações sociais de música revelaram que os cinco eixos temáticos
estavam presentes em todos os grupos e para todos os gêneros de música apresentados na
pesquisa, variando quanto ao nível de informação que cada grupo possuía sobre música. As
representações de música se apresentaram tanto como potencial formativo, quanto como
restrições nas representações sociais de música na escola, dependendo das visões que cada
grupo pesquisado, licenciandos em pedagogia e em música, ingressantes e concluintes,
possuía sobre escola e educação. A classificação das imagens indicou que existe uma
concepção dionisíaca para o funk e o rock em contraposição ao caráter apolíneo do jazz. Para
que a música tenha um papel transformador na educação, é necessário que a formação do
futuro professor, no âmbito dos cursos de pedagogia e de música ofereça as condições
necessárias para a superação da dicotomia existente entre o caráter apolíneo e dionisíaco da
música, e entre a música “fora da escola” e a música “própria” para o contexto da escola.
1

Este estudo foi realizado como Tese de Doutorado defendida em 2013, no Programa de Estudos Pós-graduados
em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sob a
orientação da Professora Doutora Clarilza Prado de Sousa.
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Palavras-chave: Música na escola; Escuta musical; Representações Sociais.

Introdução
Este trabalho tem como objetivo discutir o potencial formativo da música a partir das
representações sociais sobre música e música na escola dos estudantes de licenciatura em
pedagogia e de licenciatura em música, tendo em vista que são esses estudantes, futuros
professores, que atuarão no ensino de música na Educação Básica. Até a promulgação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB n. 9.394 de 1996, os alunos da Educação
Básica, no Brasil, foram privados durante trinta anos do ensino de música na escola. Durante
esse período, o ensino de arte ficou restrito, na maioria das vezes, às técnicas de produção das
artes visuais.
A música na escola é especialmente importante porque trabalha simultaneamente todas as
dimensões: afetiva, motora, cognitiva e social que compõem o ser humano. Mas a escola
ainda privilegia somente a dimensão cognitiva do desenvolvimento, criando uma
dicotomização na formação humana. Existe uma supervalorização do conhecimento de caráter
lógico-matemático e linguístico, baseado na transmissão de conhecimento e processos
avaliativos que exigem do aluno apenas a mera reprodução. Mesmo quando a música está
presente na escola, ela é vista apenas como fator auxiliar dentro desta concepção de educação.
Nessa direção, a educação musical deve ter como foco a apreciação musical, no sentido de
desenvolver no aluno uma escuta atenta e crítica, e não somente, a formação específica de um
músico instrumentista. O interesse em aprender a tocar um instrumento musical seria,
portanto, uma consequência desse processo de apropriação da linguagem musical.
O conhecimento que se tem da música, pode determinar as escolhas quanto ao que se quer ou
gosta de ouvir, cantar ou tocar. Esse conhecimento não é adquirido apenas quando se estuda
música formalmente. A escuta musical é um processo que não ocorre igualmente para todas
as pessoas. Para alguns, a música é apenas “pano de fundo” para outras atividades. Nesse
nível de escuta, o corpo reage às vibrações produzidas pela música, induzindo ao movimento
ou relaxamento. Em um nível de escuta mais atenta, é possível destacar os elementos que
compõem a música, como por exemplo, a melodia ou a forma, permitindo sua reprodução
através do canto. Um nível de escuta mais profundo requer o desenvolvimento da capacidade
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de escuta atenta, que leve a uma apreciação consciente, a partir de uma prática reflexiva,
permitindo que se façam livremente as escolhas do que se quer escutar.
A escola deve ser o espaço privilegiado para a democratização do acesso a todo o patrimônio
musical que se encontra também fora da mídia de massa, através do desenvolvimento de uma
escuta mais crítica e emancipada da música, que leve à realização do potencial humanizador
da música. A escola ainda não se ocupa dos aspectos estéticos sistematicamente, o que
indicou a necessidade de se investigar o perfil de formação do futuro professor de música das
escolas de Educação Básica. Para tanto, recorre-se aos fundamentos oferecidos pela Teoria
das Representações Sociais de Serge Moscovici (2009, 2007, 2005, 1984, 1978), que
possibilita uma análise multidimensional, pois considera o pensamento construído em um
contexto de relações, isto é, na tensão entre o indivíduo e a sociedade. Foi observado que um
estudo sobre representações sociais a partir da escuta musical ainda não tinha sido realizado,
portanto, optou-se por uma abordagem metodológica, de apreensão das representações dos
licenciandos de pedagogia e de música, a partir da escuta musical.

Desenvolvimento
A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior particular da cidade de São
Paulo. Participaram da pesquisa, 81 estudantes de licenciatura em pedagogia, sendo 33
ingressantes e 48 concluintes; e 163 licenciandos em música, dos quais, 123 ingressantes e 38
concluintes. Foram aplicados dois questionários: um de perfil e outro contendo uma questão
de associação livre a partir da escuta de três músicas de gêneros diferentes, questões abertas e
fechadas e uma questão de classificação de imagens/ fotografias. Os dados foram
sistematizados e analisados com o auxílio dos softwares EVOC2 e a técnica de análise de
conteúdo (BARDIN, 2008; FRANCO, 2005; BAUER, 2002).
A categorização realizada a partir da escuta dos três gêneros musicais, pop, jazz e world
music, permitiu a identificação de cinco eixos temáticos constituintes das representações
sociais dos licenciandos sobre música: afetividade, movimento, comunicação, contexto e
formação.
A análise dos resultados revelou que há uma característica comum nas representações sociais
sobre música na escola, dos quatro grupos de estudantes pesquisados, que é a presença de
2
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elementos restritivos na constituição dessas representações. A representação social sobre
música na escola do grupo de estudantes de pedagogia ingressantes, a partir da análise do grau
de aceitação dos gêneros musicais pela escuta, é a de que ela deve servir apenas para a
educação de crianças pequenas, e como um meio auxiliar para o ensino de outros conteúdos
disciplinares. Os elementos que compõem essa visão restritiva são os seguintes: idade do
aluno; letra da música; grau de dificuldade atribuído à música; e movimento provocado pela
música. Para as estudantes de pedagogia concluintes, a música na escola apresenta as mesmas
restrições indicadas pelas estudantes ingressantes, no entanto, as estudantes concluintes tem
uma atitude mais favorável em relação à música no contexto escolar, do que as estudantes
ingressantes. As estudantes concluintes apontaram para a possibilidade que a música oferece
para o desenvolvimento de valores morais, para trabalhar com questões ligadas à diversidade
cultural e também para trabalhar a criatividade. Atividades específicas musicais também
foram descritas pelas estudantes concluintes, tais como: apreciação e criação musicais.
A representação social de música na escola dos licenciandos em música ingressantes apontou
como elementos restritivos: a experiência como músico instrumentista; a idade dos alunos; o
movimento provocado pela música; o ensino coletivo de um instrumento musical; o grau de
dificuldade atribuído à música; o grau de popularidade do gênero musical. Este grupo afirmou
que a música favorece a expressão das emoções quando provoca a sensação de bem-estar, e
neste caso, serviria para o contexto da escola (HIMÉ, 2005; WALLON, 2005; SLOBODA,
1991). Assim, buscam o apoio na afetividade, na sensação de bem-estar para escolher o
repertório, quando não possuem informações suficientes sobre determinados gêneros
musicais. A única restrição apresentada pelos licenciandos em música concluintes foi não
conhecer a música que levariam para a escola. Esses estudantes descreveram as seguintes
atividades musicais que poderiam ser desenvolvidas na escola: apreciação musical; expressão
corporal com música; e jogos envolvendo o movimento corporal a partir da música. O grupo
de licenciandos em música concluintes indicou também que a popularidade de um
determinado gênero musical pode possibilitar uma leitura crítica desse gênero no contexto
escolar (HARGREAVES e NORTH, 1999, 1997; MERRIAN, 1996, FABBRI, 1981).
Todos os grupos demonstraram possuir uma atitude positiva com relação à música na escola
pública, mas os resultados indicaram que a música na escola ainda é pouco valorizada,
fazendo com que seja, também, pouco praticada nas escolas públicas. Esta análise evidenciou
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a existência de um elemento comum nas representações sociais sobre música na escola, dos
quatro grupos pesquisados: a aceitação do ensino da música na escola, no entanto, estamos
diante de quatro representações distintas, tendo em vista as restrições feitas pelos grupos
sobre o ensino da música na escola. Foi observada também entre as características, a
representação sobre música como sendo um dom, dos estudantes ingressantes dos dois cursos,
que interfere nas representações sobre música na escola. Se a música é um dom, seu ensino
deve ser apenas para aqueles que o possuem. Essa representação muda entre os estudantes
concluintes dos dois cursos, sendo substituída pela visão de que a música é uma habilidade
que pode ser desenvolvida. Outra característica da representação sobre música na escola dos
licenciandos em música, diz respeito à experiência que possuem como músicos. No início do
curso, esses estudantes têm como foco principal, o ensino de um instrumento musical,
baseado na própria experiência desses estudantes, como alunos de música. A formação dos
músicos, como instrumentistas, antecede a sua formação como professores de música. A
representação que possuem sobre professor de música, é a de professor de um determinado
instrumento musical, cujo ensino é realizado de forma individual. Sendo assim, apresentam
como elementos restritivos, o ensino coletivo de música e a escolha do repertório, na
constituição da representação da música na escola. A análise das estratégias de ensino da
música na escola revelou que mudanças significativas ocorrem nas representações dos dois
grupos, de pedagogia e de música, ao longo dos respectivos cursos, apontando para uma
diminuição dos elementos restritivos que constituem as representações sobre música na
escola.
Com a análise das imagens/ fotografias foi possível perceber que os quatro grupos
pesquisados rejeitaram o funk e o rock como integrantes de uma atividade curricular, ainda
que as estudantes de pedagogia reconheçam um potencial formativo no rock e os estudantes
de música reconheçam a dimensão cultural do funk (ARRUDA e JAMUR, 2005; ESSINGER,
2005). Esta análise das imagens confirmou também que as representações desses quatro
grupos, são a de que a música na escola é principalmente para a educação infantil. O
movimento é aceito na educação infantil como forma de expressão. No entanto, na Educação
de crianças maiores ou de jovens, este movimento só é aceito em situações em que exista
algum tipo de controle. Nesse sentido, atividades como a fanfarra, a quadrilha, a cantiga de
roda e as danças coreografadas, são aceitas. Interessante observar que, para as estudantes de
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pedagogia, o que seria impeditivo da música na escola, é justamente um de seus eixos
constituintes: o movimento.
Tanto estudantes de pedagogia quanto os de música, indicaram que a música oferece a
possibilidade do desenvolvimento da dimensão afetiva na escola, tendo em vista que esta
dimensão afetiva se mostrou presente nas representações desses dois grupos de estudantes,
nos três gêneros musicais apresentados nesta pesquisa. No entanto, para que essa dimensão
afetiva da música possa contribuir de forma efetiva no processo formativo dos alunos da
Educação Básica, a formação dos estudantes das licenciaturas, futuros professores de música,
precisa contemplar os aspectos emancipadores e reflexivos da educação pela música. Isso
implica na superação da dicotomia existente entre o caráter apolíneo e dionisíaco da música, e
na reflexão sobre os elementos que interferem nas representações sobre música na escola, dos
estudantes de pedagogia e de música.
De um lado, temos uma representação sobre música, apresentada tanto pelas licenciandas em
pedagogia quanto pelos licenciandos em música, ingressantes e concluintes, pela qual a
música “fora da escola” é fonte de prazer e de entretenimento, portanto, de caráter dionisíaco.
De outro, uma representação sobre música na escola que revela o caráter apolíneo da música
atribuído principalmente pelos estudantes ingressantes dos dois cursos e pelas estudantes de
pedagogia concluintes, ao indicar a existência de uma música adequada para o contexto
escolar, ou seja, aquela que não provoque agitação nos alunos. Esses três grupos apontam
para uma visão mais coerciva da música, pela qual a música na escola teria a função de impor
conformidade às normas sociais (HARGREAVES e NORTH, 1999, 1997; MERRIAN, 1964).
A falta de informações específicas sobre as possibilidades que a música oferece para a
educação, bem como das metodologias e estratégias de ensino de música, dificultam a sua
inserção no currículo da escola.

Considerações finais
A música foi descrita como um meio favorável para o desenvolvimento integral do aluno, por
todos os grupos pesquisados. No entanto, os estudantes de pedagogia ingressantes e
concluintes, e os estudantes de música ingressantes, indicaram que, se a música pode provocar
movimento ou agitação, não pode fazer parte do contexto da sala de aula de crianças mais
velhas e de jovens, sendo aceita apenas em atividades extracurriculares (festivais,
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apresentações ou nas festividades escolares) ou que ocorram em espaços fora da sala de aula,
como em aulas de educação física ou teatro na escola. Essa visão limita o acesso dos alunos à
música e não permite que se possa desenvolver uma prática reflexiva da música, tendo em
vista que essas representações podem influenciar a escolha do repertório a ser trabalhado na
escola. Nesse sentido, as representações se apresentam em conflito, entre um caráter ao
mesmo tempo apolíneo e dionisíaco da música, e entre a música “fora da escola” e a música
para o contexto escolar, mais especificamente, “própria” para o contexto da sala de aula. A
superação dessa dicotomia depende da aceitação do movimento como parte da educação
também de crianças mais velhas e de jovens no contexto escolar, da ampliação do repertório
musical desses estudantes, do conhecimento das metodologias e das estratégias de ensino de
música e, no caso dos estudantes de música ingressantes, da mudança de uma visão tecnicista
de ensino de música, que privilegia o ensino de um instrumento musical. Não se defende aqui,
a substituição do professor de música pelo professor formado em pedagogia, mas sim de uma
ampliação das possibilidades formativas que permita a inserção da música na escola de forma
mais abrangente e colaborativa, entre os profissionais dessas duas áreas, constituindo-se como
um espaço de reflexão sobre a formação e a prática nos cursos de pedagogia e de música.
O grupo de estudantes de música concluinte demonstrou possuir uma representação de música
na escola, transformadora, ao aceitarem o movimento na escola e reconhecerem a necessidade
de uma educação ativa e criativa em música, reveladas pela descrição das atividades musicais
possíveis de serem realizadas na escola, tais como a apreciação ativa da música e a criação
musical. Esse grupo de estudantes é o que menos apresentou restrições sobre a representação
de música na escola. Os cursos de pedagogia precisam ter disciplinas que contemplem o
movimento e a afetividade como componentes da música, não só no âmbito da Educação
Infantil, mas também para todo o ciclo da Educação Básica, até o Ensino Médio. A apreciação
musical é um caminho possível para se atingir esse objetivo, tendo em vista que possibilita
tanto a ampliação do repertório cultural e musical dos estudantes, futuros professores, quanto
permite também a ampliação dos modos de escuta da música. Sendo assim, a escuta musical
passa de passiva, para ativa e reflexiva, o que por sua vez poderá refletir nas práticas musicais
a serem realizadas na escola.
A análise das representações sociais sobre música na escola indicou que existem outras
representações, que interferem na visão dos estudantes de pedagogia e de música sobre a
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música na escola. Para o grupo de estudantes de pedagogia, tanto ingressantes quanto
concluintes, são as representações de escola e de música que interferem nas representações
que possuem sobre música na escola. E para os estudantes de música, essas interferências
dizem respeito, além, das representações de escola e música, às representações que possuem
sobre professor de música. Portanto, as representações sociais sobre música na escola dos
grupos de estudantes de música e pedagogia se constituem no conflito entre as representações
que possuem como estudantes dos respectivos cursos, e as representações trazidas da
experiência com a música no cotidiano fora do contexto escolar.

Referências
ARRUDA, Angel; JAMUR, Marilena. “O proibidão”: Representações sociais no funk
carioca. In: IV Jornada internacional e II Conferência Brasileira sobre representações sociais,
João Pessoa. CD-ROM, p. 1681-1692, 2005.

BAUER, W. Martin. Análise de ruído e música como dados sociais. In: BAUER, W. Martin;
GASKELL, George. (Ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis: Vozes,
2004.

ESSINGER, Silvio. Batidão: uma história do funk. Rio de Janeiro: Record, 2005.

FABBRI, Franco. A Theory of Musical Genres: Two Aplications. In: Popular Music
Perspectives. Ed. D.Horn and P.Tagg; Göteborg and Exeter: International Assossiation for the
Study of Popular Music (IASPM), p.52-81, 1981.

FRANCO, Maria Laura P. Barbosa. Análise de conteúdo. Brasília: Liber Livro, 2005
HARGREAVES, David. J. e NORTH, Adrian C. The functions of music in everyday life:
redefining the social in music psychology. In: Psychology of music, v. 27, 1999, p. 71-83.

_______. The Social Psychology of Music. New York: Oxford University Press, 1997.

1627

MERRIAN, Allan P. The Anthropology of Music. Evaston: Northwestern University Press,
1964.

MOSCOVICI, Serge. A Psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis: Vozes, 1961/
2012.

_______. Representações Sociais: Investigações em psicologia social. 5ª ed. Petrópolis:
Vozes, 2007.

_______. Introduction: le domaine de la psychologie sociale. In: Psychologie Sociale. p.5-22.
Paris: Universitaires de France, 1984.

_______. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
RIMÉ, Bernard. Le Partage social dés émotions. Paris : PUF, 2005.

SLOBODA, John A. Music structure and emotional response: some empirical findings.
Psychology of music. V. 19, 1991, p. 110-120.

WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. Coleção Nova Biblioteca 70. Lisboa:
Edições 70, 2005, 220 p.

1628

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM PESSOAS
VIVENDO COM HIV1
TEIXEIRA, Elizabeth - UEPA2 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
OLIVEIRA, Denize Cristina de - UERJ3 - Universidade do Estado do Pará e UEPA-UFAM

Agência Financiadora: CNPq
Resumo
O objetivo foi identificar e analisar as representações sociais de educação em saúde à pessoa
vivendo com HIV. Os cenários: três serviços de atenção à DST/HIV/Aids, em Belém:
sujeitos: 37 profissionais; coleta de dados: entrevista em profundidade; análise: software
Alceste 4.10. Foi possível vislumbrar que a educação em saúde pode ser compreendida em 4
categorias. Conclui-se que as representações sociais dos profissionais configuram-se como
orientação-informação para precaução-prevenção.
Descritores: Educação em saúde; HIV; Aids; Profissional de saúde

Introdução
Este trabalho consiste em um recorte temático do Projeto Multicêntrico “As transformações
do cuidado de saúde e de enfermagem em tempos de Aids: representações sociais e memórias
de enfermeiros e profissionais de saúde”. Os avanços da Política Nacional de DST\Aids foram
reconfigurando o perfil das equipes de saúde, com a introdução do “aconselhamento
educativo” em especial, que suscita o redirecionamento do modelo indivíduo-centrado para o
coletivo-centrado, apontando para a decisão informada e a adesão(1). Observa-se
explicitamente uma tendência crítico-progressista, valorizando a promoção da saúde, em que
aspectos subjetivos ganham destaque(2). Da abordagem “verticalizada” centrada no risco (com
foco nos deveres), as premissas da Política Nacional de DST\Aids saltam para a
transversalidade centrada na vulnerabilidade (com foco nos direitos)(2). Há, no entanto, que se
1
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refletir sobre a incorporação de tais premissas no mundo das unidades de atendimento às
pessoas vivendo com HIV. Parte-se do pressuposto que a educação em saúde, aqui
compreendida como agir educativo, no cotidiano do cuidado no contexto HIV\Aids, pode se
desdobrar em diferentes tipologias e modelos, e anunciar (ou não) as transformações e
transições apontadas. Assim, as RS de educação em saúde à pessoa vivendo com HIV\Aids,
elaboradas pela equipe de saúde, podem revelar nuances e interfaces de construções sóciocognitivas distintas, o que nos interessa analisar e discutir. Acessar as RS dos profissionais de
saúde em contextos de atendimento à pessoa vivendo com HIV\Aids implica em compreender
como interpretam e que sentidos atribuem a este objeto. Este estudo tem por objetivo
identificar e analisar as representações sociais de educação em saúde à pessoa vivendo com
HIV\Aids entre profissionais de saúde que atuam em unidades de referência do Programa
Nacional de DST\Aids. Acredita-se que tais representações poderão suscitar reflexões e
apontar as (im) possibilidades do agir educativo com pessoas vivendo com para HIV\Aids, o
que poderá favorecer intervenções concretas nestes contextos, com vistas a contribuir com a
qualidade da prática educativa.

Metodologia
O estudo, de caráter qualitativo e descritivo, está baseado na Teoria das Representações
Sociais na perspectiva processual. O cenário do estudo consistiu em três serviços de atenção
às pessoas vivendo com para HIV\Aids, situadas no município de Belém, Pará. Participaram
da pesquisa 37 profissionais de saúde: 10 técnicos de enfermagem, 6 enfermeiras, 6
assistentes sociais, 5 médicos, 2 psicólogos, 2 nutricionistas, 2 farmacêuticos, 2 terapeutas
ocupacionais e 1 fisioterapeuta. Os dados foram coletados entre setembro de 2012 e junho de
2013 por meio de entrevista em profundidade guiada por um roteiro com cinco blocos
temáticos. Os dados resultantes das entrevistas foram submetidos a análise lexical, e para tal,
utilizou-se o software Alceste 4.10. O software identifica os conteúdos em um conjunto de
textos com base em técnicas de estatística textual; faz uma comparação dos perfis lexicais,
considerando a distância lexical, e assim identificando a proximidade dos enunciados, quanto
mais estes contiverem as mesmas raízes lexicais(3). Foi construído um único corpus com as
entrevistas, após padronização de alguns termos considerados importantes para a análise, com
um total de 211 páginas e 932.217 caracteres. Separando cada uma das entrevistas, inseriu-se
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uma linha estrelada, com 7 variáveis: número do sujeito, unidade, idade, gênero, tempo de
formação, função atual, tempo de atuação com pessoas com Hiv\Aids. Foram utilizados os
seguintes recursos do Alceste: análise standard do conjunto do corpus; análise de redes
associativas da palavra-expressão educação_saúde e análise cruzada (tri-croisé) para a mesma
palavra-expressão. Foram seguidas as normas em vigor na época, com base na Resolução
196/96. Aprovação pelo comitê de ética da UEPA (CAAE, protocolo 0069.0.321.000-10).
Resultados: Na Análise Standard, foram identificadas 37 Unidades de Contexto Iniciais
(UCI), relativas às entrevistas. O corpus foi dividido em 3959 Unidades de Contexto
Elementares (UCE), o número de classes foi 5 e o número mínimo de UCE por classe foi 198.
O corpus de análise no seu todo contém elementos que abordam o tema “cotidiano e contexto
do cuidado em tempos de Aids”. Inicialmente esse corpus sofreu uma primeira partição em
dois subgrupos, originando, de um lado, um subcorpus nomeado “contexto do HIV\Aids:
passado e presente”, constituído pelas classes 2 e 3. Do outro lado gerou um segundo
subcorpus, nomeado “cotidiano do cuidado: práticas e sujeitos”, com uma classe específica, a
classe 5, nomeada “práticas de autocuidado da equipe” e pelas classes 1 e 4, mais comuns
entre si, nomeadas “cotidiano do cuidado”, que foram geradas numa segunda partição. A
classe 1 apontou para a dinâmica do cuidado no serviço e os processos educativos. A classe 4
apontou para a equipe que cuida, sua composição e interação. Este resultado permitiu
compreender que a classe 1, que será considerada com mais ênfase neste texto, engloba os
léxicos que exploram o objeto recortado para esta análise. A classe 1 representa 33% do
corpus analisado e contem 888 UCE. As variáveis de maior associação à essa classe foram:
categoria equipe multiprofissional geral, idade entre 41 e 50 anos, atuação no CTA\SAE de 6
a 15 anos de tempo de atendimento com pessoas vivendo com para HIV. Com base na
Classificação Ascendente Hierárquica (CAH), e o dendograma que daí emergiu para a classe,
foi possível identificar duas dimensões para os processos educativos: “educação no trabalho”
e “educação em saúde”. Neste artigo, serão discutidas as especificidades e associações da
dimensão “educação em saúde”, englobando no seu bojo a educação no trabalho. Com o
recurso Redes Associativas, obteve-se uma figura com dezoito Formas Reduzidas (FR). Na
Análise Cruzada (Tri-Croisé) foi gerada uma primeira classe específica com 207 UCE,
representativas da parte do corpus mais associada à educação em saúde, formada por meio de
10 entrevistas; a segunda classe gerada com o restante do corpus não foi alvo de análise. As
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FR que revelaram maiores valores no teste de qui-quadrado, e assim maior associação
estatística com a palavra-expressão educação em saúde, em ordem decrescente foram: orient,
orientações, palestra, campanha, dar_informação, trabalho_gru, tarefa, escol, precauc, papel,
distribui, preservativo, adesão. As variáveis de maior associação à essa classe específica
foram as mesmas da classe 1. Na análise textual do conjunto de dados obtidos com os três
recursos do software, ressaltamos as conexões e ligações reveladas na constelação semântica
dos dados associativos e discursivos, os “topoi” ou ligações comuns sobre os quais o mundo
dos discursos dos profissionais sobre educação em saúde se constroem(3). Com base no
conjunto dos resultados foi possível vislumbrar que a educação em saúde pode ser
compreendida a partir de 4 categorias. Nesta comunicação optou-se apresentar a categoria “A
configuração do agir educativo”.

A configuração do agir educativo
Os profissionais de saúde concebem a educação em saúde como ato-tarefa de orientaçãoinformação, que se difere do tratamento, e é mais associada ao cuidado. Para os profissionais
de Enfermagem a educação em saúde é do âmbito do cuidado de enfermagem. As UCE a
seguir expressam esse significado. Há diferenças entre tratamento e cuidado, o tratamento é
a medicação e a consulta_enfermagem; já as práticas de cuidado_enfermagem são as
orientações da pessoa vivendo com HIV, a educacao_saude (E 0275-Enfermeira).A prática
de cuidado_saude é a precaução, quando ensina o uso do preservativo, quando vai dar uma
palestra, educacao_saude. E o tratamento já é quando está na assistência, que recebe
antirretrovirais, orientação psicológica, nutricional, fonoaudióloga (E287-Assistente Social).
Sobre o cotidiano da unidade, identificamos expressões, contidas em diferentes UCE, que dão
concreticidade à dialética do agir educativo em diferentes tempos-movimentos considerados
importantes e da responsabilidade de toda a equipe: “tento fazer, fazemos, a equipe continua
fazendo”; “deveria ter, tem que ter, temos que estar orientando sempre, nós tínhamos que
orientar mais”; “acho muito importante, é nosso papel, é tarefa de todos nós”. Uma das
finalidades da orientação-informação referida pelos profissionais é a precaução-prevenção
(auto e a heteroprecaução), que envolve as pessoas vivendo com para HIV\Aids e sua rede de
contatos. Outra finalidade destacada é a proteção, que se amplia para o âmbito da família.
Quanto à precaução dos próprios pacientes hiv_positivo, só orientação, educação_saude.
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Nós tentamos orientar: você não pode fazer isso, você não pode se aplicar em casa, se você
se aplicou seringa, você tem que jogar numa caixa fechada, não pode jogar em lixo comum
(E 0276-Técnico de Enfermagem); Normalmente aqui é assim, se um dos cônjuges é infectado
pelo hiv e o outro não, nesse caso geralmente nós orientamos sobre a precaução na
relacao_sexual, o uso do preservativo (E 01104-Médico). Um exemplo: o uso de luvas; se a
pessoa hiv_positivo se ferir, evitar o contato social, e a família não pega; isso para não
descriminar, não separar talheres, isso nós orientamos (E 0287-Assistente Social); Aí nós
orientamos: olha, nós estamos usando máscara para lhe proteger, porque estou muito
resfriada. É nesse sentido. Em todos os aspectos, ele tem que proteger a pessoa que está com
ele; tem que fazer uso do preservativo, tem que proteger quem está no trabalho dele (E 0261Enfermeira). Os profissionais em seus discursos utilizam com frequência a expressão “você”,
que pode indicar (ou não) “Eu faço”; de tal posicionamento pode-se inferir de que lugares
concebem, executam e\ou guiam o agir educativo: Quando há um resultado positivo em que a
pessoa ficou muito abalada, ai você tenta acolher, orientar, educacao_saude (E 0286Assistente Social); Continua sendo uma demanda não suprida atualmente e acabamos
fazendo formiguinha no consultório, mas se você conseguir ter um trabalho_grupo,
educacao_saude consistente, você atende o que é comum à maioria, e as especificidades você
traz para o consultório (E 0273-Psicólogo). Num movimento temporal (passado, presente,
futuro), os profissionais configuram um conceito de educação e uma finalidade; o ato-tarefa
se concretiza na unidade (presença) ou não (ausência), é executado por quem fala (eu, nós) ou
pelos outros (equipe, serviço), e envolve tanto a pessoa vivendo com HIV\Aids como sua rede
de contatos. Constatamos que para a presença do agir educativo, há que se ter certas
condições, apontadas na próxima categoria.

Discussão
Com base nos conteúdos que configuram os saberes dos profissionais que atendem pessoas
vivendo com HIV\Aids, evidenciamos que se entrecruzam dois sistemas representacionais:
um sobre as práticas de cuidado às pessoas vivendo com para HIV\Aids e outro sobre o
HIV\Aids, o que pode explicar o fato das representações sociais de educação em saúde aí
produzidas revelarem elementos representacionais associados a aspectos específicos do
HIV\Aids. Estudo afirma que a equipe de saúde que cuida dessa clientela defronta-se com
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aspectos específicos das pessoas vivendo com HIV\Aids(4). A representação social de
educação em saúde com pessoas vivendo com HIV\Aids tem confluência com o cuidado, com
elementos do processo pedagógico que caracteriza o ato de educar, e com o processo clínicoterapêutico específico em que se inserem as pessoas vivendo com HIV, configurando-se
enquanto ato-tarefa, pois se concretiza no trabalho vivo realizado na unidade. Constata-se nos
conteúdos precaução-prevenção, consubstanciados por expressões que remetem a imagens de
sangue, seringas, preservativos e materiais perfuro cortantes, associadas à transmissão e a
auto e hetero proteção, saberes apreendidos no campo dos conhecimentos reificados. Em se
tratando de profissionais de saúde, tal processo é convergente com sua formação e atuação, e
dá sentido ao objeto. Nesta perspectiva, os profissionais objetivam a educação em saúde com
pessoas vivendo com para HIV como orientação-informação, que remete ao acesso a um
determinado tipo de conhecimento, e operam o agir educativo por meio de diferentes
conteúdos, contextos, práticas, abordagens e sujeitos. Sobre a associação com o cuidado, os
achados corroboram estudo que afirma que o ato de educar tem influenciado o processo de
cuidar, e a educação em saúde tem, no Programa Nacional DST\AIDS e em outros programas,
papel significativo na promoção da saúde, ao desencadear um processo de cuidar (5). Observase a presença de um processo de “tempo e movimento” que dá um sentido particular à
representação social elaborada pelos profissionais. A educação em saúde revela-se em
bifurcações entre um passado-forte, um presente-frágil, e um futuro-possibilidade. O tempo e
o movimento entre limites e (im) possibilidades revelam-se como princípios organizadores da
representação dos profissionais. Os fatores limitantes ao agir educativo em contextos
HIV\Aids são internos-pessoais (baixa valorização da ação educativa pelos profissionais), e
externos-estruturais, que se manifestam na perspectiva sócio-política (baixa capacitação e
formação para educação em saúde), infra-estruturais (falta espaço adequado para as ações
educativas), e infra-gerenciais (falta avaliação qualitativa)(2). A educação no trabalho, com
base nos resultados apresentados, emerge como uma das condições sine qua non para o agir
educativo com as pessoas vivendo com HIV\Aids; os profissionais, mesmo com maior
experiência, têm dúvidas e buscam informação por conta própria para suprir a ausência ou
insuficiência da capacitação profissional. Esses achados remetem a estudo que reforça a
necessária capacitação e atualização em especial dos profissionais com mais tempo de
formados, o que pode estar relacionado às reformulações e aperfeiçoamentos das ações do
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Programa Nacional DST\AIDS(5). Esta análise demonstrou a presença predominante de
conteúdos clínico-terapêuticos e a condição de risco guiando o agir educativo dos
profissionais. Superando a hegemonia dos conteúdos biológicos introduzidos no agir
educativo nas primeiras décadas da epidemia, atualmente as premissas suscitam a
consideração de aspectos subjetivos no agir educativo(5). Há que se destacar que uma
importante mudança no modo de pensar o HIV\Aids, da década de 90, foi a busca da
superação da polarização grupo de risco e população em geral, com o deslocamento do foco
individual com ênfase no risco para o social com destaque para a vulnerabilidade(4) . Há que
se levar em conta que o conteúdo a ser informado tem valor em si, mas não tem poderes
suficientes de modificar práticas e concepções(2). As práticas em curso nas unidades são
influenciadas pelos sistemas representacionais dos profissionais, como já apontado, e por isso
em contextos do HIV\Aids precisam ser consideradas. Na análise apresentada emerge um
conteúdo valorativo, indicando um sentido positivo e favorável à educação em saúde, que
precisa ser “permanente”, justificada, dentre outros aspectos, pela grande quantidade de
informação necessária às pessoas vivendo com HIV\Aids. Os profissionais dizem que o agir
educativo “falta”, mas nem sempre dão conta de fazê-lo. Vivenciar dimensões do HIV\Aids,
traz a necessidade de modelos ampliados, que deem conta de uma psico-lógica e uma sóciológica da epidemia, o que remete aos conteúdos representacionais em jogo nas unidades e à
uma epistemo-lógica que estabeleça pontes entre o dizer e o fazer(4). Os resultados da análise
indicaram a presença de um mosaico de perspectivas que transitam de enfoques pedagógicos
verticalizados à horizontalizados, de tradicionais à críticos, anunciando uma dinâmica de
transição em curso no agir educativo. A perspectiva da pedagogia crítica, que se orienta pela
educação popular, vai além do repasse de informação prescritivo de deveres para alcançar o
fortalecimento da autonomia e a vivência de saúde como direito(5). A desinformação dá o
“tom” aos discursos dos profissionais quando se referem a pessoa vivendo com HIV\Aids,
indicando uma dimensão representacional imagética “negativa”. As equipes que dialogam e
se colocam numa posição também aprendente conseguem reconhecer que o “outro” não é
desprovido de saber e tem potencialidades. Há que atentar que o modelo cognitivo-centrado
tende a falhar principalmente quando se trata de práticas em HIV\Aids, pois há que se lidar na
orientação-informação com dimensões subjetivo-afetivas dos sujeitos sociais, que envolvem a
sexualidade, as relações interpessoais e sexuais, dentre outros(2). A análise revelou que os
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profissionais fazem menção não só a pessoa vivendo com HIV\Aids, a família e a rede de
contato como implicados no agir educativo, mas também a população. A Política Nacional
DST\Aids apregoa, além do cuidado, atividades educativas, que devem ser desenvolvidas não
apenas para as pessoas acometidas, mas as pessoas de uma maneira geral com vistas a
promoção da saúde (4).

Conclusões
O trabalho em saúde enquanto trabalho vivo em ato se dá com base em encontros (entre
profissionais e entre eles e os usuários), e são fluxos-conectivos permanentes entre tais
sujeitos. Tais premissas reforçam a ideia de educação em saúde também permanente e em
rede, suscitada nos discursos dos profissionais das unidades para se chegar à integralidade nos
serviços. É preciso reforçar que os profissionais que atuam no campo da saúde desempenham
um duplo papel de educador: junto à população usuária das unidades e com as equipes de
saúde, e em ambos os processos educativos são mediadores e facilitadores de aprendizagens,
o que conforma tanto os processos educação em saúde como de educação no trabalho. As
representações sociais construídas pelos profissionais sobre educação em saúde com pessoas
vivendo com HIV, quando configuradas como orientação-informação para precauçãoprevenção, permitem entender e mesmo explicar uma realidade que é específica, pois se dá no
âmbito do cuidado “em tempos de Aids” (função de saber). As representações sociais situam
os profissionais nesse campo social (as unidades de referência) enquanto cuidadoreseducadores, e imprimem assim uma especificidade ao agir em saúde que é ampliado no agir
educativo aí desencadeado (função identitária); as equipes que atuam nessas unidades, por
conta dessa identidade, suscitam políticas também específicas, como de educação permanente.
As representações sociais elaboradas estão guiando as práticas aí realizadas (presença) ou
desejadas (idealizadas); o agir educativo nesse campo social tem uma finalidade, a precauçãoprevenção, cria expectativas e dão a base para as prescrições, condutas, rotinas etc. (função de
orientação). Enfim, as representações sociais dos profissionais justificam o modo de agir
educativo (no passado, presente e futuro), e assim tanto poderá haver persistência de condutas
como transição e até transformação das mesmas (função justificadora).
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Resumo
A precariedade da formação inicial tem levado professores e gestores a ver a formação
continuada como a solução para a profissionalização docente, atribuindo a esta última um
caráter

compensatório

que

desvirtua

sua

verdadeira

finalidade

de

promover

o

desenvolvimento profissional do professor. Diante desse problema, torna-se necessária uma
melhor compreensão de como os grupos envolvidos na formação de professores representam
os saberes que orientam a docência. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar as
representações de saberes docentes de técnicas de uma Secretaria Municipal de Educação de
uma cidade de Santa Catarina, responsáveis pela formação continuada, com as apresentadas
pelos dos professores do único curso de Pedagogia da mesma cidade. A pesquisa tem como
referencial a Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978), associada à tipologia
dos saberes docentes de Maurice Tardif. Para a coleta de dados, foi aplicado um teste de
associação livre com justificativas, tendo como expressão indutora saberes profissionais da
docência, seguido de questionários e entrevistas para aprofundar os sentidos atribuídos pelos
sujeitos às palavras evocadas. Foram analisados também documentos vinculados à formação
docente das duas instituições focalizadas. Os resultados dos testes nos dois grupos destacaram
a mesma palavra: conhecimento. A análise comparativa dos dados obtidos pelos outros
procedimentos utilizados indicou esse mesmo significado para os dois grupos. Quanto aos
processos de produção deste significado, verificou-se, em ambos os grupos de formadores,
que as representações de saberes docentes parecem se objetivar no esquema figurativo da
racionalidade prática e se ancorar na figura do professor reflexivo.
Palavras-chave:

Representações

Sociais.

Saberes

Docentes.

Formação

Docente.

Racionalidade Prática. Professor Reflexivo.
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Introdução
O

descontentamento

com

a

formação

inicial

dos

professores

vem

crescendo

consideravelmente nas últimas décadas, em particular pelo distanciamento entre os
conhecimentos por ela oferecidos e a prática docente. Essa insatisfação não se restringe ao
Brasil, observando-se, em vários países, desde a década de 80, movimentos que, apoiados na
premissa de que existe uma base de conhecimentos (knowledge base) capaz de orientar o
ensino, procuraram identificar e validar esse corpus de saberes com a intenção de melhorar a
formação docente, favorecendo a profissionalização do magistério. O crescimento
exponencial das pesquisas sobre os saberes que orientam a docência levou à realização de
diversas sínteses e tipologias, muitas das quais analisadas por Borges e Tardif (2001).
Em consonância os estudos sobre saberes docentes, políticas públicas foram propostas em
diversos países, inclusive no Brasil, introduzindo mudanças na formação e na organização do
trabalho docente. Segundo Borges e Tardif (2001), o caso brasileiro segue a tendência das
reformas no plano internacional, as quais apresentam objetivos e princípios comuns, a saber:
(a) conceber o ensino como uma atividade profissional apoiada em um sólido repertório de
conhecimentos; (b) ver os professores como “práticos reflexivos”, capazes de produzir
saberes em seu trabalho e de refletir sobre suas práticas; (c) ver a prática profissional como
lócus de formação e de produção de saberes; (d) tornar a formação docente mais sólida por
meio da pesquisa em ciências da educação e da elaboração de um repertório de
conhecimentos específicos do ensino; (e) instituir normas de acesso à profissão com exames e
exigências educacionais que sejam apropriadas e defensáveis; e (f) estabelecer uma ligação
entre as instituições universitárias de formação de professores e as escolas.
De fato, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN (BRASIL, 2006) evidenciam essas tendências.
Entretanto, a implantação desse modelo tem causado polêmica entre dirigentes, pesquisadores
e docentes universitários vinculados à formação de professores, dando origem tanto a
repercussões positivas, por valorizar a experiência do professor, como negativas, por se
considerar que essa valorização estaria, em muitos casos, sendo feita em detrimento da
fundamentação teórico-científica.
A precariedade da formação inicial dos professores parece ter também levado a um
crescimento das iniciativas de formação continuada em nosso país. No entanto, conforme
observa Gatti (2008), muitas dessas iniciativas adquiriram um caráter compensatório, sendo
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realizadas com a finalidade de suprir lacunas da formação anterior, e não propriamente de
atualização e aprofundamento do conhecimento, desvirtuando, assim, a finalidade dessa
formação.
Para Alves (2007), na discussão a profissionalidade docente o importante é focalizar todo o
processo de desenvolvimento profissional do professor, o que supõe a não dissociação entre a
formação inicial e a formação continuada. No entanto, para que estas possam ser
complementares, é necessário conhecer como os sujeitos envolvidos nessas tarefas
representam os saberes docentes. Com essa preocupação procuramos investigar e comparar as
representações sociais de saberes profissionais da docência apresentadas por dois grupos que
atuam na formação docente em um mesmo município: professores de um curso de Pedagogia
e técnicas da Secretaria Municipal de Educação, responsáveis pela formação continuada.

Referencial Teórico-Metodológico
Nesta pesquisa, adotamos a perspectiva processual de Moscovici e Jodelet, com o intuito de
levantar indícios sobre as condições e os contextos nos quais as representações sociais
emergem, seus aspectos simbólicos e as funções a que servem, de modo a compreender como
e por que elas são construídas e mantidas. Neste sentido, consideramos que a teoria das
representações sociais é um referencial adequado ao estudo dos saberes docentes, uma vez
que estas se constituem na interface do individual com o social, sendo produzidas e
transformadas em processos de interação social, tal como são concebidos os saberes docentes
na teorização de Maurice Tardif, a qual tomamos, também, como referência neste estudo.
Participaram da pesquisa dois grupos, totalizando 23 sujeitos: 10 técnicas da Secretaria
Municipal de Educação (SME) e 13 docentes do curso de Pedagogia Universidade do
Extremo Sul Catarinense – UNESC. P. A abordagem adotada envolveu as seguintes técnicas e
procedimentos de coleta de dados: (a) testes de livre evocação de palavras com justificativas,
usando a expressão indutora saberes profissionais da docência; (b) questionários; e (c)
entrevistas conversacionais para aprofundamento e checagem dos resultados obtidos nas
etapas anteriores.

Resultados e conclusões
Técnicas da SME
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No teste de livre evocação, ao ouvir a expressão indutora saberes profissionais da docência,
todas as técnicas da SME (N=10) destacaram a palavra conhecimento. Ao reinseri-la em
contextos discursivos nas justificativas, nos questionários e nas entrevistas, lhe deram
sentidos marcados pelo lugar social de onde falam. Assim, algumas justificativas evidenciam
que entendem conhecimento como teoria e a localizam na formação inicial, mas consideram
esse conhecimento insuficiente, além de ser desvinculado da prática. Nesse mesmo sentido,
uma respondente acrescenta que a teoria deve orientar a prática, mas precisa ter sua validade
testada por ela. Outras, ainda, entendem que esse conhecimento provém da prática e se refere
à realidade das crianças.
Ao indagarmos nas entrevistas como as técnicas da SME veem as diferenças entre a
formação inicial e a continuada, as respostas esclarecem um pouco mais como elas
representam a relação teoria-prática, reforçando a ideia de que a formação inicial fornece a
base teórica, mas é a continuada que interage com a prática. O sentido atribuído à formação
continuada parece estar enraizado no modelo do professor reflexivo de Schön (1983), que
entende a atividade dos professores como dinâmica, uma vez que eles lidam com as incertezas
do cotidiano escolar, produzindo conhecimentos na ação, refletindo sobre ela e agindo
novamente. Esse modelo, presente na legislação sobre formação docente, assume que a
reflexão na ação é que permite a articulação entre teoria e prática.
Concluindo, as técnicas da SME parecem representar os saberes profissionais da docência
como os saberes da experiência tal como definidos por Tardif (2008, p. 54), ou seja, aqueles
saberes formados “por todos os demais, mas retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às certezas
construídas na prática e na experiência”, os saberes da ação, que só têm sentido em relação às
situações de trabalho, pois “é nessas situações que são construídos, modelados e utilizados de
maneira significativa” (TARDIF, 2000, p. 11).
Coerentes com essa posição, as respostas dessas técnicas sugerem que a formação continuada
é o lócus privilegiado da construção dos saberes profissionais da docência, considerando que
só aí é possível confrontar a teoria com os desafios da prática. Essa representação parece se
ancorar nas perspectivas do professor reflexivo de Schön (1983) e do professor-pesquisador
de Zeichner (1998), uma vez que a pesquisa aparece como fator determinante para construção
da prática-reflexiva.

Professores do curso de Pedagogia
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Como ocorreu com o grupo da SME, a palavra mais evocada foi conhecimento (N=13) e,
também neste grupo, algumas das justificativas não esclarecem o seu significado. Estes,
somente ganham sentido quando analisamos as justificativas da segunda palavra mais
evocada, formação (N=9), pois aí se afirma que essa formação é composta por conhecimentos
disciplinares e pedagógicos.
Indagamos, então, quais os conhecimentos da formação universitária que os professores
consideram que são efetivamente utilizados na prática. A maioria destaca mais os saberes
disciplinares (os da matéria que o sujeito leciona) que os pedagógicos, conforme a
nomenclatura proposta por Tardif (2008). Outros, ainda, mencionam que o professor adquire
esse conhecimento ao longo de sua trajetória, desde a formação inicial até a continuada.
Ao perguntarmos diretamente qual a contribuição da formação inicial para a construção dos
saberes destinados a orientar a docência, os professores, aparentemente, concordam com as
técnicas da SME, e ressaltam a importância da prática reflexiva, valorizando a formação
continuada para esse fim.
A maioria dos professores, ao enfatizar a importância da experiência, parece se respaldar
novamente na literatura, seja na noção de ofício feito de saberes, proposta por Gauthier et al.
(1998), que articulam os diversos saberes utilizados pelo docente em sua prática cotidiana,
seja em Tardif (2008) ao definir o saber experiencial como o amálgama de todos os demais
saberes docentes.
Ainda com relação às atividades cotidianas dos professores, indagamos quais os saberes da
formação inicial que eles efetivamente utilizam em sua prática. Três tipos de respostas foram
observados: o primeiro se caracteriza por afirmações vagas; o segundo sugere que os
conhecimentos aprendidos na faculdade não são relevantes para a profissão, se aproximando
do que Gauthier et al. (1998) chamaram de ofícios sem saberes; e o terceiro é o que se
fundamenta na literatura atual sobre saberes docentes, especialmente no trabalho de Tardif
(2008), mencionando os saberes das disciplinas, os saberes curriculares, os saberes da
formação profissional e os saberes da experiência.
Finalmente, com o objetivo de verificar em que medida os professores vêem a formação
inicial e a formação continuada como um continuum formativo, perguntamos qual seria o
papel de cada uma delas. As respostas se aproximaram da concepção apresentada pelas
técnicas da SME: a formação inicial deveria oferecer a base teórica, relacionando-a com a
prática, e a formação continuada propiciaria a reflexão do professor sobre sua própria prática.
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A análise dos resultados obtidos com todos os instrumentos parece indicar que os professores
também priorizam os saberes da experiência. Em sua maioria, eles têm uma representação
social muito próxima à proposta de Tardif, entendendo-a como um amálgama dos demais
saberes.

Considerações Finais
Nesta pesquisa, comparamos as representações sociais de saberes profissionais da docência
construídas por dois grupos, as técnicas da Secretaria de Educação e os professores de curso
de Pedagogia. Buscamos identificar informações, crenças, valores e atitudes de cada grupo
considerado acerca daquele objeto social a partir de diferentes suportes. Para proceder à
análise dos dados, recorremos à abordagem das representações sociais de Moscovici (1978),
complementada com a concepção de Tardif (2001, 2008) sobre a temática dos saberes.
Tomados em seu conjunto, os resultados obtidos, tanto com as técnicas da SME quanto com
os professores do curso de Pedagogia, nos levam a sugerir que as representações de saberes
profissionais da docência da maioria dos componentes dos dois grupos de formadores de
professores são coincidentes, destacando os saberes da experiência. Tais representações
parecem se objetivar no modelo da racionalidade prática —segundo a qual os saberes da
experiência são fruto da reflexão sobre as práticas cotidianas que incorporam todos os saberes
anteriores do sujeito—, e se ancorar na figura do professor reflexivo, reiterada no discurso de
ambos os grupos de formadores.
Quanto às informações, crenças e valores que parecem ter contribuído para a construção dessa
representação, cabe destacar dois fatos. Em primeiro lugar, tanto o Projeto Político
Pedagógico (PPP) da SME como o do curso de Pedagogia, seguindo a LDBEN e as DCN,
adotam a perspectiva da racionalidade prática, buscando levar o professor a construir
conhecimento por meio da reflexão sobre sua própria atuação profissional. Considerando que
o PPP tem por objetivo orientar as práticas desenvolvidas nas instituições é de se supor as
informações e princípios neles contidos influenciem os técnicas e as professoras que
trabalham nessas instituições. Em segundo lugar, a SME firmou, em 2009, uma parceria com
a UNESC que desenvolveu e implantou o projeto de assessoria para a formação continuada de
gestores e professores da rede municipal de educação, o que significa que a formação inicial e
a continuada são orientadas por professores da mesma instituição, o que favorece o convívio e
a troca de idéias entre técnicas da SME e os professores da UNESC .
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Finalmente, com base no fato de que a maioria dos sujeitos desses dois grupos parece
apresentar a mesma representação dos saberes docentes, é possível supor que, para esses
grupos, a formação inicial e a continuada se configurem como um continuum. No entanto,
cabe ressaltar que algumas técnicas da SME apontam fragilidades na formação inicial,
sugerindo que esta se resume à transmissão da teoria, ficando toda a prática para a formação
continuada, ou seja, revelam uma visão de formação continuada compensatória.
O que julgamos mais válido concluir é que os dois grupos envolvidos na formação parecem se
esforçar para estabelecer uma continuidade entre a formação inicial e a continuada, o que é
facilitado pelas circunstâncias mencionadas acima, isto é: (a) a formação inicial e a
continuada são conduzidas pela mesma instituição; e, (b) as técnicas da SME fazem o
planejamento dos cursos de formação em parceria com a UNESC. Por outro lado, essa
proximidade entre as duas instituições acaba por instituir outras ligações sociais e pessoais, o
que levar a não explicitação de críticas para evitar constrangimentos. Neste sentido é possível
supor a existência de uma “zona muda” da representação, que conforme Abric (2005, p. 22)
“faz parte da consciência dos indivíduos, ela é conhecida por eles, contudo ela não pode ser
expressada porque o indivíduo ou o grupo não quer expressá-la pública ou explicitamente”.
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Abstract
El presente trabajo analiza la estructura de las representaciones sociales de inteligencia y su
relación con las teorías implícitas de la inteligencia. Asimismo, examina el efecto de las
dimensiones de entitatividad e incrementalidad de las teorías implícitas de la inteligencia en la
autoestima, autoconcepto y motivación en los estudiantes. Un total de 150 estudiantes
contestaron un cuestionario que incluía medidas de representaciones sociales de inteligencia,
teorías implícitas de inteligencia, autoestima, autoconcepto y motivación de logro. Los
resultados encuentran una estructura de las representationes sociales de la inteligencia de
cuatro dimensiones. De ellas, dos se relacionan con la teoría implícita de inteligencia estática
(Definicion critica y disfuncion del rol pedagogico e Inteligencia como conformismo y don) y
las otras dos con la teoría implícita de inteligencia dinámica (Definicion adaptativa e
Inteligencia como entrenamiento y practica). A su vez, la teoría implícita dinámica se
relaciona con una mayor autoestima, autoconcepto y mayor motivación al logro mientras la
teoría estatica se relaciona con menor autoestima y autoconcepto y menor motivación a lograr
metas académicas. Finalmente se discuten las implicaciones teoricas y aplicadas de los
resultados en el marco de la teoría de las representaciones sociales.
Key words: Inteligencia, Representaciones sociales, anclaje, teorías implicitas.

Introducción
El presente trabajo integra dos tipos de teorías de inteligencia manejadas en el ámbito
académico: la teoría de las representaciones sociales (TRS) de inteligencia, que
tradicionalmente se ha centrado en el análisis de la sociogenesis y funcionamiento de los
1646

sistemas de creencias sobre la inteligencia y, las teorías implícitas (TI) de la naturaleza
humana, que han analizado las concepciones de inteligencia estáticas (entitativa) vs.
dinámicas (maleabilidad), centrándose tradicionalmente esta ultima en una visión más
individual de la misma.
La TRS (Mosocovici, 1969), con su analisis de la relacion entre el conocimiento cientifico y
el conocimiento cotidiano, se ha postulado como un lugar interesante para explicar, en nuestro
caso, las diferencias entre las teorías implícitas y las teorías explicitas de inteligencia. Las
representaciones sociales son constructos cognitivos compartidos en la interacción social
cotidiana, que proveen a los individuos de un significado de sentido común (Mosocovici,
1979), convirtiéndose, a su vez en un subproducto de las teorías científicas (Moscovici &
Hewstone, 1988). Las representaciones sociales se desarrollan en las interacciones cotidianas,
participando en su elaboración elementos afectivos, cognitivos, simbólicos y valorativos. Las
representaciones sociales al igual que las teorías científicas, describen, explican y clasifican
los fenómenos sociales, como principios organizadores de las relaciones simbólicas entre los
individuos y los grupos (Doise, 1986), los cuales se manifiestan en sistemas creencias,
actitudes o estereotipos (Doise, 1989; Clèmence, Doise y Lorenzi-Cioldi, 1994).
Por otro lado, los trabajos de Doise (1976, 1986), apuntaron a complementar las dimensiones,
psicológica y sociológica de las RS. Doise se interesó en la indagación de las diferencias
individuales que están detrás del consenso. Introdujo una esfera más dinámica a través del
concepto de toma de posición y enfatizó el análisis de los cambios intra representación a
partir de características sociales de los sujetos.
Para indagar en el “disenso dentro del consenso” Doise (2000) propone para el estudio de las
representaciones sociales un abordaje tridimensional que responde a tres hipótesis donde a
cada una le corresponde una fase distinta de análisis: a) Los miembros de una determinada
población comparten ciertas creencias respecto a un objeto social. Habría un cierto consenso,
una base común y estos significados comunes se derivan del proceso de objetivación. b) La
idea de una base común o consenso, sin embargo, no implica la ausencia de heterogeneidad o
diversidad de variaciones interindividuales. Estas variaciones tienen que ver con el
posicionamiento social y se centran en los principios que organizan las los posicionamientos
de los sujetos y grupos. c) Las variaciones interindividuales están relacionadas con otros
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principios organizadores como los valores, los sistemas de creencias y las inserciones
sociales. Esta tercera fase se relaciona más específicamente con los procesos de anclaje.
La representación social de inteligencia ha sido ampliamente estudiada en Europa (Carugati,
1990a; Carugati y Selleri, 1998, 2004; Carugati , Selleri, Scappini y, de 1994; Constante y de
Leonardis, 2003; Matteucci, 2003; Mugny y Carugati, 1985; Raty y Snellman, 1995, 1998;
Carugati, Selleri, y Scappini, 1995; Snellman & Raty , 1995) y ha comenzado a ser estudiada
también en America Latina (Zubieta y Valencia 2005, 2006). Los primeros hallazgos
mostraban que las personas entienden la inteligencia como un constructo multifactorial. Se
enfatiza la visión de la inteligencia como un don y la teoría de la desigualdad natural para
explicar las diferencias de inteligencia entre los individuos (Mugny y Carugati, 1985, 1989).
Después de veinte años, los hallazgos proponen dos grandes dimensiones que abarcan, por un
lado, competencias de carácter cognitivo, específicamente de resolución de problemas
abstractos y, por otro lado, diversas competencias de carácter social y emocional (Carugati y
Selleri, 2011; Räty, Komulainen & Hirva, 2012). Otros estudios han encontrado dimensiones
de “inteligencia social”, “prototipo cibernético y desigualdad natural”, “adquisición de la
inteligencia” y “profesor y fracaso” y “solución de problemas e integración de información”
(Miguel, Valentim y Carugati, 2012), así como también “factor social y motivación”,
“dimensión Crítica y práctica de la inteligencia”, “prototipo cibernético de inteligencia”
(Amaral, Carugati, Peixoto y Selleri, 2006). En suma, los estudios muestran evidencia mixta
en sus resultados, donde a pesar de que la diversidad de dimensiones en la estructura de la
representación social de inteligencia, esta depende del contexto,

y básicamente hacen

referencia a una inteligencia social y a un prototipo cibernético de inteligencia basado en la
teoría del don.
En el area del estudio de las Representaciones sociales de la inteligencia, básicamente han
sido dos los elementos organizadores de anclaje estudiados en profundidad: la no familiaridad
con el objeto y la identidad social. En relación a la primera, la investigación ha encontrado
que, son los sujetos que se posicionan frente a la inteligencia como un problema sin solución,
quienes están a favor de una didáctica que complemente la severidad con la mejora del
ambiente psicológico y tienden a dar mayor peso a la teoría de la desigualdad natural o la
ideología del dotado, mientras que los que se posicionan frente a la inteligencia como un
problema con solución, están a favor de una didáctica construccionista, optan por una
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definición más adaptativa y no están de acuerdo en definir a la inteligencia como conformidad
a una ideología dominante (Mugny & Carugatti 1989; Zubieta y Valencia, 2001). En relación
a la identidad social, se ha encontrado que hay una tendencia en los docentes a favorecer el
determinismo innato, mientas los no docentes, niegan a la desigualdad natural o al bagaje
cultural como fuente originaria de la Inteligencia (Mugny y Carugati, 1989; Faria y Fontaine,
1993 Amaral 1997, Zubieta y Valencia 2001).
Este trabajo, sin embargo, se dirige a analizar un nuevo elemento organizador de las
representaciones sociales de la inteligencia: el rol de las teorías implícitas de la naturaleza
humana. Dweck y colaboradores (ej. Dweck, Chiu & Hong 1995) han encontrado dos
visiones que explican el comportamiento humano y sus consecuencias en diferentes atributos
importantes para las personas como son la inteligencia y la moralidad: una visión entitativista
(estatica) y una visión maleable (dinámica). Estas concepciones implícitas de inteligencia
entitativistas vs maleables, representan dos sistemas del self distintos, alrededor del cual se
organizan cogniciones, afectos y comportamientos diferenciados (Dweck, 1999; Dweck &
Leggett, 1998; Faria, 1998). En suma, estas teorías implícitas de la inteligencia, mas que
medir rasgos de la personalidad, miden sistemas de creencias que cumplen una función
epistémica de dar significado a un objeto (Levy, Plaks, Hong, Chiu, Dweck, 2001) las cuales,
a su vez guian el comportamiento cognitivo, afectivo y conativo posterior (Dweck 2006).
Por ejemplo en el area de las teorías implícitas de la inteligencia, estos autores han encontrado
que la concepción estática o entitativista se basa en la creencia que la inteligencia es un rasgo
fijo y estable, un conjunto de habilidades que el individuo apenas puede cambiar o controlar
(Dweck, 1999; Elliott & Dweck, 1988). En cambio, la concepción dinámica o maleable se
basa en la creencia que la inteligencia es un conjunto dinámico de habilidades, las cuales
pueden desarrollarse a través de la inversión y el esfuerzo personal, por lo tanto, controlable
por la persona. Esta concepción promueve la adopción de objetivos centrados en el
aprendizaje, basado en el desarrollo y promoción de la competencia, incluso si dicha
inversión enfrenta al individuo con el fracaso, así como la búsqueda del logro y la persistencia
(Dweck, 1999; Dweck & Bempechat, 1983; Dweck & Leggett, 1988; Elliott & Dweck, 1988).
Ambas concepciones de inteligencia representan dos maneras diferentes de interpretar los
factores que producen el éxito y el fracaso académico y pueden ser comprendidas e
internalizadas por estudiantes que estén finalizando la educación básica. Los estudiantes son
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guiados por una de estas concepciones personales cuando piensan en la inteligencia (Dweck
& Bempechat, 1983; Dweck & Elliott, 1983).
Específicamente, las concepciones implícitas de inteligencia entitativa vs maleable, pueden
determinar cómo los estudiantes se posicionan ante una posible situación de fracaso, situación
en la cual se puede llegar a cuestionar la propia inteligencia (Blackwell, Trzesniewski y
Dweck 2007; Dweck y Leggett 1988).
En relación a la autoestima, la investigación ha encontrado que los estudiantes que respaldan
la idea que su propia inteligencia es dinámica, aumentaron su autoestima en la universidad, en
cambio, los estudiantes con una concepción personal estática, la disminuyeron (Robins &
Pals, 2002). Igualmente se ha encontrado una relación más fuerte en concepciones implícitas
entitativas con autoestima global, que en concepciones maleables (Faria, Pepi y Alesi, 2004).
Esta relación puede darse porque las concepciones implícitas de la inteligencia incremental vs
estática predice el rendimiento académico ascendente (Blackwell, Trzesniewski y Dweck,
2007), que a la vez influye en la autoestima de los alumnos (Broc Cavero, 2000; González,
Nuñez, Glez, Garía, 1997; Caso-Niebla, Hernandez-Guzmán, 2007; Alves, Peixoto, Gouveia,
Amaral y Pedro, 2002).
El origen de las concepciones implicitas de inteligencia estática vs dinámica se encuentra
dentro de un contexto social donde los sistemas de creencias, tradiciones y convicciones están
bien establecidos (De Bernardi, 1996). Así, se podría pensar que ambas teorías se
complementan e influyen en las prácticas sociales (Abric, 1994a, b). Por una parte, las
representaciones sociales de inteligencia pueden contribuir a entender creencias compartidas
sobre la inteligencia y por otra, las visiones implícitas de la inteligencia estática vs dinámica
por una parte pueden ayudar a jugar el rol de elementos organizadores de la estructura de la
representación social de la inteligencia, y por otra el rol de guía del en comportamiento
posterior que realizan los individuos (Hewstone, 1989; Jaspars y Hewstone, 1990).
En suma, el presente estudio tiene como objetivo general analizar la relación entre las
representaciones sociales de la inteligencia y las teorías implícitas entitativas vs. maleables de
la inteligencia en estudiantes de enseñanza secundaria de Chile. Como objetivos concretos, en
primer lugar se analizara la estructura de la representación social de la inteligencia. En
segundo lugar el anclaje y posicionamiento de la representación social de la inteligencia en las
teorías implícitas de inteligencia dinámica vs estática (Dweck, 1996), Finalmente, el tercer
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objetivo se analiza la relación entre los elementos del posicionamiento en las teorías
implícitas dinámica vs estática, y la autoestima, autoconcepto y motivación de los estudiantes
en el aula.

Método
Muestra
Un total de 150 estudiantes tomaron parte en el estudio (56,7% mujeres y media de edad fue
de 15,07 años (DE= 2,29)) La recogida de datos se realizó en dos establecimientos educativos
mixtos (de hombres y mujeres) de de Chile.
Instrumento
Representaciones sociales de la inteligencia. Se utilizó el cuestionario de Orígenes y
definiciones de inteligencia de Mugny y Carugati (1989). Las respuestas socilaban entre 1
(muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo). La fiabilidad de la escala fue satisfactoria con una
alfa de Cronbach de 0.83.
Teorias implícitas de la inteligencia. Se utilió la escala “Self-Theories” (Dweck, 1996),
compuesta por 6 ítems, que abarcan dos dimensiones sobre las concepciones de inteligencia,
estática vs dinámica, medida con escala es de tipo Likert, de 1 (muy en desacuerdo) a 6 (muy
de acuerdo). La consistencia interna medida a través del alpha de Cronbach, arrojó para la
dimensión dinámica 0.89 y, para la dimensión estática 0.73.
Autoestima. Se utilizó la escala de Rosenberg, 1965 (versión validada en España por
Morejón, García-Bobeda y Jimenez (2004). La consistencia interna medida por el alpha de
Cronbach, arrojó puntajes satisfactorios 0.79.
Motivación en clase. Se utilizó la escala del patrón de aprendizaje adaptativo (Midgley et al,
2000), constaba de 14 ítems organizados en tres dimensiones que miden la motivación de los
alumnos en clase: motivación de logro, motivación de aprendizaje y evitación de rendimiento.
La consistencia interna de las tres dimensiones fueron satisfactorias (Cronbach de 0.88. 0.89
y 0.74 respectivamente para cada una de las dimensiones).
Resultados
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La estructura de las representaciones sociales de la inteligencia
Con el objetivo de analizar cómo se organizan las representaciones sociales de inteligencia, se
realizó un análisis factorial exploratorio (Kaiser Meyer Olkin 0.64 y Bartlett p < 0,001).
Posterior a la rotación Varimax, la solución final factorial de cuatro dimensiones explica el
35,90% de la varianza. Ver tabla 1.
Tabla 1: Análisis factorial
1

2

3

4

F1: CONFORMISMO, CAPITAL CULTURAL Y DON.
13. Ser inteligente significa estar conforme con las normas de la sociedad.

,76

14. Una persona inteligente es quien se puede adaptar a la ideología dominante.
15. Ser inteligente significa adaptarse a la escuela.
17. Ser Inteligente significa tener “buenas maneras”, estar bien educado.
4. Tienes que ser inteligente para que te vaya bien en la escuela.
27. Sólo la ciencia puede definir lo que es la inteligencia.

,75
,64
,56
,54
,52

35. Dime la ocupación que tienen los padres y te diré la inteligencia del niño.
33. “De tal padre tal hijo” esto es igualmente cierto para la inteligencia.
26. La computadora es el modelo perfecto de lo que es la inteligencia.

,52
,52
,48

28. Los test de inteligencia permiten medir con precisión las capacidades intelectuales de los alumnos.
34. Los chicos inteligentes vienen de familias en que los padres valoran la inteligencia.

,39
,38

7. Basar el programa de estudio en la inteligencia media del alumno da como resultado el empobrecimiento
de los más inteligentes.
F2: DEFINICION ADAPTATIVA.

,32

18. Ser inteligente significa saber cuidarse a uno mismo en la vida.
31. Ser inteligente significa saber cuidarse uno mismo en la vida.
32. Ser inteligente significa saber cómo sacar ventajas de las oportunidades.
30. La inteligencia define la adaptación del individuo a su ambiente.
29. Inteligencia es la capacidad individual de adaptarse a la sociedad en la que uno vive.
40. La inteligencia es sobre todo una cuestión de carácter.

,79
,79
,72
,61
,61
,54

16. Ser inteligente significa saber presentarse a uno mismo de la mejor manera.
9. La inteligencia es antes que nada una actitud rigurosa en pensamiento y acción.
F3: DEFINICION CRITICA Y DISFUNCION DEL ROL PEDAGOGICO. M:3,82 (DT:0,93)

,46
,44

37. La escuela sólo revela las diferencias de inteligencia que ya existen en virtud de diferentes antecedentes
(bagajes) sociales.
36. La escuela acentúa las diferencias que existen entre los individuos.
38. Es la escuela la que crea diferencias entre los individuos.
24. A través de la inteligencia se reafirma la desigualdad social, cuando aparece es el rico quien la posee.

,60
,60
,60
,58

42. El fracaso escolar generalmente tiene que ver con la falta de comprensión o entendimiento por parte del
maestro.
23. Los test de inteligencia son sesgados: todo lo que hacen es medir las diferencias (particularmente
económicas) que existen entre las diferentes categorías sociales.
43. El fracaso podría, en general evitarse si los maestros tuvieran más paciencia.
25. La inteligencia es un invento de nuestra sociedad con el propósito de adaptarse a las nuevas demandas
económicas y a las actuales condiciones tecnológicas.
20. Cada cultura tiene su propia definición de la inteligencia.
22. Los ricos inventaron su noción de inteligencia para justificar su riqueza.
F4: ENTRENAMIENTO Y PRACTICA.
11. El entrenamiento y la práctica son la base de la inteligencia.
6. La tarea o los deberes son importantes porque posibilita que se establezca una relación entre padres y

,54
,52
,48
,

,46
,42
,36
,61
,51
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escuela.
21. Si los hombres son vistos como más inteligentes que las mujeres, es porque los hombres definen la
inteligencia a su conveniencia.

,47

8. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de pensamiento abstracto.

,44

3. Inteligencia es la capacidad del alumno/a para entender el significado que la maestra da a una pregunta.
19. Si los padres no valoran un determinado aspecto de la inteligencia, el esfuerzo por enseñarlo será en
vano.
Alpha de Cronbach

,41
,40
,80 0,79 0,74 0,52

El primer factor explicó el 11, 83% de la varianza y lo denominamos Definicion de
conformismo, capital cultural y modelo cibernetico. El segundo factor explica el 9,58 % de la
varianza y se denomino Definición adaptativa. El tercer factor explica el 8,50 % de la
varianza, denominado Definición critica y disfunción del rol pedagogico. Finalmente, el
cuarto factor explica el 5,96 % de la varianza y en este caso la inteligencia se percibe como
una capacidad individual que se entrena y practica, denominado Entrenamiento y practica.
Elementos organizadores de la Representacion Social: el rol de las concepciones
implícitas de la inteligencia estática vs dinámica
Con el fin de analizar el rol de elementos organizadores de las teorías implícitas de la
inteligencia se realizó un análisis de Escalonamiento multidimensional con las cuatro
definiciones de la inteligencia y las dos teorías implícitas estática vs dinámica. El análisis
Alscal incluyó las dos primeras dimensiones, mientras la tercera no fue significativa (Stress =
0.07; RSQ = 0.987), mostrando un encaje adecuado entre los datos y la solución del analisis.
Ademas, el análisis cluster realizado en matriz de proximidades produjo la siguiente figura
(Ver Figura 1)
Figura 1. Cruce de las dos dimensiones del Escalonamiento Multidimensional con las
definiciones de la inteligencia y las teorías implícitas

1653

Los resultados obtenidos muestran dos cluster claramente diferenciados. El primer cluster se
encontraba compuesto por las dimensiones de la inteligencia de definicion adaptativa y de
entrenamiento y practica, asi como de la teoría implícita de maleabilidad. El segundo cluster,
por su parte se encontraba compuesto por las definiciones de inteligencia de conformismo,
capital cultural y don/modelo cibernetico y definicion critica y disfuncion del rol pedagogico,
así como por la teoría implícita de entitatividad. Analisis de regresión econtraron que las
definiciones de inteligencia como conformismo, capital cultural y modelo cibernético y para
la teoría critica, la teoría implícita de entidad fue significativa (β=.36, t(142)=4.04, p < .000;
β=.22, t(142)=2.37, p < .01, respectivamente ) mientras no lo era la teoría de maleabilidad
(β=.06, p ns; β=.14, p = ns, respectivamente.). A su vez, para la definición de inteligencia
adaptativa y de entrenamiento y practica, la teoría implícita de maleabilidad fue significativa
para la primera (β=.17, t(142)=1.85, p < .05; β=.11, p = ns, respectivamente) no siendo
significativa la teoría implícita de entidad (β=.07, p ns, β=-.02, p = ns. respectivamente).
Los elementos organizadores y el anclaje: las teorías implícitas dinámica vs estática y la
autoestima y motivación de los estudiantes
Finalmente, el tercer objetivo del estudio, fue indagar el posicionamiento en los elementos
organizadores de las representaciones sociales de la inteligencia se relacionan con la
autoestima y la motivación al logro de los estudiantes.
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Los análisis de correlacion encontraron que una concepción de inteligencia estática se
relacionaba con una autoestima más baja (r(150)= -0,28; p < 0,001) mientras la concepción de
inteligencia dinámica se relacionó con una autoestima más alta (r(150)= 0,27; p < 0,001).
Por otra parte, en relacion a las motivaciones de los estudiantes, los analisis de correlaciones
mostraron, que a mayor concepción personal de inteligencia estática, menor motivación a
lograr metas académicas (r(150) = - 0,20; p < 0,05) y menor motivación a demostrar
competencias académicas (r(150) = - 0,18; p < 0,05). De manera contraria, a mayor
concepción personal de inteligencia dinámica, existe una mayor motivación por lograr
competencias académicas (r(150)= 0,23; p < 0,001), orientando su esfuerzo hacia tareas más
desafiantes que promuevan el desarrollo y la adquisición de habilidades. Finalmente, no se
encontraron relaciones de las TI con la dimension de motivación de evitacion. Los resultados
encuentran que estos elementos organizadores de las teorias de inteligencia como son las TI
de inteligencia se anclan en sistemas motivacionales de los estudiantes. Confirmando estudios
anteriores se encuentra una clara relacion entre la TI de maleabilidad y la motivación de logro
y de la TI de entidad con mostrar rendimiento (dupeyrat & Marine 2005).

Conclusiones
Este estudio pretendió dar respuesta a tres preguntas. En relación la primera, la estructura de
la RS de la inteligencia, los resultados auducen en el sentido de estudios anteriores donde
éstas oscilan entre la interrelacion de teorías científicas y teorías implícitas y en segundo lugar
entre el determinismo biológico y determinismo sociológico (Zubieta y Valencia 2001).
En segundo lugar y en relación al anclaje y posicionamiento de la representación social de la
inteligencia en las teorías implícitas de inteligencia dinámica vs estática (Dweck, 1996) los
resultados del análisis de escalonamiento multidimensional y de correlaciones confirman la
hipótesis del rol articulador que las teorías implícitas de inteligencia dinámica y estatica
realizan: las primeras articulando las definicionnes adaptativa y de entrenamiento y practica,
y la segunda la ddefinicion de conformismo, capital cultural y don/modelo cibernetico y
definicion critica y disfuncion del rol pedagógico.
Finalmente, el tercer objetivo confirma las relaciones entre los elementos articuladores de
teorías implícitas dinámica vs estática, y la autoestima, autoconcepto y motivación de los
estudiantes en el aula. Los análisis de correlacion encuentran que una concepción de
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inteligencia estática se relacionaba con una baja autoestima mientras la concepción de
inteligencia dinámica se relacionó con una autoestima más alta. Por otra parte, los analisis de
correlaciones mostraron, que a mayor aceptación de una concepción personal de inteligencia
estática, menor motivación a lograr metas académicas y menor motivación a demostrar
competencias académicas mientras a mayor adhesión a una concepción de inteligencia
dinámica, existe una mayor motivación por lograr competencias académicas orientando su
esfuerzo hacia tareas más desafiantes que promuevan el desarrollo.

Referencias
Alves-Martins, M., Peixoto, F., Gouveia-Pereira, M., Amaral, V., & Pedro, I. (2002). Selfesteem and academic achievement among adolescents. Educational Psychology, 22(1), 51-62.
Amaral, V., Carugati, F., Peixoto, F., & Selleri, P. (2006). Representações sociais como
princípios organizadores de conteúdos cognitivos: Um estudo sobre as representações sociais
da inteligência. Actas do VI Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, 100-109.
Carugati, F., & Selleri, P. (2011). The case of social representations of intelligence. Papers on
Social Representations, 20, 33-1.
Dweck, C. S., (2006). Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random House.
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and
personality. Psychological review, 95(2), 256.
Levy, S. R., Plaks, J., Hong, Y., Chiu, C-y., & Dweck, C. S. (2001). Static versus dynamic
theories of groups: Different routes to different destinations. Personality and Social
Psychology Review, 5, 156–168.
Levy, S. R., Stroessner, S. J., & Dweck, C. S. (1998). Stereotype formation and endorsement:
The role of implicit theories. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1421–1436.
Miguel, I., Valentim, J. P., & Carugati, F. (2012). Degree of Proximity in the Construction of
Social Representations: The Case of Intelligence. The Spanish journal of psychology, 15(03),
1244-1258.

1656

Robins, R. W., & Pals, J. L. (2002). Implicit self-theories in the academic domain:
Implications for goal orientation, attributions, affect, and self-esteem change. Self and
Identity, 1(4), 313-336.
Zubieta, E,. & Valencia, J. F. (2005) Representaciones sociales de la inteligencia in Darío
Páez, et al (Coords) Psicología social, cultura y educación , ISBN 978-84-205-37245, págs. 443-454.
Zubieta, E,. & Valencia, J. F. (2006) Representaciones sociales e identidad social: origen y
desarrollo de la inteligencia y el rol docente. Revista del Insitutto de Investigaciones de la
Facultad de Psicologia. 11 (13) 145-169.

1657

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UM ESTUDO EM REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS UTILIZANDO A TÈCNICA Q

VIEIRA, Vania Maria de Oliveira - Universidade de Uberaba
RESENDE, Marilene Ribeiro - Universidade de Uberaba

Agências Financiadoras: FAPEMIG e CNPq

Resumo
Este estudo investiga as representações sociais construídas por professores da Educação
Básica de Uberaba/MG, sobre a sua formação inicial. Insere-se na área de concentração
“Representações Sociais e Educação”, do Centro Internacional de Estudos em Representações
Sociais e Subjetividade – Educação (CIERS-ed), do Departamento de Pesquisas Educacionais
da Fundação Carlos Chagas. Conta com o apoio do referencial teórico-metodológico da teoria
das Representações Sociais descritas por Moscovici (1978). Foi utilizada para coleta e análise
dos dados a Técnica Q, concebida por William Stephenson, que tem como propósito tornar
visíveis estruturas latentes em situações comunicativas e apresentar convergências, assim
como variações, nas maneiras de pensar e construir a realidade de determinados sujeitos. Os
participantes são 25 professores da Educação Básica de escolas públicas de Uberaba/MG, que
atuam do 6º ao 9º ano e tem entre 5 e 10 anos de magistério. O instrumento de coleta dos
dados continha setenta itens relacionados à formação inicial, apresentados em cartões, para os
quais os sujeitos deveriam atribuir notas de 0 a 10, de acordo com o grau de importância a
eles atribuído. Por meio dessa técnica, os respondentes foram divididos em dois grupos, o
primeiro constituído de 7 pessoas, aquelas cujas respostas aos itens mais se assemelham, e o
Grupo 2, constituído de 18 pessoas, no qual há maior dispersão na avaliação dos itens. O
Grupo 01 é constituído de docentes do sexo feminino, são mais velhos, não fizeram outro
curso superior e sentem-se realizados no magistério. Especialmente para esse grupo, as
representações sociais sobre a formação inicia ancoram-se, principalmente, na atuação dos
seus professores e no ensino pelo exemplo, o que reforça o papel fundamental do formador na
constituição da identidade docente.
Palavras-chave: Formação Inicial. Técnica Q. Representações Sociais
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Introdução
Este trabalho se insere na área de concentração “Representações Sociais e Educação”, do
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – Educação
(CIERS-ed), no qual se abriga a Cátedra UNESCO sobre Profissionalização Docente do
Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas. Integra a Linha de
Pesquisa “Processos Psicossociais da Formação e Trabalho Docente”, que busca, pela via das
representações sociais, discutir os objetos relativos à profissionalização docente, ao assumir a
importância de considerar as subjetividades do professor.
Especificamente, se insere ainda no projeto “Representações Sociais de licenciandos sobre
uma boa prática pedagógica: o que revelam as mediações”, tendo como objetivo investigar as
representações sociais da formação inicial de professores que atuam do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental II, de instituições públicas e privadas; com 5 a 10 anos de tempo de exercício na
profissão; da mesma cidade (Uberaba/MG); homens e mulheres. Assim, foram convidados a
participar 25 docentes que atendiam a esses critérios.
Em pesquisa anterior, realizada no âmbito do CIERS-ed, uma das categorias dos resultados
foi a “formação inicial de professores”, que é o objeto deste estudo.
A formação de professores, nos últimos anos, tem sido um tema muito discutido no cenário
acadêmico. Com relação à formação inicial essa discussão é ainda mais acirrada e acrescida
de questões que consideram preocupantes os problemas que afetam as licenciaturas de modo
geral.
Segundo Gatti (2010), os graves problemas com relação às aprendizagens escolares que a
sociedade enfrenta hoje, aumentam ainda mais a preocupação com a qualidade dos cursos de
licenciaturas. Para a autora, mesmo considerando outros fatores que certamente corroboram
para esses problemas (políticas educacionais, aspectos culturais, sociais, condições de
trabalho, etc.) a formação inicial do professor merece atenção. Tomando como base as suas
pesquisas, essa preocupação torna-se ainda mais alarmante, pois os resultados indicam uma
formação frágil, distante das necessidades formativas que os professores necessitam para
atender à demanda da educação básica
Outros aspectos devem ser considerados ao pensarmos a formação inicial, dentre eles, as
representações sociais que os professores constroem sobre essa formação, ou seja, as suas
crenças, sentimentos, valores que perpassam a constituição da sua identidade docente.
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Metodologia
Essa pesquisa apoia-se no referencial teórico-metodológico da teoria das Representações
Sociais, descritas por Moscovici (1978) e seus seguidores. Para esse autor, a representação
social “é um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades psíquicas graças às
quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa
ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua imaginação” (MOSCOVICI, 1978, p.
28).
Pode-se dizer que as representações são expressões do conhecimento, que foram reconstruídas
pelos sujeitos acerca da sua realidade cotidiana. Em outras palavras são entidades quase
palpáveis que circulam, cruzam-se e se cristalizam através de uma fala, de um gesto, um
encontro; elas

expressam a forma como cada grupo social se organiza e constrói seus

significados; fazem uma ponte entre o conhecimento de senso comum e o científico; tornam o
não familiar em algo familiar.
Nesse sentido, essa pesquisa buscou clarear as representações sociais que foram construídas
por professores da educação básica de Uberaba, acerca da sua formação inicial. Buscou-se
assim, tornar o não familiar, com relação às representações sobre a formação inicial desses
professores, em algo familiar.
Preocupadas com a profissionalidade docente e assumindo a importância de se considerar a
subjetividade do professor, procuramos compreender a construção das representações sociais
dos sujeitos dessa pesquisa, sobre a sua formação inicial. Os resultados aqui postos servirão
também para aprofundar as análise e reflexões que estão sendo realizadas na pesquisa
“Representações Sociais de licenciandos sobre uma boa prática pedagógica: o que revelam as
mediações”.
A coleta e o tratamento dos dados foram realizados a partir de uma técnica estatística, criada
por William Stephenson - a Técnica Q. De acordo com Gatti (1972, p. 46), essa técnica
baseia-se na significação atribuída por uma pessoa ou conjunto de pessoas a um grupo grande
de afirmações ou itens, que deverão ser avaliados de acordo com algum critério: preferência,
importância, utilidade etc. Usa correlações e análise fatorial e nela:
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[...] importa lidar com o “todo”, com “descrições, com o “indivíduo
concreto” e não em relação a qualquer atributo que ele possa ter ou
não. Trabalha-se com amostras de afirmações que são usadas para
descrições estatísticas de uma só pessoa (ou de um conjunto de
pessoas) e na qual a preocupação está na significância intraindividual
(GATTI, 1972, p. 47).

Nessa técnica, as populações são grupos de afirmações e não grupos de pessoas e os itens
considerados para os arranjos dos sujeitos são amostras dessas populações. Nela há um duplo
jogo de subjetividades – por um lado, considera-se o sujeito e, por outro, busca-se agrupá-los.
No caso desse estudo, estamos interessados em identificar as Representações Sociais de
professores sobre sua formação inicial. Assim, a amostra de itens buscou cobrir alguns
aspectos relacionados

à formação, tais como: suficiência/insuficiência da formação;

professores dos professores nos cursos de formação; ensino pelo exemplo; coerência entre
teoria e prática e práticas pedagógicas.
Esse instrumento continha setenta itens. São proposições curtas e de simples compreensão,
sobre assuntos essenciais e específicos direcionados aquilo que se pretendia analisar;
deveriam dar condições de verificar pequenas diferenças entre grupos de sujeitos e de
organizá-los segundo suas características; e deveriam, também, constituir uma amostra da
forma de pensar do grupo de sujeitos pesquisados.
Para a aplicação, os itens foram transcritos em setenta cartões dispostos em uma mesa, para
que o participante da pesquisa pudesse classificá-los de acordo com o grau de importância
atribuída a eles. Para isso, recebia uma régua graduada contendo 11 colunas e 2 linhas, sendo
que a linha superior correspondia à nota (de 0 a 10), que o respondente iria dar ao item, e a
linha de baixo correspondia a quantos itens poderiam receber aquela nota.
A classificação feita pelo sujeito era anotada pelo pesquisador numa planilha, em que na
primeira linha aparecem as notas, e, na segunda, o número de afirmações que poderiam
receber a nota indicada, como se segue abaixo (FIGURA 01).
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Figura 01: Planilha de registro das respostas do sujeitos

Essas planilhas foram encaminhadas à equipe técnica do CIERS-ed que procedeu ao
processamento.

Perfil dos os sujeitos: caracterização dos grupos segundo a Técnica Q
Pela utilização da Técnica Q, o conjunto de variáveis, isto é, os 25 professores respondentes,
foi classificado em dois grupos ou fatores, conforme apresentado na figura 02. No primeiro
grupo, constituído de 7 sujeitos (01, 08, 10, 11, 16, 19 e 23) estão os que mais se aproximam
na distribuição dos itens, indicando assim, uma semelhança de opiniões, atitudes, valores e
crenças, o que pode revelar as representações sociais desse grupo. Estão indicadas também as
cargas fatoriais de cada variável em relação aos componentes extraídos, isto é, o grau de
contribuição dessa variável na criação do grupo.
Sujeitos

11

16

10

23

19

01

08

Cargas

0,640

0,610

0,607

0,568

0,564

0,516

0,504

Figura 02: Grupo 01

O segundo grupo é formado por 18 sujeitos, aqueles que tem perfil de respostas que se afasta
do perfil dos sujeitos do Grupo 01. As cargas fatoriais não foram indicadas, porque são
inferiores a 0,400, o que indica dispersão dos sujeitos na distribuição dos itens.
No que respeita ao perfil dos sujeitos dos 25 participantes, 7 são homens e desses apenas um
está no Grupo 01; nenhum dos participantes desse grupo tem menos de 31 anos, os mais
jovem ficaram no Grupo 02; assim como no Grupo 01, a maioria não fez outro curso
universitário, enquanto, no Grupo 02, a metade o fez. De modo geral, todos os respondentes,
exceto um, pretendem continuar no magistério e não acumulam outra função com a docência.
Apenas um respondente no Grupo 01 não se sente

realizado/satisfeito como professor,
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enquanto, no Grupo 02, esse número é de 7. A maioria dos participantes em ambos os grupos
teve outro trabalho remunerado antes de ser professor.
Portanto, esses dados nos permitem inferir que o Grupo 01, constituído por participantes que
mais se assemelham em suas respostas, é constituído de docentes do sexo feminino, são mais
velhos, não fizeram outro curso superior e sentem-se realizados no magistério.

Representações Sociais acerca da sua formação inicial
A Técnica Q nos forneceu as estatísticas, médias e desvio padrão, das notas de cada afirmação
conferidas pelos sujeitos no total e por grupos. Destacou, também, as afirmações em que as
diferenças entre as médias do Grupo 01 e do Grupo 02 foram consideradas significativas
estatisticamente.
Para a análise, a nossa intenção era considerar os 10 primeiros e os 10 últimos itens da tabela
em que eles foram apresentados em ordem decrescente da média geral. Entretanto, como o
10º e o 11º itens tinham médias iguais, optamos por também incluir o 11º.
O item com maior média geral, 7,4, “Estou aprendendo a ser professor sendo professor” e o
terceiro item com média 6,9, “Estou me constituindo professor a partir da minha prática
pedagógica” apontam para a importância da prática docente na constituição do ser professor.
Entretanto, seis dos onze itens estão relacionados ao papel do formador na formação do
professor, o que denota que os participantes não desconsideram a formação inicial na
construção de sua identidade.
Os respondentes ancoram suas representações sociais positivas em relação à formação inicial
na figura e na atuação do formador, isto é, nas experiências e nas práticas dos professores, nos
bons exemplos, nas aulas inovadoras, na coerência entre o planejamento e a prática dos
formadores, no incentivo à reflexão sobre os problemas da escola básica, no incentivo ao
crescimento pessoal.
Observando as afirmações em que houve diferenças significativas entre os grupos, podemos
inferir que o Grupo 01 ancora as suas representações acerca da formação inicial em elementos
que enfatizam a atuação do formador. Isto foi corroborado pelas afirmações, às quais foram
atribuídas notas mais baixas que são: os professores do curso me botaram para baixo; suas
atitudes eram incongruentes - falavam uma coisa e praticavam outra; o professor dominava o
conhecimento e os alunos os reproduziam; formação insuficiente; ausência de formação
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pedagógica; aulas maçantes; falta de preparo dos formadores; ausência de reflexões etc.
Também, nesse conjunto de afirmações, as diferenças significativas entre os dois grupos estão
em afirmações que poderiam desqualificar a atuação do formador.
A análise das médias gerais, poderia nos conduzir à observação de uma inconsistência - as
afirmativas com maior média enfatizam a importância da prática docente na constituição do
professor, enquanto as outras recaem na atuação do formador, portanto, no processo de
formação inicial. Entretanto, ao observarmos as médias entre os grupos e as

diferenças

significativas entre eles, constatamos que essa inconsistência é gerada pelas respostas do
Grupo 2, cujas respostas são mais dispersas.
Como foi dito anteriormente algumas subcategorias foram definidas a partir das respostas dos
sujeitos, em pesquisa anterior. Analisaremos a seguir os resultados da Técnica Q, tomando
como referência essas subcategorias, considerando as quatro afirmações (25%) que tiveram
maiores médias em cada uma delas.

Suficiência/insuficiência da formação
As médias atribuídas às afirmações nessa subcategoria não ultrapassaram 6 pontos. As quatro
maiores médias variam de 5,2 a 5,8. Isso nos permite inferir que os respondentes não
atribuíram importância a esse aspecto, sendo ele o de menores médias, comparado com os
demais, principalmente no Grupo 02. O Grupo 01 atribuiu médias 6,7 e 6,4 a afirmações que
dizem respeito a um currículo que tinha como objetivo a formação do professor, incluindo
novas formas de ensinar. No entanto, não atribuem importância às disciplinas pedagógicas na
formação, item em que há uma diferença significativa em relação ao Grupo 02 (-3,1). Já no
que se refere às disciplinas de formação especificas há uma maior valorização por ambos os
grupos.

Professores dos professores nos cursos de formação
Nessa subcategoria, foram incluídas afirmações que dizem respeito à atuação dos formadores.
Dessas, as maiores médias, que estão no intervalo de 6 a 6,4, revelam o reconhecimento de
uma atuação docente que promove a reflexão, a discussão sobre os problemas da escola básica
e o incentivo ao crescimento do aluno. No conjunto das 16 afirmações dessa subcategoria,
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observamos que o Grupo 01 valoriza mais essa atuação do formador, conforme já analisado
anteriormente.

Ensino pelo exemplo
As quatro afirmações com maiores médias na estatística geral estão nessa subcategoria,
variando de 6,9 a 7,4. Isso reforça a ideia de que, principalmente para o Grupo 01, na
formação inicial, o formador tem um papel fundamental na constituição da identidade do
professor – é a relação mestre-modelo de que nos fala André e Passos (2008, p. 4-5), citando
o trabalho de Ronca (2005):
[...] a relação mestre-modelo contribui para a constituição da
identidade dos educandos. A autora concebe o modelo como “uma
fonte de inspiração, apoio ou parâmetro de recriação”, que instiga o
aluno a “construir sua autonomia e a produzir pensamento original”.
Segundo ela, seguir o modelo não significa plagiar, mas inspirar-se
para construir a própria autonomia e criatividade.

Já no Grupo 02, embora não desconsiderem o exemplo dos seus formadores, a ênfase maior
recai sobre a própria prática.

Coerência entre teoria e prática.
Essa subcategoria não contém afirmações com as médias mais altas, apenas duas delas se
colocam entre as 11 de maior importância. Para o Grupo 01, a coerência entre teoria e prática
é mais relevante do que para o Grupo 02, havendo uma diferença significativa
estatisticamente na afirmação que se refere aos elementos constitutivos do plano de ensino.
Considerações Finais
A abordagem da pesquisa por meio da Técnica Q nos ajuda a investigar se há concordância de
ponto de vista entre os participantes e de que modo isso ocorre. Nesse estudo, realizado com
25 professores de escolas públicas, que atuam na Educação Básica, do 6º ao 9º ano, com o
objetivo de identificar as representações sociais sobre a formação inicial, a partir da atribuição
de notas de 0 a 10 a setenta itens a eles apresentados, foram edificados dois grupos de
respondentes.
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O Grupo 01, constituído de sete professores, foi o que mostrou maior identificação entre as
suas respostas. Para os sujeitos desse grupo, as representações sociais sobre a formação
inicial, ancoram-se, principalmente, na atuação dos seus professores e no ensino pelo
exemplo, o que reforça o papel fundamental do formador na constituição da identidade
docente. Esse processo de classificação e categorização nos permitiu tornar familiar as
representações construídas, confirmando as crenças e as influências delas nas práticas
vivenciadas cotidianamente por esses sujeitos.
Ao permitir a compreensão de mecanismos que agem na formação inicial, esse estudo reforça
a importância desse momento na constituição da profissionalidade docente.
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Resumo
O presente trabalho apresenta os elementos constituintes da representação social de um grupo
de licenciandos em Química, relacionada a “professor de Química”. O conhecimento dessa
representação sugere a imagem elaborada por esses alunos sobre sua prospectiva futura
profissão, considerado seu curso de escolha na graduação. Participaram, como colaboradores
da pesquisa, setenta e um (71) sujeitos, sendo a maioria do sexo feminino (47), pertencentes a
três universidades federais da região sudeste, Universidade Federal do Espírito Santo,
Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de
Licenciatura em Química. A coleta das informações foi realizada com a utilização de um
questionário de evocação livre de palavras a partir do termo indutor “professor de Química”,
no qual o colaborador deveria escrever as seis (6) palavras que lhe viessem imediatamente à
mente. Para a organização e produção dos dados empregaram-se dois programas: EVOC e
SIMI. Com o primeiro, foi feita a organização e o tratamento das informações do
questionário, produzindo-se os quadrantes de Vergès e, a partir dos elementos constituintes
dos quadrantes, utilizou-se o segundo programa para a construção de árvores de similitude,
que evidenciam relações entre os termos presentes nos quadrantes. A análise dos elementos
que compõem os quadrantes de Vergès e, também, das árvores de similitude sugerem que a
representação sobre o professor de Química, na visão deste grupo, possui elementos tanto da
docência como atividade profissional (responsabilidade) como próprios do ser professor de
Química, por exemplo, laboratório e experimentação. A análise da árvore de similitude 2
sugere que a representação sobre professor de Química desse grupo associa a figura do
professor de Química à visão estereotipada e caricata que se tem do cientista, como um sujeito
inteligente e maluco. Por fim, responsabilidade e compromisso, aspectos relacionados às
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posturas que o professor deve assumir em seu ambiente de trabalho, são típicas da condição
docente e alimentadas por uma visão de responsabilidade social atribuída historicamente ao
exercício da profissão.
Palavras-chave: Licenciatura, professor de Química, Representação Social
Introdução
A figura do professor na sociedade é extremamente importante, em função de sua visibilidade
e influência no comportamento das pessoas, atribuindo-se a seu trabalho, em muitas situações,
o sucesso ou o fracasso dos indivíduos (DONATO; ENS, 2009). Por outro lado, vivencia-se
um processo de fragilização da atividade docente, derivado de uma série de fatores, que
conduzem, em síntese, à sua massificação e proletarização, devidas essencialmente às
condições de trabalho a que esse profissional vem sendo exposto (ENGUITA, 1991; TARDIF,
2002; ALVES-MAZZOTTI, 2007). Mas, a sociedade continua e continuará necessitando de
profissionais que atuem na docência e pessoas continuarão escolhendo a docência como
profissão, por diversas razões, e é premente que se pense sobre a melhoria das condições de
formação dos professores de Química (VOGEL, 2008).
Pode-se admitir que as dinâmicas de escolha profissional do sujeito estejam atreladas à sua
representação social sobre sua futura profissão. Como não há representação sem objeto
(JODELET, 2001; MOSCOVICI, 2009), pode-se inferir que “professor de Química” seja
objeto de uma representação construída ao longo de toda a vida do sujeito, precedendo seu
ingresso na profissão ou na formação inicial, devido a suas vivências nos diferentes grupos
sociais a que pertence, por exemplo: na escola e em casa, ou através dos meios de
comunicação de massa.
Segundo a Teoria das Representações Sociais (Moscovici, 2009), essas representações são
elaboradas e compartilhadas socialmente, relacionando-se ao conhecimento comum. A teoria
acerca dessas representações –e seus desdobramentos – visa compreender os conceitos
socialmente compartilhados, ou seja, como as pessoas se relacionam com o conhecimento,
considerando que seu estudo “investiga justamente como se formam e como funcionam os
sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os
acontecimentos da realidade cotidiana." (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.60).
Ao ingressar na Licenciatura em Química, os alunos trazem consigo elementos que irão
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contribuir para a composição da representação social do grupo de Licenciandos sobre
“professor de Química”, que interfere no processo de formação inicial. Neste contexto,
desvelar os elementos constituintes da representação social de Licenciandos sobre “professor
de Química” pode fornecer subsídios aos formadores, nas Licenciaturas, para o
replanejamento desses cursos, no sentido de contribuir para a melhoria da educação em
Química.
Neste artigo, apresentam-se os resultados de um estudo cujo objetivo era o de identificar os
elementos constituintes da representação social de um grupo de licenciandos em Química
sobre “professor de Química”. O trabalho foi desenvolvido a partir das idéias apresentadas
pela abordagem estrutural de Abric – a Teoria do Núcleo Central (ALVES-MAZZOTTI, 2007;
SÁ, 1996).
Metodologia
O grupo participante desta pesquisa foi constituído por 71 estudantes de licenciatura em
Química, oriundos de três instituições públicas de ensino superior do Brasil: Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em dois campi, o da cidade do Rio de Janeiro e de Macaé;
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em 3 campi, Goiabeiras, Alegre e São
Mateus; Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no campus de Diadema. As três
instituições foram selecionadas a partir da disponibilidade para a aplicação do instrumento de
coleta de informações.
A composição da amostra de indivíduos é de 47 de alunos do sexo feminino (66,2%) e 24
alunos do sexo masculino (33,8%). Em relação à idade do grupo, foram criadas quatro faixas
etárias, a saber: até 20 anos (19 indivíduos – 26,8%); de 21 a 30 anos (49 indivíduos – 69%);
de 31 a 40 anos (2 indivíduos – 2,8%); mais que 40 ano (1 indivíduo – 1,4%).
Empregaram-se questionários divididos em duas partes: a primeira, com questões que
permitiram caracterizar o público participante e, um segundo bloco, com questionário de
evocação livre de palavras, no qual foi solicitado aos participantes que evocassem 6 palavras
ou expressões que lhe viessem imediatamente à mente ao lerem o termo indutor “professor de
Química”.
As informações obtidas através dos questionários foram tratadas a partir de propostas
metodológicas distintas: a análise estrutural, proposta para Abric (1998; 2001)
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complementada pela construção de árvore de similitude, com auxílio dos programas
Evocation 2005 (REIS et al., 2013) e Similitude 2005 (VERGÈS, 2003), respectivamente.
A partir da questão de evocação livre de palavras foram obtidas informações, que foram
tratadas de acordo com a metodologia de análise prototípica (VERGÈS 1992, apud
WACHELKE, 2009), para que fosse possível estabelecer quais elementos apresentam maior
índice de centralidade. A análise estrutural das representações se baseia em uma relação de
freqüência e ordem de evocação dos termos para indicar os elementos constituintes de cada
estrutura da representação social do grupo em questão através da estruturação dos quadrantes
de Vergès (Quadro 1).
Os quadrantes de Vergès indicam as diferentes estruturas constituintes da representação, sendo
que as palavras que ficam no quadrante superior esquerdo (núcleo central) são os possíveis
elementos centrais da representação; as palavras que ficam no quadrante inferior esquerdo
(zona de contraste) são importantes por serem evocadas mais prontamente pelos indivíduos,
apesar de possuírem baixa freqüência. O quadrante superior direito (primeira periferia)
contém elementos com posicionamento mais baixo na ordem de evocação, entretanto são
importantes devido a alta freqüência que foram evocadas, sendo, alguns dos seus elementos,
passíveis de serem constituintes do núcleo central. O último quadrante (segunda periferia)
apresenta elementos de baixa freqüência e que aparecem em posições mais baixas de
evocação, que são os elementos realmente periféricos (vide Quadro 1).
A árvore de similitude (Figura 1) auxilia na análise das informações apresentadas nos
quadrantes de Vergès (Quadro 1). A similitude tem como princípio básico a identificação da
existência de dois elementos ocorrendo juntos, reforçando, assim, a probabilidade de que as
duas palavras tenham uma ligação entre si, conexidade (WACHELKE, 2007). A técnica de
análise por similitude permite verificar o poder associativo dos elementos constituintes da
representação através da análise da árvore de similitude, além de indicar a organização e o
poder associativo dos elementos, auxiliando na melhor compreensão dos termos que
constituem a representação (ALVES-MAZZOTTI, 2007).
Resultados e Discussão
O conjunto de evocações deste trabalho constituiu-se de 415 termos, distribuídos em 218
palavras diferentes. Considerando uma freqüência mínima de corte igual a três (3),
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abrangendo 50% do total de evocações, a freqüência mediana e a ordem de evocação das
palavras, foram construídos os quadrantes de Vergès (Quadro 1), com 34 das 415 palavras
evocadas.
Os quadrantes de Vergès do Quadro 1 apresentam como possíveis elementos centrais da
representação em relação a professor de Química, diferentes elementos estruturantes. Alguns
destes elementos corroboram resultados da literatura (Lima et al., 2009) sobre a representação
social do trabalho docente de alunos universitários de cursos de Licenciatura e de Pedagogia.
Comparando os resultados dessa pesquisa com aqueles encontrados no presente estudo,
percebe-se a concordância de alguns elementos que ressaltam características gerais sobre ser
professor: amor; comprometimento; dedicado; ensinar; estudo constante; respeitar as opiniões
dos alunos; responsabilidade.
Quadro 1 – Quadrantes de Vergès construídos a partir das evocações de licenciandos em
Química de três universidades federais

cientista
comprometimento
conhecimento
científico
criativo
curioso
dedicado
desafios
didática

Elementos Centrais
f ≥ 5 OME < 3.5
f OME
5 2.8
dinâmico
2.2
experimentação
6
12

3.3

inteligente

amor à profissão
amor à química
auxiliador
ciência

7 3.0
laboratório
5 3.2
maluco
10 2.7
paciência
5 3.0
pesquisa
15 3.3
Zona de Contraste
f < 5 OME < 3.5
f OME
4 2.3
dominar conteúdos
4 2.3
ensino
3 1.7
esforçado
4 2.8
estudo constante

competente

4

3.0

dificuldade

3

1.7

f
4
3
4
3

f
7
23

OME
3.3
2.9

11

1.7

6
5
10
8

2.8
1.4
3.3
2.9

OME
2.3
2.3
2.6
2.3

Primeira Periferia
f ≥ 5 OME ≥ 3.5
f
inovador
7
química do
9
dia-a-dia
responsabilidade
7

Segunda Periferia
f < 5 OME ≥ 3.5
f
futuro
3
pratica de ensinar
3
professor inclusivo
3
rejeição
4
respeitar as opiniões dos 3
alunos
transmissão
de 3
conhecimento

OME
4.6
4.0
4.7

OME
5.3
4.0
5.0
4.3
5.3
4.3

Já os elementos amor à química, ciência, cientista, conhecimento científico, experimentação,
laboratório, pesquisa e química do dia-a-dia foram distintos dos relatados naquele estudo
(Lima et al., 2009), uma vez que estão associados a uma representação própria do professor
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de Química. Em se tratando, especificamente, de professores de Química, existe uma visão
socialmente compartilhada que associa a figura desse docente àquela do cientista, como se
houvesse semelhança entre as atividades desenvolvidas por esses profissionais. Essa
expectativa é preocupante, na medida em que a imagem do cientista é a de “um cientista do
sexo masculino, solitário e interagindo somente com seu mundo (KOSMINSKY; GIORDAN,
2002, p. 14)”, como se fossem seres sem compromisso com a sociedade.
A presença da palavra maluco nos elementos centrais remete a esse mesmo estereótipo do
professor de Química, associado à figura do cientista louco, que é amplamente difundida nos
meios de comunicação de massa. Essa indiferenciação entre atividades essencialmente
diferentes é preocupante, principalmente por ser parte do possível núcleo central da
representação de sujeitos que optaram pela Licenciatura em Química.
Utilizando o total de trinta e quatro (34) palavras presentes nos quadrantes de Vergès (Quadro
1), foram produzidas árvores de similitude (Figura 1). Segundo Wachelke (2007), a similitude
tem como princípios básicos a existência de dois elementos ocorrendo juntos, reforçando
assim, a probabilidade de que as duas palavras tenham uma ligação entre si (conexidade).
Para a construção das árvores, foi utilizado o programa SIMI 2005 (VERGÈS, 2003) que
evidencia a ligação entre os elementos presentes nos quadrantes de Vergès por vértices, que
unem dois elementos e, ainda, apresentam a intensidade dessa relação.
Figura 1 – Árvores de similitude construída a partir dos quadrantes de Vergès
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Os elementos com interações mais expressivas são: conhecimento científico, experimentação,
didática. A forte interação entre “química do dia-a-dia”, “conhecimento científico” e
“experimentação” sugere que, para esse grupo, haja interdependência entre atividades
experimentais e ensino de Química. Esta condição reforça a idéia de centralidade dos três
primeiros elementos, alocados no quadrante do núcleo central (Quadro 1), e uma possível
centralidade do elemento química do dia-a-dia, alocado na primeira periferia. Ainda,
aparecem como dois conjuntos separados duas condições importantes: o primeiro,
centralizado pelo componente “inteligente”, indica uma caracterização normalmente atribuída
às pessoas que trabalham ou estudam algum campo das ciências naturais, ainda reforçando a
identificação desse docente com o cientista; o segundo, relaciona responsabilidade e
comprometimento, aspectos gerais relacionados às posturas que professores devem assumir
em seu ambiente de trabalho.
Considerações Finais / Conclusão
Os dados analisados neste trabalho indicam que os elementos da representação sobre ser
professor desse grupo social relacionam-se a sua prática futura, a posturas atribuíveis a
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docentes em geral e, outras, próprias da disciplina específica (Química). A representação
reflete a ideia estereotipada do professor de Química, como sujeito inteligente e maluco por
estudar um ramo do conhecimento considerado difícil. Por outro lado, esses sujeitos atentamse aos aspectos relacionados à formação do professor de Química, tais como o uso da
experimentação e o uso de laboratórios como facilitadores dos processos de ensino e de
aprendizagem, além da questão da prática pedagógica, indicada pela presença da palavra
didática. Por fim, o traço responsabilidade e compromisso, típicos da condição docente foram
alimentados por uma visão de responsabilidade social atribuída historicamente à profissão
docente.
Entender como os futuros professores representam a profissão que possivelmente seguirão é
importante para refletir sobre os processos de formação inicial. Assim, ao identificar os
elementos da representação desse grupo social, faz-se necessário questionar sobre a ausência
de termos relacionados à formação do cidadão e ao uso de novas tecnologias para o ensino.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PEDAGOGO SOBRE O SEU TRABALHO NA
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
WITHERS, Simone Weinhardt – PUCPR/SME-CURITIBA/FAEL
Resumo
Este artigo busca compreender tensões e desafios do trabalho do pedagogo em escolas
municipais com atendimento de tempo integral. Nesse sentido busca o aporte teórico da
Teoria das Representações Sociais, que traz grande contribuição para a pesquisa em educação,
uma vez que nesse estudo com pedagogos busca-se penetrar no contexto do seu espaço de
trabalho e trazer suas representações sobre o cotidiano de suas ações, pois é ali que as
discussões sobre as funções de um Pedagogo Escolar se transformam a partir da prática.
Dessa forma, optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa utilizando-se da técnica da
entrevista para a coleta de dados. Buscou-se então por meio das entrevistas compreender
como se dão essas representações a partir dos depoimentos das pedagogas que atuam nessas
escolas, enfatizando sua própria voz como elemento importante. Para a análise dos dados,
optou-se por analisar a representação que as pedagogas entrevistadas construíram sobre o
cotidiano de seu trabalho, fazendo uso da análise de conteúdo de Bardin (2009) e do aporte
teórico da Teoria das Representações Sociais. Para tal fez-se análise do corpus das 21
entrevistas semiestruturadas realizadas com pedagogas de escolas municipais com
atendimento em tempo integral de Curitiba, e foram estabelecidas categorias e sub-categorias
de análise para o entendimento das representações do pedagogo sobre seu trabalho. Os
estudos registraram que as representações sociais das pedagogas sobre seu trabalho, enquanto
coordenadoras do trabalho pedagógico nessas escolas, realizam um movimento entre suas
angústias, frustrações, anseios, limitações, necessidades e desafios em relação ao seu
cotidiano de trabalho na escola de tempo integral, frente à sua formação, às condições de
trabalho e às necessidades de seu trabalho no espaço da escola. As representações revelam ser
o processo de formação e desenvolvimento profissional marcado por expectativas, por
limitações, sem indicações das transformações que provocam mudanças no papel social
atribuído ao pedagogo.
Palavras-chave: Representações sociais. Trabalho do Pedagogo. Escola de Tempo Integral.

1677

Introdução
A presente investigação, ao tomar o aporte teórico das Representações Sociais, teoria criada
por Moscovici (1961/1976), busca refletir sobre o papel do pedagogo1 no espaço da
coordenação do trabalho dos professores, em escola de tempo integral, seu compromisso
social e a dimensão política de sua formação, de onde emerge a ideia de que ele é um
profissional que precisa ir além do conhecimento teórico, de que ele reflita sobre sua prática
para então produzir novos saberes.
Todavia, nem sempre essa ideia esteve presente no contexto educacional, uma vez que a
profissão professor passa por diferentes momentos em relação às políticas que definem a
formação ofertada e à prática vivenciada. Dentre esses momentos, ressaltam-se as questões
referentes à divisão do trabalho nas escolas, o que leva o pedagogo, no decorrer de sua
formação, a fazer opções nas escolas em função das tarefas que gostaria de desempenhar para
o exercício do seu trabalho, pois ele poderá ser o pedagogo

professor ou o pedagogo

coordenador. A divisão do trabalho no interior das escolas se reflete, como mostra Silva
(2006, p. 38), na organização do curso de Pedagogia:
O tratamento diferenciado dado ao curso de Pedagogia em relação às
demais licenciaturas deixa transparecer a ‘estranha’ concepção dos
legisladores de então a respeito da divisão do trabalho realizado nas
escolas e sistemas escolares.

A caminhada histórica apresenta as inadequações existentes na formação do pedagogo,
algumas decorrentes das próprias políticas educacionais, como, por exemplo, buscar em suas
regulações caracterizar esse profissional e dar-lhe uma identidade que responde à tendência
educacional do momento histórico. As propostas de formação estão direcionadas para
preparar esse sujeito para o mercado de trabalho, ou seja, para a atuação como professores nos
anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil e também para a coordenação do
trabalho pedagógico nas escolas. Nesse contexto, são formados pedagogos sem a garantia de
uma política de formação que dê conta das reais necessidades de uma escola.

1

No Estado do Paraná, o sistema de ensino considera Pedagogo, o profissional que na escola coordena o trabalho dos professores.
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Assim fica a questão a ser trabalhada nesse artigo: “Quais as representações sociais do
pedagogo sobre o seu trabalho nas Escolas Municipais de Tempo Integral de Curitiba?”.

Caracterizando a proposta
É necessário que se contextualize as Representações Sociais, que tratam de elementos
simbólicos que são expressos por meio de palavras e de gestos pelas pessoas em diferentes
situações, que são construídas socialmente. Essas mensagens estão ancoradas na situação real
e concreta dos indivíduos que as emitem.
O estudo das Representações Sociais teve início a partir dos estudos de Serge Moscovici em
1961, cujo objetivo era verificar as formas como a psicanálise penetrou no pensamento dos
indivíduos na França. Esse estudo resultou em uma de suas obras intitulada La Psycanalyse:
son image et son public2 (SÁ, 2002).
Moscovici defende a ideia de que existe uma continuidade entre o passado e o presente em
que o social, o coletivo, constroem representações nos indivíduos, permitindo a compreensão
de seu sentido já que elas contribuem para a formação de condutas. (DOTTA, 2006)
Complementa Moscovici (2009, p.37):
Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as
descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as
descrições científicas, implicam um elo de prévios sistemas e
imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma reprodução na
linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e
que quebra as amarras da informação presente.
Assim, explica que o fenômeno das Representações Sociais pode ser compreendido quando se
percebe que elas devem ser vistas como uma “atmosfera” que tem conexão entre indivíduo e
grupo; além disso, elas são, sob determinados pontos de vista, específicas de nossa sociedade.
Outro ponto a ser destacado é o pedagogo que ocupa um importante papel no cotidiano da
escola, principalmente na escola pública aqui relatada. Como ator na gestão da organização do
trabalho pedagógico, nele são depositadas angústias, responsabilidades variadas, tarefas as
mais complexas que requerem habilidades e conhecimentos especializados.
2

A psicanálise: sua imagem e seu público.
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Sua função na escola passa por diferentes atribuições, como coordenar e articular as ações
pedagógicas na escola e na relação escola x família e escola x comunidade. Procura também
assessorar as equipes da escola no que se refere aos processos de gestão contidas no projeto
político-pedagógico.
Para Libâneo (2005, p. 61) a atuação desse profissional se torna imprescindível
na ajuda aos professores, no aprimoramento do seu desempenho na
sala de aula (conteúdos, métodos, técnicas, formas de organização da
classe), na análise e compreensão das situações de ensino com base
nos conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do
conhecimento pedagógico e o trabalho em sala de aula.
Outra questão a ser apontada é com relação à formação do pedagogo. Historicamente sabe-se
que a ênfase que se tem dado à formação nos cursos de Pedagogia é a formação do
especialista, tendo por base a formação docente, diminuindo o peso da formação pedagógica
teórico/prática mais aprofundada.
Saviani (1985, p.27) diz que o pedagogo seria aquele profissional que possibilitaria
o acesso à cultura, organizando o processo de formação cultural. É,
pois, aquele que domina as formas, os procedimentos, os métodos
através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural
acumulado pela humanidade.
No entanto, parece que essa formação está “perdida” nesse processo em que as próprias
diretrizes do curso de Pedagogia propõem principalmente a formação do pedagogo-professor,
deixando em segundo plano a formação como coordenador do processo pedagógico.
Sabe-se que a educação necessita de um profissional extremamente preparado para conduzila. Essa condução não pode ser de forma livre, ou seja, espontânea. É necessário que haja um
sujeito muito bem capacitado para trabalhar com o processo educativo e seus valores.
Por isso, faz-se necessário um olhar mais cuidadoso sobre o pedagogo, levantando suas reais
angústias e dificuldades, seus questionamentos e possibilidades de atuação numa escola de
tempo integral, a partir das representações constituídas.
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Caminhos da pesquisa
Foram entrevistadas 21 pedagogas de 10 escolas de tempo integral do município de Curitiba
dentre as 37 escolas. Para as entrevistas, optou-se pelas pedagogas de escolas que tinham
tempo de atuação superior a um ano. O tempo de atuação deve-se ao pressuposto de que tendo
em vista o trabalho diferenciado nesse modelo de escola, seria o tempo necessário para que
esse profissional perceba-se inserido no processo pedagógico escolar, compreendendo a
dinâmica de trabalho e sua importância na articulação dele.
Na sequência, elas foram transcritas e sistematizadas, analisadas e organizadas, trazendo
elementos significativos e embebidos de significados, para que então a interpretação fosse
realizada com o intuito de elucidação do problema proposto.

Representações sociais do pedagogo da escola em tempo integral sobre o trabalho do
pedagogo
O campo de trabalho do pedagogo é diverso na prática educacional, direcionando-se direta ou
indiretamente à organização e aos processos, conforme mostra Libâneo (2006, p. 68), “[...] de
transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação
humana previamente definidos em sua contextualização histórica”.
Em relação ao pedagogo, o autor o caracteriza como “[...] um profissional imprescindível para
assegurar nas escolas a integração e articulação do trabalho pedagógico-didático” (2006, p.
74).
Essa articulação nos remete à ideia de um cotidiano dinâmico, em que acontece um contínuo
de reflexão entre teoria e prática, favorecendo a construção do conhecimento por parte desses
profissionais. Nesse sentido, as representações sociais das pedagogas entrevistadas são
entendidas como um sistema de interpretações que, de acordo com Jodelet (2001, p. 22),
[...] regem nossa relação com o mundo e com os outros – orientam e
organizam as condutas e as comunicações sociais. Da mesma forma,
elas intervêm em processos variados, tais como a difusão e a
assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e
coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão
dos grupos e as transformações sociais.
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Esse entendimento das representações sociais leva a compreender o que o sujeito pesquisado
traz em sua fala acerca de sua representação sobre o cotidiano de trabalho na escola.
Outro aspecto a ser ressaltado é o de que a escola em tempo integral apresenta uma dinâmica
que as pedagogas, geralmente, desconhecem em sua formação inicial, uma vez que o
movimento do cotidiano escolar articula dois turnos escolares em que a criança permanece na
escola.
As 21 pedagogas trouxeram a representação que construíram sobre o cotidiano de seu
trabalho. Em relação ao cotidiano das escolas, as pedagogas demonstram em suas
representações ansiedade em relação à organização do trabalho pedagógico.
Entender o trabalho desenvolvido pelo pedagogo pode representar o pressuposto de que seu
papel não está definido enquanto profissional, ou mesmo que o critério definido pela
mantenedora para lotação das escolas está possibilitando uma sobrecarga aos profissionais
que estão trabalhando nessas escolas.
No entanto, as entrevistadas apontam a dificuldade de concretizar algumas ações em seu
cotidiano de trabalho. Assim, demonstram medos, inseguranças e sentimentos de frustração
em sua profissão. Vieira (2009, p. 84) contribui ao afirmar que
[...] as mudanças que têm acontecido no contexto educacional e na
produção do conhecimento têm atingido o professor (e o
coordenador), em algumas situações, colhendo-os despreparados
psicológica e tecnicamente. Essa surpresa gera medo, sensação de
ameaça do seu papel, insegurança, diminuição da autoimagem e
resistência.

Além de precisar atuar com as situações mais diversas, o pedagogo precisa trabalhar também
com seus próprios sentimentos e limitações, possibilitando um enfrentamento de situações
cotidianas que surgem na escola (VIEIRA, 2009).
Ainda em relação ao seu cotidiano de trabalho, as pedagogas entrevistadas trazem como
indicador o trabalho com conflitos e relacionamentos que se configuram como um
complicador à sua atuação. Para Vieira (2009, p. 89), “[...] estar atento aos efeitos da
afetividade é importante no trabalho”.
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Além do relacionamento interpessoal na efetivação do trabalho na escola em tempo integral, o
pedagogo necessita administrar o período (tempo) em que está na escola na busca de um
trabalho pedagógico articulado, que objetive uma ação sobre os processos formativos junto
aos professores e aos próprios alunos inseridos nesse processo.
No entanto, as falas demonstram, em menores índices, porém de forma contundente, a
necessidade de uma organização e otimização do tempo no cotidiano da escola, para
desenvolvimento de um trabalho adequado e legítimo.
Aponta-se, assim, a dificuldade de articular o tempo escolar. Arroyo (2009, p. 187)
complementa: “Correm contra o tempo, têm de escolher entre tempos tão vitais” não se pode
ignorar a importância do tempo no cotidiano das escolas.
Outro fator ressaltado pelas pedagogas entrevistadas se refere à necessidade de articulação do
trabalho entre Complexo I e Complexo II3, que nesse modelo de escola possui uma dinâmica
diferenciada. Essa articulação é defendida, pois os alunos são atendidos nos dois espaços e
necessitam realizar um trabalho que tenha como objetivo seu desenvolvimento integral e sua
aprendizagem.
Apesar das dificuldades apontadas pelas pedagogas, é necessário o entendimento de que numa
escola de tempo integral se priorize um trabalho inovador e coerente com a ampliação da
jornada escolar proposta nesses espaços. Cavaliere (2002, p. 101) ressalta que nessas
instituições em que o horário integral está associado a uma proposta de escola que deseja ser
democrática, devem ser trazidas “[...] soluções estruturalmente inovadoras” e dessas soluções
as que “[...] envolvem a utilização do tempo, do espaço e também as que envolvem a coesão e
articulação do trabalho pedagógico”.
Nessa perspectiva, é necessário o entendimento das escolas de tempo integral como um local
de trabalho pedagógico, coeso em seus objetivos e atendimento, buscando a inovação
pedagógica em favor da qualidade do trabalho e do sucesso escolar dos sujeitos que nesse
espaço estão inseridos.

3

O Complexo I refere-se ao prédio existente na escola, que possui em princípio as salas de aula com as turmas regulares, em que são
trabalhadas as áreas do conhecimento previstas na legislação (LDB 9394/96), além da secretaria, sala de professores, sala da direção e sala
de pedagogos. O Complexo II refere-se ao prédio anexo à escola no mesmo terreno, com três pisos divididos em salas, que tem como
proposta o trabalho complementar na escola em tempo integral, por meio de oficinas.
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Por fim, observa-se que o trabalho executado em uma escola de tempo integral requer um
profissional atualizado, em constante busca, que reflita sobre sua prática, consciente de seu
papel no processo educacional, questões que embasam o compromisso social dos
profissionais que nela atuam, sendo fundamental propiciar-lhe condições de trabalho.

Considerações Finais
As pedagogas demonstram que seu cotidiano de trabalho não está definido, necessitando de
uma (re) estruturação iminente.
Os dados coletados levantam uma grande preocupação ao se considerar que as representações
são “condição das práticas”. É válido concluir que essas pedagogas dificilmente terão
condições de realizar um trabalho eficiente nem oferecer, aos professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental e das atividades complementares do Complexo II, uma formação que os
ajude a superar as condições de trabalho possibilitando a melhoria desses níveis de ensino, ou
mesmo de um trabalho diferenciado que leve em conta a especificidade de uma escola de
tempo integral.
Assim, esse profissional passa por dilemas em seu cotidiano e acaba por herdar uma
sobrecarga de trabalho na qual acontece um excesso de tarefas a serem executadas, desde
administrativas até as pedagógicas; ainda se depara com relacionamentos conflituosos entre
professores e alunos, alunos e alunos, professores e pais, professores e administração, entre si
e seus pares, e outros, necessitando constantemente ser o mediador desses conflitos.
Por isso é necessário o entendimento de qual é o papel do pedagogo na escola, considerandose que existe a função do pedagogo-professor e a do pedagogo-organizador do trabalho
pedagógico da escola.
Essas questões precisam ser consideradas, principalmente ao haver referências à escola de
tempo integral, quando é preciso o entendimento do trabalho que se propõe nessa escola, cuja
demanda se manifesta de forma diferente e diversificada de uma escola regular. Há que se
levar em conta também a necessidade nessas escolas de um trabalho com uma concepção
mais aprofundada de educação, de escola, de educando e principalmente de ser humano.
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CAPTANDO REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO
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Resumo
Este trabalho analisa como se constrói a relação professor/aluno no cotidiano da sala de aula,
o que é feito a partir das representações sociais dos atores envolvidos diretamente no processo
ensino-aprendizagem. Discutimos sobre a importância dessa relação para o referido processo,
procurando responder às questões: que representações sociais são construídas na relação
vivenciada entre professor e aluno? Até que ponto essas representações interferem no
processo ensino-aprendizagem? Na busca das respostas, realizamos pesquisa bibliográfica e
de campo. O estudo bibliográfico desta relação foi feito tendo como aporte básico os autores:
Freire (1996), Gadotti (1999) e Zuin (2008); já para o estudo das representações sociais,
utilizamos o aporte teórico inaugurado por Moscovici (1978, 2003) e por Jodelet (2001) que
se adequa a esta forma de abordagem. Para a realização da coleta dos dados, utilizamos os
seguintes procedimentos metodológicos: observação participante em sala de aula com
professores e alunos do Curso de Licenciatura em Letras de uma universidade pública, campo
de nossa pesquisa; aplicação de questionário com perguntas abertas aos alunos, permitindolhes maior liberdade de expressão, elemento indispensável para a revelação das suas
representações e levantamento do perfil dos sujeitos pesquisados. Com os professores,
realizamos entrevistas semiestruturadas, de modo a permitir que os tópicos de maior interesse
fossem abordados, constituindo-se fonte importante de dados para que os elementos
constituintes das representações sociais fossem captados. O tratamento dos dados foi feito
utilizando a técnica de Análise de Conteúdo que permite a descrição, sistematização,
1

Mestranda em Educação/UFMA.
Licencianda em Letras/UFMA, bolsista do CNPq/PIBIC.
3
Doutora em Ciências da Educação/Universidade de Coimbra, professora do Mestrado em Educação/UFMA e
orientadora deste trabalho.
4
Pós-graduanda em Psicopedagogia Clínica e Institucional – Universidade Estácio de Sá.
2
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inferência e interpretação de estudos qualitativos (BARDIN, 1977). Os resultados apontam
que as representações sociais vivenciadas e/ou construídas no cotidiano da sala de aula ou em
fase anterior exercem influência na aprendizagem do aluno, visto que essa relação é, por
natureza, essencialmente, interativa, requerendo, por isso, um espaço dialógico em que
representações formadas ou em formação respaldam-se no respeito e confiança, criando um
clima favorável para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Relação Professor/aluno. Ensino-aprendizagem. Representações Sociais.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE “CUIDADO”: O TRABALHO DE
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DE EDUCAÇÃO BÁSICA
BARBOSA, Rachel Pinheiro de Oliveira Souza – UNESA
MAIA, Helenice – UNESA

Resumo
Este trabalho é um estudo de doutorado em andamento, vinculado à linha de pesquisa
Representações sociais e práticas educativas do Programa de Pós-graduação da Universidade
Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. O objetivo consiste em analisar os significados de cuidado
atribuídos por profissionais de enfermagem e de educação básica ao seu trabalho. O estudo
utiliza a teoria desenvolvida por Serge Moscovici na qual os significados que os sujeitos de
um determinado grupo atribuem a um dado objeto a partir das diversas informações que
obtêm por meio das relações que estabelecem entre si e de suas práticas, geram representações
sociais. As Representações sociais são saberes que têm sua origem, sustentação e
disseminação nos pensamentos, conversas, sentimentos, práticas, crenças, atitudes e opiniões.
Conhecimentos do senso comum, eles circulam nos diálogos dos sujeitos que integram os
grupos sociais. Parte-se da hipótese de que na educação o significado de cuidado aparece de
forma subliminar e que sua representação varia de acordo com o nível de ensino e na
enfermagem é explícito, devido à especificidade da profissão voltada à assistência ao outro.
Para testar tal hipótese, será realizada análise retórica de documentos diversos oriundos das
duas áreas destacadas e de entrevistas individuais com sujeitos que atuam em escolas e
hospitais da rede pública do rio de janeiro. Pretende-se empreender uma análise aprofundada
dos processos formadores da representação social de “cuidado”: a objetivação, que é uma
operação imaginante e estruturante, e a ancoragem, que diz respeito ao enraizamento social da
representação e de seu objeto. Serão também discutidos os processos identitários concernentes
à profissão da enfermeira e da professora, profissões marcadas por uma relação de troca e
ajuda mútua e que envolvem diferentes atores em contextos diversos. Espera-se promover
reflexões sobre o ato de “cuidar” presente nas atividades das profissionais dessas duas
profissões frente aos desafios impostos a elas pelas mudanças que vêm ocorrendo na
contemporaneidade e que se relacionam diretamente sobre suas atuações e seu trabalho.
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Palavras-chaves: Representações Sociais; Cuidado; Enfermeiras; Professoras.
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA A DIVERSIDADE: REPRESENTAÇÕES DE
PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

CAMPOS, Vanessa Bueno - Universidade Federal de Uberlândia
SIMÕES, Nicole Santa Cruz - Universidade Federal de Uberlândia
FRANCISCO, Raphael Marques - Universidade Federal de Uberlândia

Agência Financiadora: FAPEMIG

Resumo
A desigualdade social e noções de justiça são temas que abrangem diversas áreas da
sociedade e estão vinculadas a educação. Entretanto, observamos na atualidade uma carência
de estudos empíricos sobre o modo como os professores formadores de cursos de licenciatura
vêem a dimensão da educação e da justiça social no processo formativo dos seus alunos.
Nessa perspectiva, apresentamos reflexões sobre educação e justiça social, a partir de uma
pesquisa em desenvolvimento, realizada por professores e alunos do Grupo de Estudos
“Formação Docente e Representações”, da Universidade Federal de Uberlândia – MG, com o
objetivo de apreender os significados das representações docentes sobre educação e justiça
social. Para compreender as dimensões e relações entre educação e justiça social utilizamos as
contribuições de Freire (1980; 1996; 2003), Zeichner (2008); Enguita (2007). Apoiamo-nos
na abordagem teórico-metodológica da Teoria das Representações Sociais e nas
fundamentações de Spink (2004) para elaboração dos procedimentos e instrumentos
adequados ao fenômeno investigado. Optamos pela técnica de livre associação de palavras
(ABRIC, 2001) associada ao uso de imagens. As proposições de Moscovici (1978)
possibilitou-nos compreender que as imagens são construções sociais e elementos
significativos na apreensão das representações docentes sobre (in)justiça social, enquanto um
conjunto de fenômenos multifacetados, organizados em relações interdependentes,
envolvendo vários personagens e suas relações com o espaço onde atuam e os símbolos com
os quais convivem. Aplicamos um questionário com o uso da técnica livre associação de
palavras que foram instigadas a partir de um conjunto de 13 imagens junto a 100 professores
universitários. As palavras evocadas foram analisadas pelo programa EVOC. Para
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complementar a analise foram realizadas entrevistas semi-estruturadas nas quais buscamos as
respectivas justificativas para a escolha de imagens que refletiam educação e justiça social na
formação de professores. Estamos na fase de organização e analise dos dados, os quais
indicam preliminarmente, a partir das categorias estabelecidas pelos pesquisadores
envolvidos, que as representações dos professores refletem a desigualdade social, o acúmulo
de riqueza, a exclusão e a necessidade de valorizar educação, principalmente no âmbito
escolar. Do conjunto das imagens, as mais escolhidas representam a abrangência de inserção
do trabalho docente em diferentes contextos: espaços temporais, sociais, econômicos e
culturais. Os docentes se reportaram às condições de aprendizagem e permanência na escola,
para o enfrentamento da evasão escolar, destacando a necessidade de uma educação política
com vistas ao exercício da Educação em Direitos Humanos. Com esse estudo esperamos
contribuir para ampliar as discussões relativas às oportunidades de escolarização das
diferentes classes sociais e compreender a complexidade da escola, de seus sujeitos e saberes,
colocando em evidência o valor da formação para o exercício da docência na educação básica.
Palavras Chave: Representação Social; Justiça Social; Educação; Formação de Professores.
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL:
APLICANDO OS CONCEITOS DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL
CARDOSO, Geocivany Lima 5 - UNEB e IFBA
SANTOS, Ana Edna Sacramento dos 6 - IFBA
ARAUJO, Suêde Mayne Pereira 7 - UNEB e IFBA

Agência Financiadora: IFBA

Resumo
O presente trabalho relata a experiência no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Simões Filho, a partir do momento em que resolve
aderir em 2013 ao Programa Nacional Mulheres Mil8- Educação, Cidadania e
Desenvolvimento Sustentável, na tentativa de analisar a importância da educação como meio
e forma para as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, destacando que
através de um processo educativo é possível a mobilização. Contudo, proporcionar mudanças
através da educação exige a compreensão dos processos simbólicos que acontecem na
interação educativa e para que haja um impacto maior na prática educativa, é preciso
empregá-los sob uma perspectiva psicossocial, na medida em que procure entender a relação
entre o indivíduo e a sociedade, a interação do sujeito com o mundo e com os outros. Essas
considerações servem para mostrar que o estudo das representações sociais representa uma
5 Graduada em Biblioteconomia e Documentação e Especialista em Gestão da Informação e do
Conhecimento, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação (GESTEC) pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Bibliotecária e Gestora do Programa
Mulheres Mil no IFBA, campus Simões Filho E-mail: geocy2@yahoo.com.br
6 Graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador. Especialista em Estudos sobre
Dependência Química pela Faculdade de Ciências da Bahia (FACIBA). Assistente Social e Gestora do
Programa Mulheres Mil no IFBA, campus Simões Filho E-mail: anaednasacramento@bol.com.br
7 Graduada em Serviço Social pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especialista em Saúde do
Trabalhador pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação (GESTEC) pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Assistente Social e Gestora do Programa
Mulheres Mil no IFBA, campus Ilhéus. E-mail: suedemayne@yahoo.com.br
8
Programa que visa à formação profissional e tecnológica articulada com elevação de escolaridade de
mulheres em situação de vulnerabilidade social. Instituído pela Portaria 1.015, de 21 de Julho de 2011.
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maneira favorável de tratar os acontecimentos da realidade cotidiana, de como se constituem e
como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para analisar os mecanismos que
interferem, no caso das mulheres atendidas pelo programa, as barreiras na sua formação
enquanto indivíduo autoconsciente e autônomo. Nesse sentido, alguns autores auxiliaram:
Jodelet, Frigotto, Gilly, Moscovici. Esta investigação baseou-se nos referenciais da pesquisa
qualitativa, com quantificação de dados obtidos na pesquisa com as mulheres que realizaram
os cursos de Recepcionista e Cuidadora de Idosos em 2013 representam a escola. Esta é vista
de forma positiva nas narrativas orais dos grupos focalizados. Constatar que o conhecimento
das representações sociais, das nossas alunas e da escola for capaz de alcançar uma maior
compreensão dos problemas educacionais, já terá demonstrado sua finalidade no sentido de
mobilizar as posições ideológicas e procurar os apoios e as garantias para transpor os
obstáculos.
Palavras-chave: Educação. Mulher. Representação Social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES ACERCA DA INCLUSÃO
ESCOLAR: ELEMENTOS PARA UMA DISCUSSÃO DAS PRÁTICAS DE ENSINO
CUNHA, Antônio Eugênio- UNESARJ9
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith - UNESA10

Resumo
Os movimentos para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no
ensino regular têm suscitado desafios e debates. Nossa pesquisa visa investigar as
representações sociais de professores acerca da inclusão escolar. Os sujeitos da pesquisa são
docentes que lecionam para estudantes da educação infantil e das séries iniciais do ensino
fundamental, em escolas regulares, nos municípios de Niterói, RJ e de Itaboraí, RJ. Buscamos
descobrir de que forma essas representações se relacionam com as práticas pedagógicas
desses professores. Além do referencial teórico, que tem por base a teoria das representações
sociais, fazemos um breve relato histórico dos marcos políticos e legais da educação inclusiva
no Brasil, bem como uma revisão da literatura que trata da temática da inclusão e as suas
consequências para a formação e o trabalho docente. Também utilizamos textos que abordam
a formação e o trabalho do professor para atuação na educação básica. Para a produção dos
dados de campo, estruturamos a pesquisa em três etapas: aplicação de teste de livre evocação
de palavras, entrevistas e grupo focal com dois conjuntos diferentes de professores - os que
têm e os que não têm alunos com necessidades educativas especiais - visando descobrir,
dentre outras coisas, os sentidos e representações que surgem diante da exclusão ou inclusão
escolar, a aderência ou não à filosofia inclusiva, bem como os diferentes níveis de autonomia
social e pedagógica do aluno, que surgem em razão das práticas de ensino. Resultados
parciais apontam grandes dificuldades encontradas pelos docentes com relação ao ensino do
aluno com necessidades especiais nas classes comuns, uma vez que ainda são desenvolvidas
práticas educacionais de ensino e aprendizagem centradas no professor, com pouca escuta e
participação discente. A cultura escolar da homogeneização e a dificuldade de respostas a
distintos comportamentos deixam o espaço da sala de aula marcado pela preocupação com a
9

Mestre e Doutorando em Educação, Universidade Estácio de Sá. Professor da Faculdade Cenecista de Itaboraí,
RJ. E-mail: eugenio@eugeniocunha.com.
10
Orientadora do trabalho.
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ordem disciplinar. A princípio, identificamos alguns elementos que podem estar na gênese das
representações sociais dos professores, tais como: a falta de condições para o trabalho
pedagógico, a falta de apoio técnico para o planejamento e adaptações curriculares e a
precária formação docente para a educação inclusiva.
Palavras-chave: Representações sociais. Professores. Inclusão. Formação.
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A GESTÃO ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES NOS PROGRAMAS DE GOVERNO
E NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PARFOR
FERNANDEZ, Gisele Santos – UNISANTOS

Resumo
No Brasil, temos assistido aos esforços do governo em criar programas de formação e de
incentivos para profissionais da rede pública de educação. Um desses programas, o PARFOR
(Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), é uma iniciativa
emergencial para professores do ensino fundamental da rede pública que foi criado para
oferecer cursos gratuitos de graduação em Pedagogia aos professores que trabalham na
educação básica, mas que não têm uma formação na educação superior (licenciatura). Neste
cenário, as professoras-estudantes, ao apreender os conhecimentos e saberes da profissão,
espera-se que levem para as suas práticas novos olhares e intervenções, modificando e
transformando suas ações na escola, bem como consolidando a construção de sua identidade
profissional. É neste sentido que se justifica o estudo da percepção do gestor em como ele se
apropria dos programas de formação e quais os efeitos de sua ação na formação e prática
docente. Objetiva-se desvelar as representações sociais dos gestores sobre os programas de
governo e compreender o alinhamento entre programas de formação docente e equipes de
gestão cuja dimensão educativa (Nóvoa) reforça seu papel de agente de mudanças, e, por
tanto, parte influente no processo de profissionalização docente. Pressupõe-se que, por meio
de uma gestão integrada e participativa (Lück), o gestor possa contribuir para as finalidades
do programa, entre outras, da qualidade da educação básica. Pergunta-se qual o lugar dessas
professoras-estudantes nas escolas? Quais os efeitos do programa na gestão escolar? Como os
gestores podem contribuir para o sucesso de programas educacionais? Como referencial
teórico, pretende-se fazer uma aproximação com a teoria das representações sociais de
Moscovici e com autores que escrevem sobre a profissionalidade docente, Sacritstán (1995) e
Roldão (2005) e ainda sobre a escola enquanto lugar de formação (Cunha, Viñao). Trata-se de
pesquisa em fase inicial, integrada a pesquisa mais ampla, da mesma instituição, patrocinada
pelo Observatório de Educação da CAPES, que conta com dados de estudos anteriores sobre
um grupo de professores estudantes. A investigação prevê observação em escolas onde atuam
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os estudantes de acordo com roteiro previamente construído, e que privilegia as relações
sociais entre os agentes educacionais por meio de entrevistas com seus gestores (equipe de
gestão, especialmente os diretores e coordenadores pedagógicos) e entrevistas com os
professores estudantes das mesmas escolas. Esperam-se contribuições para o avanço nas
pesquisas sobre gestão escolar pública em termos de gestão integrada, participativa,
democrática e consciente de seu papel articulador entre programas de governo e escola.
Palavras-chaves: Políticas Públicas Educacionais, Gestão Escolar, Formação de Professores,
Profissionalidade.
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REPRESENTAÇÕES, DESIGUALDADES SOCIAIS E FORMAÇÃO DOCENTE.
AS REPRESENTAÇÕES DE DESIGUALDADE SOCIAL DE UNIVERSITÁRIOSBENEFICIÁRIOS DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL NA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

FERREIRA, Arthur Vianna - FCC/ SP e Universidade Castelo Branco/RJ
Resumo
O presente estágio de pós-doutoramento da Fundação Carlos Chagas tem como objetivo
investigar as possíveis representações sociais de universitários-beneficiários de políticas
governamentais e/ou institucionais de inclusão no ensino superior sobre a desigualdade social
presente em seus campos de estágio de formação de sua profissionalidade docente. Para esta
investigação, realizada com estudantes dos cursos de pedagogia e/outras licenciaturas, são
propostos os seguintes objetivos específicos: identificar indicadores culturais que marcam
dimensões e/ou conceitos de desigualdades sociais existentes nas principais leis e políticas
públicas brasileiras desde a abertura democrática de 1988; averiguar as possíveis
representações, sociais ou não, de desigualdades sociais de alunos-beneficiários que iniciaram
suas práticas de estágio de formação docente e, analisar, as relações entre os possíveis
indicadores socioculturais constituintes destas representações e as suas implicações na
construção de sua identidade como futuros profissionais da educação. O perfil dos sujeitos
participantes desta pesquisa serão receber benefícios através de políticas de inclusão
educacional de ingresso e permanência no ensino superior privado, realizarem os seus
estágios supervisionados em escolas de bairros periféricos do Rio de Janeiro e terem cursado
disciplinas básicas da formação docente como filosofia, psicologia e sociologia da educação,
didática e políticas públicas em educação. Para a obtenção do material para análise da
pesquisa será organizado um curso de extensão universitário com os alunos. A partir deste
curso de extensão, eles produziram o material que será analisado, ao mesmo tempo em que
receberão um conteúdo de aperfeiçoamento sobre ‘práticas de ensino’ e ‘didáticas em sala de
aula.’ No decorrer do curso poderão ser escolhidos alguns alunos para a realização da história
e trajetória de vida escolar como complementação do material para análise. A fundamentação
teórica utilizada por esta pesquisa de abordagem psicossocial será a teoria das representações
sociais de Serge Moscovici (2003; 2012), em uma abordagem societal de Willem Doise
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(2001; 2002), Almeida (2009), a teoria das identidades profissionais de Claude Dubar (2005;
2006) e alguns tópicos da antropologia cultural, em uma abordagem funcionalista de autores
como Boas (2004) e Malinowsky (2008). O material recolhido será analisado a partir da
retórica pensada por Aristóteles e o discurso argumentativo retórico de Olivier Reboul (2004),
Chaïm Perelmnan (2002; 2004) e, o discurso metafórico como modelos figurativos das
representações de Tarso Bonilla Mazzoti (2003; 2006; 2008). Os resultados desta pesquisa
auxiliarão na formação inicial docente nos seguintes pontos: a organização das práticas e
metodologias utilizadas pelos professores universitários no relacionamento com os alunosbeneficiários em sala de aula, melhor orientação sobre as práticas de estágios como
oportunidade de inserção do aluno em seus futuros espaços de trabalho e auxiliar os alunosbeneficiários universitários com elementos socioculturais (TYLOR, 2010; CASTRO, 2009)
que ajudem a construir sua identidade docente e organizar sua profissionalidade para atender
as demandas dos seus alunos-empobrecidos no ambiente educacional (FERREIRA, 2012).
Palavras chaves: Representações sociais – Alunos-beneficiários – Formação docente inicial –
Identidade profissional docente
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O ENSINO DE ARTE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES
FERREIRA, Melina Coutinho - UFG/CAJ11
LIMA, Rosely Ribeiro - UFG/CAJ12

Resumo
O trabalho apresentado mostra dados iniciais de uma pesquisa que objetiva compreender o
ensino de arte da rede pública de uma cidade do interior de Goiás, a partir da identificação de
representações sociais de professores sobre o ensino de arte na escola. Buscar-se-á localizar e
compreender quais os elementos que estruturam as representações sociais professorais sobre
este ensino. O problema da pesquisa está vinculado ao contexto que envolve o ensino de
arte. Ao longo da história deste ensino no Brasil, observa-se um desconhecimento da
importância do conhecimento estético nas práticas escolares, principalmente nas cidades do
interior, professores de quaisquer outras disciplinas escolares, que não apresentam habilidade
específica da área, estão assumindo o ensino de arte. Desde a Lei de número 9394/96, os
direcionamentos curriculares buscam pensar este ensino para o desenvolvimento cultural dos
alunos. Perante o exposto, questiona-se: quais são as imagens, as informações e os valores
que cercam este ensino? Para a compreensão do fenômeno representacional foi utilizada a
Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2002), com as colaborações de Jodelet
(2001), sobre a Abordagem Estrutural, buscou-se os norteamentos de Abric (1998, 2003) e Sá
(1998); para a discussão referente à formação e trajetória docente Garcia (1999) e Nóvoa
(1992); e para o campo da Arte e Educação a pesquisa é subsidiada por teóricos como
Barbosa (1991, 1996, 1999, 2001, 2002) entre outros. A metodologia da pesquisa apresenta
uma

abordagem

quanti-qualitativa,

utilizando-se

da

Abordagem

Estrutural

das

Representações Sociais, com o uso do referencial da Teoria do Núcleo Central de Abric
(1998, 2003). A técnica de associação livre de palavras, entrevistas e diário de campo serão os
recursos utilizados para a obtenção de dados, ao longo do desenvolvimento de toda a
pesquisa.O tratamento dos dadosserá realizado com o auxílio do software EVOC.. O presente
11
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estudo encontra-se em fase inicial, mas já levanta algumas problemáticas que estão sendo
apresentadas como resultados e discussões parciais da primeira etapa da pesquisa. Foi
identificada a falta de professores especialistas em exercício.Somados os professores que
atuam na disciplina de Arte, na rede pública de ensino municipal e estadual, nos anos finais
do ensino fundamentale no ensino médio, foi contabilizado um total de 27 professores, dos
quais apenas um possui formação específica em Arte. Os demais apresentam formação em
outras licenciaturas (geografia, história, educação física e letras – português/inglês) e em
pedagogia, sendo esta última a que possui o maior número de profissionais atuando com o
ensino dearte, na rede estadual de ensino, pois na rede municipal não existe a presença do
pedagogo ocupando este lugar, mas sim os profissionais que advêm de outras licenciaturas.
Destarte, a contribuição desta pesquisa não só vislumbra identificar a falta de professores
especialistas atuando nesta disciplina, como também, buscar-se-á localizar e compreender as
representações sociais dos professoressobre este ensino e, assim, buscar trazer contribuições e
discussões que nos levem a entender esta possível falta de profissionais especializados na
área, sendo uma dimensão fundamental para o pleno desenvolvimento cultural dos alunos.
Palavras-chave: Ensino deArte.Representações sociais. Formação de professores.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FAMÍLIAS DE ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ANGRA DOS REIS/RJ A
RESPEITO DE ENERGIA NUCLEAR

FERREIRA, Salete Leone - UNESA/RJ
LIMA, Rita de Cássia Pereira - UNESA/RJ

Resumo
O crescimento da população mundial tem ocasionado aumento do consumo de energia,
questão preocupante para governantes de vários países. A produção de energia nuclear pode
ser considerada uma alternativa para atender a essa demanda. Embora pesquisas científicas e
analises econômicas indiquem sua viabilidade, este tipo de energia encontra críticas,
sobretudo por parte de ambientalistas, devido aos riscos de produção e do armazenamento do
lixo radioativo. Atualmente estão em operação, ao redor do mundo, 439 centrais nucleares,
responsáveis por 17% da produção da energia mundial: 104 nos EUA; 59 na França; 55 no
Japão; 31 na Rússia, entre outras. O Brasil ocupa a 23ª posição, com duas usinas nucleares,
conjunto denominado Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, situado na cidade de Angra
dos Reis/RJ, no distrito de Mambucaba. São responsáveis por 3% da energia consumida no
país, 30% da que é utilizada no estado do Rio, produzida por dois reatores: Angra 1 e Angra
2. Angra 1 começou a funcionar em 1986, Angra 2 em 2001, e Angra 3 encontra-se em
construção. Após quase 30 anos de funcionamento da primeira usina, questionamentos sobre
esse assunto, energia nuclear, ainda estão presentes no cotidiano da população que vive no
local, nativos e habitantes que vieram trabalhar na usina: o que seria, quanto às vantagens e
desvantagens? Quais seriam os benefícios e os riscos? Trata-se de um objeto que pode ser
estudado com base na abordagem moscoviciana das representações sociais, que privilegia a
importância da penetração de um objeto da ciência (no caso, a energia nuclear) no
pensamento comum, este essencial para compreender a construção da realidade social.
Considerando o contexto da Angra dos Reis, a presente pesquisa tem como objetivo
investigar as representações sociais que famílias de duas escolas públicas de Mambucaba
constroem a respeito da energia nuclear. Um questionário com perguntas abertas (aspectos
gerais sobre energia nuclear) e fechadas (características de perfil sócio econômico) foi
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respondido por 43 famílias, um membro da cada uma: 34 mães, 7 pais e 2 avôs. As questões
abertas foram analisadas com apoio da análise de conteúdo temática, sendo encontrados dois
temas-chave: “usina” e “risco”. Para “usina” foram inferidas as categorias: “emprego”;
“dependência econômica dos habitantes”; “aspectos favoráveis” (fornecimento de luz, de
“energia limpa”, trouxe melhorias para a população); “aspectos desfavoráveis” (“bomba”).
Em relação ao tema “risco”, as seguintes categorias foram inferidas: “area de risco” (perigo de
radiação, de possíveis doenças); “medo” (de explosão, de contaminação). Em seu conjunto, o
material analisado mostra que o risco, o medo, são acompanhados pela necessidade de
sobrevivência e por melhorias socioeconômicas trazidas pela usina. Uma primeira
aproximação, para familiares de alunos de escolas públicas de Angra dos Reis, pode ser feita
entre “energia nuclear” e “bomba”. Esses primeiros resultados serão aprofundados por meio
de entrevistas, de observações no universo escolar, buscando-se aprofundar como se formam
as representações de energia nuclear no contexto escolar de Angra dos Reis, que podem
influenciar suas atividades didático-pedagógicas.
Palavras-chave: Representações Sociais, Energia Nuclear, Famílias, Escolas Públicas, Angra
dos Reis.
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OLHARES SOBRE A HISTÓRIA DE BRASÍLIA: UMA ANÁLISE DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES SOBRE A HISTÓRIA DE
BRASÍLIA

FRAZ, Joeanne Neves

Resumo
Este pôster apresenta a pesquisa que resultou na dissertação de Mestrado Olhares sobre a
História de Brasília: uma análise das representações sociais de alunos (8ª séries, atual 9º ano)
sobre a história de Brasília, a partir do documentário Brasília segundo Feldman (de Vladimir
Carvalho), defendida em 2004 (UnB). Nesta buscamos identificar situações no documentário
destacados pelos alunos, que serviram de referenciais de interpretação e reflexão; procuramos
entender como os estudantes elaboraram suas representações do momento histórico, partindo
dos olhares que o documentarista teve do período em que a cidade era edificada; caracterizar
o documentário como instrumento ao processo ensino-aprendizagem de História, interagindo
os alunos com o mundo que a imagem lhe apresenta; refletir sobre a interferência das imagens
em nossa forma de ser e de pensar. Objetivos que partiram da questão: Que representações os
alunos constroem sobre aspectos da história de Brasília, a partir de documentários sobre a
construção da cidade? Representação do real e a história da cidade que funcionam como pano
de fundo para a experiência com documentários no ensino de história e a análise de
representações sociais acerca da Capital Brasileira. A coleta de dados utilizou-se da
observação participante e da entrevista parcialmente estruturada (LAVILLE; DIONNE,
1999); e o trabalho de campo, além dos alunos, foi junto à direção da escola, à orientação
pedagógica e à professora de história. Construída como representação de um paradigma da
modernidade brasileira, Brasília tem sua história relacionada à estabilidade do governo JK
(1956 – 1960). Benevides (1976) e Simões (2000) balizaram os estudos desse período e da
figura de Juscelino Kubitschek. O documentário como meio de investigação do historiador e
de ensino de história é abordado neste estudo a partir concepção de cinema-verdade, definido
por Dziga Vertov, como um recorte da realidade histórica. Fundamentamo-nos ainda em
Bernardet (1985), Nichols (1991), Costa (2003), Ivens (1999) e Vladimir Carvalho (1997;
1999). A relação cinema-história foi abordada pelos estudos do historiador Marc Ferro (1988;
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1992). Nesta pesquisa, a relação da educação com o cinema balizou-se nos estudos de Duarte
(2002). Kenski (1999), Braga e Calazans (2001), Carneiro e Fiorentini (2001) e Moran (2000)
fundamentaram a abordagem das tecnologias audiovisuais na escola. Mediação feita pela
televisão e pelo vídeo, e apoiada nos estudos desenvolvidos na América Latina por MartínBarbero (1995) e Orozco (1996). Chartier (1990; 1991), Pesavento (2003), Moscovici (1978;
2003), Jodelet (1988, 2001, 2009) e Carvalho (2003) foram os teóricos que sustentaram o
diálogo da História com as Representações Sociais. As Representações Sociais levantadas
foram organizadas em 06 (seis) categorias: Representações relacionadas à monumentalidade
da capital e à percepção do homem como integrante do processo de construção da capital; do
trabalho e das condições de vida do candango, compreendendo o passado com os olhos do
presente; relacionadas ao processo de migração para o Centro-Oeste e a existência da Guarda
Especial de Brasília (GEB); relacionadas à Taguatinga (DF), expressando a relação do
indivíduo com sua comunidade e à atualidade; e representações que fizeram a comparação
entre a história dos livros didáticos e a do documentário. As representações sociais foram
interpretação e percepção da cena histórica, organização das relações do indivíduo com sua
realidade, revelando-nos costumes e comportamentos dos alunos no meio social ao qual
pertencem. Uma abordagem crítica da história que conduziu a uma tomada de consciência da
realidade histórica e do material didático, e ênfase na utilização do audiovisual a um público
já acostumado com a linguagem simbólica das imagens.
Palavras-chave: Representações Sociais; Documentário/Cinema; História de Brasília;
Educação.
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O ALUNO EM LIBERDADE ASSISTIDA E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
PROFESSORES
HERNANDEZ, Lúcia Helena de Araújo – AFARP; FAO e SEESP
IOZZI, Ana Cristina - AFARP; FAO e SEESP
ALMEIDA, Patrícia Alves de - AFARP; FAO e SEESP
CASCADAN, Susana Machado Marchi - SESI Ribeirão Preto-SP

Resumo
No contexto atual de crise da educação brasileira, violência, agressividade e indisciplina
tornaram-se problemas estruturais nas escolas públicas. Esse fenômeno social complexo
contribui para um clima de insegurança e medo nas relações sociais e no imaginário dos
professores, comprometendo a qualidade do ensino. No caso dos adolescentes em medida
socioeducativa imposta pelo Sistema Judiciário, como a Lei determina, é preciso, portanto,
fortalecer as interações entre professores e alunos. A presença de alunos cumprindo medida
socioeducativa de Liberdade Assistida constitui-se enquanto estranhamento, desafio
incômodo e tarefa árdua no sentido de suas inclusões no processo pedagógico. Os frequentes
episódios conflituosos envolvendo esses alunos levaram parcela significativa dos professores
a questionarem a validade do Estatuto da Criança e do Adolescente. De um lado, notam-se os
defensores do novo paradigma e, de outro, os docentes que manifestam posições contrárias e
pleiteiam a redução da maioridade penal. Como os professores representam o aluno em
Liberdade Assistida? Como significam o processo de escolarização e inclusão desse aluno? O
presente trabalho referenciou-se no método de análise das representações sociais, de
Moscovici, Jodelet, Farr e colaboradores. Pretendeu-se investigar as representações sociais e
significações sobre o aluno que cumpre medida socioeducativa de Liberdade Assistida
produzidas por professores e suas implicações nos processos de mediação e inclusão
pedagógica. Foi aplicado um questionário sobre a temática em 6 professores de uma escola
pública estadual que recebe alunos em Liberdade Assistida, localizada em região periférica de
uma cidade do interior do país, onde lecionam cerca de 40 professores. As respostas foram
analisadas de acordo com o método de análise de conteúdo, sistematizado por Bardin.
Enquanto resultados, pode-se afirmar que os professores representam o aluno em Liberdade
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Assistida como “potencialmente agressivo, em reabilitação e necessitando uma atenção
inclusiva”. Todos os participantes da pesquisa demonstraram que têm consciência de seu
papel no processo de socialização e inclusão do adolescente que comete ato infracional.
Entendem que é possível trabalhar pedagogicamente com esse adolescente, que podem
explorar nos conteúdos de suas disciplinas curriculares diversas maneiras de “tocar” esse
aluno e os demais. São de opinião que “se o adolescente em LA se sentir acolhido pela escola,
certamente entenderá que poderá contar com os profissionais que lá desempenham suas
atividades”. E ressalvam que “não há como manter um bom relacionamento se não existir
resposta positiva do adolescente em questão”. Representam o adolescente em Liberdade
Assistida como “fruto da própria sociedade da qual faz parte. Sociedade que exclui, maltrata e
que cataloga as pessoas pela sua condição social”.
Palavras-chave: Liberdade Assistida; Professores; Representações sociais; Violência;
Inclusão.
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AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E AS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – EAD

IOZZI, Ana Cristina - AFARP , FAO e SEESP
HERNANDEZ, Lúcia Helena de Araújo - AFARP , FAO e SEESP
ALMEIDA, Patrícia Alves de – AFARP, FAO e SEESP
CASCADAN, Susana Machado Marchi- SESI

Resumo
O novo paradigma educacional elege o século atual, com uma vertente totalmente focada no
Ensino à Distância (EAD) e na forma como este está sendo estruturado, para atender a
clientela do século XXI. Há necessidade de focar a convergência de mídias e das tecnologias
da WEB 2.0 para a construção didática dos processos de ensino e aprendizagem on-line,
revendo conceitos e implicações pedagógicas. A Educação à Distância inova pela oferta de
um ensino em que ocorre a separação do professor e aluno no espaço e/ou tempo, para tanto
devendo ser planejada com novas técnicas de desenho de curso, de instrução, métodos
especiais de comunicação através da eletrônica e outras tecnologias, bem como arranjos
especiais organizacionais e administrativos. Este estudo visa analisar as representações sociais
de EAD construídas por diretores e coordenadores dessa modalidade de ensino. Trata-se de
um estudo qualitativo que se fundamenta no método de análise das representações sociais,
segundo Moscovici, Jodelet, Jovchelovitch e colaboradores. A pesquisa foi realizada em uma
universidade privada de um município de médio porte (600.000 habitantes) do interior do
país. Enquanto procedimento: foram realizadas entrevistas individuais com a equipe de
coordenação e direção dessa instituição de ensino. Como resultados, pode-se afirmar que o
sistema de EAD é representado como uma nova forma para aquisição de sabedoria e
conhecimento, possuindo um papel social no cenário educacional decorrente da Revolução
Tecnológica com implicações na efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Ao
atribuir um novo paradigma à forma de ensinar em EAD, os sujeitos da pesquisa reconhecem
a importância da “autoformação e da auto-aprendizagem, onde a disciplina individual, a
autonomia, e a responsabilidade do aluno pode ser alicerçada em função da mobilidade, da
interatividade e da ubiquidade da nova sistemática”. A formação dos docentes para atenderem
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a educação à distância também foi mencionada no estudo e representada como “via de mão
dupla entre professores e alunos, onde quem ensina também aprende, visando um ensino com
uma fala dialógica, colaborativa e de construção de conhecimentos nos sistemas interativos
dos ambientes virtuais”. Nesse sentido, é importante entender os caminhos percorridos pelas
estratégias de ensino-aprendizagem nos ambientes virtuais utilizados no EAD, que transforma
a didática do sistema numa visão de abordagem multidisciplinar, valorizando o dinamismo do
processo, com autonomia, interatividade e mobilidade independente de espaço e tempo numa
construção coletiva. Torna-se preciso rever as estratégias de ensino-aprendizagem havendo
necessidade de planejar uma metodologia focada no desenvolvimento de competências que
através de recursos tecnológicos ideais auxiliarão a nova forma de aprender em detrimento de
uma visão educacional baseada na memorização de conteúdos.
Palavras-chave: EAD; Estratégias; Representações sociais; Mobilidade; Aprendizagem.
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FORMAÇÃO
DOCENTE

LEAL, Carolina de Castro Nadaf- UNESA/RJ
MAIA, Helenice - UNESA/RJ

Resumo
A formação de professores é um tema que vem sendo discutido intensamente pela
comunidade científica. O início da prática docente é muito importante para a aquisição de
competências e para a iniciação nas rotinas de trabalho que acompanharão o profissional ao
longo de sua carreira, compondo a estrutura da prática profissional. As discussões sobre o
período de iniciação profissional do professor têm sido alvo de abordagens diferenciadas.
Uma delas é o projeto referente à Residência Pedagógica, instituído por meio do Projeto de
Lei n. 284/ 2012, cuja proposta é inspirada na Residência Médica que, por sua vez, foi
instituída via Decreto em 1977 e é entendida como uma modalidade de pós-graduação sob a
forma de especialização funcionando em instituições de saúde. A proximidade entre o Projeto
e a formação específica para o professor iniciante se dá na medida em que este prevê um
período de formação, na escola, ulterior à Formação Inicial. Nessa direção, foram
identificados quatro programas que oferecem essa residência. A Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) criou um programa para o curso de Pedagogia, em que o vínculo entre
formação inicial e continuada foi estabelecido por meio da imersão dos residentes, em
vivências sistemáticas e temporárias nas escolas. Na Universidade Estácio de Sá (UNESA), o
programa é oferecido aos alunos do último ano do curso de Pedagogia com o objetivo de
consolidar a formação iniciada no exercício da profissão em ambiente de trabalho. No
Programa do Colégio Pedro II, a prioridade é dada aos professores da rede pública,
licenciados, com até três anos de conclusão do curso, em quaisquer disciplinas oferecidas pelo
Colégio na Educação Básica. Ao final do programa, o residente terá direito ao certificado de
“Especialista em Docência do Ensino Básico”, em sua área específica. A Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ – FFP) oferece o programa a egressos do curso de
Pedagogia, com o objetivo de pesquisar o processo de parceria entre a escola básica e a
faculdade de formação de professores em São Gonçalo. Os encontros ocorrem mensalmente e
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os professores relatam suas experiências e aprendizagens de início de carreira. A pesquisa, ora
em andamento, tem por objetivo investigar e comparar as representações sociais de
professores e alunos de curso de Pedagogia e professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental sobre Residência Pedagógica implementada por esses quatro programas,
fundamentando-se na teoria das representações sociais desenvolvida por Serge Moscovici.
Será realizada análise retórica do Projeto de Lei, Portaria que estabelece os Programas de
Residência Pedagógica nas quatro instituições e demais documentos que baseiam sua
implementação tais como projetos, ementas, atas de reunião, relatórios. Em seguida, serão
aplicadas entrevistas semi-estruturadas a professores do curso de Pedagogia, alunos
concluintes deste curso e professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Portanto, investigar e comparar essas representações poderá permitir a identificação dos
sentidos atribuídos à formação do professor e, ao mesmo tempo, apontar constitutivos da
representação correlacionados ao espaço ocupado pelo professor e, ainda, com igual
intensidade, proporcionar reflexões para as políticas educacionais norteadoras dessa
formação.
Palavras-chave: Representação social; residência pedagógica; formação docente;
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O PENSAR E FAZER NA AÇÃO DOCENTE: CONSTRUÇÕES
REPRESENTACIONAIS
LIMA, Maria Aldecy Rodrigues de – UFAC e GEPED

Resumo
Pretendemos com este estudo desvelar a representação social construída pelos alunos do curso
de Pedagogia da UFAC – Campus Floresta, sobre o ensinar. Respaldamo-nos na Teoria das
Representações Sociais de Moscovici (2005) e Jodelet (2001). Buscando entender a
representação social enquanto um fenômeno de consciência e como esta se instala na mente
das pessoas e como absorvem o conhecimento cientifico para torná-lo guias de ação.
Moscovici em seus construtos dialoga com Durkheim, a partir do conceito de representações
coletivas, portanto, “A releitura de Durkheim permitiu que a consideração da vida cotidiana e
suas múltiplas complexidades estabelecessem um novo paradigma para a psicologia social e
as ciências humanas e sociais como um todo. O cotidiano apreendido por Moscovici é
dinâmico e se move intensamente entre as duas categorias fundamentais de tempo e espaço”
(CASTRO, 2011). O conhecimento do senso comum, para Moscovici, não se contrapõe ao
conhecimento científico, “ele se inscreve numa outra ordem de conhecimento da realidade”.
Moscovici aponta dois mecanismos pelos quais as representações são geradas: a objetivação e
a ancoragem – que são maneiras de lidar com a memoria. Para Jodelet (2001), é preciso saber
quem sabe, de onde sabe e como sabe. “Representar ou se representar corresponde a um ato
de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto [...], além disso, o conteúdo
concreto do ato de pensamento, a representação mental, traz a marca do sujeito de sua
atividade”. Por esses mecanismos de representar ou se representar, os nossos participantes
utilizam-se da linguagem para materializar seus pensamentos. Todavia, as variedades das
relações constituem-se numa “forma simbólica de comunicar e de se compreender que une os
homens em si e molda a personalidade coletiva deles” (MOSCOVICI, 2005). O grupo
pesquisado se dará no universo de alunos ingressantes e concluintes do Curso. Recorremos a
métodos projetivos na busca e apreensão dos dados de pesquisada, por entendê-los úteis à
construção simbólica sobre o objeto; visualizando a forma como esses alunos representam o
ensinar e como constroem seus guias de ação na e para a atividade docente. Faremos uso do
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questionário e da TALP – técnicas projetivas e que “constituem uma forma de linguagem e,
por isso mesmo, um tipo de leitura sobre o ser humano, acerca das representações que as
pessoas fazem do mundo, de si mesmas e de suas experiências de vida [...] fornece ainda a
emissão de elementos que se encontram escondidos (NÓBREGA, 2003). Segundo Andrade
(2003), com a associação livre de palavras é possível identificar os pontos centrais das
representações, vez que, traz à tona o universo semântico do objeto. E, por se tratar de
técnicas projetivas, faz falar as vozes silenciadas e que seria difícil de identificar em outras
perspectivas metodológicas. Contudo, não basta apenas a aplicação correta dos instrumentos,
mas também e, sobretudo, a interpretação sistemática dos dados. Com os resultados,
identificaremos os conteúdos latentes da representação social de ensinar. Entenderemos como
esses alunos pensam a atuação profissional e como se compreendem enquanto fazedores da
educação.
Palavras-chave: Fazer docente. Representação social. Ensinar.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES A RESPEITO DO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM SURDEZ

LOBATO, Huber Kline Guedes - Universidade do Estado do Pará - UEPA

Resumo
A Teoria das Representações Sociais (TRS), inaugurada na Europa por Moscovici em 1961,
nos mostra que toda representação é formada por meio da ancoragem e objetivação, em que
aquilo que até então é percebido como estranho e não familiar, torna-se conhecido e familiar
para um determinado grupo social. As Representações Sociais são entendidas como
posicionamentos que os sujeitos tomam, expressam ou emitem em seus discursos, em suas
ideias ou opiniões sobre um determinado objeto alvo dessa representação. Assim nosso
estudo, vinculando-se aos pressupostos da TRS, constitui-se a partir das seguintes questões
norteadoras: que representações sociais os docentes do ensino fundamental elaboram acerca
do Atendimento Educacional Especializado para discentes surdos na sala de recursos
multifuncionais e que influência essas representações exercem sobre as práticas pedagógicas
destes educadores que atuam neste espaço educativo e em turmas regulares de escolas
públicas do município de Breves? Desta forma este trabalho tem como objetivo analisar as
representações sociais de docentes que atuam em turmas regulares e no Atendimento
Educacional Especializado destinado às pessoas surdas e a influência dessas representações
para as suas práticas pedagógicas em escolas públicas do município de Breves - Pará. Este
trabalho está fundamentado em BARDIN (2007); BENTES; HAYASHI (2012); DORZIAT
(2011); JODELET (2001); MOSCOVICI (2007); OLIVEIRA (2004); QUADROS;
KARNOPP (2004); RANGEL (2004); SILVEIRA (2011); A metodologia adotada nesta
investigação é de caráter qualitativo, a partir do método de pesquisa em Representações
Sociais, sendo que os principais instrumentos utilizados para abstrair a ancoragem e a
objetivação dos sujeitos investigados foram à observação e a entrevista em profundidade,
tendo como instrumento para a análise dos dados, a análise de conteúdo. Esta pesquisa contou
com a participação de dois professores, sendo uma professora que atua na sala de recursos
multifuncionais e um professor que atua no ensino regular. Os resultados deste estudo
revelam que as representações sociais dos professores acerca do AEE à pessoa com surdez
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ancoram-se e objetivam-se na ideia de atendimento inadequado e não articulado com o ensino
regular; de trabalho desenvolvido com muitos contratempos e com ações isoladas, e por sua
vez com condutas assumidas de certa incapacidade, dificuldade e, apesar disso, certa
persistência por parte dos dois docentes; revela também que o AEE é percebido como espaço
de sujeitos diferenciados e como ambiente de perspectiva para possíveis mudanças
socioeducacionais. Acreditamos que as representações sociais sobre o AEE para alunos com
surdez neste estudo, evidenciaram que o modelo de inclusão educacional vigente em nossa
conjuntura precisa ser problematizado, pois inferimos que o ideal seria que os surdos fossem
educados a partir de uma perspectiva bilíngue que vai além do uso e difusão da língua de
sinais, este modelo de educação pauta-se no contexto de garantia de acesso e permanência dos
surdos com seus pares no âmbito escolar.
Palavras-chave: Representações Sociais. Atendimento Educacional Especializado. Surdez.
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O QUE OS GESTORES ESCOLARES TÊM A DIZER? UM ESTUDO SOBRE
REPRESENTAÇÕES, SABERES E EXERCÍCIO PROFISSIONAL

MARANGONI, Ricardo Alexandre 13 - UMESP
VILLAS BÔAS, Lúcia Pintor Santiso 14 - UMESP e CIERS-ed

Resumo
Este estudo está inserido no campo da formação de educadores e tem como objetivo
investigar as representações sociais dos gestores escolares sobre os saberes considerados
necessários ao exercício profissional. A revisão de literatura (Tardif, 2002; Pimenta, 1997;
Charlot, 2001 dentre outros) reconhece o professor como sujeito de um saber e de um fazer, o
que leva à necessidade de investigar os chamados saberes docentes. Vários são os estudos que
investigam essa problemática tendo, como análise, o trabalho docente. Contudo, poucos são
os trabalhos que discutem o exercício profissional dos gestores. Para discutir isso, juntamonos a pesquisadores, especialmente os associados ao Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade – Educação (CIERS-ed)/Fundação Carlos Chagas,
que utilizam a abordagem psicossocial das representações sociais. A realização deste estudo
abrange dois momentos específicos: no primeiro, a formulação do corpus teórico, cujas
abordagens estão relacionadas aos estudos de Moscovici, Duran, Villas Bôas entre outros,
cujas obras focam a articulação entre as representações sociais e a educação. Nesta
perspectiva, o nosso enfoque está relacionado tanto à representação enquanto produto e
enquanto processo. No segundo momento, realizar-se-á a coleta de dados junto a um grupo de
gestores de escola dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas estaduais, localizadas
em Osasco-SP, na tentativa de responder a três questões norteadoras: (1) O que os gestores
entendem por gestão escolar? (2) Quais são os saberes considerados necessários ao exercício
profissional? (3) Como os saberes profissionais apontados são construídos? Para a coleta será
realizado grupos de discussão, aplicado questionários e entrevistas aos participantes da
pesquisa. Considerando a natureza e os objetivos do estudo, as categorias de análise serão
construídas no decorrer do processo, bem como do aprofundamento dos referenciais teóricos.
13 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da UMESP. Bolsista da SEE-SP.
14 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UMESP e Coordenadora do Centro Internacional de
Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – Educação (CIERS-ed) da Fundação Carlos Chagas.
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O levantamento bibliográfico aponta a relevância da discussão, o que justifica empreender
esforços na pesquisa iniciada.
Palavras-chave:

representações

sociais,

gestor

escolar,

saberes

profissionais,

profissionalização.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES SOBRE OS RESULTADOS DE
DOIS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA APLICADOS EM UMA ESCOLA DO
SISTEMA SESI DE ENSINO - SP

CASCADAN, Susana Machado Marchi– SESI
IOZZI, Ana Cristina – AFARP
ALMEIDA, Patrícia Alves de – AFARP
HERNANDEZ, Lúcia Helena de Araújo – AFARP

Resumo
A Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, além de considerar a avaliação de desempenho como
um indicador de qualidade, definiu que a mesma deve ser contínua, cumulativa quanto ao
desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Essa investigação
referenciou-se no método de análise das representações sociais (Moscovici, Jodelet, Sá,
Arruda e colaboradores) e analisou as questões inerentes aos processos de avaliação externa e
interna de uma escola de Ensino Fundamental do Sistema SESI de Ensino - SP. A questão
norteadora se estruturou em decorrência de resultados divergentes apresentados por essa
unidade em sistemas distintos de avaliação externa e interna. Nesse sentido, esta pesquisa
buscou investigar representações sociais de professores acerca dos processos de avaliação e
suas decorrências nas práticas pedagógicas cotidianas. Como os professores representam os
impactos dos diferentes resultados das avaliações e que efeitos isso acarreta nas estratégias de
ensino e aprendizagem? A pesquisa foi realizada em uma escola de rede particular de ensino,
localizada em região periférica de uma cidade do interior do país com aproximadamente 600
mil habitantes. Como procedimento de coleta de dados, utilizou-se de entrevistas individuais
semiestruturadas junto a 4 (quatro) docentes sobre as concepções de avaliação externa e
interna, bem como análise documental de documentos e relatórios sobre a problemática. Os
resultados indicam que as representações de professores sobre os processos de avaliação são
ambíguas e paradoxais. Se, por um lado, reconhecem a importância das avaliações externas,
no sentido do estabelecimento de parâmetros comuns, por outro, entendem que as avaliações
baseadas unicamente nos resultados podem ser dissonantes com as avaliações internas,
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calcadas nos processos de interação e construção dialógica do conhecimento. Quanto aos
impactos dos resultados, especialmente os negativos, nos processos de ensino e
aprendizagem, pode-se afirmar que os professores representam-se como em conflito, entre os
benefícios do treino específico para resolução das questões da prova da avaliação externa e
com o retrocesso causado por essa prática simulada no processo formativo. Neste contexto,
pode-se afirmar que a avaliação externa ainda está apoiada no tripé: avaliação, prestação de
contas e responsabilização. As representações dos professores apontam para uma limitação da
avaliação externa em manter diálogo e correlação com a avaliação interna. Tais exames se
restringem a medir determinados conteúdos, habilidades e competências, nem sempre
desenvolvidos pelo professor no ano de escolaridade avaliado, desconsiderando-se os
diferentes ritmos e tempos de aprendizagem e, consequentemente, a flexibilização curricular.
Palavras-chave:

Avaliação

Externa,

Currículo,

Professores,

Rendimento

Escolar,

Representações Sociais.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NA REDE
MUNICIPAL DE SÃO PAULO: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES

RINALDINI, Núbia - Universidade de São Paulo

Resumo
O presente trabalho concentra-se em investigar como cursos de formação continuada para
professores de língua portuguesa do ensino fundamental II da rede municipal de São Paulo
formam ou transformam as concepções sobre o ensino de língua de professores atuantes e de
que maneira estes lidam com os conhecimentos ali veiculados. Para tanto, selecionamos um
curso de formação ocorrido em 2012, um dos últimos antes da implementação do novo
currículo. Para essa investigação discutiremos os conceitos de representação de Lefebvre e
Moscovici. Segundo Moscovici (2012), compartilhamos representações para pensar e agir,
organizar ações e pensamentos. Essas representações se dão por um apanhado de apropriações
a partir de um banco de imagens como, por exemplo, impressões do objeto; relacionamos e
combinamos essas imagens gerando uma outra: as representações sociais. Para Lefebvre
(1983), a representação é um fenômeno de consciência individual e social, o indivíduo utiliza
representações coletivas que estão no social e as reelabora. Sendo assim, é única porque é
uma intersecção inédita de outras representações, então não pode se reduzir nem ao seu
veículo – a linguagem; nem a seus suportes – o social. Também utilizaremos algumas
questões discutidas por Tardif (2005), que afirma que os professores adquirem seus conceitos
do que é ser professor ao longo de sua própria história como estudante, os quais são pouco
modificados pela sua formação docente, ou seja, quando o professor passa de estudante a
docente ele já esteve diversos anos imerso em seu campo de trabalho, de modo que seus
conceitos e crenças sobre a profissão são formados antes mesmo de iniciar o trabalho.
Considerando os saberes docentes complexos e advindos de fontes diversas, se o professor
chega para dar aula com suas ideias do que é ser professor prontas, de que modo poderíamos
então pensar a formação continuada do professor? Como essa formação poderia mudar ou
influenciar os saberes docentes? Pôr em questão a ideia de Tardif de que esses conhecimentos
se modificam pouco durante a formação, e ainda considerar a formação, principalmente a
continuada como fragmentada e regida muito mais pelo conhecimento do que pela ação, será
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um de nossos desafios. A partir de entrevista com a responsável pela área de Língua
Portuguesa na Secretaria Municipal de Educação conseguimos esboçar como os cursos de
formação eram originados antes da reforma curricular em implementação desde o final de
2013, e como seus objetivos eram selecionados.
Palavras-chave: Formação continuada / Representações / Língua Portuguesa

Introdução
No cenário atual das sociedades contemporâneas a profissão docente ocupa, como afirma
Tardif e Lessard (2005) um lugar central e importante instrumento para entender as
modificações que se passam no interior delas. Gatti esclarece os pormenores dessas
mudanças, a autora afirma que grupos profissionais como cientistas e técnicos tendem a
ocupar melhores posições que trabalhadores de bens materiais; esse aumento por sua vez “está
ligado ao crescimento desmesurado das informações e suas formas de circulação” (GATTI,
2009, p.15); os profissionais docentes ocupam lugar central na vida política e cultural; além
de corresponderem à parcela importante do orçamento dos Estados nacionais (GATTI 2009).
Diante disso, repensar o papel do docente seria um caminho para repensar também nossa
sociedade.
Em “Estado da arte da formação de professores no Brasil”, André verifica que por um lado
“[a pesquisa] permitiu identificar uma significativa preocupação com o preparo do professor
para atuar nas séries iniciais do ensino fundamental” e por outro “mostram um excesso de
discurso sobre o tema da formação docente e uma escassez de dados empíricos para
referenciar práticas e políticas educacionais” sendo assim nossa pesquisa fará um esforço em
se basear principalmente em dados empíricos coletados diretamente com os envolvidos.
(ANDRÉ, 1999)

Desenvolvimento
Como entender o papel da formação continuada para professores da rede municipal? Para
tentarmos entender essa formação discutiremos aqui a ideia de Tardif de que os saberes
profissionais dos professores são temporais, sendo adquiridos de sua própria história e pouco
modificados pela sua formação, - quando professor passa de estudante a docente ele já esteve
diversos anos imerso em seu campo de trabalho, sendo assim seus conceitos e crenças sobre a
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profissão são formados antes mesmo de iniciar seu trabalho e são pouco modificadas ao longo
de sua formação. Para o autor, os primeiros anos de prática constituem a estrutura do trabalho
docente, que se desenvolve ao longo da carreira. Tais saberes são também plurais e
heterogêneos, pois advém de diversas fontes, como a cultura pessoal, os conhecimentos
disciplinares adquiridos na universidade, e se constituem ainda de várias teorias e práticas
conforme a necessidade. Os professores procuram atingir diversos objetivos em sua prática
como a motivação dos alunos, a disciplina, a aprendizagem e ainda preveem contemplar um
projeto educacional mais amplo. Esses saberes colocados em prática na ação cotidiana são
ainda saberes personalizados e situados, pois dependem da história, da personalidade, da
situação, de habilidades pessoais e, principalmente, da experiência individual de cada
professor. TARDIF (2012)
Considerando os saberes docentes tão complexos, advindos de fontes tão diversas e pouco
modificáveis de que modo poderíamos então pensar a formação continuada do professor?
Como essa formação poderia mudar ou influenciar os saberes docentes uma vez que se
modificam pouco durante a formação? Considerando que ela é fragmentada e regida muito
mais pelo conhecimento do que pela ação (TARDIF, 2012), qual seria então a função da
formação continuada? Diante dessas perguntas resolvemos investigar cursos de formação
oferecidos pela prefeitura da cidade de São Paulo a seus docentes de língua portuguesa. Nossa
investigação se concentrará em investigar a relação que os professores adquirem com os
conteúdos previstos nesses cursos, até que ponto esses conteúdos são aceitos ou refutados por
esses professores? Como eles encaram essas formações? Para tanto nosso estudo fará um
esforço em pormenorizar a concepção das formações continuadas detalhando como e quem
pensa essas formações.
Para estudar a relação de docentes com os conteúdos entendemos que um estudo sobre as
representações que esses professores têm dos conteúdos será um instrumento importante para
entender como se dá a relação com esse conhecimento, o que pensam os docentes sobre esses
conteúdos? Para tanto colocaremos em questão as noções de representação de Lefbvre e
Moscovici.
Segundo Lefebvre a representação se dá pela ausência e presença do que é representado;
aquele que representa interpreta a vivência e a prática e intervém nela sem conhecê-la e nem
dominá-la. A representação é um fenômeno de consciência individual e social, o indivíduo
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utiliza representações coletivas que estão no social e as reelabora. Sendo assim, é única
porque é uma intersecção inédita de outras representações, então não pode se reduzir nem ao
seu veículo – a linguagem; nem a seus suportes – o social. (LEFEBVRE 1983).
Para Moscovici (2012a), compartilhamos representações para pensar e agir; organizar ações e
pensamentos. Seria como uma forma de preencher lacunas da ausência do objeto com a sua
representação. Essas representações se dão por um apanhado de apropriações a partir de um
banco de imagens como, por exemplo, impressões do objeto; relacionamos e combinamos
essas imagens gerando uma outra: as representações sociais. Representar não é repetir, é antes
reconstruir, modificar; as representações sociais são então sistemas de valores que têm como
função e categorizar e organizar o mundo (MOSCOVICI 2012b). Pretendemos ainda
aprofundar os estudos das representações sociais e contrapô-las às que encontrarmos em
nossos sujeitos de pesquisa.
No momento estamos fazendo um levantamento dos sujeitos de pesquisa citados acima.
Procuramos professores que participaram de curso de formação continuada em 2012 nas
Diretorias Regionais de Educação (DRE) conforme indicado no início deste trabalho. Tal
formação, intitulada Curso de Produção de Textos: Língua Portuguesa no Ensino
Fundamental II foi ministrada no primeiro semestre de 2012 por formadores das próprias
DREs e dois profissionais contratados de fora. Dentre seus objetivos encontram-se: estudar
sequências didáticas para o ensino de produção de texto, além de contribuir para a
implementação e uso do material fornecido pela prefeitura e promover a reflexão sobre
situações de aprendizagem – conforme publicado no Diário Oficial (DO) de São Paulo de
25/03/2012, página 32. Conteúdos mencionados no DO incluíam as “esferas de circulação,
gênero, texto e sequência textual; práticas de linguagem: compreensão e produção de textos
orais e escritos, análise e reflexão sobre o uso da linguagem”; modalidade escrita e oral da
língua; produção e avaliação de textos e sequências didáticas. A metodologia incluía
compreensão da concepção de língua advinda de documentos oficiais como as Orientações
Curriculares (OCs). Os professores foram convocados para tal curso e precisavam da anuência
do diretor.
A partir de entrevista com a responsável pela área de Língua Portuguesa na Secretaria
Municipal de Educação conseguimos esboçar como os cursos de formação eram originados
antes da reforma curricular em implementação desde 2013. Segundo a entrevistada esses
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cursos eram pensados pelos representantes da SME devido a demandas de professores e/ou
devido a implementação de algum material. Os objetivos eram selecionados segundo
levantamento feito pelos assessores de Língua Portuguesa na SME.

Considerações finais
Nos parece bastante interessante que os cursos de formação sejam concebidos por um grupo
de especialistas na área de Língua Portuguesa e que sejam debatidos em instâncias que tomam
decisões. No entanto a falta de contato com os professores parece distanciar os objetivos
desses cursos da prática de sala de aula. Sendo assim a próxima etapa do trabalho que se
debruçará em investigar as representações dos professores sobre os conteúdos veiculados que
participaram dos cursos será de suma importância para levarmos a cabo as discussões sobre os
cursos de formação continuada.
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE
TUTORES: ESTUDO DE CASO EM CURSO DE PEDAGOGIA NO NORDESTE
BRASILEIRO
RIOS, Maria de Fátima Serra - UEMA15

Resumo
O estudo foi motivado pela experiência na docência e pesquisas acadêmicas com o objeto
avaliação da aprendizagem e pela inserção profissional na Educação a distância. Com objetivo
de investigar as representações sociais da avaliação da aprendizagem virtual de tutores em
curso de graduação a distância, no qual era recente a utilização de ambiente virtual como um
recurso na avaliação, apreciou-se algumas obras de autores nacionais, como Chamon e
Guareschi e internacionais Moscovici e Jodelet. No estudo de caso, analisou-se, em 2013, as
falas de vinte tutores do Curso de Pedagogia, a distância em uma instituição pública de ensino
superior, localizada no Nordeste brasileiro. Os dados foram organizados em seis classes. Na
Classe “Avaliação da aprendizagem no Curso”, o grupo focaliza na nota e, ao fazê-lo, dá
destaque para a atividade virtual como sendo desvalorizada, insistindo no aumento do
percentual (limitado em 20%). A Classe “Ação da tutoria” abordou a ação do grupo durante
as análises das tarefas dos estudantes, indicando uma prática orientada pela concepção de
avaliação que foca na correção e no controle, portanto uma visão reducionista do processo. Na
Classe “Avaliação da aprendizagem virtual”, verifica-se que a fala acerca da concepção de
avaliação da aprendizagem do grupo está ancorada em conceitos com abordagem crítica,
retomados da memória, cujo texto do grupo apresenta uma organização comum própria, dada
as modificações por ele construídas, revela contradições na descrição conceitual da avaliação
da aprendizagem, se sente em situação delicada e complicada, face ao conflito entre cumprir
exigências da Instituição pesquisada e ser “flexível”, ou entre ser exigente ou ser maleável.
Na Classe “Contexto profissional docente” o grupo manifesta carência de informações e
incertezas no ato de avaliar, expressando necessidade de referências nesse novo formato para
agir virtualmente, ou seja, é envolvido em dispersão da informação e age sob pressão. Na
15
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Classe “Envolvimento com a EaD” foram percebidos elementos que indicaram campo
propício para a construção da RS sobre o objeto da pesquisa, uma vez que os tutores
demonstravam ser a EaD e o AVA novidades em sua carreira profissional. A Classe
“Contexto virtual da avaliação da aprendizagem” refletiu sobre a mídia utilizada no curso,
retratando que há a necessidade de uma mudança nas práticas do seu uso, de modo que atenda
aos princípios de interatividade, hoje dificultados pelo tipo de atividades, pelo tempo limite
para postagem das atividades discentes. A pesquisa mostrou pensamentos, sentimentos e
atitudes do grupo acerca da avaliação da aprendizagem virtual, compreendendo-se que
embora o grupo experimente angústias na tutoria a distância, manifesta uma atitude favorável
à Educação a distância, às Tecnologias de Informação e Comunicação, ao processo de
avaliação como um todo e, em meio às contradições, tensões e incertezas, apresenta em
relação ao objeto da pesquisa “avaliação da aprendizagem virtual” uma representação social,
em construção, ancorada em um discurso pedagógico crítico, que transita, nesse novo
contexto, no embate com a prática, ainda baseada em elementos de uma vivência com a
avaliação tradicional.
Palavras-chave: Representações sociais. Avaliação online. Avaliação na EaD.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAS DE PROFESSORES SOBRE O ENSINO MÉDIO
INTEGRADO: A RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE NOS NÍVEIS
SECUNDÁRIOS DE ENSINO

SANTANA, Adriana Cristina Ruescas - Universidade Cidade de São Paulo
NOVAES, Adelina de Oliveira - Universidade Cidade de São Paulo

Resumo
Por meio da abordagem psicossocial da teoria das representações sociais este trabalho busca
entender quais as representações sociais que possuem professores do ensino de nível médio
sobre o ensino médio integrado. A Lei de Diretrizes e Bases brasileira (LDB n. 9.394/96)
define como uma das finalidades do ensino médio a preparação para o trabalho e para a
cidadania. No entanto, a falta de especificidade da LDB levou à necessidade de elaboração do
Decreto n. 2.208/97 que instaurou de forma desarticulada as seguintes modalidades de ensino
de nível médio: cursos da base nacional comum (caracterizados pelo ensino propedêutico), os
cursos profissionalizantes modulares e os cursos livres (caracterizados pelo ensino técnico).
Pesquisas indicam que no período que sucedeu o estabelecimento do referido decreto, todas as
modalidades de ensino de nível médio, e em especial o ensino médio básico, tiveram altos
índices de evasão motivada pela indefinição da finalidade do ensino médio. A elaboração de
nova normativa (Decreto n. 5154/04) teve o intuito de solucionar tal problema ao propor o
ensino técnico integrado ao ensino médio. Tendo em vista a necessidade de adequação do
ensino médio à normativa, o presente trabalho busca compreender quais as representações
sociais dos sujeitos afetados pela proposta acerca do “ensino médio integrado”, expressão em
uso entre os docentes. Para tal, o estudo pretende realizar dois grupos focais em uma escola
estadual localizada na Zona Leste da Cidade de São Paulo, que atende estudantes de ensino
técnico integrado ao ensino médio. Um dos grupos focais será realizado com professores dos
cursos de base nacional comum (propedêuticos) e o outro grupo focal com professores dos
cursos profissionalizantes (técnicos) – grupos de docentes que atualmente enfrentam o desafio
de trabalhar de forma integrada. Apesar de a análise de grupo focal exigir especial atenção às
dinâmicas inerentes ao grupo pesquisado, considera-se tal metodologia uma estratégia de
coleta privilegiada no estudo das representações sociais uma vez que permite ao pesquisador a
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observação e o registro da comunicação entre os componentes de um grupo social. Após
transcrição do registro sonoro, o estudo procederá à análise por meio da elaboração de
categorias temáticas que, combinadas aos registros nos diários de campo, poderão contribuir
para a compreensão das representações dos professores de modo a favorecer a concretização
da proposta integradora e a oferecer subsídios para a formação dos docentes de ensino médio.
Palavras-chave: representações sociais, formação docente, ensino técnico integrado.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE SABERES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE
ALUNOS E PROFESSORES DAS LICENCIATURAS PLENAS DAS ÁREAS DE
CONHECIMENTO ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO

SARLO, Rossiene Santos16 - UNESA
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith17 - UNESA

Resumo
A melhoria da qualidade da educação básica nos conduz à reflexão sobre a formação dos
professores que nela atuam. Embora não se possa atribuir somente aos docentes a
responsabilidade pela qualidade da educação, concordamos com Tardif (2012, p. 33) que no
interior das relações complexas que unem as sociedades contemporâneas aos saberes que elas
produzem e mobilizam por e com diversos fins os professores ocupam uma posição
estratégica, o que os coloca em uma posição privilegiada para enfrentar os desafios
relacionados ao aumento do nível de escolarização da população brasileira. São os saberes
pedagógicos que nutrirão uma ação pedagógica correspondente a identidade do profissional
da educação, saberes que caracterizam o ofício docente. Esses saberes são provenientes da
ciência da Pedagogia. A presente pesquisa buscará investigar e comparar as representações
sociais de saberes da formação pedagógica construídas por professores e alunos das
licenciaturas plenas das áreas de conhecimento específicas da Educação Básica. Adotaremos a
abordagem processual de Moscovici (2010, 2011, 2012) e Jodelet (2005), aliada a abordagem
estrutural de Abric (2003). Adotar a abordagem processual significa que as representações
serão tratadas não só como produtos, mas também como processos, buscando levantar
indícios sobre as condições e os contextos nos quais elas emergem, seus aspectos simbólicos e
as funções a que servem, de modo a compreender como e porquê elas são construídas e
mantidas. A utilização da abordagem estrutural das representações sociais proposta por Abric
permite conhecer o núcleo central e o sistema periférico das representações um dado
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importante quando pretendemos contribuir para efetuar mudanças significativas e efetivas nas
práticas. Alves-Mazzotti (2007, p, 582) enfatiza que: “segundo Abric, só há mudança efetiva
na representação quando o núcleo central é alterado”. Para a coleta dos dados serão utilizados
os seguintes procedimentos e técnicas: (a) teste de livre evocação de palavras com
justificativas; (b) análise documental; (c) observações livres; (d) questionários; (e) entrevistas
semiestruturadas; (e) grupos focais.
Palavras-chave: Saberes pedagógicos. Formação de Professores. Representação Social. Oficio
Docente.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ESTUDO DE CASO EM EDUCAÇÃO
ESTATÍSTICA EM UM CURSO DE BACHARELADO ENFERMAGEM

SHITSUKA, Ricardo - UNIFEI
.

Resumo
A estatística é uma ferramenta matemática que possibilita saber com certo grau de certeza os
valores de variáveis importantes para a tomada de decisões nas organizações. Apesar da
importância, a matemática ainda se constitui num terror para muitos alunos dos cursos
superiores principalmente aqueles que não são das áreas exatas, de tecnologia e engenharia. O
objetivo do presente estudo é apresentar a questão das representações sociais no caso de
ensino da disciplina de Estatística para um curso de graduação de bacharelado em
enfermagem. Realizou-se a pesquisa qualitativa na qual se entrevistou um professor que
lecionou para mais de duzentos alunos por ano, na disciplina de estatística para o curso de
enfermagem de uma instituição particular localizada na região sudeste do Brasil. O professor
trabalhou dois anos em seguida e verificou que no primeiro ano utilizou a estatística
convencional e obteve resultados inferiores ao ano seguinte no qual trabalhou com
representações sociais, levando os alunos fazerem seminários nos quais explicavam e
debatiam o emprego dos conceitos estatísticos voltados para questões de enfermagem:
levantamento de dados epidemiológicos, levantamento de dados hospitalares por região,
estatísticas de uso de medicamentos e terapias etc. As representações sociais mostraram-se
importantes para o aprendizado mais eficiente e eficaz dos alunos e complementando a teoria
da aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Representações sociais; Aprendizado; Educação estatística; Educação em
enfermagem.

Abstract
Statistics is a mathematical tool that makes possible to know with some degree of certainty
______________________
Atuação como coautora: SHITSUKA, Dorlivete Moreira - UNI-FMU, UNIFESP, Claretiano e PIGEAD/UFF
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the values of variables important for decision making in organizations. Despite its importance,
the math is still a terror to many students of higher education courses especially those who are
not of the exact areas of technology and engineering. The objective of this study is to present
the issue of social representations in the case of teaching the discipline of Statistics for an
undergraduate bachelor's degree in nursing. It was conducted a qualitative research in which it
was interviewed a teacher who has taught for more than two hundred students per year in the
discipline of statistics for nursing course from a private institution located in the southeastern
region of Brazil. The teacher then worked two years and found that in the first year they used
conventional statistical and got lower in the following year he worked with social
representations results, leading students to make seminars to be explained and debated the use
of statistical concepts focused on issues nursing: epidemiological survey data, survey of
hospital data by region, usage statistics of medicines and therapies. Social representations
shown to be important for more efficient and effective student learning and complementing
the theory of meaningful learning.
Keywords: Social representations, Learning, Statistics educaction, Nursing education.
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A ESTRUTURA REPRESENTACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA
ESTUDANTES INICIANTES E CONCLUINTES DE ENFERMAGEM
SILVA, Bruna Alessandra Costa e –ERAS e Universidade do Estado do Pará

Resumo
A educação em saúde é de grande importância não somente para a população, mas
também para os profissionais enfermeiros, que são potencialmente educadores sociais.
Neste sentido a formação inicial em enfermagem tem um papel essencial no
desenvolvimento de competências para a realização de ações educativas. Na formação
inicial dos alunos de enfermagem faz essencial o desenvolvimento de competências para a
realização de práticas em educação em saúde, porém esta constituição não tem sofrido
avaliações ou questionamentos, o que acaba por conformar se o espaço é de fato ideal para
a qualificação de enfermeiros como agentes de educação em saúde.

Objetivo
O presente trabalho teve como objetivo apreender as representações sociais de estudantes
de enfermagem iniciantes e concluintes sobre educação em saúde, com base na Teoria das
Representações Sociais de acordo com a abordagem estrutural Estudo exploratório com
abordagem qualitativa.

Referencial
Ao optarmos pela Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 1994), como abordagem, temos
como objetivo revelar os elementos que constituem o núcleo central e sistema periférico
das representações dos estudantes de enfermagem, considerando-os como grupo social
que constroem representações sociais sobre educação em saúde possibilita compreender
sua formação e sua prática profissional. Vale destacar que a representação é um guia para
a ação e orienta tanto as ações como as relações sociais. Isso porque as representações
sociais são historicamente construídas e estão estreitamente vinculadas aos diferentes
grupos socioeconômicos, culturais e étnicos que as expressam por meio de mensagens; se
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refletem nos diferentes atos e nas diversificadas práticas sociais. Ou seja, deve-se
considerar que as representações sociais refletem o contexto social ao qual o sujeito
encontra-se inserido.

Metodologia
O estudo teve como campo de investigação 5 instituições de ensino superior (IES) que
oferecem cursos de graduação em enfermagem, situadas no município de Belém/PA,
sendo 3 universidades (2 públicas e 1 privada) e 2 faculdades (privadas). Participaram da
pesquisa 250 estudantes dos cursos de graduação em enfermagem, sendo 125 estudantes
iniciantes e 125 estudantes concluintes. Segundo Abric (1994) a Técnica de Associação
Livre de é definida como uma técnica maior para coletar os elementos constitutivos do
conteúdo de uma representação.

Resultados
Configura-se entre iniciantes uma estrutura representacional ligada a um processo de
caráter valorativo e humanizado. Para estes estudantes iniciantes, a educação em saúde
emerge influenciada por conceitos afetivos e éticos. Entre os concluintes está ligada a um
conjunto de práticas que envolvem a perspectiva intelectual e educacional, por meio do
acesso ao conhecimento sobre cuidado e prevenção da saúde.

Discussões e Considerações finais
Conclui-se quanto aos elementos centrais, que há mais conteúdos valorativo-afetivos nas
representações dos iniciantes e conteúdos funcionais interventivos nas representações dos
concluintes. A prevenção é o único elemento em comum. Identifica-se que ambos
apresentam um conteúdo com sentindo positivo. Os iniciantes têm uma representação
social carregada de “afeto” e os concluintes de “procedimentos”. A prevenção apresentase como componente comum. O entendimento de educação em saúde se modifica durante
o curso, visto que os estudantes apreendem novos componentes que levam a uma
restruturação.
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BIOTECNOLOGIA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES E ALUNOS
NO CURSO DE BIOMEDICINA

SOUSA, Junior Araújo - Universidade de Mogi das Cruzes
Resumo
A Biotecnologia é uma área específica do conhecimento importante para vários segmentos da
Sociedade, inclusive para o setor da saúde, na produção de produtos, por exemplo, kits e
reagentes laboratoriais (SOUSA; PRADO; FRANCISCHINI, 2010), desta forma a atuação
nesse setor é de extrema importância e o ensino dessa disciplina nas graduações em
Biomedicina, porém a área não é reconhecida como habilitação, gerando preocupações sociais
sobre o impacto nas esferas educacionais e trabalhistas.
Palavras-chave: Área de atuação profissional; Formação de alunos; Ensino de Biotecnologia.

Objetivo
Esta pesquisa procurou explorar e analisar os conhecimentos e as Representações Sociais de
professores e alunos do curso de Biomedicina sobre o ensino da disciplina de Biotecnologia e
a ausência da certificação.

Metodologia
Foi desenvolvido um questionário adaptado para alunos e professores, composto por 30
perguntas, subdivididos em quatro dimensões: identificações, formação e atualização
Profissional, Representações Sociais sobre Biotecnologia e sobre a Habilitação em
Biotecnologia no Curso de Biomedicina Participaram como voluntários 26 discentes dos 7º/8º
semestres do curso de Biomedicina, período noturno e quatro Professores Biomédicos de um
Centro Universitário e uma Universidade, particulares do Estado de São Paulo, Brasil. As
respostas dadas às questões abertas foram analisadas pela Técnica de Análise de Conteúdo
(BARDIN, 2011) e as frequências das categorias expressas em porcentagens, assim como as
frequências das respostas dadas às questões fechadas. Utilizou-se o Teste Qui-quadrado (x2)
para análises estatísticas entre as diferenças das frequências das respostas considerando
p≤0,05 (AYRES, 2012).
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Resultados
Dentre os resultados destacam-se que os alunos têm dúvidas na definição de Biotecnologia,
que a ausência da habilitação influência o ensino da disciplina na graduação (53,6%), porém,
professores possuem uma Representação Social contrária, não concordam (75%). Em relação
à importância da regulamentação da atuação para o Biomédico, os alunos possuem uma
Representação Social indicando que irá favorecer no mercado de trabalho (36,3%) e o
crescimento profissional (33,3%), mas nas Representações Sociais dos professores acontece o
inverso, primeiro crescimento profissional (42,85%), depois o mercado de trabalho (28,57%).
Nas sugestões futuras para a profissão, em ambos os grupos estudados foram encontrados
uma Representação Social de Silêncio, conforme esclarece Sá (1998), para que sejam geradas
as Representações, o objeto deve ter “relevância cultural” ou “espessura social”, suficiente
para que o mesmo seja representado e nesse sentido discutido, as Representações Sociais dos
alunos são flexíveis, demonstram uma preocupação com o futuro da profissão, abrangendo
desde o legislativo, atuação profissional até o piso salarial, enquanto que na Representação
Social dos professores permanece mais cristalizada no Reconhecimento do profissional
Biomédico.

Considerações Finais
Necessário rever os projetos pedagógicos da disciplina de Biotecnologia, como também de
inclusão de temas que possibilitem a reflexão, gerando assim novas Representações Sociais,
que até o momento se encontram ausentes, quando o assunto é a profissão em Biomedicina e
o ensino na graduação.

Referências
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REPRESENTAÇOES SOCIAIS DE PROFESSORES UNIVERSITARIOS SOBRE A
POPULARIZAÇAO DO ENSINO SUPERIOR

TERRA, Cláudia - Universidade Cidade de São Paulo
NOVAES, Adelina de Oliveira - Universidade Cidade de São Paulo

Resumo
A perspectiva psicossocial da Teoria das Representações Sociais oferece valioso instrumental
para a compreensão das simbolizações construídas no contexto educativo, por dedicar-se ao
estudo dos processos comunicacionais estabelecidos nas práticas cotidianas. Ao considerar as
dimensões figurativa, informacional e atitudinal das representações dos objetos, contribui
ainda para o planejamento de intervenções que considerem, além dos elementos cognitivos, os
elementos de ordem emocional. O presente trabalho busca compreender as representações
sociais que professores universitários constroem sobre a “popularização” do alunado de nível
superior, fenômeno caracterizado pela crescente presença de estudantes pertencentes aos
grupos considerados de baixa renda, camada da população que historicamente esteve distante
dos bancos universitários. A proposta investigativa inclui coleta de informações junto ao
corpo docente dos cursos de Direito (15 professores) e de Serviço Social (15 professores) do
período noturno de uma faculdade privada localizada no centro da cidade de São Paulo por
meio de questionário que inclui, além das questões de perfil socioeconômico, questões
projetivas elaboradas de modo a apresentar situações comuns ao cotidiano da relação
professor-aluno em sala de aula. As técnicas projetivas de coleta contribuem para a obtenção
de informações que possam escapar ao discurso “socialmente-aceitável”, por favorecerem a
expressão de elementos das representações pela reação a estímulos não convencionais. Nesse
sentido, para a elaboração do questionário, pretende-se recorrer a imagens e narrativas de
dilemas que abordem o fenômeno da popularização do ensino superior. A escolha da
faculdade deu-se devido a uma particularidade: mais da metade do alunado da instituição é
beneficiada por programas sociais que contribuem para seu ingresso e permanência no ensino
superior. Após análise de conteúdo dos discursos dos professores, pretende-se ter indícios de
suas representações sociais, de modo a ter elementos para a reflexão das práticas educativas
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no contexto dos referidos cursos bem como obter informações que contribuam para a
proposição de estratégias de formação docente.
Palavras-chave: representações sociais, formação docente, popularização do alunado.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO LUTO EM NARRATIVAS DE ENVIUVADOS
BRITO, Alexandre Sant’Ana - Universidade Federal do Espírito Santo UFES
LIMA, Laura Câmara - Universidade Federal de São Paulo UNIFESP

Resumo
A morte é uma indelével realidade biofisiológica, entretanto as coletividades enfrentam-na
com representações sociais (RS) elaboradas em particulares momentos históricos, conjunturas
socioeconômicas e ambientes sociais. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tem
predominado o modelo biomédico ou organicista de conceber vida e morte. Psicólogos e
Psiquiatras oferecem aos seus clientes a “cura do luto”, mediante o suposto controle de uma
experiência que pode ocasionar intenso sofrimento psíquico, desestruturação da rede social e
desorganização da dinâmica familiar. Segundo essa lógica, o estudo objetiva apreender RS
(ancoragens e themata) dos discursos de enviuvados residentes na Região da Grande Vitória,
de variadas contexturas conjugais (homo e heterossexuais, bodas longas e curtas, casados ou
conviventes) e tipos de perda (mais recente ou menos recente, causa natural, acidental ou
provocada). Realizaram-se dez entrevistas cujas transcrições foram processadas pelo
Programa Alceste, considerando cinco variáveis: gênero e orientação sexual; idade; tempo de
casamento e de enlutamento; e natureza e causa da perda. Com aproveitamento de 63,09% do
corpus de entrevista, foram identificadas cinco classes estáveis denominadas: 1- Viuvez
tradicional feminina: consolo pela devoção maternal e religiosa; 2- Viuvez tradicional
masculina: baque pela perda repentina; 3- Embates para a manutenção da vida; 4- Viuvez
heterodoxa masculina: paradoxos pela frustração de projetos de vida; 5- Dívidas, dúvidas e
direitos. Os resultados indicaram que o luto é uma experiência complexa, não podendo ser
compreendida, a priori, como construção individual ou patologia. Concluiu-se que as RS do
luto são, realçadamente, compostas por elementos de caráter metafísico-religioso e cultural,
que são afetados pelos aspectos biofisiológico e da tecnologia em saúde. As RS do luto são
animadas pelo themata ortodoxia-heterodoxia, que pode expressar mudanças no tecido social
ocasionadas por alterações na estrutura familiar e pela flexibilização dos papéis sociais de
gênero.
Palavras-chave: Representação Social. Luto. Morte. Viuvez. Alceste.
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Introdução
No ocidente, os estudos tanatológicos se tornaram relevantes para a Psiquiatria e Psicologia
após a Segunda Guerra Mundial, possivelmente devido à elevada mortalidade. Com base nos
métodos das ciências naturais, essas ciências abordaram o luto como uma doença do
indivíduo e não como uma experiência socialmente orientada. Vida e morte passaram a ser
compreendidos pelo modelo biomédico ou organicista, segundo o qual a saúde é a antítese da
doença. O organismo e as condutas individuais assumem o foco da experiência da perda,
dando os primeiros indícios da patologização social do luto (BRADBURY, 1999). Ainda na
década de 1940, desenvolveram-se modelos das fases do luto que, a despeito de variações,
compreendem as etapas: torpor; saudade e negação; desespero e recuperação, e são
amplamente empregados nas terapêuticas da Psiquiatria (BRADBURY, 1999) e da Psicologia
(SILVA; NARDI, 2011). Para os profissionais em saúde e clientes, essa lógica representou o
suposto controle de uma experiência que pode ocasionar intenso sofrimento psíquico,
desestruturação da rede social e desorganização da dinâmica familiar.

Objetivos, teoria e conceitos
A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi adotada para se analisar a organização do
pensamento social contemporâneo sobre o luto por morte. O estudo objetivou apreender
representações sociais (ancoragens e themata) dos enunciados de enviuvados, visando a
investigar como os sujeitos se reestruturam, objetiva e subjetivamente, após a perda de seus
cônjuges.
As representações sociais (RS) são uma modalidade do pensamento prático norteada à
comunicação, à compreensão e à lida com os contextos social, material e ideal (JODELET,
1986), e se referem a toda de sorte de objetos que têm relevância ou espessura sociocultural
para coletividades (SÁ, 1993). Elas são formadas a partir de dois processos sociocognitivos
que atuam sincronicamente, a ancoragem (classificação em um repertório de conhecimentos
familiares) e a objetivação (consolidação imagética). A sua constituição se dá, classicamente,
pela apropriação dos conhecimentos do universo científico (reificado) pelo universo
consensual (senso comum). Todavia, é admitido que o universo científico pode atuar segundo
premissas do consensual (SÁ, 1998), do que deriva o conceito de themata. Implícitos na
cultura, e expressivamente arraigados nos indivíduos e no pensamento social, os themata
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designam um esquema funcional que oscila entre a tensão e a integração de díades antitéticas
primordiais (como moral-imoral, saúde-doença). Uma vez ativados, os temas podem compelir
a percepção, o saber e a linguagem à formação de RS (MARKOVÁ, apud LIMA, 2008a).

Método
Os participantes foram acessados pela mediação de conhecidos, de uma delegacia de polícia e
de um padre, compondo uma amostra por conveniência. Foram realizadas dez entrevistas com
enviuvados, estabelecendo-se como critérios de seleção: a convivência marital, residir na
Região da Grande Vitória desde antes da perda e o tempo de enlutamento situar-se,
“idealisticamente”, entre três meses e pouco menos de um ano de luto. Na prática, dada a
dificuldade de acesso aos sujeitos, acataram-se, também, casos de 1-3 meses e de 15-17 meses
de enlutamento. Entrevistaram-se sujeitos de diferentes orientações sexuais para se abarcar
distintos contextos conjugais, a citar: dois heterossexuais masculinos, três homossexuais
masculinos e cinco heterossexuais femininos. Não se logrou entrevistar homossexuais
femininos. As entrevistas ocorreram seguindo-se um roteiro semidiretivo e foram
oficialmente autorizadas pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
diálogos ocorreram nas residências dos sujeitos onde, em geral, não estavam a sós e
dispunham de importantes recursos como: telefone, remédios, aparelhagem terapêutica e a
vizinhança. Buscaram-se informações sobre o estado emocional dos enlutados e se deixou
claro que a gravação poderia ser interrompida a qualquer momento. Ao término de cada
gravação, foi oferecido apoio para a obtenção de acompanhamento psicoterapêutico público,
contudo, não manifestaram interesse.
O corpus de entrevistas foi processado pelo software Alceste (análise dos lexemas
coocorrentes num conjunto de segmentos de texto), cujo algoritmo combina aspectos
estatísticos, semiológicos e da psicanálise lacaniana. O Programa executa uma análise
pragmática que envolve ambos os vocabulários e os segmentos textuais do corpus, originando
classes estáveis, dendrogramas e análises fatoriais, além de possibilitar a articulação dos
conceitos fundos tópicos/mundos lexicais, themata e RS. As classes estáveis podem ser
compreendidas como “mundos lexicais”, lugar da atividade de formação de sentido dos
enunciados, que são depreendidos (os sentidos) das “pegadas de passo”, ou “pistas” no
discurso. As pegadas são identificadas analisando-se, notadamente, as palavras plenas

1748

(substantivos e verbos) que mais contribuem à formação das classes e as palavras
instrumentos (conectivos, contrações e marcas de oralidade) que podem cooperar à
investigação (LIMA, 2008b).

Resultados
Para que se obtivesse um panorama mais detalhado da experiência do luto, atribuíram-se
cinco variáveis ao tratamento dos dados: gênero e orientação sexual; idade; tempo juntos;
período de enlutamento; e natureza e causa da perda. Com aproveitamento de 63,09% das
informações do corpus, o Programa gerou cinco classes estáveis.
Classe 1 – Viuvez tradicional feminina: o consolo pela devoção maternal e religiosa
Nesta classe, o tempo de luto prevalecente é de 8-9 meses. Avalia-se, objetivamente, que a
perda (natural) ocorreu no “tempo certo”, porquanto em sintonia com as expectativas sociais
da idade avançada (esposo) e do prevalecimento da longevidade feminina (esposa). O luto em
idade avançada é desafiador por ocasionar saudade, desestruturação do lar e do matrimônio
oficial e religioso (católico). A feminilidade se constitui em meio à sacralidade ligada ao
matrimônio e à função materna de cuidadora, à tradição provedora masculina e à
religiosidade. A devoção ao Deus-pai compensaria a perda do esposo-pai. Neste contexto
lexical, as RS do luto aparecem ancoradas no universo feminino tradicional, desvelando a
manutenção de práticas intergênero demarcadas.
Classe 2 – Viuvez tradicional masculina: o baque pela perda repentina
A classe descreve o universo masculino tradicional, indicando a manutenção de práticas
intergênero demarcadas, cabendo ao homem prover a casa e proteger a família de ameaças
externas, como o perigo das drogas para os filhos. O tempo de luto prevalecente é de 1-3
meses. O discurso do sujeito coletivo se mostra truncado, gerando poucas certezas e muita
conjetura. A religiosidade católica tem a sua força de suporte social enfraquecida, muito
provavelmente devido à recenticidade, à subtaneidade e à brutalidade da morte (acidente
veicular e assassínio). O baque da perda inesperada (doença e acidente veicular) e violenta
(homicídio) ocasionou a negação da experiência ao colidir com as expectativas sociais da
maior longevidade (sobretudo feminina) e do controle da violência física pelo Estado.
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Ademais, é sugerida grande insegurança sobre o presente e o futuro ao ser realçado o
individualismo citadino em oposição ao viver comunitário campesino, que torna a experiência
mais solitária, assim como a perda do apoio afetivo e para o trato das “coisas da casa”. As RS
do luto se ancoram na sua caracterização como ferida que dói e que pode levar meses ou anos
para cicatrizar.
Classe 3 – Embates para a manutenção da vida
Nesta classe são apresentados relatos das perdas e da luta pela vida. Descrevem-se momentos
em que a morte é eminente ou se concreta, e quaisquer intervenções se tornam inócuas. As
memórias geram a revivescência do medo, da incerteza e da frustração do curto ou longo
processo até a consolidação da perda. São evocadas lembranças das condições de luta contra a
morte, da dependência do suporte de profissionais e de tecnologias em saúde, e em segurança
pública. As RS possivelmente se ancoram nas concepções de “boa morte” religiosa (redenção)
e organicista (analgesia e cura).
Classe 4 – Viuvez heterodoxa masculina: paradoxos pela frustração de projetos de vida
Nesta classe, prevalece o discurso de um sujeito homossexual, cujo período de luto está entre
15-17 meses. O discurso indica a sobreposição dos aspectos metafísico-religioso, memorial e
avaliativo. Revela-se a recusa de sair com amigos e parentes para se distrair, pois alega que o
retorno a casa se torna mais doloroso. A cosmogonia espírita, recorrentemente evocada,
parece contribuir à diluição do vazio existencial da perda inesperada (doença), fomentando
fantasias de que o companheiro pode retornar ou que está ao lado. Há indícios de culpa e de
remorso quando critica o comportamento geral dos gays, que não se atentam às garantias
sociais já alcançadas, valorizam as “baladas” em detrimento dos relacionamentos estáveis (o
que gera crises e rupturas) e ensejam o crescimento material em prejuízo da realização afetiva.
As RS se ancoram em uma metafísica própria, que se expressa na ideia de vida após a morte e
na possível comunicação com o sobrenatural.
Classe 5 – Dívidas, dúvidas e direitos
Nesta classe, há relatos de atividades comuns aos sujeitos. O conteúdo se refere à despesa
com sepultamento, ao seguro de vida, à pensão por morte e à organização do orçamento da
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casa. Trata-se de preocupações burocráticas e financeiras do pré e pós-morte. Os enunciados
apontam que viúvos homossexuais podem desfrutar de autonomia para coordenar o
tratamento de saúde do consorte e de meios financeiros adequados ao cumprimento das
responsabilidades funerárias, enquanto viúvas de um matrimônio oficial (casados) ou não
oficial (conviventes) podem depender dos filhos para coordenar o sepultamento (liberação do
corpo) e do serviço mortuário municipal dada a baixa renda. As RS se ancoram na
manutenção da família, tornando importantes os cuidados com os mortos/corpos e a
manutenção do patrimônio familiar.

Discussão
A oposição entre o contexto 1, formado pelas classes 1 e 2, em relação ao contexto 2, formado
pela classe 4, demarca dois grandes campos psicossociais. O contexto 1, com foco nos
aspectos religioso e existencial, talvez por representar as normativas majoritárias dos
costumes, não parecendo fazer sentido que os sujeitos abordem assuntos cujas garantias legais
e sociais são atestadas “por nascimento”. E o contexto 2, com foco nos aspectos direito civil,
monetário (dinheiro) e financeiro (pagamento de dívidas mortuárias), talvez porque direitos
dessa coletividade ainda estão se institucionalizando no Brasil. Com base na grade de
significados, denominou-se como themata a antinomia ortodoxia-heterodoxia, que expressa
mudanças no tecido social devido às alterações na estrutura familiar e à flexibilização dos
papéis sociais de gênero. As classes 3 e 5, nesta análise simplificada, são consideradas
suplementares à classe 4.

Considerações Finais
As análises indicaram que o luto tem sido representado socialmente como uma experiência
complexa, correspondendo à interconexão dos mundos lexicais. O principal themata revelado
nesta pesquisa, denominado ortodoxia-heterodoxia, sugere que a representação passa por
mudanças. Demonstrou-se que as RS do luto são de natureza metafísico-religiosa, e incluem
aspectos biofisiológicos e da tecnologia em saúde, indiciando que abordagens psicologistas
generalizam uma experiência que, mesmo sendo universalmente angustiante, é socialmente
orientada. Como foi o caso de nossos sujeitos, viúvos heterossexuais podem ter mais
dificuldade em lidar com o luto do que as viúvas, antes por questões sociocognitivas do que
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cognitivo-psíquicas, em face dos novos papéis sociais a orquestrar. Igualmente, viúvos
homossexuais podem ter a preocupação mais focada em assuntos de direitos e finanças, não
pela mera objetificação da relação afetiva, mas pelo ainda frágil estabelecimento dos seus
direitos civis no Brasil (PEREIRA at al., 2013). Com efeito, enlutados que praticam a dupla
inserção social de provedor-cuidador parecem elaborar de modo menos instável o luto, a
despeito das variáveis empregadas.
Avaliou-se que o desinteresse dos sujeitos em receber apoio psicoterapêutico, aliado à
inexpressiva presença de conteúdos da área de saúde nos discursos, podem refletir, ao menos
em parte: a carência de saberes tanatológicos nas formações em saúde (ESTEBAN, 2012); a
escassez de estudos sobre o luto (SILVA; NARDI, 2011); a recenticidade de práticas
institucionais sobre morte e morrer, e a precariedade da saúde pública, no Brasil (GURGEL,
2008).
Os serviços de saúde foram citados somente no que diz respeito ao momento da luta da vida
contra a morte, quando essa se dá em hospital. Depois da morte dos cônjuges, viúvos e viúvas
parecem não ter encontrado no sistema de saúde um equipamento específico que cuide dessa
fase de elaboração da perda e de reestruturação da vida. Ademais, os resultados sugerem ser
relevante a implementação, em escala expressiva, de programas públicos interdisciplinares,
compostos por profissionais das ciências médicas e não médicas, com destaque aos da saúde
mental, e de assistência social e jurídica, para orientar enviuvados e suas famílias a se
organizarem à nova situação emocional, espiritual, socioeconômica e de estado civil.
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Resumo
Esta comunicação parte de uma pesquisa que tem por objetivo discutir as representações
sociais das relações de gênero veiculadas pela publicidade de automóveis no país, tendo como
referência as propagandas do Fiat Palio 1996 e do Fiat Idea 2011. Os estudos de mídia têm se
articulado às teorias de gênero e da perspectiva feminista para produzir uma análise de
interface entre prática social e representações midiáticas. A mídia é um espaço onde as
relações de poder se configuram no plano simbólico, através da mediação da linguagem. Seja
na forma de entretenimento, notícia ou publicidade, os meios de comunicação não negociam
as ideologias, imprimem, de forma silenciosa, determinadas representações na construção do
imaginário social, repercutindo nas subjetividades, uma vez que costumam reforçar discursos
conservadores e representações de desigualdades – em foco o de gênero (entre outros) em
suas intersecções. Neste espaço, a publicidade não costuma se dirigir a todos os públicos, ao
responder às demandas do capitalismo, tende a normatizar pensamentos e comportamentos.
Tradicionalmente, uma construção social associa o automóvel ao universo masculino e que,
durante muito tempo, esteve direcionado quase exclusivamente a esse público, mesmo depois
que as mulheres passaram a comprar automóveis com seu próprio dinheiro. Considerando as
duas propagandas de automóveis selecionadas, embora tenham sido veiculadas em tempos
diferentes, uma análise qualitativa permite contrastar as representações contidas nos dois
produtos audiovisuais. Partindo do conceito de gênero a partir de sua perspectiva relacional
(SCOTT, 1995) e situando os fundamentos da epistemologia feminista com os estudos de
representações sociais e mídia, propõe-se o seguinte questionamento para guiar o pensamento
1
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deste texto: como a mídia e particularmente, a publicidade, tem produzido um saber sobre as
relações de gênero? À luz de feministas como Joan Scott (1995), Nara Widholzer (2005) e
Tania Swain (2001) e a partir do conceito de representações sociais de Serge Moscovici
(2009) e da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2009), busca-se analisar e discutir em
que medida as mulheres das propagandas são protagonistas e que sentidos produzem.
Palavras-chave: gênero, representações sociais, publicidade.

Introdução
A crítica feminista tem participação fundamental na desconstrução do pensamento clássico de
produção da ciência, concretizado sob a forma do homem, branco e ocidental, protagonista
universal da história. Assim, a reflexão sobre os pilares da ciência moderna é ampliada pela
crítica feminista, que defende a interdisciplinaridade, conhecimento e sujeito situados,
parciais, temporais, corporificados, propondo, portanto, uma reestruturação de pensamentos
acerca do mundo. Neste sentido, segundo Margareth Rago (1998, p.04), a crítica feminista, ao
tratar do arcabouço científico da modernidade denuncia “o seu caráter particularista,
ideológico, racista, sexista: o saber ocidental opera no interior da lógica da identidade,
valendo-se de categorias reflexivas, incapazes de pensar a diferença”. Os estudos de mídia
que aderem à perspectiva feminista têm questionado sobre que saberes estão sendo veiculados
pelos meios de comunicação, e o que eles têm transmitido à sociedade, que sentidos
explicitam, refletem e quais aqueles que silenciam. Na contemporaneidade, segundo Nara
Widholzer (2005, p.24) “a publicidade apresenta-se como uma prática discursiva que, cada
vez mais, traz embutidas formas diversas de propaganda de representações sociais convertidas
em ferramenta auxiliar para a venda de produtos”. Por sua vez, “a propaganda torna produtos,
entre outros, pessoas, ideias, sentimentos” (WIDHOLZER, 2005, p.24). No domínio da
televisão, a publicidade tem amplo espaço, seu caráter promotor de uma mimetização
profunda através da repetição, concretizado por todo seu aparato discursivo e imagético,
chamam a atenção de pesquisadoras (es) sociais. No campo da Psicologia Social, o estudo do
conhecimento do senso comum, através da teoria das representações sociais (MOSCOVICI,
2009) tem propiciado terreno fértil para a análise das representações das relações de gênero.
Neste contexto, as representações sociais podem ser definidas como formas de conhecimento
compartilhadas pelo senso comum (ou universo consensual), mediadas pela linguagem e que
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ganham contornos, através de mitos, estereótipos, preconceitos, crenças (MOSCOVICI,
2009). Derivado das representações coletivas de Émile Durkheim, o conceito de Serge
Moscovici traz como principais diferenças o caráter flexível, plástico e dinâmico das
representações sociais, além de considerar tanto a cultura e a sociedade, como a cognição do
indivíduo (MOSCOVICI, 2009). Para Angela Arruda (2000, p.119), a teoria das
representações sociais vai “visibilizar facetas omitidas do conhecimento humano, valorizando
o saber do senso comum, o universo consensual das conversações cotidianas e a criatividade
das pessoas comuns ao traduzir a realidade”. Ao comparar a teoria feminista com a teoria das
representações sociais, Angela Arruda (2000, p.118) destaca que ambas afirmam a
importância da experiência subjetiva e do impacto da pesquisa na sociedade, não separam
razão e emoção, objetividade e subjetividade, mente e corpo, abstrato e concreto, ou público e
privado, costumam adotar o ‘desconstrucionismo’ frente aos problemas sociais. Entendendo
que as mensagens veiculadas pela mídia podem se constituir problemas sociais, a
“alfabetização midiática” 3 torna-se uma questão de responsabilidade social, necessária para o
aprendizado de uma leitura crítica de textos e imagens projetados neste espaço. Os estudos
que dialogam representações sociais, estudos de gênero e meios de comunicação, têm,
portanto, contribuído para este processo de entendimento. A propaganda, sendo um código e
suporte, se adéqua à categoria iconográfica da comunicação de massa, de acordo com a
proposta metodológica da Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2009). A partir dos
critérios da referida autora e tendo em vista o alcance dos resultados, foram selecionados e
descritos

dois

produtos

audiovisuais,

isto

é,

(http://www.youtube.com/watch?v=ax47AUgk3HY)

os

comerciais
e

Fiat

Fiat

Palio

Idea

1996
2011

(http://www.youtube.com/watch?v=GAGdpg69hYQ), que foram transmitidos na televisão e
estão reproduzidos na internet. Trata-se de duas propagandas com distintos modelos de
automóveis e ainda que ambos se dirijam à classe média, os preços de venda podem variar
bastante. Embora tenham sido veiculados em tempos diferentes, uma análise qualitativa
permite contrastar as representações contidas nos dois produtos. A propaganda do Fiat Palio
(1996) apresenta cenas de uma mulher, em torno de 30 anos, dirigindo o carro, enquanto a
narrativa (imagens e voz em off) indica a passagem do tempo – a gravidez, o filho crescendo,
3

Expressão utilizada por Roger Silvertone (2003, apud WIDHOLZER, 2005, p.22) quando escreveu um
manifesto em favor da alfabetização midiática, considerando-a fundamental para a construção da cidadania do
século XXI.
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momento com o pai da criança – concomitantemente, apreendemos os interesses que levaram
a personagem a adquirir este automóvel: o cuidado com o filho e sua segurança. Na
propaganda seguinte, do Fiat Idea (2011), a cena inicial mostra uma mulher, vestida com traje
executivo, entrando em casa, enquanto o homem, indicando ser seu marido, coloca o almoço
para as filhas crianças. Neste momento, ela revela ter um presente para ele, que fica surpreso
ao ver a chave do carro novo, o Fiat Idea. Para servir de guia ao pensamento deste texto,
propõe-se: como a mídia e particularmente, a publicidade, tem produzido um saber sobre as
relações de gênero?

Desenvolvimento
Seduzindo principalmente a ‘mulher-mãe-universal’, a propaganda do Fiat Palio (1996)
dirige-se a ela e vem explicitar as representações sociais tradicionalmente concebidas como o
‘exercício de sua natureza’, o seu ‘destino biológico’. Estereótipos entrelaçados aos
preconceitos são lugar-comum no universo da publicidade, pois preservam um imaginário
conservador, quando muitas mulheres já estão trabalhando no âmbito público e alcançando
postos de destaque: esta mulher, que ‘embora não entenda muito bem de carros’ – falta
raciocínio, inteligência – ‘sabe do que uma paixão é capaz’ – volta-se para sentimentos – ,
afinal, tais características são comumente evidenciadas como sendo parte da sua natureza,
quando são construções introjetadas pela própria linguagem. Assim, certos padrões
construídos historicamente são repetidamente projetados em propagandas, como coloca Tania
Swain (2001, p.16) muito bem, ao descrever que “a incapacidade intelectual, a dependência
de seu corpo e de seu sexo, a passividade, vem sendo reafirmadas em imagens e palavras que
povoam o imaginário ocidental”. Apesar da declarada inaptidão e raciocínio lógico para
compreender os mecanismos do carro, segundo a narrativa da propaganda, o contexto indica
que é de competência das mulheres o cuidado – volta-se para o Outro, nesta situação
específica, o filho, a família e o meio ambiente, incluído como um elemento contextual da
época. A ideia do cuidado manifesta-se pela ênfase aos atributos de segurança do carro –
“barras de proteção lateral/ duplo air bag lateral” – como também da perspectiva de futuro,
que para isso requer um pensamento ecológico e sustentável – “não usa Gás CFC/tem
catalisador/esta garrafa era um pára-brisa”. Instituições sociais convergem em declarar a
‘vocação natural’ da mulher para o cuidado – a maternidade, e tradicionalmente, as profissões
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que demandam do cuidar, como enfermeiras e assistentes sociais, professoras de magistério.
No slogan final: ‘Movidos pela paixão’, mais uma vez encontramos a associação da ‘paixão’
feminina com a sua construção na modernidade. Diferentemente da ‘paixão’ pelos carros que
costuma ser associada à motivação dos homens no ato da compra, o que move (ou deve
mover) as mulheres que decidem comprar o Palio, é a paixão pelo seu filho, afinal, “há três
meses, ela arrumou um bom motivo pra começar a pensar melhor no futuro”, “não comprou
só porque ele é uma gracinha”. Como avaliou Tania Swain (2001, p.27) em relação aos
anúncios de automóveis, “o carro para as mulheres é uma extensão de sua casa, extensão de
seu papel e de suas obrigações”. Já na propaganda do Fiat Idea (2011) constata-se uma
inversão de papéis tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres. Dentro das implicações
da oposição público/doméstico, “o doméstico é sempre dominado pelo público” assim, “a
unidade doméstica – a família biológica encarregada de reproduzir e socializar novos
membros da sociedade – se opõe a entidade pública – a estrutura dominadora das relações e
alianças que é a sociedade” (ORTNER, 1979, p.108). Neste sentido, continua projetada a
rejeição ao feminismo como se o movimento quisesse inverter tanto os papéis quanto as
tarefas e a subserviência, não havendo, portanto, cumprimento da agenda feminista. A
publicidade recente, ao promover representações menos tradicionais sobre a posição das
mulheres, tem distorcido as ideias definidas pelo movimento, podendo ser lidas como
“pseudo-feministas” (ABREU, AZEREDO, CAMPOS, 2011) isto é, aparentemente trazem à
tona a ideia da mulher com “voz ativa”, mas é apenas uma troca de papéis, a exemplo do que
mostrou o estudo da campanha publicitária dos produtos de limpeza Bombril, intitulada
“Mulheres Evoluídas”. Nesta campanha, que foi lançada em 2011 no mês do Dia das Mães,
com algumas peças publicitárias, atrizes do humor brasileiro apresentam a suposta ascensão e
superioridade feminina. Segundo Ana Abreu et al (2011), “o próprio uso da noção de
‘evolução’ revela, nessa propaganda, o preconceito contra as mulheres, seres que se
encontram em uma posição inferior, de onde precisam evoluir” (p.196). Neste sentido, ao
inverter a tradicional ordem, verifica-se que o binarismo assimétrico justificado como
biológico e reforçado pelo social, continua a se fazer presente. A camuflagem da suposta
evolução das mulheres e em competição com os homens, chega aos lares televisivos através
da propaganda da mídia, que lança um contra-ataque ao feminismo, proclamando o mito: “é
tudo culpa do feminismo”. Vale fortalecer, que a pauta feminista – comumente confundida e
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deturpada como uma oposição ao machismo – aponta para a diversidade, assume e cria “uma
identidade coletiva de mulheres, com um interesse compartilhado no fim da subordinação, da
invisibilidade e da impotência, criando igualdade e ganhando um controle sobre seus corpos e
sobre suas vidas” (SCOTT, 1992, p.68). Encerrando a propaganda, o slogan “é tempo de
mudar”, juntamente com a voz em off, finaliza o audiovisual “O mundo mudou, o Fiat Idea
também”; no entanto, ao apenas inverter os sexos, não oferece mudanças que devam ser
consideradas significativas para as mulheres. É tempo de mudar.

Considerações Finais
Vimos que, na publicidade, há um processo constante de naturalização das construções sociais
ideologicamente marcadas. A propaganda, sendo um meio divulgador de cultura, costuma
obedecer a certa dinâmica temporal do universo publicitário, conforme enfatiza Iara Beleli
(2007, p.213):
se efemeridade é consenso no mundo da propaganda, todo o tempo em
busca da “novidade”, na maioria das vezes, as mudanças de
personagens e cenários não significam mudanças de conceitos, que
insistem em chamar os consumidores à identificação com lugares
sociais (pré)fixados, reificando noções de gênero, sexualidade e desejo
(BELELI, 2007, p.213).

Assim, considerando as propagandas analisadas, seus conteúdos explícitos e implícitos sobre
representações sociais e papéis de gênero apontam para a manutenção de modelos tradicionais
e ideias conservadoras, ainda que se proponham fazer alusão à “mudança” ou ao “novo”.
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Resumo
A questão da gestação na adolescência começa a ganhar visibilidade, a partir da década de
1970, como status de problema de saúde e social. De acordo com registros históricos
brasileiros deste período, os casamentos aconteciam por volta dos 13 aos 14 anos de idade,
onde os filhos eram concebidos precocemente. Além da família a escola também atua como
agente divulgador e de informatização da educação sexual a esses adolescentes. É nela que
professores e professoras, além de ministrarem suas disciplinas, recebem a responsabilidade
de transmitir valores que caberiam aos pais, em orientar, aconselhar e conscientizar os seus
alunos dos riscos da gravidez precoce e da importância do planejamento familiar. Portanto, a
pesquisa versa compreender as representações sociais dos professores sobre a gravidez na
adolescência, dentro do ambiente escolar. Utilizou–se para a pesquisa a Teoria de
Representações Sociais, a partir do processo metodológico estudo de caso, com a aplicação de
questionário semiestruturado contendo perguntas abertas e fechadas. Para tanto, na realização
da identificação, análise e interpretação dos dados elaborados e expressados pelos professores,
foram submetidos da seguinte maneira: os dados originários das questões fechadas foram
submetidos a uma análise percentual; aos dados produzidos às questões abertas, submeteu-se
à Análise de Conteúdo, por se tratar de um procedimento passível de inferências, nos permite
a realização de uma leitura flutuante prévia dos dados que possibilitará a abertura de
categorias, atribuindo significado e sentidos. Foram participantes, 16 professores que atuam
no Ensino Fundamental II e Ensino Médio regular, que pertencem a educação pública, que
compõe os municípios pertencentes a Grande São Paulo. Considerou-se que os professores
reconhecem a gravidez precoce como problema social, bem como a falta do apoio familiar,
esta que recorrem de um resultado da vulnerabilidade. Além, do reconhecimento que os
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professores possuem de seu papel como educador e orientador, visando à conscientização
destes adolescentes.
Palavra chave: Representações Sociais. Gravidez na adolescência. Professores.
Introdução
Na busca de compreender a gravidez na adolescência faz se necessário principiar uma
definição de adolescência. Ao se referir a um conceito determinado, especialmente no campo
da saúde e educação, se entende a adolescência, termo derivado do latim “adolescerá”, que
significa “crescer”, em um conceito relativamente novo, com pouco mais de cem anos, e é
compreendida de maneira geral, em nossa sociedade, como o momento de transição entre a
infância e a vida adulta. (OUTEIRAL, 2008).
Não há como segregar o adolescente das experiências que lhes são impostas, nos diversos
campos que estão inseridos, seja no seio familiar, com amigos e com a sociedade. Dentro
deste campo relacional, podemos considerar que o ambiente escolar é importante perante
essas relações, não servindo somente para a construção de conhecimento, mas também de
espaços de troca de experiências, de estabelecimento de vínculos.
Portanto, referindo-se a instituição escolar, responsável por proporcionar espaços de
estabelecimento de vínculos e de confiança, estão os professores. Um aspecto importante na
busca de investigar e analisar as representações sociais dos professores é compreender
primeiramente, que sua postura perante a sala de aula não envolve apenas o transmitir do
conhecimento, mas a partir de sua individualidade, ensinar o aluno no que acredita ser correto,
transferindo valores, princípios, enfim, tornando-se referência em suas vidas.
Levando em consideração a importância desse profissional perante a educação dos
adolescentes, nos cabem as seguintes indagações: Como podemos evitar essa situação? O que
eles pensam sobre a gravidez na adolescência? E principalmente, qual seria o papel do
professor perante a situação da gravidez precoce?
Tendo em vista essa realidade e a importância desta pesquisa, em vista que não foram
encontradas

pesquisas

que

abordassem

essa

temática,

visamos

compreender

as

Representações Sociais dos professores sobre a gravidez na adolescência. Nesta perspectiva,
utilizou-se a Teoria de Representações Sociais de Moscovici (2012), com a aplicação de um
questionário semiestruturado, em 16 professores participantes. Para tanto, os dados
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originários das questões fechadas foram submetidos a uma análise percentual; aos dados
produzidos às questões abertas, submeteu-se à Análise de Conteúdo, (Franco 2012).

A pesquisa
1.

Objetivos

Esta pesquisa, tendo o Professor como foco do estudo, objetiva:


Identificar, interpretar e analisar as Representações Sociais que elaboram e expressam

sobre a gravidez na adolescência,


Compreender qual o papel dos professores perante a situação de gravidez precoce.

2.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa contou com a participação de 16 professores, do sexo feminino e masculino, que
atuam no ensino fundamental II e ensino médio, da rede pública de ensino regular,
pertencentes aos municípios da Grande São Paulo.
Utilizou-se como instrumento para coletar os dados, um questionário com questões fechadas,
que objetiva conhecer o perfil dos professores; e, com questões abertas, para obter as
representações sociais dos professores participantes.

3.

Apresentação e discussão dos resultados

3.1

Caracterização contextual dos participantes

As respostas produzidas por esta investigação e discutidas neste capítulo, contou com a
participação de 16 professores, de ambos os sexos, com faixas etárias a partir dos 25 anos até
idade acima dos 40 anos. Isto é, um público de 31% homens e 69% mulheres distribuídos
pelas idades citadas acima. O tempo de atuação profissional dos professores, podem se
classificar da seguinte maneira: 25% a 0 a 5 anos, 18,75% de 05 a 10 anos, 12,5% de 10 a 15
anos, 12,5% de 15 a 20 anos, 18,75% de 20 a 25 anos, e 12,5% entre 25 a 30 anos.
Referindo-se as características pessoais dos participantes, 25% são solteiros e 69% são
casados e 6% se consideram em outra situação. Sendo que, 63% dos participantes possuem
filhos e 38% não possuem. Quanto à religião, 75% pertencem a uma doutrina religiosa e 25%
não têm.
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Ressaltando que os professores são todos da rede pública de ensino regular, que ministram
suas aulas no Ensino fundamental II e Ensino médio, em escolas de três municípios
diferentes, que estão dentro da Grande São Paulo. Assim, compõe-se o cenário contextual dos
professores participantes desta pesquisa.

3.2

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

As Representações Sociais aqui enfatizadas abordam sobre a gravidez na adolescência por
parte dos professores e sobre seu papel de desempenho perante essa situação, dentro do
ambiente escolar. A partir dos dados fornecidos, foram criadas categorias não definidas, ou
seja, que surgiram das respostas dos entrevistados. Com caráter de respostas diversificadas,
os dados contribuíram para a criação de diversas categorias, conforme as questões a seguir.

I - O que você pensa sobre as adolescentes que engravidam?
Percebe-se que as representações sociais elaboradas pelos professores sobre a gravidez na
adolescência, 63% considera que seja um problema individual do adolescente, descriminado
pela categoria imaturidade. Aponta-se a falta responsabilidade, a despreparação para iniciar
uma vida sexual. Ou seja, concepções que induzem em atitudes caracterizadas pela
impulsividade, inconsciência, ou até mesmo acaso.
Observa-se na tabela, que 44% dos participantes relataram instabilidade e a falta de orientação
familiar. Essa categoria possui homogeneidade quanto a falta de acompanhamento dos pais
na educação dos filhos, supondo uma possível vulnerabilidade familiar no contexto social
deste adolescente.
Decorrente da falta do apoio à orientação vinda dos pais, 25% ressalta essa situação resultante
de um problema social, onde a falta de informação sexual, uma vez que, a mídia e a sociedade
encara como normalidade o estado de vulnerabilidades das famílias e da própria situação de
gestação precoce, a incapacidade da sociedade em informar e orientar esses adolescentes. Os
entrevistados ressaltam ainda o risco da transmissão de doenças sexuais.
Houve 6% que apresenta indignação, pensando na possibilidade de uma adolescente nos dias
de hoje engravidar, considerando a facilidade e disponibilidade farta de acessos a informações
e instrumentos interventivos. Ainda tiveram 13% que concluem que os adolescentes grávidos
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não possuem perspectivas de futuro, bem como a falta de conscientização das consequências
dessa ação para ao longo do desenvolvimento da vida.
Entretanto, tiveram professores que consideram que há informação suficiente, tanto nas
escolas quanto na “mídia”, conteúdo informativo de fácil acesso a esses adolescentes, e que a
escola possui espaços livres para o estabelecimento de diálogo com eles. Porém, não possuem
representações sociais relacionadas a causa efetiva que justifique a gravidez precoce.
Um indiciador comum, presente nos resultados, é que a gravidez na adolescência seria para
“segurar” o relacionamento com o companheiro/namorado. É importante ressaltar que essa
representação, advém de situações sociais que pré determinam essa idealização pela
adolescente, por exemplo, a fuga de um conflito familiar, problemas socioeconômico, ou até
mesmo, a busca de uma vida melhor.
Um dado alarmante durante a pesquisa está em 19% dos participantes que não responderam a
essa pergunta.
II – Qual o papel que o professor poderia desempenhar?
Ao serem questionados sobre qual o papel o professor poderia desempenhar nessa situação,
um bom resultado aponta para 81% que considera as funções de orientação e informação
relevantes no processo de conscientização dos riscos de uma gravidez precoce. Atribuem o
seu próprio testemunho de vida como exemplos para com esses adolescentes, alertar sobre as
propostas que a adolescência oferece e suas consequências. Valorizam o diálogo como “ponta
pé” inicial de discussão sobre a sexualidade.
Partindo dessa perspectiva, 31% dos professores atribuem as suas funções, a orientação sexual
por eles, na sala de aula, e em todo o contexto escolar. Propostas de diálogos como falar
abertamente sobre o sexo, métodos contraceptivos, desenvolvimento do corpo, e
principalmente, orientação preventiva, são visíveis preocupações dos professores.
Porém, quando o caso de gravidez precoce já existe, 19% ressalta a importância de orientar e
auxiliar essa jovem em procurar ajuda médica, realização de cuidados como o pré-natal e
acompanhamentos periódicos. Nesta mesma categoria, se incluem o papel de ouvinte do
professor, tiveram aqueles que manifestaram preocupação em não expor essa adolescente em
situação de constrangimento perante os demais.
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Percebe-se uma baixa parcela dos participantes, correspondendo a 13% da pesquisa, que
consideram a conscientização o seu principal papel com os adolescentes. Pois, para eles,
conscientizar é incentivar o surgimento de uma maturidade em relação às responsabilidades
que a adolescência com seus dramas e conflitos também possui. Priorizam a conscientização
na busca da prevenção e que os adolescentes mesmo que nessa situação não abandone os seus
estudos e obrigações. Como apresentado na análise da primeira tabela, tiveram 25% de
professores, que corresponde a 1/3 da pesquisa, que não responderam com coerência a
questão.

Considerações finais
Após a análise dos resultados, podemos concluir que, para a adolescente, é muito importante
haver uma atenção direcionada a ela, pela família, pela educação, saúde e toda a sociedade,
principalmente da área da educação, pois é no ambiente escolar, que esse jovem mantém
maior parte do tempo de suas vidas e fortes laços de vínculos.
Com isso, faz-se necessário a presença do professor “conscientizador” na vida dos
adolescentes. Entretanto, vimos durante a pesquisa que o professor encontra seus alunos em
estado de vulnerabilidade familiar, onde consideramos que seja a instituição primária
responsável na educação e transmissão de valores a esses jovens. E como mostra os
resultados, com essa ausência, os professores recebem e apropriam o papel de “pais” e
“amigos” dos seus alunos.
Observa-se que professores mais tempo de profissão, tem a consciência que além de
transmitir o conhecimento voltado a disciplina e conteúdo curricular, hoje eles sentem a
necessidade de orientar, aconselhar e explorar o conhecimento relacionado aos conflitos
pessoais de seus alunos. Porém, nota-se paralelamente certo cansaço, para assumir um papel
de tamanha responsabilidade, tendo em vista a quantidade de conteúdos que lhes é atribuída.
Acreditamos que para o desenvolvimento saudável do adolescente, não somente o papel dos
pais se faz importante, mas também do professor, escolas e da sociedade, sendo que
trabalhem em conjunta ação. Não há responsabilidade mais para alguns ou menos para outro,
mas a participação efetiva de todos na vida desses jovens.
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(HOMOS)SEXUALIDADE: CONSTRUÇÕES DE VALORES FAMILIARES
MAGALHÃES, Selma Reis4 - Universidade Católica do Salvador UCSAL
Resumo
O artigo propõe a discussão sobre homossexualidade e constituição de família - os limites de
aceitação, silêncio e violência, a partir da complexidade de valores sociais sistematizados por
códigos culturais fundados, sobretudo, numa lógica hierárquica de gênero e na diferença
anatômica do ativo/passivo. Tece um olhar crítico sobre as novas constituições familiares
formadas por casais homossexuais masculinos, quanto ao direito à paternidade, seja por
adoção, biológico ou reprodução assistida por parte destes quando em seus projetos de vida a
dois. As famílias constituídas por homens homossexuais ainda geram polêmicas e temor para
os mais diversos segmentos sociais, quanto às questões de cuidado, educação e orientação
sexual dos filhos. A sociedade em si, ainda opera na crença de que os filhos são e serão
heterossexuais e, portanto, seguirão estilos de vida e experiências heterossexuais, como casar
e ter filhos. O debate sobre família enquanto representação social obedece à lógica da
concepção homem e mulher, numa complementaridade hierárquica entre as partes, entretanto,
é preciso reconhecer dentro de uma estrutura complexa, múltiplos vínculos e nexos
pertencentes aos novos sistemas familiares originados de relações precedentes. Pesquisas,
hoje, realizadas pelas Ciências Sociais, Direito e Subjetividades, sobre família, nos incita a
problematizar as novas configurações, desvinculadas de seus paradigmas originários casamento, sexo, procriação – e atreladas às relações de afetividade, carinho e amor como
bases para se chegar a conceitos tão complexos. Assim, é importante pensar, nesse universo
de pesquisas, o lugar social e simbólico dos homossexuais, quando dentro de uma trajetória
histórico-social parte da identidade de persona demoníaca, anormal, doentia e viciada, para
vislumbrar direitos em relação aos seus projetos de vida, dentre as quais os de família, numa
sociedade marcada pela ortodoxia da dominação, procriação, educação e cuidados como
funções básicas do par homem-mulher na constituição familiar. A figura do homossexual-pai,
4
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que atuava como a negação da imagem do homem-pai normativo, sofre uma nova
interpretação das possibilidades e manutenção capital simbólica de masculinidade, e fortalece
os debates dos novos arranjos familiares.
Palavras-chave: Sexualidade. Família. Representações Sociais

Introdução
O artigo é um recorte da minha pesquisa no mestrado em família na sociedade
contemporânea, quando analiso o “processo educacional de filho e filhas de pais
homossexuais”. A pesquisa explora o universo masculino homossexual o sentido do homempai, "Homem, masculino e pai são qualificações que definem um modo de inserção do sujeito
na cultura da qual ele faz parte [...] juntas definem um padrão de comportamento a ser seguido
pelos homens" (NOLASCO, 1995, p. 151). Evidencia-se a constituição social na distinção dos
papéis que são atribuídos ao homem e a mulher, por meio de representações sociais de gênero
no que tange às atribuições do masculino e do feminino, a partir da concepção das diferenças
sexuais. Moscovici (2004), ao propor os estudos das representações sociais como fenômeno,
estabelece que estas interferem em nossas atividades cognitivas e afetivas, prescrevem e
convencionam os objetos, palavras, pessoas e/ou acontecimentos.
No imaginário social, o discurso comum se apropria do fator biológico para as funções do
homem e da mulher na vida da criança, além de criar representações de gênero como verdades
absolutas. Dentro dessa concepção, a criança precisa da imagem do pai e da mãe para o seu
bom desenvolvimento físico e psicológico; ou a figura do pai e da mãe é imprescindível para
que a criança tenha em si o sentido de família e pertencimento. São discursos construídos e
que vem ratificar a disputa de poder na organização simbólica da família.
Os diversos conceitos de família, portanto, colocam-se como locais culturais estratégicos à
reflexão e a novos significados conferidos aos sujeitos e às práticas subordinadas. Levo em
consideração a particularidade do objeto investigado quanto à interpretação em contexto, os
significados, interpretações e compreensão em relação à construção dos valores familiares e
os múltiplos olhares sobre a constituição da nova família homoparental.

Metodologia
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Metodologicamente, a pesquisa apoia-se em entrevistas semiestruturadas com pais
homossexuais com idades entre trinta a sessenta anos, com filhos biológicos ou adotantes,
com o equitativo de dez entrevistados. A pesquisa não apontou outro caminho senão uma
abordagem de natureza qualitativa, com o intuito de perceber as particularidades do universo
homossexual, captar os significados produzidos nas relações de forma mais profunda a
alcançar mais que seus aspectos visíveis e quantitativos.
Apoiada em Minayo (1999) posso afirmar que no mundo das ações humanas, existem
situações não percebíveis ou captadas pelas estatísticas. A diferença entre qualitativo e o
quantitativo é de natureza, pois enquanto a estatística apresenta os fenômenos das regiões
visíveis, a abordagem qualitativa aprofunda no mundo das significações as ações e relações
humanas. Não pretendo, com isso, afirmar que as abordagens qualitativas e quantitativas se
oponham, tanto que busquei durante a pesquisa articulá-las para alcançar o objetivo proposto.
Embora minha inserção na paternidade gay tenha direcionado meu interesse por identidades,
gênero e sexualidades, é importante enfatizar que outras identidades culturais tornam homens
e mulheres sujeitos de múltiplas identidades, construídas no meio social, em relações
desiguais de poder que instauram as desigualdades sociais. De acordo com Furlani (2005),
qualquer que seja a política de identidade, ela estará inserida no ponto de cruzamento entre a
representação e o poder que mantém o estado de desigualdade e submete os grupos
subordinados.

Construções de valores familiares
Pode-se conceituar família como um sistema complexo de relações, onde seus membros
compartilham o sentido de pertencimento, das trocas afetivo-emocionais. Supõe uma aliança
entre as partes e filiação como processo sobre qual repousa a concepção naturalista da
diferença entre os sexos, por conseguinte, transforma-se em um tecido de representação. LéviStrauss (1976) aponta a família como o espaço onde se desenvolvem as normas de filiação e
de parentesco, construindo sistemas elementares cuja finalidade é ligar os indivíduos entre
eles e a sociedade. São os vínculos entre os indivíduos que criam a família e são as variações
possíveis desses vínculos intrafamiliares que se caracterizam as formas possíveis de
constituição de família.
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Bourdieu (1995), por sua vez, aponta a família como o primeiro lugar, que a ação das
estruturas sociais sobre o comportamento individual se dá preponderantemente de dentro para
fora e não o inverso. A partir de sua formação inicial no ambiente familiar - que corresponde
a uma posição específica na estrutura social -, os indivíduos incorporam um conjunto de
disposições típico da posição estrutural a qual devem desempenhar na sociedade. Os pais
transformam-se em símbolos vivos, de um extraordinário poder que influencia a vida psíquica
do filho, de maneira que não pode atribuir a força a outrem.
A família desde cedo tem o cuidado de ensinar as diferenças sexuais, o papel da mãe, do pai,
do parente; procura pontuar não apenas as diferenças, mas as diferenciações “dos” e “entre”
os homens e as mulheres; perpetua a concepção de que a sexualidade é biológica, e não
produto de construções culturais, sociais e históricas, resultado de convenções humanas;
torna-se nicho de circulação e reprodução dos preconceitos; por fim, naturaliza-se. No
microcosmo familiar, os adultos cercam as crianças e adolescentes de perguntas e gracejos a
propósito de aspectos que concernem ao exercício futuro da sua sexualidade. Operam na
perspectiva de reproduzir e perpetuar padrões sociais apresentados como naturais, universais,
eternos, imutáveis e até mesmo sagrados.
A construção de valores na família ocupa o lugar indispensável para a garantia da
sobrevivência e da proteção integral dos filhos. Como defende Kaloustian (1988), é na família
que se ancora os aportes afetivos e, sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e
bem estar dos seus membros. Ela desempenha um papel decisivo na educação; no seu espaço
são absorvidos os valores éticos e humanitários; lugar onde se aprofundam os laços de
solidariedade e individualidade. É também em seu interior que se constroem as marcas entre
as gerações e são observados valores culturais.
Quanto à sexualidade, talvez seja ainda na esfera familiar o lugar central da socialização das
novas gerações em relação ao sexo. O vínculo familiar continua a servir como modelo aos
cuidados e educação da criança em relação a sua sexualidade. A criança aprende desde cedo, a
ser homem ou mulher, a construir a sua identidade sexual e distinguir os papéis sociais e
culturais estabelecidos para o masculino ou feminino através dos modelos observados em
casa. Como instituição social primária, pode-se afirmar que a mesma passa a ser responsável
pelo processo de socialização e estabelece formas e limites para as relações entre as gerações,
propiciando a adaptação dos indivíduos às exigências do convívio social.
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Nos estudos de Singly (2000), do inicio do século XX até os anos 60, a família estava
centrada na lógica do amor e da afeição. Tratava-se de uma família constituída por pai, mãe e
poucos filhos, que se estrutura em torno de um casamento e das funções que as partes
exercem, na qual os adultos estavam a serviço do grupo e principalmente das crianças e os
cônjuges só ficam juntos sob a condição de se amarem. Hoje, com o número crescente de
divórcio, as mudanças no interior da mesma, onde o homem começa a assumir tarefas antes
atribuídas à mulher, em relação ao cuidado com os filhos e a própria inserção da mulher no
mercado de trabalho, “a família se transforma em um espaço privado a serviço dos
indivíduos” (SINGLY, 2000, p.15).
Essa nova ordem familiar, desencadeou um processo de “emancipação que permitiu as
mulheres afirmar sua diferença, às crianças serem olhadas como sujeitos, e aos ‘invertidos’ se
normalizarem” (ROUDINESCO, 2003, p.11). O discurso ideológico construído em relação à
família começa a produzir assimetrias e atentar para uma arena discursiva de significados ou
significações de ordem simbólica. Não se pode mais retroceder ao modelo hierárquico da
família patriarcal, tradicional, binária quanto aos sexos, mas perceber a construção das
relações igualitárias entre gênero e sexualidade, que se edifica nas múltiplas constituições
familiares, seja elas: monoparentais, reconstituídas ou homoparentais.
Quanto às famílias homoparentais, é importante ressaltar que a partir de 1965 gays e lésbicas
passaram a reivindicar o direito a paternidade e maternidade e “inventaram uma cultura da
família que não passava, sob muitos aspectos, da perpetuação do modelo que haviam
contestado e que já se encontrava ele próprio em plena mutação” (ROUDINESCO, 2003, p.
181), transgredindo uma ordem moral de mais de dois mil anos. Hoje, busca na sociedade, a
normatização de direitos a ordem vigente. É perene, o desejo dos homossexuais de entrar na
ordem procriativa, ou seja, na ordem familiar da qual haviam sido excluídos.
Para Roudinesco (2003), o que assistimos hoje, não é o desaparecimento da família, mas uma
revolução quanto ao seu conceito. O “novo pai”, torna-se objeto de novos estudos sobre as
masculinidades e a pluralidade de significados até então naturalizados nos discursos
dominantes para as funções do “homem-pai” (GARCIA, 1998). Portanto, o pai gay aparece
nesse cenário como estudo das representações sociais dos novos arranjos familiares que tem
por base o afeto e/ou o vinculo biológico.
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As representações sociais aparecem, então, como uma maneira de interpretar a realidade
cotidiana desses sujeitos; suas posições em relação a situações que lhes dizem respeito,
traduzidos em códigos, símbolos e valores ligados às posições e vinculações sociais
específicas das sociedades modernas, pluralistas, regidas pela rapidez das mudanças
econômicas, principalmente porque há um corte entre o universo externo e o interno do
indivíduo.
As representações sociais, para Moscovici (2004), nada mais são do que os guias que se
servem os organismos para modelarem e manterem os elementos e as funções das identidades
no contexto das interações entre os sujeitos. A construção das identidades em relação ao
vínculo familiar nada mais é do que o fator que liga o adulto (pai) à criança (filho). Fator esse
que ultrapassa as fronteiras do biológico, do social e paira sobre uma dimensão mais ampla,
quando atinge a natureza afetiva.
Estudos de Moris (2008) revelam que a análise sobre paternidade e homossexualidade é um
desafio do homem-pai no mundo gay, porque a masculinidade para a condição de pai se
aproxima dos conceitos tradicionais de gênero. Em algumas culturas o sentido de paternidade
está fortemente relacionado à responsabilidade da parentalidade. “São os desejos, as fantasias,
os projetos idealizados que preparam o homem para o exercício da função paterna” (MORIS
2008, p. 20). O pai é visto como o responsável pela perpetuação da espécie na família, o que
na relação pai-filho experimenta a condição de continuidade. A identidade, portanto, pode ser
pensada a partir de um conjunto de referências de identificações dos indivíduos em relação à
construção coletiva. A masculinidade aparece atrelada a noção de virilidade, de macho, assim
como a paternidade é contemplada como um rito de passagem do jovem para a vida adulta e
de provedor.
Uziel (2007) nos chama a atenção para o cuidado no momento de análise sobre a filiação por
estar atrelada a vários segmentos: no cultural, social, genético e principalmente no campo
jurídico. A importância de se observar à coincidência na legitimidade do vínculo e quais as
alternativas quando esta coincidência não ocorre. “Hoje o desafio parece outro. Manter um
relacionamento e compor uma família exige decisões, disponibilidade, projeto comum”
(UZIEL, 2007, p. 13). Os desafios ocorrem em decorrência da evolução dos valores culturais
que operam nos sistemas histórico-sociais e impõe que os ditames comportamentais sejam
alterados.
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Resultados e discussão da Pesquisa
Durante as entrevistas, pude observar a dificuldade, o conflito interior que alguns dos
entrevistados sentiram ao romper com as barreiras dos projetos familiares ao se assumirem
gays, por serem educados a terem comportamentos heterossexuais, como no depoimento
abaixo:
“Eu vivia numa sociedade onde mesmo que ninguém te obrigasse a casar,[...] você
mesmo dizia que você precisava casar, porque você tinha uma mãe para dar
satisfação, uma irmã que precisava ser vista na sociedade, como uma menina normal
que não é irmã de um homossexual.[...] Meus pais precisavam conviver com a
vizinhança” (E.P.B.)
Nos valores da família, o primeiro discurso paira sobre: “meu filho foi criado para ser
‘homem’ e não ‘bicha’”, ou ainda, “eu sei que é má influência dos colegas, já chamei a
atenção, bati ou coloquei de castigo, na minha família não existe essas ‘coisas’”. Haja vista é
compreensível o discurso, porque dentro das convenções heteronormativas, pai e a mãe,
criados dentro de uma estrutura tradicional de família entre os pares opostos, sempre esperam
que o filho cresça e tenha projetos de vida, onde estão inclusos o casamento e o desejo de ter
filhos biológicos com uma parceira e não com um parceiro.

Segundo Heilborn (1999), a cultura transforma os corpos em entidades sexuadas e
socializadas por intermédio de redes de significados. Ser gay não é obstáculo para se tornar
pai quando se tece novos olhares sobre as masculinidades e as funções paternas. Nas
entrevistas, o momento em que assumem serem homens, homossexuais e pleitearem a
paternidade, os atores da pesquisa evidencia que a construção dos valores familiares estão
diretamente ligados a questão do pertencimento, que deve está ligado a construção da
afetividade, do cuidado e da educação, e não ao fator “condição sexual”.
“Ser gay, como você fala, é uma opção, mas eu não deixei de ser o homem, porque
aquela opção fica entre quatro paredes, de fora daquele espaço eu sou homem como
qualquer outro” (U.B.F).
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“[...] trazer para um relacionamento uma criança, não é uma coisa tão simples, é
uma atitude de grande responsabilidade e o casal precisa ter realmente consciência
do que eles dois representam um para outro e se sentimento de família é necessário,
se precisa realmente existir, eu digo família no caso de não apenas dois, mas um
terceiro ser.” (E.M.P.)

É fácil observar no discurso dos entrevistados da pesquisa, que para o homem, independente
da sua condição sexual, assumir a paternidade é antes de tudo repensar os atributos sociais em
que tal papel está delimitado. Para os homossexuais, assim como para heterossexuais, a
paternidade também se constitui numa oportunidade de amadurecimento das com o
companheiro, o filho, a família, a sociedade. Na construção de valores, os filhos, presentes em
suas vidas, precisam se amparados, o que significa: não permitir que sofram qualquer abalo
emocional ou físico mediante a condição sexual do pai.
Alguns renunciaram por algum tempo a ter um companheiro, um namorado ou um amante,
em nome do filho. Segundo Uziel (2002), há o estranhamento social do homem no papel de
pai, por se constituir no eixo da responsabilidade do cuidar; por se tratar de novas aquisições
de valores e encargos sociais do que a formação de um espaço de envolvimento afetivo com o
filho. Para a mulher, talvez esse estranhamento não esteja tão presente na sua vida, porque a
cultura-natureza a educou para assumir tais responsabilidades.
A paternidade também pode ser percebida como um encargo para o homem homossexual.
“Nunca pensei em casamento, nem ia me permitir. Optei pela homossexualidade aos
19 anos: [...] Essa é uma historia assim muito engraçada, porque eu sempre dizia que
eu nunca iria ser pai .[...] ” (H.B.)
“Não tinha projeto nenhum! Eu peguei acidentalmente, [...] eu acho que ele me
escolheu na verdade, né? (M.V.)

Tornar-se pai é percebido como um ponto de mutação. Aquele filho representa um marco de
mudanças, pois os remetem a olhar a vida com as suas novas tarefas, responsabilidades e
outros sentimentos. O afeto passa a ser fator primordial da paternidade homossexual em
relação aos aspectos biológicos e psicológicos para educar um filho.

Para os pais
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homossexuais que participaram da pesquisa, é um absurdo atribuir somente aos homens
heterossexuais os atributos de pais zelosos, afetuosos, responsáveis, se entre eles também
existem a violência, a pedofilia, o abandono e o desafeto.
Segundo Osório (1996), a nova moral sexual, na contemporaneidade, reconhece a sexualidade
como via de obtenção de prazer, livre de culpas e consequências indesejáveis para veiculação
dos afetos e estabelecimentos de vínculo amoroso. A família, antes de dados biológicos ou de
realidades socioculturais é uma complexa teia quando evidencia escolhas no campo da
sexualidade.

Considerações Finais
As análises contidas neste artigo são frutos das entrevistas com pais homossexuais, buscando
destacar através das narrativas como os valores familiares são construídos pela sociedade,
assim como os atores envolvidos na pesquisa rompem com os padrões rígidos de paternidade,
criando outras concepções no que diz respeito à masculinidade; a construção dos projetos de
vida familiar, cuidado e educação do filho numa sociedade marcada por normas
heteronormativa de conduta.
Ao contrário do que parecem, os sujeitos da pesquisa preferem ser inseridos no processo
classificatório de família, em que o sistema de parentesco lhes dá o verdadeiro significado de
identidade social, indicando uma valorização como indivíduo. A paternidade, como qualquer
experiência humana é modelada por contextos socioculturais e simbólicos.
Por fim, busca-se destacar como a paternidade gay se constituiu de forma diferenciada nas
discussões acadêmicas, principalmente das Ciências Sociais quanto se pensar a construção
dos valores familiares, através de “viver a paternidade”, ancorada na expressão “ser presente”,
independente do caráter reprodutivo; ser participativo no desenvolvimento intelectual,
psicológico e moral dos filhos. “Ser pai” ou “viver a paternidade” sugere um mergulho em
determinados conceitos sociais precedentes, cujo regime é pautado na dominação-exploração
e na construção do “culto a virilidade”, com evidente poder simbólico nos modos de
codificação e ritualização da reprodução.
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DANÇO, LOGO SOU: A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE SI DAS MULHERES
DANÇARINAS NA TERCEIRA IDADE.

NASCIMENTO, Francisca Denise Silva do - Universidade Federal do Ceará

Resumo
Inserida na ditadura da beleza como se sentirá a mulher na terceira idade? O lugar de “velha
feia e passiva” reservado à mulher na fase chamada velhice é mais um dos moldes
socialmente construídos que indicam que tipo de comportamento devemos ter/ser ao
alcançarmos determinada idade. Essa “ditadura” do que se pode ou não fazer vinculado à
idade que se tem, nos levou a questionar sobre a representação que a mulher na “terceira
idade” tem sobre si e como lida com os moldes institucionais impostos à mulher velha. As
mulheres que formam o objeto empírico desse trabalho são damas com mais de sessenta anos
que apesar dos preconceitos, inauguram um estilo de vida diferente, opondo-se às rígidas
expectativas culturais, elas frequentam os bailes da “terceira idade” acompanhadas por
parceiros bem mais jovens. Tentamos através de entrevistas e observação dos bailes e da
escuta de suas histórias de vida perceber suas representações sociais sobre si mesmas tendo
como paradoxo o corpo que dança e encanta através da dança, e o corpo refletido no espelho
que não pode esconder as marcas do tempo. O que se percebe é que este paradoxo da “bela
dança” e do “corpo não jovem” possibilita a representação social de uma mulher velha, mas
que não se enquadra totalmente nos padrões de comportamento impostos à ela e isso é
possibilitado pela performance corporal. Esse olhar sobre si mesma termina por reconstruir a
identidade dessas mulheres levando-as a se equilibrarem entre moldes tradicionais e novos
concomitantemente.
Palavras-chave: representação social, velhice, mulher.
Introdução
Como se vê a mulher velha numa sociedade onde o que mais se expõe são corpos biônicos,
cuja perfeição inalcançável associa beleza à juventude? De acordo com Debert e Goldstein em
Políticas do Corpo e Curso da vida “as mulheres constituem a maior parte da população idosa
mundial. Na verdade, quanto mais a idade aumenta, mais as mulheres são numerosas, e o
envelhecimento passa a ser um fenômeno que se conjuga, antes de tudo, no feminino”. (2000;
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p. 294). Este dado aponta a velhice feminina como problema a ser estudado levando-se em
consideração toda a problemática vivida pela mulher como alvo desta sociedade cujo corpo é
tratado como um produto que tem data de validade. (MARGARETH DE MELLO REIS,
2002)
Observando esse contexto que circunda a vida da mulher com idade avançada defendi a tese
de que nas sociedades atuais é possível uma velhice pautada no prazer e na revalorização de si
através da dança de salão. Minha tese de doutorado intitulada “De volta aos embalos de
sábado à noite: A dança de salão na terceira idade” buscou a conexão entre três categorias de
análise: gênero, velhice e consumo. Foram analisadas narrativas de vida de oito mulheres
entre sessenta e oito e noventa e dois anos. Entre elas, seis são viúvas, uma delas é separada e
outra casada, são inclusas em segmentos sociais favorecidos o que se podem medir pelos
bairros onde moram, tipos de residências, carros que usam, e bens de consumo que puderam
servir como parâmetro de definição de qual classe social elas estão falando. As oito são
clientes da Academia Dancing Days que se localiza em Fortaleza. O nome da academia é
fictício bem como os nomes das informantes que serão nomes de pássaros essa escolha se
baseia no fato de que as mulheres definem a dança como um momento onde se sentem
voando. A expressão “me sinto um pássaro” é uma categoria nativa das informantes que
resolvi respeitar aproveitando para resguardar a privacidade delas. O objetivo geral da
pesquisa foi compreender como o investimento mercadológico na “terceira idade” produz um
estilo de vida que interfere nas representações sociais que essas mulheres têm acerca do
envelhecimento e a partir daí busquei perceber como a influência do consumo de serviços
interfere em seus projetos de vida e na representação que tem de seus corpos. Acompanhei
durante dois anos os bailes da terceira idade que aconteciam no Círculo Militar e no Náutico
aos sábados à noite na cidade de Fortaleza onde estas mulheres pagam jovens dançarinos da
citada academia para serem seus parceiros. Essa postura aponta para novos modos de gestão
de velhice inaugurados dentro de um estilo de vida que se convencionou chamar terceira
idade. As mulheres estudadas representam uma quebra de padrões impostos à mulher e
especialmente à mulher velha.
A pesquisa à qual me dediquei por quatro anos, é qualitativa, posto que não poderia
compreender como essas mulheres inauguravam uma nova velhice sem perceber suas
representações sociais sobre o que é ser mulher e o que é ser velha, daí o corpo aparece como
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categoria a ser estudada, pois é através dele que elas definem sua velhice e seus modos de se
sentirem mulher. Privilegiei, portanto, como técnica de pesquisa, a entrevista semiestruturada
e a observação participante. A observação dos bailes foi sendo feita dentro do mesmo período
das entrevistas.

A insustentável leveza do corpo que baila
Suas falas estão norteadas pela aceitação de ditames culturais e por cuidados com a saúde e,
principalmente, pelo ideal de liberdade. O motivo que as levou a decidir dançar é resultado de
uma história de vida marcada pelos momentos de ser controlada e de ter o controle. Suas
trajetórias se relacionam com uma época de controle masculino sobre as mulheres a quem
cabia toda a responsabilidade com a educação dos filhos.
O momento em que estas mulheres decidem dançar representa um momento de ruptura com
os velhos costumes que as prendiam na “gaiola” das instituições. Alves (2004) mostra que as
gaiolas de ferro são mais fáceis de perceber. Contudo, as gaiolas que “vêm com nomes
sagrados são terríveis por que te prendem em nome de Deus.” As mulheres que aqui narraram
suas histórias sentiam-se como seres presos nas gaiolas de nomes sagrados como família,
religião, casamento. As mulheres em análise combinaram viuvez e velhice e transformaram a
velhice em autonomia e a viuvez em liberdade. O projeto de autonomia é o grande diferencial
na velhice que se anuncia neste início do século XXI. E esse projeto não se realizaria se elas
não tivessem de seus corpos a representação de serem capazes de realizar a dança que as lança
numa outra velhice, numa outra dimensão do envelhecer. Estas mulheres buscam lidar com o
envelhecimento de forma diferenciada, já que buscam o bem-estar do corpo. Este bem-estar
leva a uma nova forma da relação consigo mesma e com os outros.
Gilles Lipovetsky (2005a, p.37) fala da caracterização das sociedades atuais e de como se
constituem os comportamentos nestas sociedades que, segundo ele, são regidos pelo princípio
do prazer. A respeito dessa forma hedonista de viver a vida, o autor explica que vivemos um
momento de autossedução que nos controla. “O narcisismo dos tempos atuais realiza uma
“estranha “humanização” escavando a fragmentação social (...) o narcisismo, em uma
circularidade perfeita, adapta o Eu ao mundo que o gerou.” Destaca que somos dominados por
nosso amor por nós mesmos e segue dizendo que: “O adestramento social não se efetua mais
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pelo constrangimento disciplinar e nem pela sublimação, mas sim, pela autossedução.”
(2005a, p.37).
A autossedução é explicitada nas posturas dessas mulheres que admiram sua própria história
por terem criado filhos, terem sido “grandes guerreiras” e usam o corpo como símbolo dessa
trajetória de vencedoras. A terceira idade confere a elas o direito de apropriar-se do tempo,
investindo no que consideram prazeres.
Percebo que há uma “redefinição nos ideais de felicidade”. O ato de escolher dançar pagandose um dançarino na busca do prazer está ligado à relação que essas mulheres têm com o
mundo e consigo mesmas. Elas são bem cientes de sua condição de velhas. Sabem que no
futuro precisarão de ajuda, mas buscam adiar o momento de “ser cuidada”. A velhice, de fato,
já chegou e se instalou. A mudança de vestimenta, presente em suas falas, é exemplo da
consciência de que a velhice está presente.

A dança de salão na terceira idade: um projeto de autonomia se anuncia
Nas sociedades atuais, ampliaram-se espaços para que os indivíduos decidam sobre lugares
distintos a ocupar dentro das estruturas postas. Ao olharmos à nossa volta, percebemos, nos
contornos e interiores da cidade de Fortaleza, velhos sentados nas praças, como já era
costume há cinquenta anos. Também não é raro se ver velhos pedintes perambulando pelas
ruas do centro da metrópole. Nos bairros de periferia, frequentemente se veem homens e
mulheres na faixa etária aparentemente acima de sessenta anos fazendo caminhada nas
pracinhas, ou nos arredores mais calmos de seus bairros. Os clubes sociais estão cada vez
mais lotados de pessoas com idade superior a sessenta anos e o perfume das clientes, nas
noites de baile, é um retorno aos “tempos da brilhantina”.
Os apelos mercadológicos e o poder aquisitivo permitem às minhas informantes ocuparem
espaços antes inimagináveis para a velhice, entre os quais o da dança. Segundo Gilberto
Velho (2004): “Nestas sociedades pode se viver os mais diversos tipos de velhice, desde que o
preço pelas escolhas sejam pagos”. Quero destacar, contudo, o fato de que entre tantos
“modos de serem velhas”, as mulheres em estudo resolveram “voar”. Partem para um projeto
de autonomia individual. Minhas informantes, durante suas trajetórias de vida, poderiam ter
tomado atitudes diferentes frente a possibilidades surgidas no momento em que ocorreram
mudanças tais como a inserção da mulher no mercado de trabalho, o direito ao voto, a
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invenção da pílula (uma delas optou por essa alternativa mesmo escondida). Ao contrário, em
vez de abraçarem a emancipação defendida pelas feministas, decidiram renunciar na maioria
das vezes.
Na velhice, porém, se percebe um movimento de desfazer o “renunciar” concomitante ao
movimento de construir o “merecer”. GilbertoVelho (2004) explica que deve haver um
compromisso entre a individualização e a inserção em categorias sociais mais amplas.
Podemos, pois, entender que a decisão de dançar é o retrato de uma variação individual que
não se desvincula de papéis mais amplos, por exemplo, o de avó.
Mesmo sendo dançarinas, são avós, cada uma a matriarca da família tal. Essa ligação com
instituições culturais, hierarquicamente mais fortes, faz com que teçam seus projetos de
autonomia limitados por regras que elas mesmas legitimam. Isso ficou explícito na
compreensão que têm sobre ser velha e ser mulher na relação com suas famílias, pois suas
narrativas mostram a família como sendo o porto seguro, aquilo pelo qual dedicaram tempo,
amor e muita renúncia. Assim, os projetos dessas informantes podem ser entendidos como
elaborados na fronteira entre as experiências socioculturais e as vontades individuais. É nessa
fronteira que essas mulheres tomam suas decisões e agem com objetivos predeterminados,
tornando-se, assim, sujeitos da própria vontade. Esse estilo de vida da terceira idade só é
possível após uma reorganização das emoções onde a experiência individual é referência
basilar. (VELHO, 2004, p. 26).
Há, portanto, um campo de possibilidades onde os projetos podem se realizar. Não é
totalmente interno e subjetivo, entretanto seria exagerado dizer que é apenas efeito de
coerções externas. A condição de existência das mulheres estudadas e o modo como elas
interpretam os acontecimentos sociais que as cercaram e cercam, ora as colocam num plano
geral (“o que os outros vão pensar de mim?”), ora as põem numa esfera particular (“eu cuido
de mim, eu mereço”), o que explica visões de mundo diferentes entre elas, e delas em relação
àquelas que decidem não sair dos padrões tradicionais de envelhecimento.
As trajetórias de vida das informantes têm semelhanças, especialmente até o momento que
saem do colégio para casar. Todas estudaram em internato e a saída, seis casaram-se e suas
vidas matrimoniais apresentam diferenças quanto ao nível de submissão e controle. Três
dançavam com os maridos, uma passou a dançar depois de separada e outras três passaram a
dançar depois da viuvez, uma ainda dança com o marido. Três moram sozinhas e, salvo a
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casada, as demais moram com pessoas que, segundo fizeram questão de destacar,
“escolheram” morar com elas. São perceptíveis muitas semelhanças entre elas, mas também
tem diferenças. Isso aponta, pois, para uma quebra de padrão de comportamento, como
característica das sociedades atuais que Lipovestky chama de “era do vazio” devido á
ausência de padronização.
Lipovetsky (2005a) nomeia de “era do vazio” a ausência de padronização: “Na hora dos
sistemas de escolhas, a personalidade não pode mais ser do tipo gregário ou mimético, mas
sim, deve aprofundar sua diferença (...)”.Isso nos leva a entender que essas mulheres, apesar
de estarem vivenciando situações semelhantes de prazer e lazer, tornam-se diferentes entre si
em função de suas representações sobre esses sentimentos. Ao mesmo tempo, por mais que as
informantes tenham perfis diferentes em alguns aspectos, observo que elas parecem comungar
do mesmo desejo de movimentar-se e de mostrar o que podem fazer nos bailes da terceira
idade.
Compreende-se, portanto, como essas mulheres caminham por uma trilha estreita que as
limitam como se pode perceber pelos nacos de suas falas: “posso dançar, mas não me
insinuar”; “posso me arrumar, mas com roupas adequadas”; “sou livre para fazer o que quero,
mas tenho de tomar cuidado para não ser difamada”, “sou avó, mas não sou babá”, “sou avó,
mas não sou cuidadora”. E assim vão equilibrando papéis, de modo que se vêem desobrigadas
de várias funções, mas ainda presas a posturas que não poderiam ser entendidas se não fossem
os mundos sociais dos quais fazem parte. O fato é que as pesquisadas são integrantes de
diferentes grupos. Sua rede de sociabilidades é extensa e diversificada de modo que, ora estão
dispostas a dar tudo por si mesmas, ora resolvem ser o sujeito familiar fraterno e cuidadoso
com os mais próximos e com estranhos. Cobranças de ambos os lados, (tradicional e moderno
que não se excluem), como se pode observar. Em seus relatos, a expressão “sou avó”, “não
sou cuidadora”, “sou velha”, “sou dançarina”, apontam para um quem “sou eu” que está
sempre se reportando a “um outro”, firmando, com este, um fluxo de relações de dominação
desiguais.

A representação social da mulher velha e a reconstrução da identidade na terceira
idade.
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Michel Foucault (1977, p. 147) ressalta que a concepção de sujeito é construída num campo
específico e decisivo em condições precípuas a evidenciar como cada indivíduo chegou a ser
o que é. Para ele, a constituição do sujeito se dá numa trama histórica. As mulheres
informantes desta pesquisa, tal qualquer sujeito, possuem uma história que revela uma trama
que as faz transitarem entre autonomia e submissão, mostrando ora obediência, ora anulação
das próprias vontades. Desse modo, posso entender à luz de Foucault (1982), que as
informantes são sujeitos que carregam em si a fratura das relações de forças fundamentais à
sua constituição.
“O sujeito submetido ao outro pelo controle e a dependência, ou
ainda, a essa forma de poder que se exerce sobre a vida cotidiana
imediata que classifica os indivíduos em categorias, os designa por
sua individualidade própria, os ata a sua identidade, lhes impõe uma
lei de verdade que ele deve reconhecer em si e que os outros devem
reconhecer nele. (FOUCAULT, 1982, p. 227).
Tornarem-se avós-dançarinas revela o trânsito entre objetividade (situações e papéis
impostos) e subjetividade (reinvenção de práticas impostas). Para Foucault (1982), o
indivíduo submete-se ao movimento de objetivação para ser reconhecido como sujeito, sendo
que o processo de subjetivação dessa realidade (objetiva) permite a estes mesmos sujeitos
serem inventores de sua história. Baseada em Foucault, percebo que existem composições de
forças. As forças que as movem são de ordem histórica e, à medida que a trama histórica se
efetiva, acontecem a produção de subjetividade e uma gama de condições, que são
determinantes para constituí-las como sujeitos. Pensar nessas mulheres como sujeitos é pensar
também nas particularidades de configurações sociais que as cercam. Na concepção de
Foucault, o sujeito só pode ser visto como tal, na medida em que há um exercício constante
em ação sobre seu corpo, que é produzido politicamente, sob a dimensão de um modo
específico de sujeição. Foucault (1974) explica que: “(...) o indivíduo é o resultado de algo
que lhe é anterior e que é este mecanismo, todos esses procedimentos que fixam o poder
político sobre o corpo. (...)” (FOUCAULT, 2006, p.58).
As mulheres dançarinas dependem desses agentes sobre seus corpos e produzem o efeito de
uma experiência delas como sujeitos que devolvem ao próprio corpo novos efeitos, portanto
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um novo corpo, o corpo que dança e é feliz. Esse novo corpo só é possível por que a partir da
representação que tem de si mesmas, como capazes de vivenciarem a velhice de forma ativa,
há uma exigência de um corpo que saia de casa, que possa executar tarefas que as demais
faixas etárias executam, e a dança não é qualquer tarefa, já que exige uma habilidade que só
os corpos disciplinados e dedicados podem ter. Nesse sentido suas narrativas apontaram para
um gerenciamento entre o que é possível e o que não é, entre o que exigem delas e o que elas
exigem de si mesmas.

Considerações finais
Assim sendo, essas mulheres vão reinterpretando a velhice de acordo com o que podem fazer
e com o prazer que podem sentir. Negociam com suas limitações corporais e com o potencial
explorado na dança. Negociam com suas vontades em prol do grupo familiar e de amigos, e
com seus próprios desejos.
A coordenadas por elas seguidas não permitem lamentação: o aumento da rede de
sociabilidades com novos amigos na academia e o convívio com os dançarinos que exibem
sua “alegria jovem”, muito tem contribuído para a sensação de bem estar das mulheres
estudadas. Essas vivências marcadas, por tantas socializações, permitem a elaboração de um
projeto de autonomia que permite a representação de mulher capaz que pode voar e fazer o
que quer na velhice. Ser mulher velha tem relação com o sentido de liberdade, sensação de
prazer ao dançar, sensação de poder fazer o que se quer, sensação de estar bem consigo. Isto é
bem mais do que seguir uma moda de consumo e, com isso, imaginar-se feliz. Isso é ter uma
representação de si que é sim oriunda dos ditames sociais, mas há também nessa colcha de
retalhos tecida pelos sujeitos da pesquisa, sua vontade, seu toque peculiar que as diferencia e
as faz deixar de ser “uma aglomerado de velhas dançantes” para serem “damas dançarinas”
nascidas no mundo velho com o estilo de voo do admirável mundo novo.
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Resumo
Introdução
Dados nacionais recentes apontam para um significativo crescimento do número de mulheres
aprisionadas pelo tráfico de drogas. Contudo, tal conduta não condiz com funções e papéis
historicamente definidos para as mulheres. A necessidade de sobrevivência, permeada pelas
desigualdades sociais, é apontada como a principal causa para o envolvimento feminino com
o narcotráfico. A problemática das drogas envolve questões de várias ordens, acarretando
preconceitos, discriminação e estereótipos até mesmo entre pessoas que consomem e/ou
traficam as substancias psicoativas.
Objetivo
Apreender as representações sociais de pessoas usuárias de drogas sobre o envolvimento
feminino com o tráfico de drogas.

Metodologia
Pesquisa qualitativa desenvolvida com base nos princípios da Teoria das Representações
Sociais, com foco na abordagem do Núcleo Central. O desenho metodológico envolveu
pessoas atendidas no Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas
CAPSad, localizado no Centro Histórico de Salvador – BA. Foram investigadas 53 pessoas
maiores de 18 anos, de ambos os sexos, devidamente matriculadas na unidade e, em
atendimento no período de setembro a dezembro de 2012. Para coleta de dados foi utilizado o
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teste de associação livre de palavras, composto de três estímulos. Para este trabalho foram
analisadas as evocações para ao estimulo “mulher traficante de drogas”. Os dados foram
organizados e processados pelo software EVOC, versão 2004, possibilitando a caracterização
estrutural da representação social, a partir do cálculo da frequência e da ordem natural de
evocação.

Resultados e discussão
Foram evocadas 193 palavras para o estimulo apresentado, sendo 157 termos diferentes. A
Ordem Média de Evocação foi de 2,5 em uma escala de 1 a 5 e a frequência média de
evocação foi igual a 8. No processamento dos dados, os termos “influencia do parceiro” e
“sobrevivência” foram apontados como as cognições provavelmente centrais para o objeto de
representação social estudado. Estes termos mostram-se ambíguos, revelando mudanças no
estilo de vida das mulheres. Os termos: dinheiro-fácil, errado e morte, presentes no quadrante
superior direito, são elementos que retratam características do narcotráfico como uma
atividade remunerada que, aparentemente não exige esforço físico e carga horária extensiva,
porém tem risco eminente de morte. Na zona de contraste apareceram os termos: destruição,
feio,

fraca,

normal,

não-deve-vender,

pior-que-homem,

prisão

evidenciam

ideias

preconcebidas em relação as mulheres e as drogas de forma interligada. CONCLUSÃO: Os
resultados assinalam a necessidade de sobrevivência como uma das causas para o
envolvimento das mulheres no tráfico de drogas. Essa situação reflete desigualdades sociais e
de gênero que permeiam o contexto da(o)s participantes.
Palavras - chave: Mulher; drogas; representações sociais; CAPS AD; enfermagem.

Introdução
O tráfico de drogas é uma conduta praticada por pessoas de ambos os sexos, de diferentes
gerações, raça/cor, nível de escolaridade e classe social. De acordo com dados publicados no
relatório brasileiro sobre drogas (BRASIL, 2009), o número de mulheres aprisionadas pelo
tráfico de drogas tem aumentado (13,9% em 2001 e 19,5% em 2007). Contudo, tal conduta
não condiz com funções e papéis historicamente definidos para as mulheres.
O contexto de vida de muitas mulheres brasileiras é marcado por precárias condições de
sobrevivência, baixo nível educacional, falta de emprego e/ou empregos mal remunerados
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violência, subordinação e drogas. A condição de chefe de família tem sido desempenhada por
um número crescente de mulheres em todo pais. Diante de tais situações, em diferentes e
diversos contextos, o comércio de drogas aparece como uma possibilidade de ganhar dinheiro
e manter o sustento próprio e da família.
Embora a ideologia tradicional de gênero seja refletida nas dinâmicas internas da rede do
tráfico de drogas, a necessidade de adquirir uma visibilidade tradicionalmente reservada aos
homens, se constitui outro fator importante para o envolvimento feminino com o tráfico de
drogas (BARCINSKI, 2012).
Diante das considerações apresentadas e da intenção de contribuir para melhoria das práticas
de cuidados para pessoas usuárias de drogas foi desenvolvida uma pesquisa visando analisar
repercussões do consumo de drogas para mulheres. A referida pesquisa, coordenada por
docente1 da Escola de Enfermagem, envolveu discentes de graduação e pós-graduação em
Enfermagem, teve financiamento do CNPq coordenada por uma docente da Escola de
Enfermagem da UFBA, teve, dentre outros resultados, uma dissertação de mestrado (SOUSA,
2013) e Trabalho de Conclusão de Curso (OLIVEIRA, 2014). Os dados mostrados neste
trabalho constituem recorte da referida pesquisa com objetivo de apreender as representações
sociais de pessoas usuárias de drogas sobre o envolvimento feminino no fenômeno das
drogas.

Metodologia
Pesquisa qualitativa desenvolvida com base nos princípios da Teoria das Representações
Sociais, com foco na abordagem estrutural do Núcleo Central. Segundo Abric (2003b), o
núcleo central constitui a base comum e consensual de uma representação social, aquela que
referenda e dá consistência às memórias coletivas, isto é, às regras que regem o pensamento
social. Com suas funções: geradora, organizadora e estabilizadora, o núcleo central confere
significativa estabilidade à representação social, preservando o fundamento dos modos de
vida e a identidade e permanência de um grupo social.
A pesquisa foi realizada mediante aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. As normas estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Saúde no tocante a pesquisa com seres humanos, foram atendidas
integralmente.
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O desenho metodológico envolveu pessoas atendidas no Centro de Atenção Psicossocial para
Usuários de Álcool e outras Drogas CAPSad, localizado no Centro Histórico de Salvador –
BA. Foram investigadas 53 pessoas maiores de 18 anos, de ambos os sexos, devidamente
matriculadas na unidade e, em atendimento no período de setembro a dezembro de 2012. Na
tentativa de atender as demandas e contemplar as individualidades da clientela, a unidade
adota a classificação de usuário(a) e familiar. Essa classificação permite a realização de
atividades distintas com equipes multiprofissionais. De acordo com essa classificação, do(a)s
53 participantes, 81,1% estavam cadastrado(a)s na condição de usuário(a) de drogas e 18,9%
na condição de familiar.
Do total de entrevistado(a)s, 39,6% eram do sexo feminino. Todas as pessoas cadastradas
1
Profª.familiares
Drª. Jeaneeram
Freitas
Oliveira
como
do de
sexo
feminino e, dentre as cadastradas como usuárias 25,6% eram
mulheres. A idade dos(as) participantes variou de 18 a 65 anos. Entre as pessoas do sexo
masculino a faixa etária predominante foi dos 18 aos 40 anos e, entre as mulheres foi dos 41 a
65 anos. Essa variação da faixa etária evidencia desigualdades de gêneros no envolvimento
com drogas, revelando a inclusão de sexo masculino na fase de adolescência, na condição de
consumidores e, das mulheres em idade adulta, na condição de consumidoras e/ou familiar. O
nível de escolaridade também variou entre analfabetismo e nível superior. A maioria das
participantes revelou ter nível fundamental e autodeclarou ser da raça/cor negra.
Todos(as) os(as) participantes afirmaram ter feito uso de SPA em algum momento de suas
vidas. Dentre as drogas consumidas, 48 pessoas informaram ter feito uso do álcool em algum
momento da vida e, desse total, 31 mantêm o consumo dessa substância. Com relação ao
consumo de drogas ilícitas, as pessoas cadastradas como familiares negaram fazer uso atual
de tais substâncias, entretanto afirmaram ter usado maconha, cocaína e crack alguma vez na
vida. Dentre as 43 pessoas que afirmaram fazer uso atual de drogas ilícitas, 32 eram do sexo
masculino e 11 do sexo feminino.
Para produção dos dados empíricos foi aplicada a técnica de evocação livre de palavras,
composta de três estímulos indutores: drogas (E1), mulher usuária de drogas (E2) e mulher
traficante de drogas (E3). Para este trabalho foram analisadas as evocações para o E3. Esta
técnica foi escolhida pela possibilidade de estudar os estereótipos sociais que são partilhados
espontaneamente pelos membros do grupo e, visualizar as dimensões estruturantes do
universo semântico específico das representações sociais (Oliveira, et al., 2005).
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Os dados do TALP foram organizados para processamento pelo software EVOC, versão
2004, possibilitando a caracterização estrutural da representação social, a partir do cálculo da
frequência e da ordem natural de evocação. O uso do EVOC resulta na construção do quadro
de quatro casas, pelas quais são distribuídas as palavras evocadas, considerando os critérios
de maiores frequências e Ordem Médias de Evocação (OME), (SARUBBI JÚNIOR et. al.,
2003). Nesta modalidade de análise, os termos localizados no quadrante superior direito do
quadro de quatro casas, são considerados como núcleo central. Neste estudo, os elementos
localizados no referido quadrante têm caráter normativo, determinando um juízo de valor que
os(as) usuário(a)s do serviço têm sobre mulher traficante de drogas.

Resultados e discussão
Para o termo indutor “mulher traficante de drogas” foram evocadas 193 palavras, sendo 157
termos diferentes e com OME de 2,5, em uma escala de 1 a 5, encontrou-se uma frequência
média de evocação igual a 8. No quadro de quatro casas resultante do processamento dos
dados pelo EVOC (Figura 1), os termos “influência do parceiro” e “sobrevivência” foram
apontados como as cognições provavelmente centrais para o objeto de representação social
estudado, conforme referenciado por Abric (2003b); Sá (1996); Oliveira et al. (2005).
OME ≥ 2,5

Frequência OME < 2,5
Média

Termo evocado

≥8

influência-do-

Freq. OME
9

2,111

parceiro

<8

Termo evocado

Freq.

OME

dinheiro-fácil

8

3,125

errado

8

3,375

sobrevivência

25

2,320

morte

10

3,100

destruição

7

2,000

camuflagem

6

2,500

feio

4

1,250

más-amizades

4

3,750

fraca

5

2,000

normal

4

1,500

não-deve-vender

7

2,429

pior-que-homem

4

1,000

prisão

7

2,286
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Figura 1: Quadro de Quatro Casas ao termo indutor mulher traficante de drogas no conjunto de
sujeitos estudados. Salvador, 2013

Estes termos mostram-se ambíguos, revelando mudanças no estilo de vida das mulheres. O
termo sobrevivência apresenta-se com uma frequência três vezes maior que o termo influencia
do parceiro, demarcando mudanças no estilo de vida das mulheres decorrentes, dentre outros
fatores, de mudanças sociais, politicas, culturais e econômicas ocorridas mundialmente, nos
últimos anos. Retrata ainda, o contexto socioeconômico das participantes, assim como
desigualdades sociais e de gênero que permeiam esse contexto, no qual as mulheres
encontram-se em situação de desvalorização social.
A expressão “influência-do-parceiro”, remete a ideia da mulher como subordinada ao
homem. O discurso de vitimização para justificar o envolvimento feminino com o tráfico de
drogas é questionado por Barcinski (2012) em pesquisa realizada com mulheres ex
participantes da rede de tráfico. O discurso das participantes mostrou que a participação no
narcotráfico ocorreu, sobretudo, pela necessidade de sobrevivência e desejo de visibilidade
social.
Os termos dinheiro-fácil, errado e morte, são elementos que retratam características do
narcotráfico como uma atividade remunerada que, aparentemente não exige esforço físico e
carga horária extensiva, porém tem risco eminente de morte. O quadrante superior direito do
quadro de quatro casas no qual esses termos estão localizados é considerado como a primeira
periferia da representação social, conforme definido por Abric (2003b).
Segundo Dutra (2012) e Novaes (2010) o narcotráfico é concebido como uma atividade
tentadora, de acesso fácil, que não requer “experiência no ramo” com promessa de ganhos
"rápidos", contribui para o envolvimento de pessoas de ambos os sexos, na tentativa de ter
acesso a recursos financeiros para sobrevivência. Esta atividade comercial, contudo, é
considerada social e juridicamente ilegal, justificando a frequência do termo errado. A
ilegalidade da ação a torna com riscos distintos, inclusive a morte.
Os elementos - destruição, feio, fraca, normal, não-deve-vender, pior-que-homem, prisão
integram a chamada zona de contraste, sendo enunciados por menor quantitativo de sujeitos,
os quais, por outro lado, referem-nos como muito importantes (ABRIC, 2003b). O termo
pior-que-homem revela a idéia de inadequação da participação na rede de tráfico para pessoas
de ambos os sexos, mas, sobretudo, para as mulheres.
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A cognição normal aponta para a existência de um subgrupo com uma representação distinta,
marcada por um discurso onde a atividade ilícita exercida por mulheres como sendo aceitável,
revelando o reconhecimento de mudanças no estilo de vida das mulheres e, o processo de
igualdade entre os gêneros.
No quadrante inferior direito do quadro de quatro casas, encontram-se os termos camuflagem
e más-amizades. De acordo Abric (2003b) e Oliveira et al. (2005), os elementos presentes
neste quadrante configuram a segunda periferia da representação social, caracterizam-se por
frequência mais baixa e são considerados como menos importantes pelos sujeitos da pesquisa.
No entanto, estes elementos fazem uma associação importante com as palavras que compõe o
núcleo central e a primeira periferia.
O termo camuflagem retrata a imagem de que a mulher assume um papel mais discreto na
criminalidade, pois agrega outros afazeres e atribuições familiares.
Os termos evocados revelam a reprodução de construções sociais e culturais em relação às
mulheres, mas ao mesmo tempo retratam o contexto de vida da(o)s participantes permeado de
situações de desigualdades e discriminações.

Conclusão
Os dados analisados elucidaram aspectos relevantes acerca do envolvimento feminino no
tráfico de drogas revelados por pessoas usuárias de drogas atendidas em um CAPSad. A
técnica utilizada mostrou-se adequada aos participantes da pesquisa possibilitando a
apreensão de informações em relação ao estimulo apresentado. Ademais, o instrumento de
produção de dados e a técnica de análise foram apropriadas aos objetivos da pesquisa,
permitindo o alcance dos mesmos.
Os resultados confirmam a dinâmica das Representações Sociais e sua relação com
experiências individuais dentro do contexto de vida. O conjunto de palavras evocadas para o
estimulo mulher traficante de droga assinala paradoxos relacionados ao contexto de vida e
construções sociais e culturais relacionadas ás mulheres e ás drogas.
As representações apreendidas contribuem para direcionamento de atividades educativas,
prevenção de doenças e promoção da saúde realizadas pela equipe de atuação no CAPSad,
favorecendo o fortalecimento do vínculo entre profissionais e clientela, permitindo o
conhecimento do contexto de vida de cada pessoa atendida.
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ADOLESCENTES VIRGENS E NÃO VIRGENS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA
PREVENÇÃO DE DST
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QUEIROZ - Ana Beatriz Azevedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
VIEIRA - Bianca Dargam Gomes - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo
Esta pesquisa abordou as Representações Sociais da prevenção de DST, antes e depois do
início da vida sexual das adolescentes e teve como eixo teórico a Teoria das Representações
Sociais por Serge Moscovici. Foram traçados os seguintes objetivos: Descrever as
representações sociais das estudantes sobre a prevenção das DST antes e depois do início da
sua vida sexual; Analisar as aproximações e distanciamentos das representações sociais
produzidas pelas adolescentes no contexto das DST; Discutir os impactos dessas
representações sociais na saúde sexual das adolescentes. Metodologia: Este trabalho se
consiste pela abordagem qualitativa e descritiva do material. Foram entrevistadas 29
adolescentes, sendo divididas em dois grupos de pertença: Grupo das Não Virgens (G1) e
Grupo das Virgens (G2). Os dados foram coletados mediante aplicação de dois instrumentos:
formulário para traçar o Perfil Sociodemográfico e entrevista semiestruturada, sendo o
conteúdo discursivo deste último instrumento processado pelo software ALCESTE, 2010, que
analisa conteúdos lexicais de um texto, sendo rodado no programa o discurso de cada grupo
de pertença. Resultados: As adolescentes tinham entre 15 e 17 anos, sendo a religião
predominante à católica. Do total das adolescentes que tinham atividade sexual, 77,8% não
realizam prevenção efetiva em suas relações. O ALCESTE dividiu o primeiro corpus do G1
em dois grandes blocos temáticos com 5 classes, denominados: Vivência da sexualidade e seu
contexto social e

Representação da prevenção enquanto fenômeno de vida pessoal. O

segundo corpus do G2 também apresentou 5 classes, sendo divididos em dois blocos
temáticos: Prevenção e seus fatores envolvidos e Imagens pessoais acerca da virgindade. Os
resultados desta pesquisa apontam para uma alta vulnerabilidade dos grupos às DST, visto a
baixa autopercepção de risco apresentada pelo G1, representado pela confiança no parceiro,
descontinuidade do uso da camisinha e substituição de métodos ao longo do relacionamento.
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Enquanto que o G2 apresenta ideias e conceitos frente à prevenção inconsistentes,
demonstrando baixo conhecimento no que se refere a sua sexualidade resultando num grande
temor a concepção das DST. Ambos os grupos apresentam o conhecimento do parceiro e a
realização de testes e exames como fatores representativos da prevenção de DST.
Considerações Finais: Neste sentido, as representações sociais se chocam com a saúde sexual
e reprodutiva das adolescentes e devem ser trabalhadas antes que se inicie a atividade sexual,
com objetivo de construção de sujeitos conscientes de suas atitudes e preparados para
exercerem sua sexualidade. A família, a sociedade, os profissionais da saúde e da educação e
até mesmo os gestores devem ser atores conscientes de qual formação queremos proporcionar
aos jovens hoje em dia. Os discursos precisam ser revistos, as relações precisam ser
fortalecidas e refletidas, os papéis reforçados e o conhecimento não pode estacionar.
Palavras-chave: Representação Social; Saúde do Adolescente; Saúde sexual e reprodutiva.

Introdução
A saúde da mulher é fonte desencadeadora de grandes preocupações que vão desde a
academia, na formação de profissionais em diferentes áreas do conhecimento, até a produção
de novas tecnologias que interfiram diretamente na saúde, na doença e na vida do segmento
feminino1.
O universo adolescente não é algo simples de entender nem muito menos de viver. Na
adolescência, há uma construção e estabelecimento da identidade, marcando profundamente
esse processo de formação por que passam os adolescentes. E, a iniciação sexual está
diretamente relacionada com esta busca de identidade. Apenas quando a identidade está
plenamente desenvolvida é que a verdadeira intimidade sexual é possível2.
Tem sido observado nas últimas pesquisas um aumento significante do início da atividade
sexual na adolescência, com consequente aumento de problemas relacionados a este fato. Por
muitas vezes, estes jovens não se preparam para iniciar sua vida sexual de forma segura, seja
pela falta de acesso a informações, tanto no ambiente escolar, quanto no familiar, seja pela
falta de experiência nas questões relacionadas à sua sexualidade e ao sexo.
Somado a tudo isso, as características próprias conflitantes da fase de vida do adolescente
podem resultar em gravidez não planejada, abortos e aumento na prevalência de DST/AIDS
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neste grupo populacional. As Doenças Sexualmente Transmissíveis encontram-se entre as
causas mais comuns de doenças no mundo, sendo responsáveis em muitos países, por sérias
consequências de ordem sanitária, social e econômica3.
A presente pesquisa é fundamentada a partir da Teoria das Representações Sociais (TRS) de
Serge Moscovici com objetivo de conhecer a vivência da sexualidade das adolescentes
femininas, os modos de agir a pensar dessas jovens frente a prevenção em DST, antes e após
o início da vida sexual. Diante da realidade destas adolescentes pesquisamos os fatores que
influenciam as ações e pensamentos acerca da vida sexual e reprodutiva, seus valores e
subjetividades embutidos. Neste sentido, delimitamos como objeto de estudo: as
representações sociais das adolescentes femininas acerca da prevenção das DST. Diante deste
universo, elaboramos os seguintes Objetivos: Descrever as representações sociais das
estudantes sobre a prevenção das DST antes e depois do início da sua vida sexual; analisar as
aproximações e distanciamentos das representações sociais produzidas pelas adolescentes no
contexto das DST; Discutir os impactos dessas representações sociais na saúde sexual das
adolescentes.

Referencial Teórico Metodológico
Através de um processo criativo de análise do comportamento humano o teórico Serge
Moscovici transformou um conceito distante, em algo operacional, aplicável ao indivíduo.
Considerando a sociedade como produtora de saber, Moscovici argumenta que as RS geradas
a partir do saber do senso comum. Como o próprio autor define, a RS é um sistema de
valores, de ações e de práticas tendo uma dupla tendência: antes de tudo, instaurar uma ordem
que permite aos indivíduos a possibilidade de se orientar no meio-ambiente social, material e
de o dominar4.
Entendendo o que é a TRS e sua forma de estruturação é possível aplicá-la na área da saúde
fomentando discussões e construindo formas diversas de conhecimento a partir dos sujeitos de
estudo. Frente a esse contexto a presente pesquisa estuda o fenômeno da prevenção às DST
nas adolescentes estudantes do sexo feminino, diferenciando estas representações antes a após
o inicio da vida sexual.
Desta forma, acreditamos que através dessa teoria foi possível compreender as manifestações
individuais e coletivas que buscam explicar, justificar, reiterar ou negar o modo como os
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grupos representam determinada realidade e, também permitem a transmissão e a difusão do
saber construído no senso comum, que especificamente neste estudo, foram as medidas
preventivas às DST.
Percurso Metodológico
Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa, cujo método utilizado é a TRS. Esta
metodologia é utilizada para a obtenção de informações sobre a essência subjetiva do modo
de agir e pensar de uma pessoa sobre um determinado objeto, que neste caso é a prevenção às
DST. Logo, o emprego deste tipo de abordagem é essencial para entender os significados de
apropriação de fenômenos que compõe uma realidade.
Diante do exposto, a TRS permite um delineamento do contexto das representações das
adolescentes acerca da prevenção às DST, antes e após o início da vida sexual, fornecendo
embasamento para abordagens que dizem respeito à cultura, a ideologia, aos valores e crenças
deste grupo da população.
Os sujeitos da pesquisa foram adolescentes do sexo feminino, estudantes do ensino médio
com faixa etária entre 12 e 18 anos, utilizando-se o critério de idade de acordo com o Estatuto
da Criança e Adolescente5. Como critérios de inclusão para a pesquisa foram utilizados a
faixa etária, como destacado, estar matriculada na escola selecionada e ter o consentimento
em participar do estudo.
O cenário utilizado para a coleta de dados foi um colégio estadual do Rio de Janeiro de ensino
médio profissionalizante. Foram utilizados para a coleta de dados dois instrumentos, um
formulário inicial para obter dados do perfil sociodemográfico das adolescentes e outro
posterior ao formulário, que foi um roteiro de entrevista semiestruturada.
O processo de análise dos dados foi dividido em três etapas, inicialmente houve a
caracterização dos sujeitos, em seguida foi possível traçar o perfil das entrevistadas e por fim
o processo de análise dos discursos dos sujeitos, revelados através da entrevista
semiestruturada, que foram processados pelo software Alceste 2010, apresentando seus
resultados provenientes desta etapa de análise separadamente, vinculando assim o estudo às
representações sociais, seu processo de construção e seus objetivos.
Desta forma, utilizamos a técnica de Análise de Conteúdo através da análise lexical pelo
Alceste, que analisa a coocorrências das palavras nos enunciados que constituem um texto,
organizando as informações consideradas mais relevantes para o estudo.
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O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem
Anna Nery/UFRJ, sendo aprovado através do parecer: 22445. As adolescentes que aceitaram
participar do estudo e cujos pais e/ou responsáveis legais autorizaram os depoimentos, foram
devidamente esclarecidas, assim como seus respectivos responsáveis, por meio de prévia
leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de
Assentimento dos responsáveis.
No total da pesquisa foram entrevistadas 29 adolescentes femininas, que foram divididas em
dois grupos de pertença: Grupo das Não Virgens (G1) e Grupo das Virgens (G2),
considerando as singularidades as características de cada grupo.
Resultados
As adolescentes tinham entre 15 e 17 anos, sendo a maior concentração dos sujeitos do estudo
na faixa etária de 16 anos, independente do grupo de pertença, sendo 64,20% no G1 e 46,60%
no G2. Todas estavam cursando o ensino médio e a religião predominante foi a católica. Do
total das adolescentes que tinham atividade sexual, a grande maioria iniciou sua vida sexual
aos 14 anos (28,5%), seguida pelas idades empatadas de 13, 15 e 16 anos com 21,4%. Apenas
7,1% das entrevistadas tiveram sua primeira atividade sexual aos 12 anos de idade. Foi
possível observar que a grande maioria das entrevistadas do G1 utilizou algum método
anticoncepcional na primeira atividade sexual (71,4%), sendo o condom o método mais
comum, por vezes utilizado isoladamente (57,1%) ou em associação a outro tipo de método
(14,2%). Do total do G1, 77,8% não realizam prevenção efetiva em suas relações atuais.
O ALCESTE dividiu o primeiro corpus do G1 em dois grandes blocos temáticos com 5
classes, denominados: Vivência da sexualidade e seu contexto social envolvido e
Representação da prevenção enquanto fenômeno de vida pessoal.
O primeiro bloco temático do G1 foi dividido por duas classes discursivas – classes 2 e 5 que fazem referência às experiências vivenciadas pelas adolescentes assim que iniciam a sua
vida sexual. As entrevistadas demonstraram as barreiras encontradas ao publicarem a sua
primeira relação sexual; as dificuldades e as necessidades de se contar para o outro este
momento; a relação família e amigos na sexualidade. Também discursaram sobre o momento
em que se deu a primeira relação sexual, detalhando como, aonde, com quem foi e os
sentimentos envolvidos neste momento.
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O segundo bloco temático do G1, composto pelas classes 1, 3 e 4, fez relação aos aspectos da
prevenção apresentados na vida das adolescentes após a iniciação sexual. Ele se constitui de
elementos das representações sociais sobre a prevenção das DST. Os caminhos e arranjos
desenvolvidos durante o processo, os desafios e reflexões no presente e passado e, as
maneiras como as adolescentes encontram de lidar com as situações reveladas após a primeira
relação sexual. Ao contrário do primeiro bloco temático, aqui o meio social não se evidencia
como fonte interventora e geradora de situações e ações diretas. Neste bloco se exprimem
conteúdos advindos de posições e opiniões pessoais. Palavras como: “vontade”, “jeito”,
“confiar”, “sentimento”, “camisinha” e “gravidez” são exemplos de palavras de maiores
frequências nas classes.
Em relação aos resultados do G2, este segundo corpus também apresentou 5 classes, sendo
divididos em dois blocos denominados: Prevenção e seus fatores envolvidos e Imagens
pessoais acerca da virgindade.
O primeiro bloco temático do G2 foi dividido por duas classes discursivas – 1 e 4 – que fazem
referência ao entendimento, conhecimento e cuidados acerca da prevenção de DST. As
entrevistadas discursam sobre o conceito e o diagnóstico das doenças, falam também sobre os
métodos preventivos e as formas diversas de se prevenir.

Palavras como: “Usar”,

“Camisinha”, “Doenças”, “Feminina”, “Masculina”, “Tomar” e “Cuidado” são exemplos do
conteúdo que iremos analisar neste bloco. Podemos dizer que este primeiro bloco contém uma
característica mais técnica da visão das adolescentes virgens frente a prevenção, pois elas
abordam assuntos que na prática ainda não realizam, mas planejam realizar um dia.
O segundo bloco do G2 se relacionou às ideias pessoais que permeiam a virgindade, as
relações deste grupo com aquelas que já iniciaram vida sexual, as diferentes e diversas fontes
de informação e os entendimentos individuais acerca dos conteúdos demonstrados. Dividido
em três classes discursivas – 3, 5 e 2 – este bloco apresentou opiniões particulares reveladas
através da confiança que foi estabelecida entre pesquisador e pesquisado. Palavras como:
“Perder”, “Virgindade”, “Conversar”, “Entende”, “Pensar”, “Hora” e “Momento” fazem
parte do conteúdo de maior frequência nas classes.
Neste contexto, os resultados desta pesquisa apontaram para uma alta vulnerabilidade dos
grupos às DST, visto a baixa autopercepção de risco apresentada pelo G1, representado pela
confiança no parceiro, descontinuidade do uso da camisinha e substituição de métodos ao
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longo do relacionamento. Enquanto que o G2 apresentou ideias e conceitos frente a prevenção
inconsistentes, demonstrando baixo conhecimento no que se refere a sua sexualidade
resultando num grande temor a concepção das DST. Ambos os grupos apresentaram o
conhecimento do parceiro e a realização de testes e exames como fatores representativos da
prevenção de DST.
Considerações Finais
O diálogo entre as áreas da saúde e educação é escasso, cada um desempenha ainda seu papel
individual, mesmo sabendo que seu público é comum. As ações voltadas para a sexualidade
na escola se restringem às práticas tradicionais verticalizadas e por isso se tornam tão
maçantes e incompreensíveis aos olhos de quem às recebem.
Desta forma não se conhece, não se entende e não se sabe o que os adolescentes sabem, o que
eles querem saber e de que forma saber sobre a sua sexualidade. Os temas e os formatos das
ações são determinados e articulados por quem irá passar as informações e não por quem irá
recebê-las, tornando-as por vezes desinteressante e restrita à teoria conforme percebemos ao
longo deste estudo.
O conhecimento a cerca da prevenção de DST fundamentada na Teoria das Representações
Sociais nos revelou diferentes construções representacionais carregadas de influências dos
grupos sociais, da família, da sociedade e até mesmo do discurso médico prescritivo a partir
das investigações realizadas, que só foi possível a partir deste embasamento teórico
profundamente rico e singular. Junto a isso, muito nos foi revelado sobre a sexualidade das
adolescentes estudadas, delineando interesses individuais e coletivos. Reconhecemos a grande
dificuldade das adolescentes de articular a teoria das informações advindas de diferentes
formas e lugares ao seu exercício da sexualidade.
Como uma linha tênue a prevenção se encontra. Em meio a todo discurso e tanta informação
sobre doenças e gravidez as adolescentes se encontram ainda desorientadas. São tantas
situações a pensar, tantas coisas para se fazer, que elas não sabem nem por onde começar.
Somado a tudo isso está a relação com a família, os amigos, os maridos, os namorados e os
ficantes. A prevenção se torna imperceptível, algo distante nas relações pessoais. O discurso e
a prática não se complementam na mente das adolescentes.
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As virgens se encontram no meio do furacão de informações, mas não se encaixam nele, pois
ao que parece só quem precisa saber de tudo isso são aquelas já fazem sexo, então tentam não
se preocupar agora com tanta doença e tanta responsabilidade, deixam para depois. Iniciam
suas atividades sexuais inconscientes das consequências de alguns comportamentos e
despreparadas em relação ao exercício sua sexualidade conforme as suas vontades, desejos e
prazeres.
Neste sentido, as representações sociais se chocam com a saúde sexual e reprodutiva das
adolescentes e devem ser trabalhadas antes que se inicie a atividade sexual, com objetivo de
construção de sujeitos conscientes de suas atitudes e preparados para exercerem sua
sexualidade. A família, a sociedade, os profissionais da saúde e da educação e até mesmo os
gestores devem ser atores conscientes de qual formação queremos proporcionar aos jovens
hoje em dia. Os discursos precisam ser revistos, as relações precisam ser fortalecidas e
refletidas, os papéis reforçados e o conhecimento não pode estacionar.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES SOBRE A RELAÇÃO CONJUGAL
APÓS A REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO5

RIOS, Paula Patrícia Santana - Universidade Federal da Bahia
PORCINO, Carlos Alberto - Universidade Federal da Bahia
RODRIGUES, Gilmara Ribeiro Santos - Universidade Federal da Bahia
COUTO, Pablo Luiz Santos - Universidade Federal da Bahia
Agência Financiadora – CAPES
Resumo
O presente estudo é parte de uma investigação sobre as representações sociais de mulheres
submetidas à revascularização do miocárdio (RM) sobre seu corpo e as repercussões para a
sexualidade. Detivemo-nos aqui a analisar as representações sociais de mulheres sobre seu
relacionamento com o parceiro (relação conjugal) após a cirurgia, expressas através de
desenhos-estória. A população da pesquisa foi composta por mulheres que realizaram cirurgia
de revascularização do miocárdio e estavam em consulta de revisão cirúrgica na unidade
ambulatorial do campo de pesquisa no período de coleta de dados. A amostra foi composta
por 25 mulheres. 72% da amostra pertenciam à faixa etária igual ou superior a 55 anos.
Apreende-se a partir dos desenhos-estórias com tema dessas mulheres, que os aspectos sobre
o relacionamento conjugal foram ancorados nas dimensões afetiva, física, comportamental e
psicossocial, expressando representações oriundas de produções escritas e verbalizações das
mesmas. Através dos grafismos, observamos que existem características inconscientes de
modo coletivo, em decorrência do processo de hospitalização e da recuperação pós-cirúrgica.
As representações apreendidas nos grafismos sobre as questões pertinentes ao relacionamento
perpassam todas as produções gráficas e estórias. As categorias apreendidas a partir dos DE,
que se traduzem nas representações sobre a relação conjugal após a cirurgia de
revascularização do miocárdio: 1- A vida como ela é; 2 - Uma vida nova e 3-A vida

1

Trabalho é decorrente do banco de dados do Grupo Sexualidades, Vulnerabilidades, Drogas e Gênero como
resultado da tese de doutorado intitulada: “Representações Sociais de mulheres submetidas à revascularização do
miocárdio sobre seu corpo: repercussões para a sexualidade” de autoria da Drª Gilmara Ribeiro Santos
Rodrigues. Tese orientada pela Profª Drª Mirian Santos Paiva, professora do programa de pós-graduação da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia.
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continua. As RS evidenciaram valores, ideias e práticas das mulheres submetidas à RM no
seu grupo de pertença social. Conhecer as RS das mulheres revascularizadas do miocárdio
sobre sua relação conjugal após a RM, contribui para individualizar o cuidado na perspectiva
da integralidade, por incluir a sexualidade no cuidado em saúde, o que colabora com a melhor
resolubilidade dos problemas e dúvidas apresentadas pelas mulheres. Assim como, poder-se-á
ajustar as orientações em saúde para cada sexo, em especial o feminino, interferindo assim na
aderência às orientações do tratamento e na qualidade de vida dessas pessoas, aprimorando o
cuidado de enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem, Cirurgia cardíaca, Gênero, Relação conjugal, Representações
Sociais.

Introdução
O presente estudo é parte de uma investigação sobre as representações sociais de mulheres
submetidas à revascularização do miocárdio (RM) sobre seu corpo e as repercussões para a
sexualidade. Detivemo-nos aqui a analisar as representações das mulheres sobre o
relacionamento com o parceiro (relação conjugal) após a cirurgia, expressa através de
desenhos-estória. Percebemos que as mulheres enfrentam a realização da RM com
consequentes e importantes mudanças em seu cotidiano, nas diversas esferas. As alterações
mais evidentes em suas narrativas relacionam-se à autoimagem, à autoestima, ao trabalho, à
vida social e familiar e, à sexualidade e relação conjugal. Descobrir as representações sobre o
relacionamento conjugal das mulheres submetidas à cirurgia do miocárdio possibilita entender
suas práticas após a cirurgia e a sua forma de se relacionar com o outro como sujeito afetivo,
cognitivo e social. Conhecer as expectativas das mulheres e suas representações é primordial
para entender as suas identificações e relações pessoais e grupais, contribuindo para a
constituição de práticas assistenciais específicas para cada necessidade apresentada
(RODRIGUES, 2013). Para Ziviani, Féres-Carneiro e Magalhães (2012) o casal contém dois
sujeitos, duas identidades individuais que, na relação amorosa, convivem com uma
conjugalidade ou identidade conjugal. E essa conjugalidade, assim como a sexualidade do
casal, pode ser afetada ou não, e pode contribuir com a recuperação ou a ressignificação do
corpo da mulher após a revascularização do miocárdio. Sendo assim, o objetivo desse estudo
é analisar as representações sociais dessas mulheres sobre sua relação conjugal após a RM.
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Referencial teórico
As doenças cardiovasculares vêm se tornando causa de elevados custos socioeconômicos,
principalmente pelo caráter crônico e incapacitante e por suas características de abrangência
populacional, transformando-se em alvo de interesse de pesquisadores e gestores das políticas
de saúde (BRASIL, 2010). Dentre essas destaca-se o infarto agudo do miocárdio (IAM), que
muitas vezes requer como tratamento a cirurgia de revascularização do miocárdio (RM).
Nesse contexto, o índice de mulheres que sofrem IAM e requerem a cirurgia, vem
aumentando, principalmente após os 55 anos de idade, quando devido a menopausa há a
diminuição do estrógeno. Ao utilizarmos a TRS buscamos compreender a realidade cotidiana
das mulheres que realizaram a RM, ancorada no seu contexto social e cultural, sem isolá-la da
sua história de vida. A TRS foi introduzida na psicologia social por Serge Moscovici, na
França, na década de 1960, por meio do estudo La Psychanalise, son image et son public. Para
Rodrigues (2008), as mulheres após a cirurgia de RM apresentam um discurso que demonstra
maior dificuldade de recuperação e ajustamento social, impedindo a aceitação da condição de
ser cuidada, desconforto por não desempenharem, mesmo que temporariamente, suas
atividades sexuais, domésticas, laborais e de cuidadoras. Essa dificuldade em aceitar ser
cuidada pode estar relacionada ao fato de que socialmente, os homens sempre foram
acostumados a serem cuidados, enquanto as essas mulheres não têm o hábito de se permitir
serem cuidadas, pois o papel atribuído ao sexo feminino é o de cuidadora.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa fundamentada da Teoria das Representações Sociais
(TRS). A coleta de dados ocorreu em um ambulatório de um hospital público e de referência
em cardiologia no estado da Bahia, sediado na cidade de Salvador. As mulheres participantes
da pesquisa foram entrevistadas e responderam a técnicas projetivas de coleta de dados, o
teste de associação livre de palavras e o desenho estória com tema. Para este trabalho foram
utilizados os dados referentes ao desenho-estória com tema, nos detivemos a descrever os
desenhos e expor as histórias escritas pelas participantes decorrência da norma de não
inclusão de figuras. A aplicação do Desenho-Estória com Tema consistiu em solicitar a
realização de um “desenho que representasse o relacionamento com o parceiro e a vida sexual
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de uma mulher operada do coração”, depois escrever abaixo da produção gráfica uma estória
relacionada ao desenho. A criação do desenho foi individual, utilizando-se lápis coloridos. A
análise dos desenhos-estórias com temas foi realizada mediante o modelo proposto por
Coutinho (2001). A pesquisa foi desenvolvida com base nas normas e diretrizes da pesquisa
com seres humanos, estabelecidas pela Resolução 196/ 96, usando o protocolo de
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos (BRASIL, 1996). A coleta de dados foi iniciada
após a aprovação pelo comitê de ética, conforme processo sob o número 69/2011.

RESULTADOS e DISCUSSÃO
A população da pesquisa foi composta por mulheres que realizaram cirurgia de
revascularização do miocárdio e estavam em consulta de revisão cirúrgica na unidade
ambulatorial do campo de pesquisa no período de coleta de dados. A amostra foi composta
por 25 mulheres. Quanto à idade, 72% da amostra pertenciam à faixa etária igual ou superior
a 55 anos. A partir dos desenhos-estórias com tema dessas mulheres, os aspectos sobre o
relacionamento conjugal foram ancorados nas dimensões afetiva, física, comportamental e
psicossocial.
A seguir serão apresentadas as categorias apreendidas a partir dos D-E, que se traduzem nas
representações sobre a relação conjugal após a cirurgia de revascularização do miocárdio:
categoria 1- A vida como ela é; 2 - Uma vida nova e 3-A vida continua.
Categoria 1 – A vida como ela é
A separação do casal ocorre por parte da própria mulher perpassada por medo ou
rebaixamento da estima, ou pelo companheiro por não se sentir capaz de viver com uma
mulher operada. Os D-E com tema de nº 7 e 12, relacionados às dimensões afetivas e
psicossociais, permitem perceber que tanto o conteúdo temático, quanto à disposição dos
grafismos objetivaram os aspectos sobre o relacionamento e/ou situação conjugal, através da
separação e abandono. Na expressão gráfica a separação e o abandono são evidenciados pela
existência de espaço entre o casal, como no D-E 12 em que uma linha reta, reforça, ainda
mais, a existência desse hiato.
História 12
A vida como ela é
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- Este momento eu estava precisando de você, e você me abandonou
por quê? - Porque você está operada. - Mas não precisava porque
tanta gente operada que é casada e feliz. - Mas eu não me sinto capaz
de ter uma mulher operada. (E.15)

A maioria dos estudos revela que o medo, a dor, o sofrimento e a morte são as imagens e
representações mais comuns diante de uma cirurgia cardíaca. Essas emoções são coletivas e
não individuais. Dessa forma, elas são o produto de representações da doença, que surgiram
historicamente, mas que ainda hoje circulam no meio científico, nos meios de comunicação
de massa e no pensamento popular (FARIA; BELLATO, 2009).
História 13
Mulher separada do marido
Por medo e preconceito de si própria. (E.13)

Em suma, nesta categoria o campo semântico das representações do relacionamento e situação
conjugal foi estruturado nas dimensões afetiva e psicossocial, trazendo o retraimento,
isolamento e abandono como elementos significativos. Esses aspectos se mostraram
diretamente relacionados ao rebaixamento da estima, acompanhado de tristeza e ao
sentimento de rejeição.
Categoria 2 – Uma vida nova
Nesta categoria foram alocados os D-E com tema nº. 9 e 11, que trazem as RS da relação
conjugal ancoradas nas dimensões física e comportamental e objetivadas através das ideias
que envolvem: medos, dúvidas, vergonha da cicatriz deixada pela RM e a barreira física
colocada pelo companheiro.
História 9
Uma vida nova
A mulher após a cirurgia do coração tem muitas dúvidas e medo, fica
sem saber se pode ter uma vida normal, tem medo de fazer sexo e tem
vergonha do corpo marcado da cirurgia, tem que ter paciência. (E05)
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O D-E com tema nº 9, mostra uma figura feminina ao lado de uma masculina, muito embora
demonstre estarem juntos, existe um espaço entre os dois. O fato de as figuras se encontrarem
de frente, indica a aceitação de si mesma, boa evolução psicossexual e relacionamento com o
mundo exterior de modo aberto e franco. Acima da cabeça da figura feminina se encontram
quatro pontos de interrogação e quatro corações em vermelho. O que nos remete ao conteúdo
da estória, que retrata medo e muitas dúvidas. Os braços e as pernas das duas figuras em
forma de uma linha marcam sentimentos de inadequação no contato com as pessoas
(RETONDO, 2000; BUCK, 2009). É possível que tais fatores se justifiquem em função da
experiência de adoecimento e a submissão da RM, assim como, das dúvidas que permeiam o
processo de recuperação. Após a cirurgia de RM, a preocupação com a relação afetiva é
intensa e a cessação das atividades sexuais se dá por diversos motivos, como o medo que o
parceiro tem de afetar a saúde e recuperação da sua companheira.
História 11
Recomeço
Sempre fomos muito unidos. Tipo irmãos. Até que um dia apresentei
uma forte dor no peito. Sendo levada para a emergência, foi
necessário realizar cirurgia cardíaca. Vários dias de preocupação e
muito carinho e proibição. Dois meses após a cirurgia o companheiro
não aceitava o contato físico com medo de prejudicar a sua amada.
Só depois de 8 meses ele se entregou a mim novamente e graças ao
bom Deus e aos médicos, e o carinho do companheiro eu estou bem e
a vida voltou ao normal. (E.10)
No D-E com tema nº 11, o grafismo em forma de palitos está relacionado a dificuldades nas
relações interpessoais, ou sentimentos de rejeição. A ideia de movimento das figuras é
demonstrada pela disposição da figura em forma de ‘tirinhas’. Encontram-se juntos no início
da caminhada, em seguida aparecem separados e, finalmente, juntos. O que permite
compreender que por ocasião do adoecimento, hospitalização e recuperação, houve um
distanciamento entre um e outro. O tamanho diminuto do grafismo, disposto na parte inferior
da folha, é um dos fatores que chama a atenção, assim como ausência de aspectos
importantes, como o rosto. A relação entre o tamanho de uma produção gráfica e o espaço
disponível para sua elaboração, “é sugestivo em relação à maneira pela qual o sujeito está
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reagindo às pressões ambientais” (HAMMER, 1991, p. 75). Os olhos simbolizam o contato
com o mundo, a percepção da realidade, o controle e a discriminação perceptiva. Sua omissão
sugere vergonha e imaturidade social. As mãos simbolizam um instrumento refinadíssimo
para a ação ofensiva ou defensiva do ego. Por serem membros de contato e manipulação do
corpo, revelam o nível de aspiração da pessoa, sua confiança, culpa ou conflito das relações
interpessoais, além das realizações pessoais. Sua omissão sugere, falta de confiança nos
contatos sociais, retraimento e possibilidade de contato limitada. Os pés representam o
contato com a realidade e as atitudes diante das situações impostas pela vida. Sua omissão
possui correlação com insegurança no caminhar, timidez, falta de autonomia e sentimento de
menos valia (RETONDO, 2000; BUCK, 2009). As alterações físicas no corpo dessa mulher
marcam significativamente a maioria delas, com um sentimento de inadequação aos modelos
de corpo e feminilidade socialmente aceitos. Ao se perceberem distantes da norma social,
essas mulheres experimentam o sentimento de vergonha do próprio corpo; e por apresentar
uma cicatriz, percebem-se diferentes de outras mulheres. Ainda que se sintam melhores, essa
nova fase é assinalada por diversos temores. Após eventos traumáticos e/ou cirúrgicos, as
mulheres temem perder a feminilidade, sensualidade e poder atrativo frente ao parceiro
(ALMEIDA, 2006). Segundo Souza (2004), o fato da mulher não aceitar sua nova situação e
aparência poderá trazer-lhe dificuldades no campo social e sexual, fazendo-a preocupar-se em
esconder o corpo do olhar ou contato com o parceiro, tornando o sexo, neste contexto, um ato
cercado de apreensão e fuga.
Categoria 3 – A vida continua
Nesta categoria, foram alocados os D-E com tema nº 3 e 4, que abordam os aspectos afetivos.
Percebemos que o grafismo e o conteúdo temático objetivaram o relacionamento conjugal de
modo positivo, demonstrado pelos sentimentos de companheirismo e apoio, dispensados por
seus cônjuges. Na expressão gráfica, estes sentimentos são objetivados através de um casal,
sempre de mãos dadas, pelo aspecto facial retratados de modo coeso, harmônico, utilização e
disposição cromática de modo equilibrado, não omissão partes das figuras. Esses aspectos
denotam boa energia, vitalidade, perseverança, equilíbrio emocional e mental (RETONDO,
2000; BUCK, 2009).
História 3
O casal passeando
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Um casal passeando no jardim, conversando e se desejando, só está
esperando a recuperação para começarem a vida sexual. (E12)
O desenho 3 apresenta conteúdos relacionados ao ‘estar junto’, de mãos dadas, o que denota
movimento, ou seja, uma caminhada em que o parceiro a conduz sobre a linha de solo,
permitindo inferir acolhimento e amparo no processo de recuperação pós-cirúrgica. O
desenho está grafado quase em sua totalidade com a cor azul-claro, a exceção, é feita apenas
ao cabelo, que está grafado em preto. De maneira geral, as cores típicas para o desenho do
contorno de figuras humanas são a preta e a marrom, geralmente, essa cor é preferida de
pessoas calmas, seguras, equilibradas e mais controladas (RETONDO, 2000). No processo de
ressocialização, a família tem um papel de destaque, principalmente o parceiro, ficando
evidente nas representações das informantes do estudo a necessidade de contar com o apoio e
compreensão por parte do companheiro.
História 4
Companheirismo e apoio
Para a mulher operada do coração fica o medo e o companheiro tem
que ter uma paciência e apoiar em tudo, quando pode contar com as
pessoas é mais fácil. Depois de algum tempo a vida sexual fica quase
a mesma coisa. (E. 08)

O traçado 4 foi realizado de modo simétrico, uso adequado e apropriado de detalhes
denotando uma representação realista e a necessidade de perspectiva, ou seja, tais aspectos
permitem ao sujeito julgar, de modo eficaz, a solução de problemas relacionados à vida diária.
O desenho é retratado por uma figura feminina e outra masculina, denotando um casal, por
estarem de mãos dadas, um ao lado do outro. A distribuição cromática é harmoniosa, além
disso, a posição relaxada e flexível dos braços indicam bom ajustamento (BUCK, 2009).
Todavia, o conteúdo da estória mostra de forma clara, que a compreensão por parte do
companheiro acerca de sua condição clínica está diretamente relacionada ao seu processo de
recuperação, o que vir a diferir no relacionamento conjugal após esta fase. Há que se
considerar que diferentes relações conjugais dão diferentes desfechos às histórias das
mulheres e sua vida sexual e relacionamento após a RM.
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Considerações finais
As RS evidenciaram valores, ideias e práticas das mulheres submetidas à RM no seu grupo de
pertença social. Este estudo possibilitou um olhar que consentiu evidenciar o modo como se
organizam as relações conjugais, no contexto de gênero, e suas interferências na formação da
identidade feminina, na vivência sexual e relacional com as outras pessoas após a cirurgia.
Conhecer as RS das mulheres revascularizadas do miocárdio sobre sua relação conjugal após
a RM contribuirá para individualizar o cuidado na perspectiva da integralidade, ao incluir a
perspectiva da sexualidade no cuidado em saúde, o que poderá colaborar para a melhor
resolubilidade dos problemas e dúvidas apresentadas pelas mulheres. Assim como, poder-se-á
ajustar as orientações em saúde para cada sexo, em especial o feminino, interferindo assim na
aderência às orientações do tratamento e na qualidade de vida dessas pessoas, aprimorando o
cuidado de enfermagem.
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DESAFIOS NA ABORDAGEM DA SEXUALIDADE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
DE PROFESSORAS DE CIÊNCIAS
SANTOS, Sandro Prado - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP/UFU

Resumo
Os dados apresentados neste artigo constituem-se em considerações acerca da importância de
se pensar a discussão da sexualidade, no âmbito escolar. O entendimento da sexualidade a
partir de uma perspectiva sócio-histórica e cultural, na qual ela é tomada como uma
construção social nas experiências dos sujeitos está pautado nas elaborações de Louro
(1998/2001); Britzman (1996); Weeks (2007); Felipe (2000/2008); Meyer (2008), dentre
outros/as. Nesse contexto, a sexualidade como todo fenômeno do campo social, suscita a
construção de um processo representacional dos sujeitos. Apropriamos da Teoria das
Representações Sociais (RS) a partir das colaborações de Moscovici (1978), Jodelet (2001) e
Spink (2004) como construções simbólicas dos sujeitos em interação com os objetos de
representação e na relação com outros. Dessa forma, uma representação se edifica na
experiência concreta e no cotidiano do indivíduo e é mediada pela linguagem. Para tanto
buscamos apreender e analisar as Representações Sociais de Sexualidade presente nos
discursos de professoras de Ciências da educação básica de uma escola pública mineira.
Usamos como estratégia metodológica a investigação qualitativa, utilizando como ferramenta
de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e análise de conteúdo. As representações
expressas evocam que a limitação ao tratamento da temática sexualidade no espaço escolar, é
devido à carência de recursos humanos, espaço físico e material didático para abordagem da
temática. Sendo assim, recorrem aos profissionais da área, sobretudo médicos com palestras e
ações pontuais. Permeado com tal contexto, as representações das professoras remetem ao
sentimento de dificuldade de abordagem da temática, devido às limitações da instituição,
resistências familiares, dificuldades pessoais e necessidade de formação. A partir desses
resultados, foi possível perceber a necessidade de oportunizar espaços de discussões e
diálogos relativos às leituras e representações de sexualidade presentes nas práticas escolares
da educação básica, bem como reflexões e formação dos/as professores/as. Em função da
impossibilidade de abarcar toda a complexidade dos processos que permeiam o estudo das
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representações e sua articulação com a sexualidade, afirmamos que as reflexões expostas
devem ser entendidas como ponto de partida para novas discussões e problematizações.
Palavras-Chave: Representações Sociais. Sexualidade. Ensino de Ciências

Introdução
As pesquisas na área acadêmica que estudam, discutem, refletem e problematizam a temática
sexualidade tem mostrado o quanto às questões sexuais permeiam o cotidiano escolar, bem
como a relevância de trabalhá-las nos conteúdos em sala de aula (BRITZMAN, 1996;
LOURO, 2000; MEYER, 2008). Tal necessidade é corroborada pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), que coloca a sexualidade e a Orientação Sexual como tema transversal
(BRASIL, 1997). Entretanto, historicamente a comunidade escolar vem delegando às
professoras e professores de Ciências e Biologia a responsabilidade pelas práticas de
Educação Sexual na escola, bem como a tarefa de discutir quaisquer situações que envolvam
manifestações da sexualidade.
Nesse sentido, e, entendendo que o/a professor/a de Ciências no contexto escolar poderá
desempenhar o papel de orientador/a sexual, devemos também considerar e, igualmente,
conhecer quais as representações, de tal temática, dos sujeitos que, justificando a constituição
desta pesquisa. Entendendo tal questão, nossa pesquisa procura apreender e analisar as
representações sociais de sexualidade presente nos discursos das professoras de Ciências da
educação básica da rede pública Municipal de uma cidade mineira.
Ao fazer o uso do referencial teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais
(TRS), na perspectiva moscoviciana, entende-se que o desvelamento das Representações
Sociais (RS) de um grupo ocorrerá a partir do conhecimento de quem é esse grupo, qual seu
conteúdo simbólico e em que contexto está circunscrito.
Neste estudo entendemos a sexualidade numa perspectiva sócio-histórica, cultural e
representacional nas experiências dos sujeitos.

Tecendo considerações teóricas: representações, sexualidade e a formação docente
A Teoria das Representações sociais (TRS) “vem sendo reconhecida pela comunidade
acadêmica como um referencial teórico-metodológico promissor para as pesquisas em
Educação Científica” (SANTOS, 2009, p. 209). As Representações Sociais (RS) são
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construções simbólicas dos sujeitos em interação com os objetos de representação e na
relação com outros mediada pela linguagem (MADEIRA; CARVALHO, 1997).
Segundo Jodelet (2001) “Representação Social é uma forma de conhecimento, socialmente
elaborada e partilhada, com o objetivo prático, e que contribui para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social” (p.22). Nesse contexto, pode-se inferir que as
Representações Sociais se referem ao sentido atribuído a um dado objeto pelo sujeito, a partir
das informações que lhe vêm de sua prática, de suas relações.
A interação com o outro no processo de socialização são relevantes na construção da
identidade sexual, que pode ser explicada por meio da teoria das Reapresentações Sociais de
Moscovici (1978), que ressalta a construção coletiva da Representação como um produto de
interações e dos fenômenos de comunicação, numa dada sociedade e no interior de um grupo
que ele nomeia grupo de pertença, sendo aqui, o grupo de professoras de Ciências.
Compartilhamos com Weeks (2007) quando afirma que a sexualidade, embora tenha como
suporte o corpo biológico, deve ser vista como uma construção social, uma invenção
histórica, pois o sentido e a importância a ela atribuída são criadas em situações sociais
concretas. A sexualidade remete, portanto, a uma série de crenças, representações,
comportamentos, relações e identidades sociais historicamente construídas.
Nesse sentido, a sexualidade é um aspecto central de ser humano durante a vida. Abrange
sexo, identidade e papéis do gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e
reprodução. A sexualidade é experienciada e expressada em: pensamentos, fantasias, desejos,
opiniões, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. É
influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos,
cultural, éticos, legais, históricos e religiosos e espirituais.
Um olhar mais cuidadoso nos mostra que todos os processos educativos sempre estiveram e
estão preocupados em vigiar, controlar, modelar, corrigir, construir os corpos de meninos e
meninas, jovens, homens, mulheres. Os corpos foram e são objeto da mais meticulosa
atenção, não apenas da escola, mas de várias instâncias sociais.
Eles são o alvo central de muitas pedagogias culturais que, além das instituições escolares e
por vezes de forma mais sedutora e eficiente do que essas, veiculam saberes, transmitem
valores e, efetivamente, acabam por “produzir” os sujeitos sociais. Nesse processo, as
dimensões de gênero e de sexualidade usualmente se tornam alvo de atenção privilegiada.
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Dessa forma, quando se pensa em trabalhar as representações de sexualidade é importante
levar em consideração os aspectos emocionais, socioculturais e históricos. Sabe-se que o
entendimento biológico, apesar de importante, é insuficiente para a compreensão total da
temática, devido seu caráter multidimensional.
Sua importância em nosso estudo justifica-se por ser a primeira inscrição legal referente às
discussões sobre sexualidade e gênero no contexto escolar, determinando ser a escola
responsável por desenvolver uma ação crítica, reflexiva e educativa com relação ao tema, já
que são questões trazidas pelos/as alunos/as para seu interior (BRASIL, 1997).
Entretanto, a literatura apresenta que o corpo docente não se sente devidamente preparado
para lidar com situações ou debates que envolvam a sexualidade e as relações de gênero, uma
vez que esses conceitos são indissociáveis (FELIPE, 2008).
Nesse contexto, percebemos a necessidade de formação dos/as educadores/as para trabalhar
com o tema, que se reflete até os dias atuais.

Procedimentos metodologicos
A pesquisa em Representações Sociais possui necessariamente uma natureza qualitativa, uma
vez que, se compromete com situações sociais e complexas que garantem o acesso às
condições de sua produção (SPINK, 2004). Nesse contexto, tal pesquisa, de caráter
qualitativo, postula sua inserção no campo da Teoria das Representações Sociais em sua
articulação com a sexualidade, que possibilitará uma aproximação com a subjetividade dos
sujeitos pesquisados, e, portanto acesso às suas representações.
Optamos por realizar esta pesquisa com um público alvo composto por quatro professoras de
Ciências, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública mineira.
Identificamos as professoras com letra inicial “P” acrescida de sequência numérica. Os
sujeitos da pesquisa são do gênero feminino, com faixa etária entre 24 a 41 anos e possuem
entre 2 a 12 anos de experiência e/ou atuação profissional na área de Ciências.
O instrumento de coleta de dados consistiu em entrevistas semi-estruturadas e os dados foram
analisados à luz da análise de conteúdo, segundo Bardin (1977). Os dados coletados foram
agrupados e organizados em categorias de análise. Para esse trabalho discutiremos apenas
uma categoria.
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Trabalho com Educação Sexual
É consenso que as questões relativas ao corpo, gênero, sexualidade e papéis sociais devem ser
trazidas para sala de aula, dado o impacto que provocam na vida dos alunos (SANTANA;
WALDHELM, 2009, p.6, grifos nossos).
Percebemos este fato quando as professores mencionam que a sexualidade encontra
permeabilidade no contexto escolar, essa é notada nos comportamentos, diálogos e atitudes
dos alunos. São enfáticas ao dizerem que a escola precisa abrir espaço de diálogo para tratar
da temática. Este dado se confirma a seguir com o depoimento de uma professora quando ele
diz:
Nos próprios alunos que trazem revistas “pornôs” para dentro da
sala de aula, fazem desenhos de gestos obscenos (homens e mulheres)
no caderno, fazem comentários entre si, etc.(P.4)
Nesse sentido, a escola é uma instituição social que está envolvida com as formas
culturais e sociais de vivermos e constituir nossas identidades de gênero e nossas identidades
sexuais (LOURO, 1998). Dessa forma, é indispensável admitirmos que a escola representa
um espaço sexualizado e generificado.
É perceptível, no contexto escolar, que historicamente a comunidade escolar vem delegando
às professoras e professores de Ciências e Biologia a responsabilidade pelas práticas de
Educação Sexual na escola, bem como a tarefa de discutir quaisquer situações que envolvam
manifestações da sexualidade, conforme reforçado por Santana e Waldhelm (2009).
Entretanto, nenhuma das professoras entrevistadas se colocou favorável à responsabilidade,
somente dos/as professores/as de Ciências e Biologia, pelas práticas de Educação para a
sexualidade na escola. Esta representação é reforçada pelos PCN’s (BRASIL, 1997).
Dessa forma, os PCNs vêm com a proposta de que a orientação sexual seja discutida na
escola, “mas não apenas em uma disciplina específica, instituindo uma voz autorizada, mas
como um tema que perpasse todas as áreas do saber, sendo discutida dessa forma nas diversas
disciplinas” (BARROS; QUADRADO; RIBEIRO, 2009, s/p), destacamos que essa
argumentação, conforme mencionamos anteriormente é legitimada pelas professoras.
Na entrevista, indagadas sobre como orientariam um outro/a professor/a de uma outra área
para desenvolver um projeto de “Educação Sexual” na escola, percebemos que a busca de
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profissionais da área, sobretudo médicos, palestras e ações pontuais foram aspectos
evidenciados por duas professoras.
Assistir um filme sobre sexualidade que envolve os homo e hetero
sexual e uma palestra com amostra de preservativos e um debate
entre os alunos. (P2)
Primeiramente eu iria orientá-lo a procurar se informar sobre o tema,
depois procurar ouvir os próprios alunos para saber quais as dúvidas
que eles têm com relação a este assunto. E por último, pediria a ela
que procurasse um profissional da área para ministrar uma palestra
ou até um seminário sobre sexualidade. (P4)
Segundo Felipe (2008), conforme mencionado anteriormente, quando falamos em Educação
Sexual no âmbito da escola, em geral nos reportarmos a experiências muito pontuais e
esporádicas, que se pautam basicamente pelo viés da prevenção, ressaltando os processos
biológicos que envolvem tais situações, e, nesse contexto remete-se ao campo médicopsiquiátrico, reforçando a indicação de profissionais da área médica como voz autorizada no
tratamento da sexualidade.
Além de ações pontuais e palestras com profissionais da área médica, as professoras
mencionaram que caso fossem solicitadas na construção de um projeto acerca da temática
sexualidade, utilizariam a: vídeos, pesquisas na internet, trabalhos em grupo, oficinas, filmes,
tipos de preservativos, bem como depoimentos e entrevistas de pessoas que sofreram
discriminação em relação a sua orientação sexual.
Conforme as entrevistas seguintes:
Fazer um levantamento de quais dúvidas esses adolescente possuem.
E o que eles querem saber (P1).
Uma das orientações seria primeiro a teoria, segundo aplicar prática
e pedir para os alunos fazer um trabalho em forma de pesquisa. (P3).
Percebemos que as educadoras têm interesse pela temática e em abordá-la no cotidiano, mas
sentem falta de apoio da família, falta de um profissional especializado e subsídio da escola.

1820

Elas se referem aos entraves colocados pela família que, arraigada em seus valores, muitas
vezes não é favorável à discussão da temática com seus filhos, as professoras afirmaram que:
Os pais que não conversam com os seus filhos sobre sexo e não
concordam que os professores debatam este assunto (sexualidade) na
sala de aula. (P2)
Gostaria somente que houvesse uma maior aceitação dos pais,
colegas (é que muitas vezes não aceitam as opções sexuais dos seus
colegas), e uma parceria entre a escola e a família. (P4)
Diante desses apontamentos, inferimos que as professoras representam que um dos problemas
e/ou limitações de trabalhar o tema sexualidade nas escolas, são os pais. Isto acontece por
várias concepções dos pais já formadas sobre o assunto, tais como: meu filho não tem idade
para discussão do assunto, a religião que seguimos não permite, discutir sexualidade está
induzindo meu filho a praticar sexo e vários outros.
Além dessas barreiras que limitam o trato da temática sexualidade no espaço escolar, as
professoras mencionaram carência de recursos humanos, espaço físico e material didático
para abordagem da temática. Dessa forma, as professoras declaram que:
Uma das dificuldades é em relação à prática, pois falta espaço físico
adequado e material para uma boa aula adequada. (P3)
A necessidade de espaço físico e material didático para um bom desenvolvimento da
Orientação Sexual nas escolas é de fundamental importância, mas infelizmente a maioria das
escolas não possui estes recursos disponíveis, já que a sexualidade em nossas escolas não é
levada a sério, dificultando assim a realização da mesma. .
Diante das falas apresentadas cabe concordar que as representações expressas remetem ao
sentimento de dificuldade de abordagem da temática, devido às limitações da instituição,
resistências familiares, dificuldades pessoais e necessidade de formação. Enfim tudo isso nos
leva a considerar a necessidade urgente da formação de professores/as.

Considerações finais
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Ao privilegiar as representações sociais a pesquisa possibilitou reflexões sobre o pensamento
das professoras ao lidarem com situações envolvendo a sexualidade em seu cotidiano.
Nesse contexto, esse trabalho nos possibilitou ver a necessidade da sexualidade na formação
docente. A sexualidade é uma das questões que mais tem trazido dificuldades, problemas e
desafios aos educadores no seu trabalho cotidiano de ensinar.
Em função da impossibilidade de abarcar toda a complexidade dos processos que permeiam o
estudo das representações e sua articulação com a sexualidade, afirmamos que as reflexões
expostas devem ser entendidas como ponto de partida para novas discussões e
problematizações. Esperamos que a pesquisa possa contribuir para oportunizar espaços de
discussões e diálogos relativos às leituras e representações de sexualidade presentes nas
práticas escolares da educação básica, bem como colaborar na reflexão e formação dos/as
professores/as, levantando subsídios para a construção de propostas pedagógicas inclusivas.
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Resumo
O advento da Aids influenciou os modos de pensar e agir das pessoas no que se refere à
sexualidade, a sua e a dos outros, mantendo, cristalizando ou transformando representações.
Houve, de um lado, aspecto positivo pela retomada da sexualidade como objeto do cuidado
humano, e de outro, negativo, por ser utilizada como objeto para reforçar estigmas e a
discriminações de grupos sociais, como o de pessoas com transtornos mentais (PTM). Nesse
leque, encontram-se profissionais de saúde mental que apresentam limitações e dificuldades
em lidar com a sexualidade destas pessoas e reconhecê-la como aspecto importante da
assistência. Que representações têm sobre a integralidade da assistência e o cuidado que inclui
a sexualidade de PTM? O presente estudo teve como objetivo interpretar representações de
profissionais de saúde mental acerca da integralidade na abordagem à sexualidade de PTM.
Trata-se de estudo qualitativo, aprovado pelo COEP/UFMG e fundamentado em noções de
Representações. Foram realizados seis grupos focais com 54 membros das equipes dos
serviços de saúde mental da rede pública de Minas Gerais. Para interpretação dos dados foi
realizada Análise Estrutural da Narração, que apontou representações que distanciam os
profissionais da integralidade da assistência, no cotidiano dos serviços de saúde mental. Há
negação da sexualidade das PTM, pois se considera relação sexual de pessoas com transtornos
mentais “fora do normal”, por serem “promíscuos”, “hipersexualizados” e “incapazes de
tomar decisões corretas”. Os profissionais consideram que a gestão da vida sexual dessas
pessoas é dificultada pela “própria loucura”, o que resulta na necessidade de serem
reprimidas. Sobre o assunto sexualidade, além da repressão, prefere-se o silêncio e o
distanciamento, pois é visto como temática “proibida” e “vergonhosa”, apesar de alguns
profissionais se confrontarem a esta posição, insistindo na importância de que algo deve ser
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feito por ser assunto corrente para as PTM. Porém, de modo geral, diálogos com os usuários
sobre sexualidade são quase inexistentes, paralelamente à representação de que a
integralidade do cuidado é prejudicada devido às condições da “própria loucura” dessa
clientela. Os resultados mostram que, na assistência às PTM, os profissionais carregam
estereótipos fundados no senso comum, que não são efetivamente modificados ou
questionados, devido à falta de capacitação específica, que deveria se iniciar desde os cursos
de graduação, além de capacitação permanente nos serviços. As tecnologias para tal
assistência são fundamentais para que também o profissional seja capaz e se sinta amparado
em competências que determinam maior vínculo com os usuários dos serviços de saúde
mental e seus familiares.
Palavras-chave: Saúde Mental, Sexualidade, Saúde Pública, Pesquisa Qualitativa.

Introdução
Entre 2003 e 2008, após aprovação do projeto pelo Ministério da Saúde, em edital de 2002,
foi realizada pesquisa multicêntrica nacional intitulada “Pesquisa em Soroprevalência de Aids
na Saúde Mental” (PROJETO PESSOAS), com desenvolvimento de piloto entre 2003 e 2005,
e lançamento do projeto nacionalmente ainda em 2005, com a inclusão de mais de duas mil
pessoas acompanhadas em instituições públicas de atenção em saúde mental no Brasil. Os
objetivos foram estimar indicadores de magnitude, transcendência e vulnerabilidade, de forma
representativa para o País, pela análise da prevalência de HIV, sífilis e hepatites B e C, e
avaliação da estrutura dos serviços participantes do estudo, no eixo quantitativo. No eixo
qualitativo, o enfoque foi nos aspectos psicossociais presentes na prevenção e cuidado destes
agravos, sob a ótica das pessoas com transtornos mentais1.
Os resultados do eixo epidemiológico do Projeto PESSOAS evidenciaram que pessoas com
transtornos mentais apresentam taxas de infecção pelo HIV superiores aos da população em
geral1. Identificou-se, ainda, que essa população tem vida sexual ativa, bem como
comportamentos sexuais de risco2. O estudo ainda apontou que 8% dos pesquisados fazem
uso de preservativo em todas as relações, e 40% nunca o utilizaram. Além disso, 30%
assumiram ter relações sexuais em troca de dinheiro ou drogas, e 18% afirmaram ter sofrido
algum tipo de violência sexual. Dentre as instituições pesquisadas, 61,5% tinham pacientes
sabidamente infectados pelo HIV, mas apenas uma minoria dispunha de ações de promoção
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da saúde sexual e disponibilizava preservativos1,2. No que se refere aos resultados do eixo
qualitativo, a pesquisa mostrou que as representações sobre prevenção e cuidado em
IST/HIV/Aids pouco diferem daquelas da população geral, como a possibilidade de cura com
medicamentos comprados em farmácia para algumas (poucas) doenças sexualmente
transmissíveis conhecidas (sobretudo pelos homens). Também há representações de que a aids
é doença que não tem cura e de que o risco de infecção está relacionado à avaliação sobre o
parceiro em “sujo/limpo”, “da zona/direito”, “doente/sadio”, “feio/bonito”, além múltiplas
parcerias/ marido ou companheiro de longa data4.
Os dados encontrados evidenciaram problemática complexa a ser enfrentada pelos
profissionais de saúde, bem como a necessidade de se avançar no conhecimento para a
prestação de uma assistência integral que considere a sexualidade e a saúde sexual também
para este grupo populacional. Assim, foi organizado novo projeto de pesquisa, o Projeto
PESSOAS II4, com o objetivo de analisar a situação de serviços de saúde mental em uma
região do Brasil, o estado de Minas Gerais, com a coleta de dados realizada entre 2010 e
2011. É no eixo qualitativo do projeto PESSOAS II que o presente estudo se inscreve.
Estudos5-7 mostram que pessoas com transtornos mentais são vistas como assexuadas ou com
uma sexualidade que deva ser reprimida, o que se acredita ser um aspecto dificultador das
ações de promoção da saúde sexual junto a esse grupo3, tendo em vista ser a sexualidade ser
uma temática considerada um tabu social. Pode-se supor que os profissionais de saúde mental
tragam, para seu cotidiano de trabalho, representações que não necessariamente proveem de
suas bases científicas de formação acadêmica e que fundam estas diversas dificuldades,
incluindo as relacionadas à subjetividade de cada um. Paralelamente, há a consideração de
que a assistência à saúde prestada no país deve ter como eixo a integralidade, considerada
como a capacidade de enxergar o usuário dos serviços como um todo e as ações realizadas
serem um conjunto organizado para responder às suas necessidades. Torna-se relevante,
portanto, considerar as dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde para a
abordagem integral da saúde, que pode incluir aspectos relacionados à sexualidade de pessoas
com transtornos mentais.
Este estudo teve como objetivo interpretar representações de profissionais de saúde mental
acerca integralidade na abordagem a sexualidade de PTM. Espera-se contribuir com
compreensões e interpretações que promovam a reflexão e a construção de novas estratégias
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de atenção à saúde sexual, na perspectiva da integralidade da assistência. Considera-se que
estudos que interpretam aspectos psicossociais, como os das representações sociais, têm
fornecido contribuições significativas para o combate da vulnerabilidade face às IST e
HIV/Aids, pois as pessoas orientam suas condutas a partir de seu repertório de crenças,
valores e atitudes, dentre os quais aqueles sobre sexualidade8-10. Ao expressarem
representações estão apontando suas construções sobre saúde e doença, risco e autonomia nas
vivências, e suas perspectivas como sujeito social e implicação nas atividades profissionais.

Metodologia
Trata-se de pesquisa qualitativa, fundamentada na Teoria das Representações Sociais11,
considerada importante na análise de aspectos sociopsicoculturais que permeiam o processo
saúde-doença-cuidado e suas práticas sociais. Adota-se aqui o termo ‘representações’, uma
vez que toda representação é social12,13, e é construída na interação entre as pessoas e suas
práticas sociais.
Entrevistaram-se, por meio de grupos focais, 54 profissionais que atuam em diversos serviços
de saúde mental da rede pública do estado de Minas Gerais, selecionados por meio de sorteio,
após definição das regiões de saúde do estado e a concordância de participação pelas
gerências dos serviços. Asseguraram-se aos sujeitos o sigilo e o anonimato das informações,
bem como o direito de se negar a participar da pesquisa ou interromper sua participação a
qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (ETIC 322/09) e todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Os profissionais sujeitos desta pesquisa são de diversas formações acadêmicas de nível médio
e superior: enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, técnicos em enfermagem,
dentre outros. Os debates foram gravados em áudio, com a seguinte questão norteadora:
“Falem sobre o que pensam da sexualidade das pessoas com transtornos mentais”. Questões
de relance foram acrescentadas para se manter a discussão do grupo em torno do tema central.
Os dados foram tratados pelo método da análise estrutural de narração14, com os seguintes
passos: transcrição fiel dos relatos gravados em áudio, leitura vertical, análise horizontal
aprofundada, nomeação das sequências e categorização pelos objetos presentes nas falas e
suas justificativas, o que explicitou as representações de cada grupo, análise transversal com
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cotejamento das representações no conjunto do conteúdo dos grupos focais. Estes resultados
forma interpretados e discutidos com o apoio de autores cuja produção inclui discussões sobre
as representações encontradas.

Resultados e Discussões
Nas discussões dos grupos focais, emergiram representações de negação do direito de pessoas
com transtorno mental (PTM) à sexualidade. Os profissionais participantes do estudo não
reconhecem a sexualidade dessas pessoas como natural; mas como diferente, anormal e que
traz medo e repulsa:
A questão da sexualidade na saúde mental é que é de um grupo de pessoas um pouco
diferentes dos outros pacientes em si. Você tem que ficar de cima porque a
sexualidade deles é aflorada demais, sem controle e, às vezes, agressiva. Eles não
são capazes de pensar. Dá nojo, às vezes. Também a gente finge que não vê, que é o
melhor a fazer, muitas vezes.
Predominam, portanto, representações de hipersexualidade e incapacidade de ‘”pensar” dos
PTM, além de busca intensa pelo ato sexual6,9,10, o que define as maneiras como os
profissionais representam a sexualidade dessas pessoas, negando-a como direito, afastando-se
por considerar que não tem jeito de lidar com a situação, ou censurando-a:
A gente tenta controlar a questão assim, de que não tenha ato dentro do serviço e até
a fantasia deles. Tenta sempre ter profissional na convivência, próximo, pra estar
evitando esse tipo de conversa (sobre sexo). A gente orienta. Até questão assim, fora,
a gente tenta evitar esse tipo de comportamento; Um dia eu falei assim: vocês estão
dando beijo aqui dentro? Não pode.

A defesa da proibição de manifestações entre os usuários aparece como a forma mais segura
de se lidar com a sexualidade de pessoas com transtornos mentais, temendo a própria
incapacidade de refletir sobre sexualidade e agir de forma adequada, inclusive discussões
sobre o assunto:
Nós chegamos a conversar entre nós (os profissionais), e aí a gente achou melhor que
não tivesse (possíveis atividades de educação à saúde ou conversas relacionadas à
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expressão da sexualidade entre os pacientes), porque senão todo mundo ia querer
(falar). Ia ser uma confusão danada.
O silenciamento em torno da temática da sexualidade e de suas diferentes formas de
expressão revela representações de profissionais de saúde mental sobre sexualidade como
reduzida ao ato sexual que deve se dar somente “entre quatro paredes” e considerado proibido
ou clandestino para as PTM. Assim, a sexualidade é da esfera da vida privada, não devendo
fazer parte de interferência de outras pessoas ou ser objeto de cuidado e assistência de forma
integral, mas de especialista: “quando há algum problema a gente chama a psicóloga”.
Tais representações residem na associação de sexualidade com aspectos imorais da vida
social, com estereótipos preconceituosos e acentuado viés moralista no que se refere às PTM:
O que a gente percebe é que os pacientes com transtorno mental, muitos quando estão
em surto, apresentam aumento do quadro sexual. Não ligam se tem companheiro ou
não, a promiscuidade é grande, a gente vê alguns casos que não respeita essa
questão.”

Os profissionais expuseram, assim, situações cotidianas nos serviços de saúde mental, que
desvelam representações sobre a sexualidade dos usuários e reforçam a ideia de que é ‘algo
humano, mas diferente de outros humanos’:
Tem uma sedução, você percebe, dependendo do momento do serviço. Se eles estão
com menos roupa, tem aquele... É da vida, é humano. Obviamente que a gente a
percebe maior em alguns casos, um instinto exacerbado. A questão do uso, do abuso
em função do uso, da necessidade da troca do corpo, que é o que eles têm. Sexo, para
eles, é sem pensar em nada.

Estes profissionais parecem se defender daquilo com o qual não conseguem lidar, pois, ao
invés de abordarem a problemática da sexualidade, optam, muitas vezes, por negligenciar a
demanda apresentada pela pessoa por eles assistida:
A gente faz de conta que não vê, mas essas manifestações da sexualidade, elas surgem
de diversas formas. Desde paciente tendo relação com outro paciente dentro do
CAPS; desde um paciente fazendo um balão com o preservativo.
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As representações, entre os profissionais de saúde, sobre o sexo, o ato sexual e o prazer de
pessoas com transtornos mentais foram de vergonha, de proibição e de desajuste. São
representações muito antigas que persistem na cultura sexual atual, também entre a toda a
população15, 16 na qual estão incluídas as próprias pessoas com transtornos mentais, como se
evidenciou no presente estudo.
Desta forma, a negação do direito à sexualidade representação de sexualidade fundada em
‘instinto exacerbado’ das PTM, e concentrada no ato sexual, são representações dos
profissionais de saúde mental que contribuem para o distanciamento, silenciamento e
perpetuação de estigmas e preconceitos, impossibilitando espaço de construção de educação
para a saúde que inclua a sexualidade desses usuários dos serviços de saúde mental. São
posturas que dificultam a expressão dos sujeitos e, consequentemente, uma assistência
adequada, individualizada ou coletiva de qualidade, comprometendo a abordagem integral à
saúde das PTM.

Considerações Finais
Este estudo permitiu evidenciar que os profissionais que atuam nos serviços de saúde mental
possuem representações de negação do direito à sexualidade plena de pessoas com transtorno
mental, devendo sua expressão ser cerceada, independendo da forma. Porém, há vozes
discordantes (poucas), que dizem da importância de se incluir atividades educativas sobre o
tema, mas informam não se sentirem preparados para tal, inclusive para a inserção da
prevenção em HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis junto à esta população.
Os resultados apontam a necessidade de capacitações para os profissionais, com novas
abordagens, considerando os direitos humanos e a integralidade como princípios do cuidado
em saúde mental. Eles evidenciam a importância de se considerar os aspectos psicossociais e
o contexto material de existência dessa população nas ações educativas para que sejam
efetivas. Sugere-se, assim, o desenvolvimento de rodas de conversas entre os profissionais,
para que haja troca e explicitação de dúvidas que propiciem rupturas de estereótipos
traduzidos em preconceitos e até mesmo em atitudes incorretas que prejudicam o cuidado à
pessoa com transtorno mental.
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AÇÕES DA ESCOLA E DA FAMÍLIA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA: REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES DE UMA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
SOUZA, Oralda Carlota Adur de6 – UFPR

Resumo
O cenário da educação brasileira continua preocupante. As pesquisas divulgadas por
instituições especializadas em avaliação na área educacional vêm mostrando, há vários anos,
que grande parcela das crianças, principalmente das redes públicas de ensino, não recebe
educação de qualidade conforme apregoa a legislação pertinente. Dentre as questões que se
evidenciam na atualidade, em relação à aprendizagem das crianças, está o acompanhamento
familiar efetivo nas questões escolares, aspecto este com destaque em inúmeras pesquisas
acadêmicas publicadas. Os meios de comunicação também vêm dando destaque, para essa
questão. Com frequência veiculam-se reportagens e programas com foco nas reflexões com os
familiares dos alunos sobre como se dá o acompanhamento do processo de escolaridade e
como os familiares estão participando desse processo. Este estudo discute as representações
de educadores de uma rede pública municipal de ensino sobre a importância da participação
da família no processo educacional dos filhos, evidenciando aspectos que, na representação
desses educadores contribuem para o melhor desempenho escolar dos alunos. Também
evidenciam ações dos familiares que interferem negativamente no processo de aprendizagem
da criança. A pesquisa realizada mostra que a instituição Escola ainda não desenvolve
atividades suficientes e eficazes para aproximar os familiares da escola. Os dados levantados
evidenciam que a participação da família na aprendizagem se resume ainda no
acompanhamento escolar das tarefas, na avaliação da aprendizagem e no comparecimento à
escola quando assim solicitado ou em eventos especiais aspectos esses, nas representações
dos educadores, ainda muito tímidos em relação ao que realmente esperam dos familiares em
relação ao acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos. As representações dos
educadores de que o sucesso da criança na escola está diretamente relacionado à participação
6
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efetiva da família é um fato que por si só aponta para a necessidade de uma inovação na
relação escola e família.
Palavras-chave: Escola, família, aprendizagem.

Introdução
A Constituição Brasileira, nos artigos 205 e 206, garante o direito ao acesso e à permanência
da criança na escola, tendo em vista o DIREITO à educação de qualidade. Mesmo tendo o
respaldo da legislação, as pesquisas constatam que a educação brasileira está longe de
apresentar qualidade desejada. O relatório da Unesco, publicado em 2012, constata a
deficiência existente na aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental. O relatório do
PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (2012) mostra que o Brasil
apresentou avanços na aprendizagem dos alunos se comparado com resultados dos anos
anteriores, porém, a média esperada para que se compare aos países desenvolvidos está longe
de ser atingida. Há uma projeção para que isso ocorra até 2022.
Diversos fatores interferem no resultado da aprendizagem dos alunos. É possível admitir que
os estudantes apresentem desempenhos diferentes em função da condição socioeconômica,
das condições da própria escola, da formação dos professores; porém, é impossível admitir
que a criança permaneça por diversos anos na instituição escolar e, muitas vezes, saia dela
sem o domínio da leitura e escrita da sua própria língua pátria, e/ou sem ao menos resolver
questões básicas de matemática.
Em resposta ao questionário da Prova Brasil 2011, os professores brasileiros dizem que os
pais de famílias brasileiras são descomprometidos com o sucesso escolar dos filhos e
desconhecedores da realidade dos professores e da educação (Revista Educação, p. 47). Em
contrapartida, outro estudo, este da Organização dos Estados Ibero-Americanos, diz que os
pais brasileiros não estão satisfeitos com a qualidade de ensino recebido pelos filhos. Quem
tem razão?
É inquestionável que avanços vêm acontecendo nas escolas públicas brasileiras, tanto na
estrutura física das instituições escolares como no ingresso de quase todas as crianças entre 6
e 12 anos na escola e, ainda, nos programas de formação continuada de professores. Um
exemplo é o atual programa voltado para o ciclo da alfabetização, o PNAIC – Programa
Nacional para Alfabetização na Idade Certa, que teve a adesão da maioria dos municípios
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brasileiros. Porém isso ainda é uma parte do que precisa a educação das crianças brasileiras.
Muitos outros aspectos devem ser atendidos.

Desenvolvimento
Mesmo não sendo a responsável pela aprendizagem escolar, a família precisa estar ciente da
necessidade da sua participação ativa no processo educacional. Além da presença afetiva é
preciso que esteja atenta em todos os momentos de escolaridade dos filhos, pois a ela cabe a
tarefa de estimular a aprendizagem. Deve ainda interagir com ela nas situações de
aprendizagem do cotidiano, auxiliar quando apresenta dificuldades e, estar em contato
constante com a escola.
Com base em constatações da autora em estudos acadêmicos anteriores 7, e levantamento feito
recentemente junto a outras publicações acadêmicas8, tem-se como tese que a criança que
recebe acompanhamento constante dos familiares tende a apresentar melhores resultados na
sua aprendizagem escolar. Entende-se por acompanhamento constante o envolvimento efetivo
dos familiares nas questões escolares que se inicia pelo conhecimento da proposta pedagógica
da escola, normas e regras estabelecidas na instituição, contato frequente com os professores,
atendimento às solicitações da escola, acompanhamento das tarefas escolares. Além disso, a
presença afetiva dos familiares pode fazer diferença para que a criança se sinta integrada ao
ambiente escolar, tenha melhor autoestima e esteja mais motivada para a aprendizagem.
A família, primeiro núcleo social de convivência, e a escola são os dois contextos que mais
exercem influência no desenvolvimento da criança, pois são os primeiros grupos a fazer a
mediação dela com o meio cultural. Família e escola, portanto, respondem conjuntamente
pela bagagem que essa criança levará para a sua vida adulta.
Considerando a teoria do desenvolvimento postulada por Vygotsky (1998) a criança, ao
nascer, entra imediatamente em contato com um mundo repleto de representações simbólicas.
Para que possa internalizar, em sua consciência, os conteúdos sociais produzidos pela
humanidade, a criança depende dessa mesma sociedade, e da mediação feita pelos adultos
cuidadores (familiares e professores), para construir os significados contidos nas
representações sociais. A criança é concebida como um ser histórico, em etapa peculiar de
SOUZA, O. C. A. de. As representações de educadores sobre aprendizagem de alunos que recebem
acompanhamento da família. Curitiba: UFPR, 2006.
8
ABREU, A. C.; ALEXANDRE, S.; ARAÚJO, M. I.; POCANÇO, A. L. B.; POLONIA, A. C.; SALVADOR, A. P. ; entre
outros.
7
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desenvolvimento e, como tal, integrada ao mundo que a cerca. O seu processo de
desenvolvimento humano vai depender das relações que são estabelecidas com o outro,
principalmente com os adultos mais próximos.
Reforçando o pensamento de Vygotsky, a teoria do desenvolvimento humano de Urie
Bronfenbrenner (BRONFENBRENNER, 2011, p.28), enfatiza que: “A forma, a força, o
conteúdo e a direção dos processos proximais influenciam o desenvolvimento, variando
sistematicamente como uma função articulada das características da pessoa em
desenvolvimento[...]”
Ao se referir à aprendizagem escolar, Bronfenbrenner apresenta uma reflexão sobre a
capacidade de aprender da criança nas séries iniciais do ensino fundamental, relacionando
essa capacidade à forma com que ela é ensinada e também em relação à existência e natureza
de laços entre a escola e a família.
Para levantar o que vem ocorrendo na realidade das escolas públicas municipais, em relação
ao mesossistema9 família e escola, realizou-se o estudo denominado “As representações de
educadores sobre aprendizagem de alunos que recebem acompanhamento da famíla.” Para
Moscovici
As representações sociais devem ser vistas como uma maneira
específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas
ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre
conceitos, que têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo e
introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de
forma significativa. (MOSCOVICI, 2003, p.46)
A pesquisa qualitativa realizada caracteriza-se por um estudo de campo que, conforme Lüdke
e André (1986, p. 11), “[...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados [...]”. A
pesquisa foi realizada diretamente nas instituições de ensino, para o conhecimento das
representações dos professores atuantes em escolas públicas do ensino fundamental, em
relação à importância da participação da família no processo de aprendizagem dos filhos.
Definiu-se como espaço para a pesquisa as dezenove escolas de ensino fundamental da rede
pública de um município paranaense, situado na Região Oeste do estado, com uma população
de aproximadamente 41.000.000 habitantes, em sua maioria descendentes de alemães. Trata9

Mesossistema é o conjunto de microssistemas, constituindo o nicho de desenvolvimento da pessoa em
determinado período (Bronfenbrenner, 2011, p.23)
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se de um município cuja economia é centrada na agricultura, seguida pela pecuária e
indústria.
O critério para a escolha das escolas foi a tipicidade, pois os dirigentes dessa rede de ensino
municipal vêm investindo na relação entre família e escola por acreditarem que este fator tem
influência na melhoria da aprendizagem dos alunos. Fez-se um primeiro contato com o
Secretário Municipal da Educação e integrantes da equipe pedagógica dessa Secretaria, para a
apresentação do objetivo da pesquisa e solicitação de autorização para sua realização,
conforme o Comitê de Ética em Pesquisas da UFPR e, após, com a participação de um
auxiliar de pesquisa, apresentou-se a pesquisa e obteve-se a autorização para a coleta de dados
junto aos diretores das escolas, aos professores e coordenadores das respectivas instituições.
Os participantes da pesquisa tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), que foi lido e assinado por todos, de tal forma a aceitar fazer parte livremente da
pesquisa e autorizar a utilização dos dados coletados na produção de artigos de divulgação,
garantindo o anonimato de todos os envolvidos.

Seleção dos participantes
Os profissionais atuantes nas instituições de ensino fundamental – professores, coordenadores
e diretores – são os participantes desta pesquisa. A escolha ocorreu pelo fato de serem eles os
profissionais que acompanham o cotidiano da criança na escola. Todos os educadores que
fazem parte do quadro funcional das escolas da rede municipal de ensino do município
escolhido, que ocupam as funções acima citadas, foram convidados a responder ao
instrumento de pesquisa. O universo da pesquisa é de, aproximadamente, 200 profissionais.
Desses, 120 demonstraram, inicialmente, interesse em responder ao instrumento. Desse total,
85 pessoas entregaram o instrumento devidamente preenchido. Teve-se, portanto, uma
participação de 71% dos profissionais das escolas do município (professores, coordenadores e
diretores).

Procedimento de coleta de dados
A cada participante foi atribuído um código para referência no corpo do trabalho, garantindo
seu anonimato, como das escolas.
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O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário semiestruturado contendo dez
questões, das quais três fechadas, que delineavam o perfil dos entrevistados; e sete abertas,
que visavam desvelar as representações dos participantes sobre os modelos e os padrões de
famílias dos seus alunos, a representação em relação às ações da escola junto aos familiares
dos alunos e, ainda, sobre a constatação de resultados na aprendizagem dos alunos,
considerando a interferência das famílias.
O questionário foi elaborado de tal forma a possibilitar aos sujeitos respondê-lo
individualmente, sem exigir a presença do pesquisador no momento em que estivesse sendo
respondido. O questionário foi formulado de tal forma que seus dados (corpus)
possibilitassem análise qualitativa para a pesquisa em questão.
A primeira versão do instrumento foi respondida por um grupo piloto, que apresentava as
mesmas características dos sujeitos da pesquisa. Trata-se de um grupo composto por 48
professores, atuantes em escolas de ensino fundamental da rede pública de um município da
Região Metropolitana de Curitiba. Após essa aplicação, o instrumento de pesquisa sofreu os
ajustes necessários para atender os objetivos propostos.

Procedimento de análise de dados
Embora o estudo das representações sociais, geralmente, utilize método próprio, com enfoque
misto (quantitativo e qualitativo), nessa pesquisa optou-se pela análise do conteúdo e enfoque
qualitativo da pesquisa. Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é definida como um
conjunto de técnicas de análises das comunicações em que se busca a identificação de
palavras-chave, as quais reunidas em categorias vão explicitar o conteúdo evidente no
material de pesquisa.
Rizzini et al. (1999, p. 91) aponta que a análise de conteúdo é essencialmente interpretativa,
visto que consiste em “[...] uma técnica de investigação que tem por objetivo ir além da
compreensão imediata e espontânea, ou seja, ela teria como função básica a observação mais
atenta dos significados de um texto”.
A análise foi realizada considerando os seguintes procedimentos:
a) leitura atenta de todas as informações constantes nas respostas; b) codificação das escolas
e dos entrevistados (identificação por letras e números), conforme definido no procedimento
de coleta de dados; c) unitarização dos pensamentos essenciais (unidades de significado),
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relacionando-os com categorias definidas a priori; d) descrição da categorização das unidades
de significado (identificação e classificação das informações) em razão das características
comuns dos elementos; e) sistematização e organização dos dados em cada categoria; f)
análise dos dados sistematizados, estabelecendo relações entre eles e a fundamentação teórica
deste estudo.

Apresentação e análise de dados
Para análise do corpus, as questões foram agrupadas pelas suas semelhanças, em categorias
definidas a priori, ficando assim organizadas: a) categoria 1: relação família e aprendizagem;
b) categoria 2: concepção de família; c) categoria 3: interação escola e família.

Considerações Finais
É função da escola proporcionar à criança situações que possibilitem a aquisição do
conhecimento sistematizado. No entanto, a pesquisa realizada traz como resultado uma visão
de que o processo educacional precisa transcender os muros da instituição de ensino, o que se
pode perceber por meio de respostas como a de uma professora participante: “Quando a
família interage com a escola, acompanhando os avanços e regressos, trabalhos e tarefas da
criança, colabora de forma significativa com a aprendizagem” (E16P53)10. Ser o mediador do
conhecimento é função primordial do professor, porém o interesse pelo processo e
acompanhamento, principalmente o acompanhamento carregado de muito afeto por parte da
família, é de fundamental importância para a segurança, a autoestima e a aprendizagem da
criança.
Pode-se retomar a ideia de que é no plano externo, pelo contato da criança com indivíduos
mais experientes, que os significados são partilhados; e, no plano interno as informações são
transformadas de acordo com aquelas que a criança já possui. Dessa forma, é no contexto
interativo que a criança aprende, ou seja, a partir das experiências realizadas no meio social e
das estratégias utilizadas pelo outro, alguém experiente para intervir no processo de
aprendizagem, conforme a visão sociointeracionista apregoada por Vygotsky (1998). Os
participantes da pesquisa têm a representação objetiva que as experiências da família aliadas
ao trabalho da escola resultam certamente em melhor nível de aprendizagem para a criança.
10

E16 representa o número da escola catalogada para a pesquisa; P53 representa o número do professor
participante do grupo de pesquisa.
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Sobre esse aspecto, é importante ressaltar que os pesquisados evidenciaram que sentem
necessidade de apoio e participação efetivos da família dos alunos.
Foi possível perceber, também, que há uma relação direta entre pais participativos e alunos
com bom desempenho escolar, pois os profissionais consideram que esse bom desempenho é
evidente em alunos que são disciplinados, respeitam os professores, não faltam às aulas,
trazem as tarefas de casa elaboradas e materiais solicitados, situações que geralmente
evidenciam um acompanhamento por parte dos familiares.
Os participantes da pesquisa comungam a representação que o sucesso da criança na escola
está diretamente relacionado à participação efetiva da família, o que aponta para a
necessidade de uma inovação nas ações que possibilitem a melhoria na relação entre a escola
e a família. Expressam que gostariam de receber sugestões de ações que poderiam ser
desenvolvidas nas escolas, visando melhorar o relacionamento com as famílias dos alunos.
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Resumo
Estudar o corpo e a sexualidade após a cirurgia de Revascularização do Miocárdio (RM) na
perspectiva das Representações Sociais é buscar um olhar diferenciado sobre a experiência
das mulheres de acordo com o conhecimento do senso comum compartilhado por seu grupo
de pertença.

Objetivo
Apreender as implicações das representações sociais na sexualidade de mulheres submetidas à
revascularização do miocárdio.

Metodologia
Estudo de abordagem qualitativa com utilização do TALP como técnica, a partir do banco de
dados da Tese intitulada: Representações Sociais de mulheres submetidas à revascularização
do miocárdio sobre seu corpo: repercussões para a sexualidade. As participantes da pesquisa
foram mulheres submetidas à RM atendidas em um ambulatório de cardiologia geral, durante
os anos de 2011-2012. Os termos evocados foram oriundos de dois estímulos indutores: corpo
de mulher após a cirurgia (E1) e sexo após a cirurgia cardíaca (E2) sendo agrupados conforme
o significado semântico. E, posteriormente, processados pelo software Tri-Deux-Mots, versão
2.2.

Resultados e discussão
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O TALP foi aplicado a 25 mulheres, que evocaram 421 respostas, das quais 129 foram
diferentes; a soma dos dois fatores resultou em 90% de significância, sendo colocada em
oposição apenas a variável idade. No Fator 1+ encontram-se as mulheres sexualmente ativas
após a cirurgia (68,9%), submetidas à cirurgia entre 2 e 4 anos. As mulheres evocaram para o
(E1): diferente, cicatriz e cuidado. Já sobre o estímulo 2, consideraram que o sexo é bom e
normal. Em sentido oposto, apresentam-se as mulheres que possuem vida sexual inativa
(31,1%) somadas às que realizaram a cirurgia há menos de 2 anos (31,8%) representam (E1)
como aquele que ficou debilitado, marcado pela cicatriz e que sofre com limitações. Com
relação ao (E2), elas se sentem envergonhadas. No Fator 2+ as mulheres com idade abaixo de
55 anos (38,2%) e com menos de dois anos de cirurgia, em oposição ao F2 negativo onde se
localizam as com idade igual ou acima de 55 anos (61,8%) e maior tempo da realização da
cirurgia. Para o F2 a representação é semelhante entre os grupos etários quanto ao corpo de
mulher após a cirurgia. As de menor idade representam o (E1) como renascer e o (E2) como
bom, normal, saúde, cuidado e companhia. Entre as mulheres com idade acima de 55 anos e
com 2 e 4 anos pós-cirurgia o (E1) é representado como salvo e melhor e, o sexo após
cirurgia é pouco, causa vergonha, dá medo e necessita de paciência.

Considerações Finais
Os resultados do TALP evidenciaram, independente da faixa etária, do tempo de experiência
pós- cirúrgica, e de terem ou não atividade sexual após o procedimento, que as mulheres
representam a intervenção cirúrgica como um marco em suas vidas, porém com implicações
negativas na sexualidade e sofrimento moral advindo do estigma.
Palavras-chave: Sexualidade. Imagem corporal. Cirurgia cardíaca. Gênero. Enfermagem.

Introdução
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo. A cada ano
morrem mais pessoas por doença cardiovascular do que por qualquer outra causa. Observa-se
atualmente que as doenças crônicas não transmissíveis atingem as camadas jovens da
população, independente do nível socioeconômico.
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Pelo fato de interferirem em aspectos biológicos, psicossociais e, deixarem cicatrizes no corpo
pela intervenção cirúrgica, a doença coronária e o seu tratamento, mantêm influencia,
também, sobre a sexualidade.
As publicações, no Brasil, que abordavam a sexualidade como objeto de estudo na área da
Enfermagem

eram

mais

comumente

voltadas

para

a

sexualidade

de

mulheres

mastectomizadas. Desse modo, constituiu-se em um desafio e estímulo o desenvolvimento de
uma pesquisa em que fosse possível detectar o modo como a sexualidade é vivenciada,
pensada e valorizada na dimensão subjetiva das mulheres após a cirurgia cardíaca.
Desse modo, o objetivo desse artigo é apreender as implicações dessas representações sociais
na sexualidade das mulheres submetidas à revascularização do miocárdio (RM). Para tanto
discute a temática à luz da teoria das Representações Sociais.

Referencial teórico
Estudar o corpo e a sexualidade após a cirurgia do miocárdio na perspectiva da Teoria das
Representações Sociais (TRS) é buscar um olhar diferenciado sobre a experiência das
mulheres de acordo com o conhecimento do senso comum compartilhado por seu grupo de
pertença e não apenas por meio do conhecimento técnico-científico.
As Representações Sociais podem se apresentar como uma das marcas identitárias que
auxiliam na identificação do indivíduo no seu grupo de pertença. A reprodução da
representação do indivíduo à coletividade trará rasgos da sua própria assimilação desta
representação, misturada com a experiência pessoal da realidade em que está inserido
(MOSCOVICI, 2003, p. 59).
A análise da representação social do corpo e sexualidade oferece uma das mais numerosas
vias de acesso à estrutura de uma determinada sociedade, porque cada uma atribui ao corpo
humano um sentido particular e este não é o mesmo para as diferentes sociedades
(DELALIBERA, 2005). No entanto, compactuamos da ideia de que o corpo é socialmente e
culturalmente constituído.
Segundo Ferreira (2008), mulher e corpo são duas noções difíceis de desvincular, e a
sexualidade da mulher é muito corporalmente demarcada. Corroborando, pode-se afirmar que
a experiência sexual da maioria das mulheres é marcada por diversos tipos de expectativas,
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principalmente, em razão da complexidade que envolve as vivencias do corpo e a sexualidade
na contemporaneidade.
O tratamento de pessoas com doença cardíaca produz diferentes níveis de restrição à atividade
física, e, com ela, impactos distintos na vida sexual do indivíduo (STEIN e HOHMANN,
2011). Corroborando, Porto (2005) afirma que, os cardiopatas, em sua maioria, apresentam
um declínio em sua atividade sexual após a detecção da doença e seu tratamento, o que,
associado à limitação de informações sobre a própria patologia, pode gerar insegurança e
medo.
Há diversas explicações para uma atividade sexual reduzida após eventos cardiológicos,
dentre os quais podem ser citadas: medo de morte durante o coito ou reinfarto, dispneia,
ansiedade, angina pectoris, exaustão, alterações no desejo sexual, depressão, perda da libido,
impotência, preocupação ou ansiedade do parceiro, além de sensação de culpa (THORSON,
2003).
Abordar a sexualidade das pessoas implica considerar as representações de cada uma delas,
sua história de vida, suas crenças, seus costumes e perspectivas sobre a cirurgia, a terapêutica,
a recuperação, o corpo, o retorno às atividades cotidianas e a sexualidade.

Diante de

alterações promovidas por intervenções como a cirurgia, pode ocorrer da mulher não aceitar
sua nova situação, seu corpo e aparência modificados, e isso poderá lhe trazer dificuldades no
campo social e sexual, fazendo-a preocupar-se em esconder o corpo do olhar ou contato com
o (a) parceiro (a), tornando, nesse contexto, o sexo um ato cercado de apreensão e fuga
(SOUZA, 2004).

Metodologia
Trata-se de pesquisa fundamentada na TRS a partir de um estudo de caso do tipo descritivo e
analítico, com abordagens qualitativa e quantitativa, cujos resultados foram organizados e
apresentados em forma de tese de doutorado11. Os dados exibidos neste trabalho constituem
recorte da referida pesquisa que envolveu 25 mulheres, com idade até 60 anos, acompanhadas
no ambulatório de cardiologia de um hospital público, pós- cirurgia de RM. A unidade está
sediada em Salvador-Bahia e é credenciada como Hospital-Escola. O projeto foi aprovado

11

De autoria da Drª Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues. Tese orientada pela Profª Drª Mirian Santos Paiva,
vinculada à pós-graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia.
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pelo comitê de ética, sob o número 69/2011, sendo atendidas todas as normas e diretrizes da
pesquisa com seres humanos, estabelecidas pela Resolução em vigência.
Os dados foram produzidos pela aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras
(TALP), oriundos da evocação aos estímulos (E) indutores: Corpo de mulher após cirurgia
(E1) e sexo após a cirurgia (E2). As informações obtidas foram agrupados conforme o
significado semântico e, posteriormente, processadas pelo software Tri-Deux-Mots, versão
2.2 e, submetidos à Análise Fatorial de Correspondência. O tratamento dos dados foi
realizado tomando como referência a frequência igual ou superior a 4 (quatro) para as
evocações de um mesmo estímulo indutor. O banco de dados foi constituído pelas variáveis
fixas (sociodemográficas): idade, tempo de cirurgia e vida sexual após cirurgia. O projeto foi
aprovado pelo comitê de ética, sob o número 69/2011, sendo atendidas todas as normas e
diretrizes da pesquisa com seres humanos, estabelecidas pela Resolução em vigência.

Resultados e discussão
Ao utilizar a TRS buscou-se compreender a realidade cotidiana das mulheres que fizeram a
cirurgia de revascularização do miocárdio, ancorada no seu contexto social e cultural, sem
isolá-la da sua história de vida. Assim, pretendeu-se abordar a vivência individual dessas
mulheres de maneira articulada com sua pertença e interação no grupo social, o que concretiza
os fenômenos sociais.
O resultado do TALP aplicado às 25 mulheres, ao conjunto dos 2 estímulos, que evocaram
421 respostas, das quais 129 foram diferentes. O primeiro fator (F1) explica 47,8 % da inércia
total e possui valor próprio de 0,041916; o segundo fator, (F2) explica 42,2% da inércia total,
com valor próprio de 0,037027, o que se traduz na soma dos dois fatores em 90% de
significância, superando, em muito, o valor mínimo esperado nos estudos de representações
sociais (15%).
Na análise do gráfico resultante dos dados processados pelo software Tri-Deux-Mots, o Fator
1 explica a porção maior de informações e mais importante dos dados, sendo complementado
pelas informações fornecidas no Fator 2. Por meio do software utilizado, para a análise
fatorial de correspondências, foi colocada em oposição apenas a variável fixa “idade”. Essa
necessidade em relação ao fator idade ocorreu em razão de uma maior clareza sobre qual
grupo etário se referiu a determinadas palavras. Dessa maneira, A variável idade foi
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identificada com o número 1 para as mulheres com idade inferior a 55 anos e 2 para as
mulheres com idade igual ou superior a 55 anos.
O estudo evidencia no Fator 1 uma oposição entre a vida sexual e o tempo de cirurgia. Em
razão da relação entre essas variáveis pode-se dizer que o fator 1, ou eixo 1, seja denominado
de vida sexual e tempo de revascularização do miocárdio (cirurgia). No F1+, vermelho, lado
positivo, à direita, encontram-se as mulheres sexualmente ativas após a cirurgia (68,9% de
respostas), que já foram submetidas à intervenção cirúrgica cardíaca há um tempo mais longo
de experiência, que decorre entre 2 e 4 anos (68,2% de respostas).
Com relação ao estímulo 1 (corpo de mulher após cirurgia), essas mulheres evocaram
respostas como diferente, corpo com cicatriz e que requer cuidado. Já sobre o estímulo 2
(sexo após cirurgia cardíaca), as mesmas consideraram que é bom e normal porém é
necessário ter paciência, pois requer cuidado e elas têm um pouco de medo. Ou seja, as
mulheres sexualmente ativas com tempo de cirurgia acima de 2 anos, mesmo com o passar do
tempo, ainda representam o corpo como algo diferente. O que pode levar à inferência de que
essas mulheres vivem preocupadas com as modificações do seu corpo e as interferências em
sua sexualidade.
Esta relevante preocupação demonstra insegurança, e esta, provoca um aumento da dor física
e do sofrimento, possivelmente pela dificuldade de expressão deste sentimento até para si
próprio (KOURY, 2003). Representam ainda o sexo após a cirurgia como normal, a despeito
de referirem a importância da paciência para retornar à vida sexual.
Em sentido oposto, as mulheres que possuem vida sexual inativa (31,1% respostas) somadas
às que realizaram a cirurgia há menos de 2 anos (31,8% respostas) representam o corpo de
mulher após cirurgia (E1) como aquele que ficou debilitado, marcado pela cicatriz e que sofre
com limitações. Com relação ao sexo após a cirurgia (E2), elas se sentem envergonhadas e
acreditam que têm que ter cuidado. Chama atenção o fato de que as mulheres que realizaram a
cirurgia há menos de 2 anos, ainda, não têm vida sexual.
Em virtude do menor tempo de realização da cirurgia de revascularização do miocárdio,
permanece forte a representação da cirurgia com aspectos negativos relacionados à estética e
cicatriz. Este aspecto está focado no físico que limita o corpo, que causa vergonha e requer
cuidado na atividade sexual.
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Para Dantas, Aguillar e Barbeira (2001), a realização da atividade sexual antes da cirurgia e
seis meses após está atrelada às mudanças e readaptações. No estudo dessas autoras, houve
tendência da população estudada mudar sua atitude com relação às atividades sexuais, não
retornando às mesmas após a RM mesmo considerando significante que 82,3% alegaram vida
sexual ativa antes da revascularização cardíaca. Chama atenção, o fato de que as pacientes
que não haviam retornado à vida sexual, alegaram a não liberação médica e referiram perda
da libido em decorrência dos problemas de saúde.
O Fator 2, cor azul, vertical, caracteriza-se pela idade ou fator etário. Na parte superior (F2+)
encontram-se as mulheres com idade abaixo de 55 anos (38,2% de respostas), coincidindo,
também, com as que têm menos de dois anos de cirurgia, em oposição ao F2 negativo, parte
inferior, onde se localizam as mulheres com idade igual ou acima de 55 anos (61,8%) e
experiência mais longa com a realização da cirurgia cardíaca. Pode-se observar no estudo uma
representação, com atribuição de significação, em sentido semelhante entre os dois grupos
etários quanto ao corpo após a cirurgia cardíaca.
Diversos estudos destacam a prevalência dos fatores de risco, acima de cinquenta anos de
idade, relacionada às alterações morfológicas e funcionais das artérias causadas pelo
envelhecimento e a evidência de maior risco de evento cardiovascular no sexo masculino do
que no sexo feminino, antes da perda do estrogênio na menopausa (CONTI; ROCHA, 2005).
As mulheres de idade menor que 55 anos e com menos de dois anos de cirurgia, representam
o corpo após a cirurgia (E1) como um renascer. Ou seja, é tão significativa essa intervenção
cirúrgica que seu corpo, após a cirurgia se fez renascer. O estímulo sexo após a cirurgia (E2)
foi representado pelas evocações bom, normal, saúde, tem que ter cuidado e companhia, o que
significa não ser abandonada.
Em resumo, esse grupo, em especial, ressalta os aspectos de otimismo e perseverança por
considerar-se renascida, ter resgatado a vida, supostamente temida pela ameaça de morte.
Quanto à atividade sexual está foi representada de forma muito moderada e sem expressão de
entusiasmo. O que deixa subjacente que algo não foi revelado a respeito da atividade sexual,
principalmente, se considerado, o quanto o sexo é central na vida das mulheres saudáveis e
sem impedimentos ou limitações físicas.
A situação para as mulheres com idade acima de 55 anos e com experiência no tempo de
cirurgia entre 2 e 4 anos é marcado também pelo otimismo em relação ao corpo após a
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cirurgia (E1) ao ser representado como salvo, de uma suposta tragédia, e como um corpo
melhor. Em meio a essa situação, o sexo após cirurgia cardíaca (E2) é pouco e pesaroso, pois
causa vergonha, dá medo e necessita de paciência.
As mulheres maiores de 55 anos que têm 2 a 4 anos de cirurgia são as únicas que representam
o corpo de mulher como desejado. Entretanto elas consideram o seu corpo apenas como salvo
e melhor, mas não o referem como desejado; fazem pouco sexo por ter vergonha do corpo
cicatrizado e medo de prejudicar a cirurgia ou ter um novo infarto. Essas mulheres podem
sentir vergonha simplesmente ao se imaginarem expostas, quando desnudas durante a
atividade sexual.
De acordo com Le Taille (2002), as representações de si são sempre valorativas e a tendência
natural de cada um é procurar imagens positivas de si. Assim, fica claro por que uma imagem
negativa causa uma dor psíquica: causa um sentimento de inferioridade em relação à boa
imagem que se quer ter.

Considerações finais
As mulheres que passaram pela cirurgia de revascularização do miocárdio, independente da
faixa etária, do tempo de experiência pós- cirúrgica e de terem ou não atividade sexual após o
procedimento, representam a intervenção cirúrgica cardiológica como um fato marcante para
o corpo, com repercussões negativas na vida sexual. Ainda que as mulheres com menos de 55
anos de idade e pouco tempo de cirurgia sejam otimistas, a ênfase é dada ao corpo e à vida
que venceu a morte.
As representações sobre a vida sexual após a cirurgia tentam dissimular a devastação oculta
nas respostas sintomaticamente manifestas. A maioria cautelosa e reservada (cuidado,
paciência, pouco), ou de lamentação autodepreciativas (vergonha), indica os prejuízos do
corpo dilacerado com cicatrizes expostas, que engendram profundos danos emocionais e
psicológicos. O evidente sofrimento moral do estigma não consegue disfarçar a ocultação de
uma grande fratura, não mais física, pior e mais difícil de curar, o sentimento de anulação
socioafetiva.
Referências

1849

CONTI, Ricardo Augusto Slaibi; ROCHA; Rodolfo de Souza. Risco cardiovascular:
abordagem dentro da empresa. Rev. Bras. Med. Trab., São Paulo, v. 3, n. 1, p. 10-21, jan./jul.
2005.
DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti; AGUILLAR, Olga Maimoni; BARBEIRA, Claudia
Benedita dos Santos. Retorno às atividades ocupacionais e sexuais após cirurgia de
revascularização do miocárdio. Revista Latino-Americana de Enfermagem, São Paulo, v. 9, n.
4, p. 26-31, jul. 2001.
DELALIBERA, Mayra Armani. A imagem do corpo e a angústia sobre o corpo no envelhecer
e no morrer. 2005. 55 f. Monografia (Graduação em Psicologia) – Faculdade de Psicologia,
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, 2005.
KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. Sociologia da emoção: o Brasil urbano sob a ótica do
luto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
LE TAILLE, Yves de. Vergonha, a ferida moral. São Paulo: Vozes, 2002.
MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. Tradução
Pedrinho Guareschi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
PORTO, Celmo Celeno. Doenças do coração: prevenção e tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
SOUZA, Rosa Helena Silva. Sentimentos e percepções do cliente em pré-operatório de
cirurgia cardíaca. 2004. 106 f. Dissertação (Mestrado em Medicina) – Setor de Ciências da
Saúde, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.
STEIN, Ricardo; HOHMANN, Clarissa Barlem. Atividade sexual e coração. Arquivos
Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 86, n. 1, p. 61-67, 2006.
THORSON, Anne. I. Sexual activity and the cardiac patient. The American Journal of
Geriatric Cardiology, v. 12, n. 1, p. 38-40, Jan./Feb. 2003.

1850

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS CONSTRUÍDAS POR JOVENS SOBRE A FAMÍLIA:
ELES QUEREM FAZER DIFERENTE?

VASCONCELLOS, Karina de Mendonça - UFPE
ALMEIDA, Angela Maria de Oliveira – UnB

Apoio Financeiro: Capes/ CNPq

Resumo
Este estudo teve como objetivo compreender os conteúdos e os processos subjacentes a
gênese das Representações Sociais (RS) de família construídas por jovens. A Teoria das
Representações Sociais foi trabalhada com vistas a possibilitar a compreensão de como estas
são vividas, negociadas e (re) construídas nas relações entre jovens. Para tanto realizou-se um
trabalho em duas fases: a primeira, com uso da técnica de associação livre analisada por meio
do software Evoc, teve como foco mapear os conteúdos da representação, considerando suas
mudanças no tempo; a segunda, com uso do grupo focal, teve o objetivo de aprofundar os
processos grupais subjacentes à construção desta representação. As análises quantitativas
indicam uma representação normativa de família – definida apenas pela configuração
triangular e afetos e valores positivos - que resiste às práticas e não coincidem com a família
vivida seja no presente, no passado ou no futuro. As análises de conteúdo e conversacionais
geraram 4 categorias divididas em 20 subcategrias que indicam que os jovens definem a
família como um grupo que vive junto, unido por laços de afeto e que garante a segurança do
apoio nas horas mais difíceis, apesar dos conflitos constantes. As relações não precisam ser de
sangue nem para sempre, mas devem ser pautadas na igualdade e no respeito mútuo. Há no
grupo uma adesão ao ideal igualitário de família, os jovens admitem o livre direito de escolha
e consideram uma multiplicidade de formas de ser família num discurso ancorado nas
ciências. Mas estes valores coexistem com o ideal hierárquico que apresenta uma perspectiva
mais tradicional ancorada no discurso religioso e na noção de ordem e progresso. Os jovens
expõem as contradições e fazem avaliações críticas da família atual de modo a pensar o que
fariam diferente no futuro. No grupo, percebe-se uma pressão à conformidade e a busca da
homogeneidade na produção um discurso comum. Observamos ainda que as relações entre a
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família vivida e a família pensada se dão de forma dialética em um processo em que as RS
ajudam a definir as experiências, e estas influenciam a construção das RS.
Palavras-chave: Representação social, juventude, família

Introdução
A família é um tema polêmico e polissêmico, um objeto antigo, mas que se encontra em
constante revisão em suas funções, configurações e relações, de modo que nos deparamos
com múltiplos discursos divergentes sobre o tema. Atualmente, propõe-se tanto uma
reestruturação da família com redução da desigualdade, quanto uma crise da família que
justifica toda a sorte de mazelas psicológicas e sociais. Diante da queda dos modelos
hegemônicos de família, as pessoas constroem suas teorias sobre o tema em sintonia com
valores e práticas de seus grupos e com discursos científicos, religiosos e midiáticos. A Teoria
das Representações Sociais foi, então, utilizada para abordar como os jovens significam a
família e pensam suas transformações. Acredita-se que a representação da família inclua um
olhar sobre as transformações , posto que o desejo de explicação, de dar sentido ao mundo e à
própria biografia, integra as experiências do passado e do presente gerando os esquemas que
norteiam a vida das pessoas (Bosi, 1994). O presente precisa se ancorar no passado
simbolizado, ou representado.

Nesta perspectiva, buscaremos como a representação de

família se constrói a partir de um olhar sobre a família do passado, do presente e do futuro.
As RSs possuem uma textura psicológica, pois são submetidas aos processos cognitivos, os
quais são determinados pelas condições sociais nas quais se elabora a representação (Rateau,
1999). Desta forma, as práticas sociais - um conjunto de ações padronizadas que se repetem
no tempo e que são compartilhados por um grupo de pessoas (Trindade, 1998) - são um
importante elemento na modulação das representações. Assim como a contextualização, ou
seja, as pessoas com as quais se está em relação, as regras dos grupos sociais de pertença e as
condições sócio históricas e culturais. Os processos de influência social se exprimem pela
modulação do próprio discurso a partir do conhecimento de opiniões ou crenças partilhadas
por outras pessoas e das normas que orientam a seleção de representações desejáveis em cada
situação. Esperamos, portanto, entender como se dá o processo de regulação intersubjetiva no
intercâmbio das comunicações sociais acessando os processos de construção da representação.
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Como todo conhecimento é mediado por uma carga afetiva, as emoções desempenham um
papel importante na seleção de informações na construção das representações (Barros, 2007).
Visando transpor a omissão da maioria dos pesquisadores em relação a dimensão afetiva das
representações, utilizamos o conceito de experiência, a qual corresponde a uma forma de
apreensão ou consciência do mundo por significações investidas de elementos emocionais que
remetem às subjetividades particulares, mas que são elaboradas a partir das categorias sociais
e possuem funções práticas na vida cotidiana. O potencial heurístico deste conceito para este
estudo se revela em entender a experiência como vivência subjetiva forjada nos moldes das
categorias socialmente compartilhadas e implica o estudo de como os metassistemas
normativos produzem efeitos sobre a elaboração do vivido e sobre a seleção dos
conhecimentos (Jodelet, 2005).

Método
Este trabalho foi realizado em duas etapas. A primeira fase utilizou a técnica de associação
livre para possibilitar o mapeamento dos conteúdos da representação e sua organização. A
segunda fase utilizou o grupo focal com o objetivo de aprofundar os conteúdos e abordar o
processo de construção da representação ao trabalhar como esta é vivida, negociada,
comunicada e reconstruída na relação entre pares.
Participantes
Participaram da primeira etapa deste estudo 168 jovens de diferentes classes sociais, com
idades entre 18 e 30 anos, residentes no Distrito Federal (DF), sendo 54% mulheres e 46%
homens. Na segunda etapa, participaram 7 pessoas, sendo 3 mulheres e 4 homens, com idades
entre 19 e 27 anos, todos solteiros, sem filhos, de classe média, que moram com ao menos um
dos pais no DF.
Instrumentos
Na primeira fase foi realizada uma entrevista estruturada com base na técnica de Associação
Livre com hierarquização das respostas. Esta técnica consistiu em inicialmente solicitar ao
participante que ele falasse as primeiras palavras ou expressões que lhes vieram à mente a
partir dos seguintes termos indutores: família de antigamente, família atual, família do futuro.
Após isto, solicitou-se que o sujeito hierarquizasse sua própria produção em função da
importância que ele atribuía a cada palavra evocada.
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Na segunda fase, foi utilizado o grupo focal, que consiste na discussão coletiva sobre um tema
a partir de trocas sociais que são suscitadas pelo pesquisador. O grupo focal constitui um
exemplo da unidade social em operação na medida em que os sentidos emergentes são
influenciados pelo grupo, gerando um ambiente de negociação de sentidos mais próximo do
cotidiano (Gaskell, 2008). O grupo durou uma hora e 43 minutos e baseou-se num roteiro
organizado em quatro eixos: configuração da família; rituais e práticas cotidianas; relações e
papéis familiares; definições de família.
Procedimentos de análise
Os dados provenientes da Associação Livre foram trabalhados com a ajuda do software
EVOC, o qual calcula a frequência e a ordem média de importância de cada expressão
evocada. Estes dados foram analisados com base na Abordagem Estrutural de Abric (2000).
Já o texto proveniente do grupo focal (transcrição ipsis litteris das falas) foi submetido a uma
análise de conteúdo (AC), que consiste em uma forma de “processamento de informação em
que o conteúdo da comunicação é transformado através da aplicação objetiva e sistemática de
regras de categorização” (Paisley, 1969, citado por Bauer, 2008, p. 192). A AC foi realizada
com ajuda do software Atlas.ti. Considerando-se que o que caracteriza os grupos focais é a
interação e a negociação de ideias, utilizamos também elementos da análise conversacional.
Esta técnica dá uma atenção particular à interação, possibilitando o estudo de como os
argumentos evidenciam as fronteiras dos acordos e desacordos e ilustrando a (re)construção
da representação na comunicação (Marková, 2003).

Resultados e discussão
Os dados obtidos na primeira etapa deste estudo evidenciam que para os jovens, a família é
um grupo composto por pai, mãe e filhos, unidos por laços de amor e respeito. Ela é tão
importante que é considerada a base e tudo para eles. É permeada pelos sentimentos ou
valores relacionados ao amor, como o carinho, o afeto, a alegria, a amizade, fraternidade,
companheirismo e a compreensão e o respeito e ideia do divino. Já a família de antigamente
seria um grupo pautado em rígidas relações de respeito com vistas à educação e a
responsabilidade com os filhos, mas que se ama, transmite carinho e permanece unido
propagando valores conservadores em meio a relações hierárquicas e repressivas de gênero,
pautadas na autoridade do homem, chefe da família, e na submissão feminina. A família atual
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é marcada pela liberdade e pela existência concomitante à ausência dos elementos fundantes
da ideia de família, como o amor e o respeito. É uma família moderna, com poucos filhos,
mas que é unida e troca carinho. No entanto, ela também pode ser desunida e individualista,
havendo muita separação e dificuldades. Ela possui função educativa e se pauta no diálogo e
na amizade entre os membros. Na família do futuro, a união e a característica de ser liberal
são elementos cruciais, assim como o amor e a desunião. Os jovens consideram a mudança
como geradora da incerteza ou dúvida e lembram de aspectos importantes que faltarão, como
o amor e o respeito, ao passo que também acreditam na permanência destes elementos.
Observamos que os jovens percebem uma família em luta para se manter no presente e no
futuro, pois os elementos fundantes à noção genérica de família estão em falta, mas ao mesmo
tempo persistem. O único elemento nuclear comum em todos os estímulos é o amor, que se
mantém como uma ideia central na família, apesar das mudanças. Observa-se que a noção
idealizada de família marcada apenas por valores e bons sentimentos e pela configuração
triangular, não existe no passado, no presente, nem no futuro. É uma representação normativa
que serve como referencial para comparar e nortear a construção da realidade. A noção de
crise vem justamente da ausência desse ideal na experiência concreta.
A representação social da família parece assumir a função de manutenção de uma instituição
fundamental na sociedade atual por meio da afirmação de valores ancorados na ideologia
cristã. Desta forma, a representação funciona com vistas à manutenção de relações de poder e
lugares ou papéis sociais. A experiência dos jovens de acordo com sua posição na família, a
história de seu grupo social e o acesso a fontes de informações específicas, implicam a adesão
a universos de normas e valores que colaboram para constituir referenciais simbólicos
próprios para a compreensão da família e suas mudanças no tempo.
A maioria dos jovens que participaram da segunda etapa da pesquisa descreve a família a
partir do critério da coabitação e vivem em configurações diversas: famílias triangulares,
monoparentais e reconstituídas. Eles consideram que existe pouca convivência e que são raros
os programas lúdicos entre os membros da família e a maioria concorda que durante a
infância existia uma convivência mais próxima. Esta precarização da convivência, devido ao
excesso de trabalho e a incompatibilidade nos horários, tem consequências nas relações
intergeracionais, nas quais se destacam os conflitos e a ausência de proximidade afetiva. Os
jovens atribuem estas dificuldades ao fato dos pais não respeitarem o espaço dos filhos e
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limitarem sua liberdade. Consideram que, com o amadurecimento, passam a construir seus
próprios valores e referências e os pais possuem dificuldade de lidar com isso. Ao mesmo
tempo que os jovens valorizam a autoridade e reclamam da falta de regras claras e modelos
rígidos, eles valorizam práticas baseadas em relações horizontais, como o compartilhamento
de situações lúdicas e a proximidade afetiva. Neste contexto, o desejo de independência
esbarra na valorização do conforto e na dificuldade de entrada no mercado de trabalho. Eles
revelam o sonho de liberdade e independência, mas reconhecem que devem adiá-lo até que
consigam uma estabilidade financeira.
Os jovens fazem críticas sobre as relações de gênero nas famílias atuais. As garotas chamam
atenção para as suas experiências familiares em que a mulher, mesmo dividindo as despesas
com o marido, assume as funções domésticas enquanto o homem “só ajuda” e ainda tem a
“palavra final” nas decisões da família. Já os garotos não percebem as relações dos pais como
assimétricas. Esta assimetria é criticada pelos jovens, assim como a educação diferenciada
entre os filhos homens e mulheres. Eles se apropriam das suas experiências na relação com os
valores e representações para avaliar o presente e pensar como construirão suas próprias
famílias. Os garotos afirmam unanimemente que desejam casar e ter filhos, após estudar e
conquistar uma estabilidade financeira. Já as garotas demonstram insegurança nesta questão,
pois se preocupam em ter seu papel feminino reduzido à condição de mãe e esposa e se
colocarem numa situação de submissão, tendo que abrir mão do lazer e do convívio social. Há
uma tensão no discurso, como se afirmar o desejo de constituir família fosse uma traição aos
“valores modernos” e à luta das mulheres por liberdade e igualdade, pois casando estariam
cedendo àquilo que temem: ter uma vida igual a das mães. Os participantes valorizam a
liberdade das relações não permanentes e a divisão igualitária das tarefas domésticas, mas ao
mesmo tempo se queixam da separação dos pais, afirmando que não desistiriam do projeto
família no meio do caminho.
Ao definirem a família, os jovens contrapõem a força do afeto e da convivência à
consanguinidade em um discurso reativo que se coloca em oposição ao discurso da família
demarcada pelo sangue. O conflito emerge no discurso dos jovens como inerente à noção de
família. Mas é interessante notar que eles demonstram a necessidade de afirmar o vínculo
sempre que se referem ao conflito, como se ambos fossem opostos uns aos outros. Outro
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elemento definidor da família é a sua função educativa. Para eles, são as crianças que mantêm
a convivência próxima na família e dão sentido a ela.
Em nossa sociedade, os jovens são valorizados como o grupo responsável por questionar a
realidade e impulsionar a inovação. Eles já foram educados em famílias com múltiplas
configurações, sob influência dos saberes da psicologia e dos valores mais recentes e se
tornaram um grupo aberto à mudança e com uma perspectiva relativamente positiva do futuro.
Eles destacam a mudança no lugar da mulher e a liberdade de escolha como uma conquista e
aprovam a finitude das relações e a emergência de múltiplas configurações. O que deve reger
as famílias é a busca pela felicidade pessoal, que deve ser colocada acima das regras sociais e
da união do grupo.
Subjacente a estas falas observamos o ideal igualitário de família (Figueira, 1987), pois os
jovens valorizam a igualdade formal entre as pessoas e a identidade idiossincrática e não
posicional. Eles não possuem definições claras do certo e errado na família e procuram
respeitar a pluralidade de escolhas limitadas apenas pelo respeito à individualidade do outro.
Esta é a família que os jovens querem para si. As mudanças são vistas de forma positiva, pois
elas promovem a construção de uma nova família pelos jovens, enquanto as famílias do
passado e do presente são avaliadas de forma mais negativa. Neste caso, há um favoritismo
pelo endogrupo e a desvalorização do exogrupo e os jovens se esforçam para fazer valer seus
ideais igualitários. Na perspectiva de Doise (2001), se faz necessário avaliar os significados
sociais historicamente construídos nas relações.
É importante salientar que observamos alguns processos de influência e movimentos
subjacentes ao grupo. Possivelmente as experiências de vida demarcam especificidades na
representação da família construída por cada um deles, mas no grupo, os jovens se
organizavam de modo a construir uma produção discursiva coletiva. Neste caso, as opiniões
divergentes não foram admitas pelos participantes, os quais utilizaram a estratégia de
evidenciar as contradições no discurso do outro para fazê-lo mudar de ideia e retomar o
consenso. Observamos um processo de influência social que tende para a conformidade, no
qual a maioria que se identifica com uma norma busca amenizar o conflito, ou o dissenso,
eliminando o desvio por meio do convencimento do desviante, que volta a afirmar as normas
do grupo (Moscovici, 2011/1979).
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Conclusões
No processo de construção da representação social da família pelo grupo, percebemos uma
pressão a conformidade e a busca da homogeneidade, na tentativa de produzir um discurso
comum. Ficou evidenciado o processo coletivo de construção de sentidos, percebe-se o
compartilhamento de metassistemas reguladores e os processos grupais de autoregulação, de
argumentação e negociação diante dos dissensos provocados pela influência das experiências
pessoais de cada um. Além da autoregulação exercida pelo grupo, e da preocupação com a
defesa identitária, observamos que as relações entre a família vivida e a família pensada se dá
de forma dialética. Neste processo, as representações sociais ajudam a definir as experiências
na família, e estas experiências influenciam a construção das representações. Estes processos
nos ajudaram a compreender como as representações sociais são vividas, negociadas e
construídas no grupo. Percebemos o lugar primordial do contexto neste processo,
considerando tanto o contexto imediato de coleta de dados que permeia a produção do
discurso, quando o contexto das experiências a partir do lugar social ocupado pelos
participantes. A inserção social demarca a adesão a normas e valores adotados a partir de
condições sócio históricas específicas, que influenciam a gênese da representação social da
família entre os jovens.
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L’EQUITE DANS L’ETUDE DES REPRESENTATIONS SOCIALES DU GENRE
YAPO, Yapi - Ecole Normale Supérieure d’Abidjan, Cote d’Ivoire

Résumé
Après avoir présenté les différentes approches de la question selon la problématique des
experts du développement socioéconomique (ONU, 1985 ,1989) ; OIT(1985) ,on aborde les
problèmes méthodologiques liés au recueil des données. (Flament ,1962 ; Degenne et
Vergès,1973 ; Abric 1994 ;2003).Les solutions sont envisagées dans le cadre d’une étude sur
les représentations du genre selon le regard psychosocial. Le traitement des données privilégie
les outils fournis par l’analyse de similitude et de l’évocation. Leur application conduit à
isoler les éléments fondateurs des constructions sociocognitives chez la population sous étude.
Les prescriptions absolues identifiées en termes de noyau central (Abric, 1976 ; 1984 ; 1994)
ont servi de base aux essais d’analyse développée et d’appui aux propositions d’aide à la
décision.
Mots clés de l’étude


Genre



Représentations sociales



Analyse de similitude



Noyau central



Equité



Evocation

1. Le problème


L’approche - genre

L’approche « genre » fit son apparition dans les années 8O comme une alternative à
l’approche « Femmes et développement. Dans sa nouvelle acception, le terme de genre fait
référence aux différences socio-économiques entre les hommes et les femmes, différences
acquises, susceptibles de se modifier avec le temps et qui présentent de grandes variations tant
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au sein d’une même culture et que d’une société à l’autre.. En effet selon les statistiques des
Nations Unies12 :


les femmes accomplissent 67 % des heures de travail dans le monde



les femmes gagnent 1O % du revenu mondial



les femmes constituent les 2/3 des analphabètes du monde



les femmes possèdent moins de 1 % de la propriété dans le monde.
En 1998, l’indicateur ISHD a révélé que les femmes sont en retard sur les hommes

partout dans le monde

Dans chaque pays (163 Etats ont été analysés dans le rapport du

PNUD) ,elles ont un niveau de développement humain inférieur .Les paramètres ci- dessus
décrits indiquent également une faible participation des femmes en Afrique au Sud du Sahara
comme l’expose le tableau ci- après .

Tableau 1 :
Niveau de participation des femmes à la vie politique en Afrique au sud du Sahara
selon les pays (Novembre 2010)

DEPUTES

MINISTRES

MAIRES

NT Nf

NT Nf

NT Nf

%

B. Faso
Guinée

110 10
114 10

9.09 35
9.00 23

03
02

0.57 45
8.70 38

01
03

2.22 60
5.89 46

03
01

5.00 –
2.20 45

–

–

9

Mali

156 18

06

00

0.00 70

00

0.00 50

03

83

22

01

4.50 28

00

–

140 20

05

100 08

8.00 40

00

–

–

Rwanda

70

14.0 28
0
10.0 19
0

140 03

2.00 6

00

00.0 –
0
00.0 –
0
00.0 –
0

–

Sénégal

26.0
0
11.1
1
18.0
0
5.00

19

Niger

12.0 23
0
1.20 18

20.0
0
6.00

–

–

12

01

07

02

01

%

%

CHEF
PARTIS
NT Nf

CONSEIL
DE ECONOMIQU
E ET SOCIAL
%
NT Nf %

SOURCE : ONU : - Taux d’an alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus (19885)
- Inégalité dans l’emploi (Novembre 1989)
- Ghetto d’emploi féminin
OIT : Le travail de gestion : domaine des hommes (1985)
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Burundi

106 16

Cameroun 180 12
Côte
d’Ivoire

175 14

15.0 22
0
6.69 47

01

4.00 118 00

03

6.30 36

8.00 31

03

9.67 197 10

02

00.0 12 00
0
0.50 150 01

00.0 –
0
0.66 26

5.07 80

2.50 120 09

02

–

–

10

38.0
4
7.10

2 .Problématique et repères théoriques.
Il s’agit de conduire l’étude sous l’éclairage des représentations sociales avec comme but
spécifique d’analyser comment se produit socialement ce que les groupes sociaux envisagent
le genre comme concept significatif.
En effet, face à l’échec des politiques de modernisation de la question du genre et au
regard des limites des différentes façons d’instruire la problématique du genre : approche
relevant de l’assistance ; approche égalitariste ; approche de lutte axée sur la lutte contre la
pauvreté ; l’approche axée sur la rentabilité et l’approche favorisant le pouvoir d’action, il
nous paraît pertinent d’envisager une autre lecture de la problématique du genre fondée sur le
regard psychosocial, en termes de représentations sociales comme théorie explicative de la
réalité sociale
Les présupposés inspirés par J.C,Abric (1996) pour saisir les représentations sociales comme
l’ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, des attitudes et des informations qu’un
groupe social donné élaboré à propos d’un objet servent de support théorique à ce travail.
a)

Un système périphérique qui assure cinq fonctions. Il concrétise le système central,

régule son adaptation, et autorise les modulations individuelles ou personnelles de la
représentation, prescrit les comportements et protège le noyau central lui-même.
b)

Un système central stable qui génère la signification de la représentation et qui

détermine l’organisation interne, c’est-à-dire les relations qu’entretiennent entre eux les
éléments de la représentation. Chercher le noyau central en définitive, c’est chercher la racine,
le fondement social de la représentation sous-étude (ABRIC 1998).Sous ce rapport nous
formulons l’hypothèse d’une différenciation du statut des éléments constitutifs de la
représentation sociale du genre comme enjeu de société et focalisée dans la rencontre de
champs ou d’univers sémantiques éclatés.

3. Question de méthode
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3.1 Caractéristiques de la population et opportunité de l’étude
La population sous étude est composée de participants à un séminaire sous-régional de
sensibilisation des formateurs de formateurs relativement à l’éducation et à la promotion de la
femme et de la jeune fille dans la problématique de l’approche –genre. Tous les participants
sont des enseignants tout grade confondu, allant du préscolaire à l’enseignement supérieur.
L’étude a donc porté sur trente-deux sujets (32).

3.2 Le format du questionnaire : association libre ou évocation (ABRIC, 1994)
« Elle consiste, à partir d’un mot inducteur à demander au sujet de produire tous les
mots, expressions ou adjectifs qui lui viennent alors à l’esprit » (ABRIC, 1994, P. 66). Très
concrètement, le format de notre questionnaire est le suivant : « pouvez-vous énoncer les mots
ou expressions qui vous viennent à l’esprit « lorsqu’on évoque le mot ‘genre’ ?. Citez au
moins quatre mots ou expressions. »

4. Mode de traitement des données recueillies
4.1 :L’analyse des évocations
Dans ce questionnaire d’évocation (P. VERGES, 1992 ; 1995), on note deux
informations : le mot et son rang d’apparition dans la liste qu’a constituée chaque sujet. On
calcule alors, pour chaque mot, deux nombres : sa fréquence d’apparition mesurant sa
saillance et son rang moyen.. Tous ces calculs sont possibles grâce au logiciel statistique
« Evoc ».
4.2 :L’analyse de similitude
Pour mieux caractériser les champs sémantiques, nous avons opté pour une technique
formelle de nos données : l’analyse de similitude. (Flament, 1962 ; Degenne et Verges, 1973
. ; Flament, 1981 ; Verges, 1984 ; ). Nous avons utilisé l’indice de co-occurrence simple pour
le traitement des données de similitude

5 : Résultats
5.1 Société, Genre et acteurs sociaux : évocations et associations
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5.1.1 Saillance et organisation hiérarchisée des constituants de la représentation sociale du
genre : A la recherche de critères d’analyse
Dans la démarche d’approche des représentations sociales, selon le mode du questionnement
de l’association libre, deux critères permettent de saisir la valeur expressive de l’élément
central : sa fréquence d’apparition et le rang moyen d’évocation de chaque terme (VERGES,
1992 ; ABRIC, 1998).
5.1.2 Relations hommes/femmes : la marche vers l’équité
Les analyses conduites ici s’appuient sur les données du tableau d’évocation d’une part et
celles de la figure des cliques de relations d’autre part.

< 3,20
1 RANGS
13

Derniers RANGS

ers

F

13 Equité (3,07)
8 Homme/Fe
mme (2,62)
5 Femme (1,60)

R
E

ELEVEES

Q

9 Sexe (3,22)
8 Différenciation des rôles sociaux
(3,75)
6 Egalité (3,66)

U
E
N

5

C
E
S

4 Fille/Garçon
(2,25)
3 Masculin/Fé
minin (2,33)
2 Homme (2,00)
2 Fille (3,00)
2 Garçon
(3,00)

4 Justice (3,25)
3 Stéréotype sexiste (3,66)
3 Promotion femme (3,33)
3 Discrimination (6,00)
2 Disparité entre sexe (5,00)
2 Responsabilité (5,00)
2 Epanouissement (5,00)
2 Développement (6,50)
2 Conscientisation (7,00)
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 Figure 1 : Cliques de relations (au seuil 1)

2* 4-5-7

2* 3-4-9
2* 5-6-7
2* 2-5-6

2* 1-3-4-5

1* 1-3-4-5-7

1* 1-3-4-9

1* 1-3-5-6-7

2* 2-3-5-6-7

De façon globale les données du tableau d’évocation et du filtrant des cliques de relation font
apparaître les thèmes les plus fréquents dans les réponses aux questions d’évocation et de
caratérisation sur le genre , dans une sorte de procès de prototypicalité .Il s’agit de “: équité,
homme/femme et femme.”. Cette sorte de dérivation cognitive aboutit à deux registres sociocognitifs.


. Un effort d’objectivation de la question du genre dont on trouve les éléments dans les

signifiants du quadrant 1 : “homme/femme, “femme”, eux –mêmes repris par des termes
moins

fréquents,

de

saillance

faible

mais

cités

en

premier

:

“fille/garçon”,

“masculin/féminin”, “homme”, “fille”, “garçon”. Cette construction socio-cognitive cible et
donne un contenu précis au concept “genre”, comme une réalité physique et sociale
identifiable.


Une identification du genre dans ses dimensions biologique, sociétale et idéologique :

“sexe, différenciation des rôles sociaux ; égalité”.

5.2 : Construire le genre : Structure, organisation et champs sémantiques.
L’examen de la figure ci-après, présentant l’arbre maximum de la représentation sociale du
concept “genre”, nous donne un schéma d’organisation et de structuration du cham
sémantique des liens de similitude du genre dans la tête de la population sous étude . Cette
construction représentationnelle nous permet de dégager deux registres cognitifs de base
propres à la population d’enquête

Figure2 : Arbre maximum de la représentation sociale du concept « genre »
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2. Justice
10. Culture

7. Rôle social

6. Développement
5. Equité
1. Condition de la
femme
3. Homme/Femme
4. Sexe
11. Genre

Liaison forte
Liaison faible

9. Trait distinctif
9. Trait distinctif

8. discrimination

D’abord les sujets raisonnement en étoile principalement autour d’un couple de mots ou
d’items fortement connexes : le lien “homme/femme”, et secondairement autour du mot
“femme” dans une appréciation de son statut socio-économique en terme de condition de la
femme”.
. Ensuite les sujets raisonnent en “triangle”, c’est-à-dire qu’ils associent trois mots deux à
deux par trois relations. Ils établissement de cette façon un circuit d’équivalence entre ces
trois termes : équité, justice et dveloppement. Du point de vue psychologique, cette stratégie
cognitive permet d’entrevoir une hiérarchie du raisonnement .
Enfin en observant la construction et la structuration de la figure représentée par l’arbre
maximum de la représentation sous étude, on peut envisager globalement deux types
d’approfondissement de l’analyse du graphe


D’un côté, on pense que les sujets focalisent leur attention sur le rapport de genre, vu à

travers les relations homme/femme d’une part et la femme comme une composante spécifique
de la problématique de l’approche-genre d’autre part.

De l’autre côté on retient la prise en charge d’une dimension essentielle de ce qui

constitue la clef de voûte de la question du genre : le lien revendiqué entre l’équité, la justice
et le développement dans ses relations avec le rôle social à promouvoir.Deux champs
sémantiques organisent l’analyse de la représentation sociale du genre. :


Un champ sémantique fondé sur les liensou relations de genre .
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Un cham sémantique fondé sur l’éthique ou champ axiologique axé sur les valeurs
normatives “ équité , justice.et égalité” .

Conclusion
Les résultats que nous avons proposés ici prennent tout leur sens du savoir pour agir.
-

Au plan théorique ,les résultats nous notons une construction représentationnelle

du genre bien structurée et hiérarchisée autour d’un noyau central tripolaire :équité fondant
lechamp des valeurs normatives ; homme/ femme et; femme fondant le champ des liens ou
relations de genre
-

Au plan pratique les resultants consacrent une représentation fonctionnelle axée

sur l’intervention et de l’aide à la décision.
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DIFERENTES MAS NÃO DESIGUAIS

BARATELLA, Ricardo

Resumo
Homens e mulheres. Suas funções, sentimentos e percepções, suas diferenças e igualdades na
sociedade. Estas são questões muito antigas e discutidas que vão além da história, situando-se
também no universo dos mitos. Existem diferenças quanto a maneira de pensar, agir, enfrentar
a vida, assim como atitudes e comportamentos diferenciados em relação à expressão da
sexualidade. Os indivíduos que apresentam comportamento sexual diferente da maioria
acabam sendo discriminados por isso. As diferenças precisam ser valorizadas e respeitadas,
pois fazem parte do todo que é vivenciado na sociedade mundial. Para alguns, ser diferente
significa ser desigual. Quem pensa assim tem, com certeza, muita dificuldade de viver
democraticamente com a diversidade e com essa pluralidade tão próxima. Os sujeitos dessa
pesquisa foram 514 indivíduos da cidade de Uberaba, de diferentes bairros do município e
faixa etária entre 18 a 60 anos de idade. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi analisar a
diversidade sexual e a igualdade de direitos de homens e mulheres, independentemente da
orientação sexual. A investigação envolveu pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A
pesquisa bibliográfica abordou os temas: sexo, gênero, diversidade e orientação sexual
(VENTURI, Gustavo; BOKANY, Vilma; TORRES, Marco A.) A coleta dos dados incluiu a
aplicação de um questionário e as análises, de caráter descritivo, incluíram também o cálculo
de medidas estatísticas em situações que fossem possíveis. Para a maioria dos sujeitos (68%),
não deve haver a legalização do casamento de homossexuais e 78% são contra a adoção de
crianças por casais com relações homoafetivas. Os pais sentem vergonha (19%) e tristeza
(15%) por terem filhos homossexuais e apesar de acharem que a união entre pessoas do
mesmo sexo tem aumentado, reprimem os praticantes e os que encaram a homossexualidade
com naturalidade. Essas atitudes permitem surgir grandes conflitos tanto com familiares e
amigos quanto conflitos internos entre os homossexuais, de medo, culpa, incerteza, baixo
auto-estima. Dos entrevistados, 42% aceitam mais a homossexualidade masculina do que a
feminina e 45% afirmam que as lésbicas não são felizes com a opção sexual. Desses sujeitos,
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50% jamais votariam em uma mulher homossexual e 45% não votariam em um homem
homossexual para Presidente da República. Concluindo, aclaro que o Brasil é um país
contraditório no tocante à homossexualidade e a igualdade dos direitos de homens e mulheres
está garantida pela Constituição de nosso país, mas na prática a discriminação das pessoas em
função de sua diversidade sexual é uma realidade apontada nessa pesquisa. O lado afetivo, as
angústias, os medos e fantasias são aspectos muito importantes nas relações humanas. Hoje, a
sociedade encara o sexo nas mídias, na internet, mas não sabe conversar sobre o assunto.
Verifiquei também em minhas análises que quando um adolescente sente desejo homoerótico
ou deseja viver o papel de gênero oposto ao que sua cultura prescreve para o sexo biológico,
geralmente desenvolverá mecanismos de autodefesa, muitas vezes internalizando a homofobia
dominante na sociedade global.
Palavras-chaves: Diversidade sexual – Homossexualidade – Discriminação.
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UM ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: O CUIDADO À PESSOA
VIVENDO COM HIV/AIDS E SUA FAMÍLIA

LEMOS, Társilla de Sales Amorim - UFF
PEREIRA, Eliane Ramos - UFF

Introdução
A AIDS tem seu pri meiro caso descrito na década de 80 e mostrou-se desde o início como
um desafio, devido às peculiaridades que o tema HIV/AIDS carrega por abranger, dentre
outras coisas, os preconceitos e discriminação que fazem parte das representações sociais
sobre a doença e da sua construção social.1 A inserção dessa nova patologia na sociedade
trouxe a necessidade de reformular o cuidado, trazendo agora uma assistência
multiprofissional, promovendo assim, o cuidado do indivíduo como um todo. Esse novo
cuidado traz também a importância do atendimento ao familiar, visto que estes são seus
principais cuidadores na região domiciliar. PALAVRA- CHAVE: Representação social,
AIDS, Família.

Objetivos
Descrever o componente do cuidado ao familiar conforme as representações sociais; Arrolar
as abordagens que têm sido realizadas no cuidado à pessoa vivendo com HIV/AIDS e sua
família.
Referencial teórico
A AIDS trouxe consigo uma representatividade social muito negativa, repercutindo
diretamente nas questões psicossociais destes pacientes. Desta forma, o atendimento à família
do paciente apresenta-se como um fator importante e agregador do cuidado aos pacientes,
trazendo maior adesão ao tratamento.
_______________________________
Atuação como coautora: SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade - UFF
Atuação como coautor: SILVA, Marcos Andrade - Universidade Gama Filho
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Metodologia
Para a construção desse estudo, foi realizada uma pesquisa integrativa, pautada na abordagem
qualitativa, o qual se utilizou artigos e bibliografias. Efetuou-se pesquisa em banco de dados
Scientific Library Online (SCIELO), LILACS e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram
encontrados 298 artigos que abordavam a palavra chave representação social e AIDS, feito o
cruzamento com a palavra chave família, encontrou-se 5 artigos publicados entre o ano de
2009 a 2014.
Resultados e Discussão
As literaturas pesquisadas apresentam a importância do estudo das representações sociais para
compreender melhor a trajetória da doença e seu significado para a sociedade. Essas
representações fornecem elementos de caracterização de como grupo de pessoas pensam e
agem diante da aids.2 A representação social da AIDS veio, então se transformando desde o
seu surgimento, devido a mudança no seu perfil epidemiológico, advento de novas drogas
para o tratamento e melhoria da assistência, trazendo o cuidado integral e multiprofissional,
além do cuidado e assistência também ao familiar/cuidador do paciente. O apoio familiar é
importante na adesão ao tratamento pelo fato deste exigir uma readaptação da vida diária às
tomadas de medicação e até mesmo a revelação do diagnóstico a pessoas próximas que
possam ajudar no cuidado.3

Considerações finais
O trabalho demonstra a importância do estudo da representação social para entender as
mudanças no tratamento da AIDS, além de abordar a importância da assistência do
familiar/cuidador da pessoa vivendo com HIV/AIDS, para a adesão e continuidade do
tratamento e assim melhoria da qualidade de vida desses pacientes.
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RISCO/VULNERABILIDADE NAS PRÁTICAS SEXUAIS, UM ESTUDO DE
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DAS ADOLESCENTES COM PARCERIA FIXA
PINTO, Carina Bulcão 1 - UFRJ
QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo2 - UFRJ

Resumo
Este projeto de pesquisa trás a necessidade de resgatar a concepção de risco/vulnerabilidade
pelas adolescentes, em especial quando é estabelecido um tempo de relacionamento, onde há
uma mudança de pensamentos e comportamentos acerca da concepção de risco e a
vulnerabilidade frente aos diversos fatores que envolvem as práticas sexuais. A
descontinuidade do uso do preservativo ao longo de uma relação fixa e, ao mesmo tempo, a
valorização do uso de um método unicamente contraceptivo, a proteção por meio da
confiança e conhecimento pelo parceiro foram verificadas no cotidiano das adolescentes e
fazem parte da problemática deste projeto. Além disso, a investigação deste estudo possibilita
a ampliação do conhecimento sobre a vulnerabilidade e risco no contexto das práticas sexuais
de relacionamentos fixos, partindo da análise das representações sociais na adolescência, para
que ações sejam delineadas a partir das dificuldades apresentadas pelos sujeitos alvos de
ações. Este estudo propõe-se a fornecer subsídios para que outras categorias se apropriem
dessa temática, aproximando profissionais das áreas da saúde e educação. Utilizando como
eixo teórico estrutural a Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici, este estudo
investiga as representações sociais (RS) do risco/vulnerabilidade nas práticas sexuais das
adolescentes com parceria fixa e tem como objetivos: Descrever os conteúdos que organizam
as RS das adolescentes que possuem parceria fixa sobre risco/vulnerabilidade nas práticas
sexuais; Caracterizar as práticas que essas adolescentes definem como representativas de
Enfermeira, graduada pela UNIRIO, Especialista em Saúde da Mulher. Mestranda da UFRJ na linha de pesquisa Saúde
Sexual e Reprodutiva do NUPESM. e-mail: cacabulcao@gmail.com. tel: 97146-2080
1

2

Professora Associada I da EEAN/UFRJ. Doutora em Enfermagem na área da Saúde da Mulher. Professora da Pós-

graduação da EEAN/UFRJ. Pesquisadora do NUPESM/UFRJ.Coordenadora do Projeto de Extensão Saúde Sexual e
Reprodutiva da UFRJ. Coordenadora da Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher do HESFA/UFRJ.
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situação de risco/vulnerabilidade na sua vida sexual; Analisar as implicações dessas RS na
saúde sexual e reprodutiva das adolescentes. Trata-se de um projeto do tipo quanti-qualitativo
e descritivo, utilizando uma abordagem de multimétodos, fundamentada nos aportes teóricometodológicos das RS. Serão aplicados três diferentes instrumentos de coleta de dados - teste
de evocação livre; formulário sociodemográfico e; roteiro de entrevista semiestruturada - cada
um com uma finalidade específica, visando considerar todos os objetivos propostos e
contemplar as diferentes abordagens da representação social. Os conteúdos gerados a partir
dos instrumentos serão processados pelos softwares EVOC e ALCESTE, para análise do
Teste de evocação e da entrevista, respectivamente. Os resultados do formulário de perfil
serão analisados e representados em forma de gráficos e tabelas, possibilitando traçar a
caracterização dos sujeitos da pesquisa. Este projeto atende às exigências éticas que envolvem
pesquisas com seres humanos e está em consonância com a Resolução nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde. Todas as adolescentes que aceitarem participar do estudo e cujos pais e/ou
responsáveis legais autorizarem seus depoimentos, serão devidamente esclarecidas, assim
como seus respectivos responsáveis, por meio de prévia leitura e assinatura do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Consentimento dos Responsáveis.
Palavras-chave: Representação Social; Saúde do Adolescente; Saúde sexual e reprodutiva.
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A REPRESENTAÇÃO DO SER MULHER PARA AS PROFISSIONAIS DO SEXO
QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo 1- UFRJ
PINTO, Carina Bulcão 2- UFRJ
PAULA, Isabelle Mangueira de 3- UFRJ
SILVA, Gabriela Mello 4- UFRJ

Resumo
Historicamente, a identidade social atribuída às profissionais do sexo foi de mulher
transgressora

de

normas

e

regras

estabelecidas

socialmente

ao

comportamento

feminino(RODRIGUES, 2009). Desta forma, são consideradas uma ameaça moral,
responsável pela degradação do homem e da família, sendo suas práticas incompatíveis com
os atributos femininos como casamento e maternidade. A identidade atribuída pelo senso
comum interfere na vida dessas mulheres tanto na percepção que fazem de si mesmo, quanto
na maneira de se relacionar e viver enquanto mulher (GUIMARAES ET AL, 2005). Frente a
esse contexto, esta pesquisa pautada pela Teoria das Representações Sociais de Serge
Moscovici (MOSCOVICI, 2012) tem a finalidade de apreender as representações sociais das
profissionais do sexo acerca do ser mulher, considerando seu reflexos nas questões de gênero.
Participaram do estudo dez profissionais do sexo entre 20 e 53 anos, tendo como cenário a
Vila Mimosa, o mais antigo reduto de prostituição do Rio de Janeiro/Brasil (BARROCO,
2007). Consiste em um trabalho de abordagem qualitativa e descritiva, usando como
instrumento de coleta de dados a técnica de Associação Livre de Ideias/ALI e a entrevista. Os
termos indutores foram “ser mulher”e “ser mulher profissional do sexo”. A análise de dados
da ALI se deu pela análise de conteúdo de Bardin (2009) e dos discursos foi realizada pelo
programa informático Alceste 2010.(CAMARGO, 2005) Com relação ao termo indutor “Ser
mulher” emergiram 64 evocações sendo as categorias de maior relevância: “Desgosto” e
“Ações necessárias perante a vida”, com 46% cada. Com relação ao segundo termo
emergiram as categorias:. “O lado negativo de ser prostituta”, “Aspectos econômicos” e
“Características necessárias para ser uma prostituta”.

A Alceste apresentou 72% de

aproveitamento e o primeiro bloco temático formado pelas classes 1, 3 e 4 discutem sobre a
mulher, o trabalho e a vida da profissional do sexo: dificuldades enfrentadas no cotidiano. Os
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resultados revelam que o ser mulher está ancorado nos paradigma da mulher moderna,
principalmente no que se refere a independente financeiramente e conseguem na prostituição
os meios necessários para conquistar essa autonomia. Existe uma cisão entre a vida da mulher
e a profissional do sexo. Ser mulher simboliza a função reprodutora e cuidadora dos filhos,
responsável pela família, já a mulher profissional do sexo simboliza os aspectos financeiros
necessários a sobrevivência, é menos valorizada atrelada a aspectos como marginalização e
exclusão social. Conclui-se que apesar de se representarem como vítimas do preconceito e
inferiorizadas, representam-se também como mulheres que são protagonistas de sua história e
de vida, buscando sua independência financeira, mesmo frente a tantas adversidades.
Palavras-chave: Psicologia Social; Gênero; Saúde da Mulher; Profissional do sexo
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES ACERCA
DA LEUCORREIA PATOLÓGICA
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Resumo
A leucorreia patológica é um tipo de corrimento que decorre, em geral, de agentes associados
às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), que acometem a população mundial há
tempos e constituem um expressivo problema de saúde pública (NAUD ET al, 2004). Neste
sentido, o estudo objetivou conhecer as representações sociais das mulheres com leucorreia
patológica sobre sua origem e consequências. Este é um estudo descritivo, qualitativo na
perspectiva da abordagem processual da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI,
2003), desenvolvido no Setor Ambulatorial de Enfermagem Ginecológica e no Centro de
Testagem e Aconselhamento em DST/HIV e Hepatites Virais de um hospital de ensino
federal do Rio de Janeiro/Brasil. Participaram 30 mulheres, por meio de entrevista
semiestruturada. Estas foram gravadas, transcritas na íntegra e processadas através do
software ALCESTE - versão 2010. A partir de processamento dos dados no software foram
encontradas 2.920 formas distintas obtendo um aproveitamento de 95% do material. O
software dividiu o material discursivo em 5 grandes classes. O software ALCESTE dividiu o
material discursivo em 5 classes. A Classe 1 apresentou conteúdos referente a “Busca pela
cura”; a classe 2 “o (con)viver com o corrimento vaginal/leucorreia; na Classe 3: a ligação da
leucorreia patológica com a vida sexual; a Classe 4 foram as formas de cuidados e prevenção
frente ao corrimentos e por fim a Classe 5 foi o entendimento da leucorreia patológica: a
origem e as consequências. Os sujeitos representaram as leucorreias aos adventos da vida
diária como andar descalço, sentar em vasos sanitários públicos ou a falta de higiene íntima,
o descuido pessoal e apenas uma pequena parcela faz menção com a relação sexual
desprotegida. Foram ancoradas no senso comum do cotidiano de vida da mulher, não sendo
consideradas um processo patológico de origem sexual, desta forma não cabe na concepção
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dos sujeitos o uso do preservativo como método preventivo. É importante destacar que as
práticas de cuidados do próprio corpo são orientadas por um resultado de experiências
sociais, mas do que científicas pois produzem interpretações que adquirem significados a
partir de processos compartilhados no cotidiano, produzida e engendrada coletivamente
(JODELET, 2001). Pôde-se inferir que a leucorreia patológica não interfere somente no
biológico das mulheres, mas perpassa pela autoestima, refletindo e trazendo consequências
nas relações sociais, afetivas e sexuais Conclui-se que os resultados encontrados servem de
apoio para a adoção de novas estratégias e tecnologias do atendimento em saúde da equipe
multidisciplinar, para que não se utilizem apenas das queixas orgânicas, mas também da
compreensão dos aspectos psicossociais das mulheres que vivem essa situação.
Descritores: Psicologia Social; Saúde da Mulher; Leucorreia.
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA HISTORIA: EVENTOS RELEVANTES
EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE ARGENTINA.
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Resumen
En Psicología social, el análisis de las representaciones sociales (RS) de la historia y la
memoria colectiva (MC) es actualmente una de las líneas de mayor crecimiento. Las RS
refieren a las imágenes y modelos explicativos que un determinado grupo social tiene acerca
de algún fenómeno de la realidad. La MC incluye el estudio sobre cómo los grupos
rememoran, olvidan y reconstruyen el conocimiento del pasado histórico (Valencia & Páez,
1999). Liu y Hilton (2005) sostienen que la historia se invoca como una reserva simbólica
cuya relevancia emocional es fundamental al momento de construir una identidad personal y
grupal.
Abric (2001) encontrará en la teoría del Núcleo Central, un aporte para comprender el
funcionamiento de las representaciones sociales, su génesis y sus transformaciones al sostener
que el núcleo es el elemento mediante el cual se crea y se transforma la significación de los
otros elementos constitutivos de la representación. En la misma línea, Larrañaga, Valencia y
Vergès (2007) señalan que el núcleo central es el elemento que da sentido y organiza la RS.
Su determinación es esencialmente de carácter social, y reúne tanto condiciones históricas y
sociológicas como ideológicas.
El objetivo de este trabajo es indagar en las RS de la historia, puntualmente en los eventos que
un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, consideran importantes al
narrar la historia universal.
Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo, no experimental, transversal. La muestra, no
probabilística intencional, está compuesta por 144 estudiantes. Se utilizó una versión
modificada del cuestionario diseñado por Liu et al. (2005). Para el tratamiento y análisis de
los datos se utilizó el software “Evoc” (Vergés, 2000). El estudio muestra que los eventos
1

*Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires; ** Facultad de Psicología, Universidad Abierta
Interamericana; *** CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

1883

evocados como más relevantes están asociados a guerras y conflictos bélicos, verificándose
lo hallado en estudios transculturales que muestran la presencia de un sesgo bélico y de
violencia como patrón general a la hora de narrar eventos de la historia. Los eventos están, al
mismo tiempo, relacionados con la historia europea y a acontecimientos dominantes de la
historia occidental lo que da cuenta de la presencia de un sesgo eurocéntrico. Este dato es
concordante con estudios locales previos (Bombelli, Fernández, Sosa, 2013; Sosa, Barreiro &
Zubieta, 2011; Sosa, Bombelli, Cejas & Fernández, 2013; Zubieta, Barreiro & Sosa, 2011).
Finalmente la presencia del descubrimiento de América y de la guerra de Malvinas, dan
cuenta del sesgo socio-céntrico mientras que la evocación de eventos asociados al progreso
científico y a avances tecnológicos están revestidos de un carácter transitorio en la estructura
de la representación social.
Palabras claves: memoria colectiva, representaciones sociales, historia universal, eventos,
estudiantes universitarios

Introducción
Las representaciones sociales (RS) refieren a las imágenes y modelos explicativos que un
determinado grupo social tiene acerca de algún fenómeno de la realidad. Krause (1999)
plantea “aún cuando algunos se han referido a las Representaciones Sociales como un trozo
de cultura, resulta necesario diferenciarlas del concepto de cultura, entendiendo esta última
como el macro-concepto que las engloba, siendo más abarcativo que el de Representaciones
Sociales, en tanto incluye no solamente el “pensamiento social”, sino también las prácticas
sociales, instituciones y objetos” (p. 42).
En los últimos años, se ha dado especial interés en el área de la memoria colectiva (MC) al
estudio de la historia desde la perspectiva de las RS. Como señalan Liu y Hilton (2005), la
historia se invoca como una reserva simbólica que ofrece situaciones y personas concretas que
poseen una relevancia emocional, en gran medida compartida, y cuya importancia para el
presente es fundamental para construir una identidad personal y grupal.
Según Páez y Liu (2009) las RS de la historia (RSH) son útiles en varios sentidos.
Específicamente en cuatro: mantienen una imagen positiva del grupo al que consideran
pertenecer; guardan un sentido de continuidad de dicho grupo que se mantiene según pasa el
tiempo; brindan un marco de referencia respecto de los valores y las normas mediante la
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prescripción de determinadas conductas y de aquello que se espera de los miembros del
grupo, o lo que debería caracterizarlos; y por último, actúan como reservorios simbólicos a los
cuales puede acudirse para justificar posturas y acciones del presente o del futuro.
La MC incluye el estudio sobre cómo los grupos rememoran, olvidan y reconstruyen el
conocimiento del pasado histórico (Valencia & Páez, 1999). Se establece así una
diferenciación entre memoria histórica y memoria colectiva, siendo la primera una serie de
acontecimientos que han ocurrido a un gran número de individuos, y que representa el pasado
de una manera más esquemática y reducida. Mientras que la segunda es el recuerdo propio de
un grupo, posee límites más lábiles, es amplia y diversa, y se sustenta sobre tradiciones más
que sobre hechos y sucesos (Halbwachs, 2004).

Desarrollo
Zubieta (2001) señala que es imposible encontrar una definición única del concepto de
Representaciones Sociales. Su creador reconoce que una de las características de la teoría de
las Representaciones Sociales es la ambigüedad que este concepto presenta y la controversia
que esto ha provocado; es así como Moscovici (1979) postula: " (...) la Representación Social
aparece como un constructo cuya realidad es fácil de entender pero cuyo significado es difícil
de captar (...)” (p.89).
Abric (2001) plantea que una RS está constituida por un conjunto de informaciones, de
creencias, opiniones y actitudes respecto a un objeto dado, y que este conjunto de elementos
es organizado y estructurado. Siguiendo estos lineamientos teóricos es que surge una hipótesis
respecto de la organización interna de las RS, la denominada hipótesis del núcleo central. Al
respecto sostiene: “la organización de una representación presenta una modalidad particular,
especifica: no únicamente los elementos de la representación son jerarquizados sino además
toda representación esta organizada alrededor de un núcleo central, constituido por uno o
varios elementos que dan su significación a la representación” (p.18) y agrega: “el núcleo es
simple, concreto, grafico y coherente, corresponde igualmente al sistema de valores al cual se
refiere el individuo, es decir que lleva la marca de la cultura y de las normas del entorno
social” (p.20).
Para Abric (2001), el núcleo central de una RS avala dos funciones esenciales; una función
generadora, que es el elemento mediante el cual se crea, se transforma la significación de los
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otros elementos constitutivos de la representación y es por su conducto que esos elementos
toman un sentido, un valor. Por oro lado, una función organizadora, donde es el núcleo central
quien determina la naturaleza de los lazos que unen entre ellos los elementos de la RS
determinando así su estructura. Mientras que el sistema periférico tendrá la función de
concreción, que depende del contexto y resulta del anclaje de la representación en la realidad;
una función de regulación donde los elementos periféricos tendrán un desempeño
fundamental en la adaptación de la RS a las evoluciones del contexto y por ultimo, una
función de defensa de la representación ya que un cambio en el núcleo central ocasionaría una
RS distinta. De esta manera, el núcleo es el elemento unificador y estabilizador de la RS y
constituye el elemento más estable, siendo en la representación el elemento que más resistirá
al cambio.
Larrañaga, Valencia y Vergès (2007) señalan que el núcleo central es el elemento que da
sentido y organiza la RS. Su determinación es esencialmente de carácter social, y reúne tanto
condiciones históricas y sociológicas como ideológicas. Por otro lado, se encuentra el sistema
periférico, el cual permite el anclaje en la realidad del momento, dando lugar a modulaciones
individuales e interviniendo en el proceso de defensa y de transformación de las
representaciones sociales.
Siguiendo la línea de estudios transculturales previos sobre la historia universal que incluyen
muestras argentinas (Bobowik, Páez, Liu, Espinosa, Techio, Zubieta & Cabecinhas, 2010;
Bombelli, Fernández & Zubieta, 2012; Bombelli, Sosa, Fernández, Cejas & Torres, 2013;
Fernández, Bombelli & Zubieta, 2012; Fernández, Cejas, & Sosa, 2013; Zubieta, Barreiro &
Delfino, 2010) así como de estudios locales realizados con estudiantes universitarios, se
realizó un estudio empírico con el objetivo de indagar en las RS de la historia universal,
puntualmente en los eventos que un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de
Psicología, consideran importantes al narrarla. Como objetivos específicos se propuso
identificar los eventos que integran el núcleo central y la periferia de las RS de la historia
universal y la presencia de sesgos tales como: consenso transcultural, bélico, de recencia,
violento, nostálgico y sociocéntrico.
Método
Tipo de estudio y Diseño. Descriptivo de diseño no experimental transversal, con estudiantes
de psicología como unidad de análisis.
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Muestra. No probabilística, intencional. Compuesta por 144 estudiantes de psicología, 33,3 %
de sexo masculino y 66,7 % de sexo femenino. La media de edad fue de 25,51 años (DE=
7,60). El 38,9% estudia en Universidad Pública y el 61,1% en universidad privada.
Instrumento y procedimiento: Para la recolección de datos se utilizó una versión modificada
del cuestionario autoadministrable construido por Liu et al. (2005). A diferencia del
instrumento original no se utilizó un listado predeterminado de eventos de la historia, sino que
se presentó la siguiente consigna “Te pedimos que escribas por lo menos 8 (ocho) eventos de
la historia universal que consideres relevantes”. Se utilizó, para el análisis de los datos, el
enfoque estructural de la teoría del núcleo central de las RS (Abric, 2005, 2001).
El tratamiento de los datos se realizó con el software “Evoc” (Vergés, 1994) organizando las
evocaciones en base a jerarquías entendidas como frecuencia y orden de la evocación,
generando la construcción de un cuadro de cuatro divisiones. Este programa posibilita realizar
un análisis lexicográfico mediante la obtención de un cuadrante con el núcleo central, la
primera periferia, el grupo contraste y la denominada segunda periferia de la representación.
El producto de las evocaciones fue organizado previamente manteniendo el orden surgido en
las respuestas de los participantes. Los términos inductores para las mismas

fueron

“personajes” de la historia universal que debían asociar con un máximo de ocho respuestas.

Resultados
A partir de la distribución de las evocaciones, se obtuvieron los siguientes puntos de corte:
frecuencia mínima = 6; frecuencia intermedia= 23; y rango medio = 4,4. Sobre estos criterios
se construyen los cuadrantes en función de “rango x frecuencia”.
En la Tabla 1 se puede observar como en el primer cuadrante aparecen los eventos que
obtuvieron un rango medio por debajo de los 4,4 y una frecuencia intermedia mayor o igual a
23. Estas evocaciones surgidas con mayor frecuencia y rapidez constituyen el núcleo central
de la representación, el cual quedó conformado por los siguientes eventos: La caída del muro
de Berlín, el descubrimiento de América, el Nazismo, la Primera Guerra Mundial, La
Revolución Francesa, La revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial. En este sentido,
se observa que lo que otorga significado representación son hechos relacionados a guerras,
conflictos y revoluciones, asociados a la historia europea y acontecimientos dominantes de la
cultura occidental.
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Alta frecuencia
(mayor a 23)
Núcleo Central
F
Rango Bajo
(Menor a 4,4)

Caída Muro
Berlín
Desc. América
Nazismo
Primera Guerra
Mundial
Revolución
Francesa
Revolución
Industrial
Segunda Guerra
Mundial
Primera Periferia

25
33
57
101

r
3,880
3,909
3,614
2,535

43

4,047

60

3,650

107

3,299

Baja frecuencia
(mayor a 6 y menor a 23)
Grupo Contraste
F
Caída
Imperio
Romano
Guerra Vietnam
Revolución
Cubana

R

12

2,667

7

4,143

8

4,000

Segunda Periferia

Tabla 1. Estructura de la representación social de los Eventos más relevantes en la historia universal
en estudiantes de psicología.
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Rango Alto
(Mayor a 4,4)

Caída
Torres 49
Gemelas
Hiroshima
23

4,816
5,435

Abolición
esclavitud
Creación Internet
Crisis Treinta
Globalización
Guerra E.E. UU
Irak
Guerra Fría
Guerra Malvinas
Llegada Hombre
Luna
Tecnología

9

5,000

6
16
19
11

5,333
4,750
5,684
5,273

21
16
12

5,238
4,688
4,583

11

5,818

Siguiendo el enfoque estructural de las representaciones sociales (Abric, 2005) los elementos
del núcleo tienden a ser estables y resistentes al cambio.
En el cuadrante inferior izquierdo de la Tabla 1, denominado “primera periferia” se localizan
los eventos con alta frecuencia de evocación pero que registran un rango medio en el orden de
aparición, por lo que no logran integrar el núcleo central. Allí se evocan: El atentando
producido a las Torres Gemelas por miembros de la red Al Qaeda el 11 de septiembre de
2001 y el bombardeo atómico a Hiroshima ocurrido en agosto de 1945. Los elementos que
conforman la primera periferia si bien son ampliamente compartidos son menos relevantes
que los elementos que conforman el núcleo central (Abric, 2001). La caída de la Torres
Gemelas es un evento más actual en el tiempo que los mencionados en el núcleo y el
bombardeo a Hiroshima marcó el final a la Segunda Guerra Mundial, evento que aparece en
el núcleo central.
En el cuadrante superior derecho se sitúan los sucesos mencionados con menor frecuencia
pero que fueron evocados más rápidamente. Siendo que las frecuencias se encuentran debajo
del valor intermedio, estas evocaciones no pueden ubicarse dentro del núcleo central ni
tampoco en la primera periferia por lo que se la denomina zona de contraste. Dentro de los
elementos que la integran se encuentra por un lado, un acontecimiento ocurrido muy lejano en
el tiempo, la Caída del Imperio Romano que tuvo lugar en el siglo III y por otro dos eventos
relacionados con hechos bélicos ocurridos en el siglo XX, es decir más actuales en el tiempo:
la Guerra de Vietnam y la Revolución Cubana. Estos elementos si bien están dispersos
pueden llegar a formar parte del núcleo central en un futuro.
Finalmente, las figuras ubicadas en el cuadrante inferior derecho son las que tuvieron menor
frecuencia y que fueron evocadas con ulterioridad, componiendo el segundo límite o periferia
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de la representación. Allí se evocan eventos relacionados con a) hechos bélicos ocurridos en
el siglo XX y XXI: la guerra de Irak, la guerra Fría, la guerra de Malvinas b) diferentes
eventos relacionados con la evolución humana y avances científicos: la llegada del hombre a
la luna, la abolición de la esclavitud, el avance tecnológico, la creación de Internet, la
globalización y, por último, c) la crisis de los años treinta ocasionada por la caída más
desastrosa de los mercados de valores en la Bolsa de Estados Unidos.

Conclusiones
Los hallazgos de la presente investigación están en línea con los resultados obtenidos en los
estudios previos sobre memoria colectiva y RS de la historia. En primer lugar se verifica la
presencia del sesgo bélico y de violencia como partera de la historia, coincidentes con los
estudios transculturales que muestran que la referencia a guerras y conflictos bélicos como
sucesos centrales en la historia son concebidos como dinamizadores de cambios y progresos.
Las personas tienden a recordar espontáneamente y de manera más frecuente hechos
asociados a guerras o conflictos armados en general (Liu et al., 2005). La preeminencia de los
eventos vinculados a las guerras puede deberse a que este tipo de eventos bélicos poseen un
gran impacto en la percepción y en la cognición de las personas. Moscovici (1983 en
Bobowik, et al., 2010) plantea que las personas sostienen la creencia implícita de que la
historia es el resultado de la violencia y de la acción de grandes hombres. A su vez, se destaca
la presencia de Consenso transcultural. El mismo sugiere la existencia de una MC dominante
en la que se comparten creencias hegemónicas sobre la historia mundial. Liu et al. (2005) dan
cuenta de la presencia de un sesgo eurocéntrico en las naciones, ya que los eventos citados
están en relación con la historia europea y acontecimientos dominantes de la cultura
occidental. En estudios preliminares realizados por el equipo de investigación a nivel local
con muestras de estudiantes universitarios y de población general de la ciudad de Buenos
Aires también se ratifica la tendencia tanto de sesgo bélico y eurocéntrico (Bombelli,
Fernández, Sosa, 2013; Sosa, Barreiro & Zubieta, 2011; Sosa, Bombelli, Cejas & Fernández,
2013; Zubieta, Barreiro & Sosa, 2011). Asimismo, la presencia del descubrimiento de
América y de la guerra de Malvinas, dan cuenta del sesgo socio-céntrico. Por último, se
destaca también, pero recién en la segunda periferia, la presencia de eventos asociados al
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progreso científico y a avances tecnológicos. Estos sucesos tienen un carácter más transitorio,
y su pertenencia a la RS está sujeta a los cambios que se produzcan en el contexto social.
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SOCIAL REPERESENTATIONS OF WORLD HISTORY: EVENTS RELEVANCE
AND AROUSED FEELINGS IN AN ARGENTINIAN SAMPLE
DELFINO, Gisela I.2 - IUE e CONICET
SOSA, Fernanda M.3 - CONICET
ZUBIETA, Elena M.4 - University of Buenos Aires, CONICET

Abstract
Addressing history and collective memory in social psychology involves designing
construction and maintenance as a dynamic socio-psychological process. This position aims
to understand how history and historical representations acquire a social character as a result
of a variety of activities, forms of interpretation and stories over time (Middleton & Brown,
2005). Collective memory studies involved two lines of approaches, one interested in the
processes of memorization and recall while influenced by membership in a social group, and
other which emphasizes the same content as collective product representations (Olick, 1999).
Social representations of history are crucial to public beliefs about the legitimacy of political
systems and central to justifications for political action. History is recognized across the social
sciences and by politicians as an important symbolic resource to be mobilized in arguments
for and against political regimes and their agenda.
In order to verify the findings of previous studies related to the overwhelming of politics and
warfare, the recency effect and the eurocentrism pattern, 379 residents from Buenos Aires city
were asked to answer a self-administered questionnaire with 28 events of world history. All
events negatively evaluated belong to the twentieth or twenty-first century (e.g. Holocaust,
atomic bombings, world wars), involving at least in part, the United States and Europe, and
related to war or, in its absence, political and economic problems. Positive events principally
refer to technological developments, medical/scientific discoveries or human rights. Finally, a
positive association between felling and importance given to events was verify. Thus, events
evaluated as more negative tends to be seen as less important (e.g. Iraq War, Cold War and
Great Depression), while more positive events are given more importance (e.g. Industrial
2

University Institute Army (IUE), National Scientific and Technical Research Council (CONICET).
Faculty of Psychology, University of Buenos Aires, CONICET.
4
Faculty of Psychology, University of Buenos Aires, CONICET.
3

1894

Revolution, digital era, invention of printing press and slavery abolition). This association is
statistically significant. Finally, when calculating the correlation coefficient for the
relationship between evaluation in the positive-negative dimension (feeling), and the
importance given it is verified that the better the stimulus presented is evaluated, the more
importance is given. History is embodied through characters and events widely recognized
and legitimized by the group giving temporality through the imposition of a narrative
structure. Both are powerful tools in the construction of identity with dynamic implications
for action. These descriptive components embody the collective experience and its emotional
implications.
Key words: collective memory, social representations, history, political events.

Introduction
History is built on the basis of the truth of facts told, but also with others memories that can
be more or less accurate. Social representations of history are crucial to public beliefs about
the legitimacy of political systems and central to justifications for political action (Liu &
Hilton, 2005). History is recognized across the social sciences and by politicians as an
important symbolic resource to be mobilized in arguments for and against political regimes
and their agenda (cf. Liu et al., 2009).
Psychology has studied traditionally memories from an individualistic-static memory model
strengthening the idea of memory accuracy and its evocative power. However, during the last
third of the last century raise the memory as a constructive activity questioning the accuracy
of the past in the present update. These changes produced in the studies of memory an
increasing agreement with the idea of memory as a social activity performed not in private but
through the social conscience shared with others (Valencia, Momoitio & Idoyaga, 2010).
Addressing history and collective memory in social psychology involves designing
construction and maintenance as a dynamic socio-psychological process. This position aims
to understand how history and historical representations acquire a social character as a result
of a variety of activities, forms of interpretation and stories over time (Middleton & Brown,
2005). Collective memory studies involved two lines of approaches, one interested in the
processes of memorization and recall while influenced by membership in a social group, and
other which emphasizes the same content as collective product representations (Olick, 1999).
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The reconstruction of an image of the past in line with mainstream thinking of society can
lead to the formation of what Moscovici (1988) calls hegemonic social representations, which
are homogeneous, periodic, stable and are implicitly present in different symbolic and
affective practices. However, the need to ensure the legitimacy of specific reconstructions of
the past implies not only social representations of history shared by all members but also the
configuration of controversial representations (Moscovici, 1988). The latter express the
rivalry and the incongruity of conflicting versions of the history, particularly to an event that
pits members of a social group to raise the renegotiation of meanings. It would be wrong to
suggest that memory is uniform shared within society as representations are associated with
particular social groups or positions.
Specifically, social representations of history contain descriptive components as major events
and characters in stories linked with temporary forms regarding the origin myths. Liu et al.
(2005) verified three general findings: (a) politics and war were overwhelming considered as
the subject of world history; (b) there was a huge recency effect, with more than two third of
events and people nominated being active within the past 100 years; and (c) Eurocentrism was
the dominant pattern, qualified by nation-level ethnocentrism for figures especially.
In this context, the objective of this study was to analyze the evaluation and the importance
given to different events of world history by a convenience sample of residents from the city
of Buenos Aires, Argentina.

Method
Participants: convenience sample of 379 Buenos Aires city residents. Of the total
respondents, 55.7 % were women and the age mean was 36.20 (SD = 11.17. Range: 18-69.
Median = 34).
Instruments: Self-administered questionnaire with various sections including questions about
world history events. Data were collected through Internet (snowball method). Participants
were asked to indicate their feelings (1=extremely negative/7=extremely positive) and the
importance attributed (1=not important/7=extremely important) to 28 events of world history
selected based on previous studies (Liu et al., 2005; Liu et al., 2009, Techio et al., 2010):
Roman Empire, Abolition of Slavery, September 11 Bombing, Iraq War , Discovery of
Americas, the Birth of Jesus of Nazareth, Globalization, French Revolution, medical/scientific
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discoveries, Industrial Revolution, democratic system, Cuban Revolution, technological
discoveries, World War I, World War II, Evolution of Humanity, Nazism, Atomic Bombings,
Cold War, Holocaust, Russian Revolution, Fall of Berlin Wall, Man on the Moon, Colonies
Independence, Great Depression (1930s), Invention of Printing Press, Natural Disasters,
Digital Era.

Results
Evaluation of events on the positive-negative dimension
Mean for feelings about the 28 events is 4.18 (SD = 0.51), showing an overall average
evaluation, with a small bias towards positive (Min = 2.07, Max = 6.46). Table 1 presents the
mean sentiment obtained for each of the world history events presented and Figure 1 shows
the dendrogram product of a hierarchical cluster analysis of variables (between-groups
linkage method, squared Euclidean distance). [For Table 1 and Figure 1 please see Appedix].
In the dendrogram, the first cluster includes 10 events that have negative average evaluations,
all less than 2.56. The more negatively valued event is the Holocaust (1.22), followed by
Atomic Bombings, Nazism, natural disasters, the two World Wars, the Iraq War, the Cold
War, September 11 Bombings and the Great Depression. The second cluster, spatially located
in the center of the dendrogram and extending from the Industrial Revolution to the birth of
Jesus of Nazareth (Christianity), includes 13 events positively evaluated, all with averages
greater than 4.93. The three events more favorably evaluated are medical/scientific
discoveries (6.43), the abolition of slavery (6.42) and the democratic system (6.00). The third
cluster, located at the bottom of the dendrogram, begins with the Cuban Revolution and
includes 5 events with evaluations between 3.57 and 4.26: Russian Revolution, Roman
Empire, Cuban Revolution, Globalization and the discovery of America.
The dendrogram also corroborates how certain related events associated with each other. For
example, in the negative cluster: (a) Atomic Bombings, Holocaust and Nazism, (b) 1st and 2nd
World War, and in the positive cluster: (a) Industrial Revolution and Man on the Moon, (b)
technological developments and medical/scientific discoveries.
Importance given to events
The mean of importance given for the 28 events is 5.68 (SD = .79), indicating that the total
weight given to the stimuli presented is generally high (Min = 3.14, Max = 7). Table 1
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presents the mean importance given to each of the world history events presented and Figure
2 shows the dendrogram product of a hierarchical cluster analysis of variables (betweengroups linkage method, squared Euclidean distance). [For Table 1 and Figure 2 please see
Appedix].
The dendrogram shows three clusters plus 2 events not grouped: Birth of Jesus of Nazareth
(Christianity, average importance = 5.67) and Man on the Moon (4.84). Reading the
dendrogram from bottom to top, it can be seen that the first cluster contains 3 events relating
to the first half of the twentieth century: Cuban Revolution, Russian Revolution and Great
Depression, with averages of importance between 4.69 and 4.86. The second cluster, with
more importance than the first cluster (between 4.99 and 5.64), includes also 3 events: Iraq
War, September 11 Bombing and natural disasters. The third group, which contains most of
the events, may be divided into two clusters: 1) with average between 4.8 and 5.84 and six
events: the two World Wars, the Holocaust, the Atomic Bombings, the Cold War and Nazism;
2) with the 14 most important events (average greater than 5.40).
Relationship between positive-negative evaluation dimension and importance given to events
presented
In order to organize events according to the feeling evoked and the importance given to them,
Table 2 (see Appendix) was designed. It was built in the form of a contingency table with 9
quadrants in which any event could be located based on the evaluation in the positivenegative dimension and the importance given to it. So the positive-negative evaluation has
three columns: (a) negative, events with scores between 1 and 2.99, (b) average, between 3
and 4.99, and (c) positive, between 5 and 7, and the importance given exhibits three rows: (a)
quite important, scores between 3 and 4.99 (c) much importance, between 5 and 5.99, and (d)
extreme importance, between 6 and 7 .
By analyzing the frequency distribution, a positive association between evoked feeling and
importance given to events can be seen. Thus, events evaluated as more negative tends to be
seen as less important (e.g. Iraq War, Cold War and Great Depression), while more positive
events are given more importance (e.g. Industrial Revolution, digital era, invention of printing
press and slavery abolition). This association is statistically significant (X2 (4) = 15,831, p <
.0033 (calculated by Statistics Calculator 4.0 based on the frequency distribution presented in
Table 2).
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In fact, when calculating the correlation coefficient for the relationship between evaluation in
the positive-negative dimension (feeling) and the importance given (r (299) = .384, p = .000)
it verifies that the better the stimulus presented is evaluated, the more importance is given.

Discussion
With the aim to analyze social representation of history in a sample of Buenos Aires city
residents, 28 world history events were presented. Except for natural disasters, which can be
thought as present at different times in world history, all events negatively evaluated belong
to the twentieth or twenty-first century (e.g. Holocaust, atomic bombings, world wars),
involving, at least in part, the United States and Europe and related to war or, in its absence,
political and economic problems. Positive events principally refer to progress made by man
(eg. technological developments, medical/scientific discoveries). The oldest event included in
this cluster is Jesus of Nazareth’s Birth, followed by the invention of printing press (XV
century). Then came the Industrial Revolution and the beginning of the process of
independence of the colonies (XVIII century). The rest of the events are all related to XX
century. No wars were detected in this cluster, although events that involved violence (e.g.
French Revolution and independence of the colonies) appeared.
In relation with importance given to events, most relevant events share the fact of being
evaluated as positive too: e. g. industrial revolution, invention of printing press, abolition of
slavery, medical/scientific discoveries. On the contrary, less important events refer to wars,
terrorism or economic problems. This positive association between felling and importance
was statistically verify.
Data analyzed in this paper sustain previous studies which indicate that the temporal sequence
of memories follows the shape of a "U" where the foundational and recent events are named
by people more often than intermediate events (Sibley, Liu, Duckitt & Khan, 2008). In this
sense, history is embodied through characters and events widely recognized and legitimized
by the group giving temporality through the imposition of a narrative structure. Both are
powerful tools in the construction of identity with dynamic implications for action. These
descriptive components embody the collective experience and its emotional implications.
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Appendix
Table 1. Feelings evoked by world history events presented: means and standard deviations
Felling
Importance
Felling
M
SD
M
SD
M
SD
Holocaust
1,22 0,77 5,55 1,91
Discovery of Americas
4,26 2,08
Atomic Bombings 1,24 0,85 5,29 1,97
Man on the Moon
4,93 1,55
Nazism
1,35 0,99 5,19 1,99
French Revolution
4,94 1,56
Natural Disasters
1,61 1,29 5,64 1,63
Industrial Revolution
5,04 1,51
World War I
1,73 1,27 5,63 1,60
The birth of Jesus
5,29 1,77
World War II
1,74 1,41 5,84 1,60
Fall of Berlin Wall
5,48 1,66
Iraq War (2005)
1,75 1,37 4,99 1,71
Digital Era
5,60 1,45
Cold War
1,94 1,21 4,80 1,80
Evolution of Humanity
5,74 1,42
Sep 11 Bombing
2,07 1,52 5,49 1,70
Invention of Printing Press
5,91 1,40
Great Depression
2,56 1,32 4,86 1,59
Technological discoveries
5,91 1,23
Russian Revolution 3,57 1,63 4,7 1,65
Colonies Independence
5,94 1,39
Roman Empire
3,97 1,50 5,40 1,51
Democratic system
6,00 1,29
Cuban Revolution 4,11 1,84 4,69 1,73
Abolition of Slavery
6,42 1,36
Globalization
4,13 1,65 5,59 1,41 Medical/scientific discoveries 6,43 1,02

Importance
M
SD
6,09 1,38
4,84 1,82
5,61 1,50
6,21 1,13
5,67 1,79
5,92 1,36
6,23 1,08
6,21 1,16
6,18 1,27
6,22 1,10
5,96 1,31
6,26 1,13
6,72 0,80
6,63 0,78

Table 2. World history events according to feelings and importance

Importance

Feeling
Negative
(between 1 and 2, 99)

Avarage
(between 3 and 4,99)

Positive
(between 5 and 7)

Total

Quite
(between 3
and 4, 99)

(3) Iraq War, Cold War,
Great Depression

(3) Russian Rev., Cuban
Rev., Man on the Moon

----

6

Much
(between 5
and 5,99)

(7) WWI, WWII,
Holocaust, Nazism,
Atomic bombings, S11,
Natural Disasters

(3) Roman Empire,
Globalization, French Rev.

(3) Jesus Birth, Fall of
Berlin Wall, Colonies
Independence

13

9

28

Extreme
(between 6
and 7)

----

(1) Discovery of Americas

(8) Industrial Rev., Digital
Era, Evolution of
Humanity, Printing Press,
Technological Disc.,
Democratic system,
Abolition of Slavery,
Medical/scientific
discoveries

Total

10

7

11

Note. Numbers indicates amount of events.
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Figure 1. Dendrogram for feelings evoked by the events presented.
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Figure 2. Dendrogram for importance given to events presented.
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REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA HISTORIA: FIGURAS RELEVANTES
EN ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE ARGENTINA.

FERNÁNDEZ, Omar* - Universidad Abierta Interamericana
CEJAS, Lisandro**5 - Universidad de Buenos Aires

Resumen
Existen numerosas investigaciones en torno a las representaciones sociales (RS) de distintos
objetos sociales relevantes. Una línea actual y en crecimiento se dedica al análisis de la
relación del grupo con su historia, inscripta en el marco de las representaciones sociales de la
historia y la memoria colectiva (MC) (Páez, Techio, Liu & Beristain, 2007; Pennebaker, Paez
& Rime, 1997;). El concepto de MC fue introducido en el estudio de las ciencias sociales por
el sociólogo francés Maurice Halbwachs. Páez y Liu (2009) la definen como el conjunto de
conocimientos respecto del pasado que, si bien puede no haber sido vivido personalmente por
un individuo, es socialmente elaborado mediante procesos de interacción social.
Abric (2001) esboza que una representación es constituida por un conjunto de informaciones,
de creencias, opiniones y actitudes respecto a un objeto dado, y que este conjunto de
elementos es organizado y estructurado. De esta forma, su teoría conlleva a que el análisis de
una representación y la comprensión de su funcionamiento requieren una doble identificación,
la de su contenido y la de su estructura. Así, para este autor, los elementos constitutivos de
una representación son jerarquizados, asignados de una ponderación y mantienen relaciones
entre ellos que establecen la significación y el lugar que ocupan en el sistema
representacional. El objetivo de este trabajo es indagar en las RS de la historia, las figuras que
un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, consideran importantes al
narrar la historia universal. Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo, no experimental,
transversal. La muestra, no probabilística intencional, está compuesta por 144 estudiantes de
psicología de Buenos Aires. Se utilizó una versión modificada del cuestionario diseñado por
Liu et al. (2005). Para el tratamiento y análisis de los datos se utilizó el software “Evoc”
(Vergés, 2000). El estudio muestra que los personajes más relevantes evocados son en su
5
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mayoría líderes asociados a la guerra o a la política. Este dato es concordante con estudios
locales previos (Sosa, Bombelli, Cejas & Fernández, 2013; Cejas, Fernández & Sosa, 2013).
Asimismo, a diferencia de un estudio local previo realizado con población militar argentina
(Barreiro,

Fernández, Sosa,

Bombelli & Zubieta, 2012), se destaca la presencia de

personajes asociados a descubrimientos científicos tecnológicos, o religiosos.
Palabras claves: memoria colectiva, representaciones sociales, historia universal, personajes,
estudiantes universitarios

Introducción
Larrañaga, Valencia y Vergès (2007) señalan que la teoría del núcleo central distingue en la
estructura de una RS dos tipos de elementos: el núcleo central y el sistema periférico. El
núcleo central es el elemento que da sentido y organiza la representación. Su determinación es
esencialmente de carácter social, y reúne tanto condiciones históricas y sociológicas como
ideológicas. De esta manera, el núcleo es el elemento unificador y estabilizador de la
representación y constituye el elemento más estable, siendo en la representación el elemento
que más resistirá al cambio. Por otro lado, el sistema periférico permite el anclaje en la
realidad del momento, dando lugar a modulaciones individuales e interviniendo en el proceso
de defensa y de transformación de las representaciones sociales.

Desarrollo
El núcleo central de una representación es estable, coherente, expresa consenso y está
considerablemente influido por la memoria colectiva (CM) del grupo y su sistema de valores
(Rodríguez Salazar, 2007). El concepto de MC fue introducido en el estudio de las ciencias
sociales por el sociólogo francés Maurice Halbwachs. Páez y Liu (2009) la definen como el
conjunto de conocimientos respecto del pasado que, si bien puede no haber sido vivido
personalmente por un individuo, es socialmente elaborado mediante procesos de interacción
social. Este conocimiento compartido respecto del pasado es construido, transmitido y
conservado mediante las comunicaciones interpersonales e institucionales de una sociedad. Se
parte de la base que el proceso de recordar si bien es individual, está influido por la cultura y
por el hecho de estar inserto en un entramado social que condiciona la manera en que se

1905

percibe y se interpreta la realidad. Los autores aclaran, siguiendo a Bartlett (1995), que hay
una memoria en la sociedad y no una memoria de la sociedad (Valencia & Páez, 1999).
Las investigaciones realizadas sobre RS de la Historia acuerdan en que la relevancia de
ciertos hechos de la historia depende, en parte, del momento en que son recordados. Las
necesidades, los valores y motivos del recordar actual generan entramados discursivos
distintos (Liu et al., 2005). Una de las necesidades más básicas de los individuos es la de
poseer una imagen positiva de la identidad del grupo de pertenencia. En este sentido, la teoría
de la Identidad Social desarrollada por Tajfel y Turner (1986) postula que parte del
autoconcepto de las personas deviene de su pertenencia a grupos sociales, junto con la
valoración y la importancia que dicha pertenencia otorga. De esta manera, iniciar un estudio
orientado a explorar en las RS que tienen de la historia los estudiantes de psicología permitirá
contrastar la evidencia aportada por los estudios realizados en las representaciones colectivas
del pasado, que dan cuenta de: un consenso transcultural; se refiere a la existencia de una
MC en la que se comparten creencias hegemónicas sobre la historia mundial. Sesgo de
recencia; remite a la mayor mención a hechos ocurridos en años y siglos recientes. Sesgo
bélico; implica un patrón narrativo de la violencia como “partera de la historia”. Las
revoluciones y las guerras se presentan como los eventos más importantes del último milenio,
mientras que la ciencia y la tecnología son secundarios en su importancia (Páez et al., 2007).
Sesgo nostálgico; se refiere al hecho de valorar como cambios positivos hechos históricos del
pasado negando sus aspectos negativos y a valorar más negativamente los hechos más
cercanos en el tiempo. Sesgo sociocéntrico; es la tendencia a enfatizar eventos nacionales
como eventos de importancia mundial, es más fuerte en los grupos de estatus más altos. En lo
que hace al contexto argentino, en los últimos años se han realizado estudios transculturales
sobre la historia universal que incluyen muestras argentinas (Bobowik, Páez, Liu, Espinosa,
Techio, Zubieta & Cabecinhas, 2010; Zubieta, Barreiro & Delfino, 2010) así como
investigaciones con muestras de estudiantes universitarios (Cejas, & Sosa, 2013; Cejas,
Fernández & Sosa, 2013). El objetivo de este trabajo es indagar en las RS de la historia, las
figuras que un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología, consideran
importantes al narrar la historia universal.

Método
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Tipo de estudio y Diseño. Descriptivo de diseño no experimental transversal, con estudiantes
de psicología como unidad de análisis.
Muestra. No probabilística, intencional. Compuesta por 144 estudiantes de psicología, 33,3 %
de sexo masculino y 66,7 % de sexo femenino. La media de edad fue de 25,51 años (DE=
7,60). El 38,9% estudia en Universidad Publica y el 61,1% en universidad privada.
Instrumento y procedimiento: Para la recolección de datos se utilizó una versión modificada
del cuestionario autoadministrable construido por Liu et al. (2005). Se utilizó, para el análisis
de los datos, el enfoque estructural de la teoría del núcleo central de las RS (Abric, 2005,
2001). El software “Evoc” (Vergés, 1994) permitió el tratamiento de los datos organizando
las evocaciones en base a jerarquías entendidas como frecuencia y orden de la evocación,
generando la construcción de un cuadro de cuatro divisiones. Este programa posibilita realizar
un análisis lexicográfico mediante la obtención de un cuadrante con el núcleo central, la
primera periferia, el grupo contraste y la denominada segunda periferia de la representación.
El producto de las evocaciones fue organizado previamente manteniendo el orden surgido en
las respuestas de los participantes. Los términos inductores para las mismas fueron
“personajes” de la historia universal que debían asociar con un máximo de ocho respuestas.

Resultados
A partir de la distribución de las evocaciones, se obtuvieron los siguientes puntos de corte:
frecuencia mínima = 9; frecuencia intermedia= 20; y rango medio = 4,5. Sobre estos criterios
se construyen los cuadrantes en función de “rango x frecuencia”.
Como se observa en la Tabla 1, el primer cuadrante presenta las figuras que obtuvieron un
rango medio por debajo de los 4,5 y una frecuencia intermedia mayor o igual a 20. Estas
evocaciones surgidas con mayor frecuencia y rapidez constituyen el núcleo central de la
representación, el cual quedó conformado por los siguientes personajes: Osama Bin Laden,
George W. Bush, Che Guevara, Albert Einstein, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Adolf
Hitler, Madre Teresa y Napoleón Bonaparte. A diferencia de este último, cuyas campañas
bélicas tuvieron lugar durante el siglo XIX, el resto de los personajes evocados pertenecen al
siglo XX.
En el cuadrante inferior izquierdo de la Tabla 1 se localizan los personajes con alta frecuencia
de evocación pero que registran un rango medio en el orden de aparición por lo que no logran
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integrar el núcleo central. Este cuadrante se denomina primera periferia y está integrado por:
Cristóbal Colón, el papa Juan Pablo II y el futbolista argentino Diego Maradona, único
deportista evocado entre todos los personajes mencionados en la primera periferia.
En el cuadrante superior derecho se sitúan los personajes mencionados con menor frecuencia
pero que fueron evocados más rápidamente. Siendo que las frecuencias se encuentran debajo
del valor intermedio, estas evocaciones no pueden ubicarse dentro del núcleo central ni
tampoco en la primera periferia por lo que se la denomina zona de contraste y está integrada
por: Jesús, John Fitzgerald Kennedy, Benito Mussolini, Nelson Mandela, Karl Marx y Barack
Obama.
Finalmente, las figuras ubicadas en el cuadrante inferior derecho son las que tuvieron menor
frecuencia y que fueron evocadas con ulterioridad, componiendo el segundo límite o periferia
de la representación. Está compuesto por: Los Beatles, Fidel Castro, Charles Darwin, Eva
Perón, René Favaloro, John Lennon, Luther King, Jean Piaget, Juan Domingo Perón. María
Eva Duarte de Perón, fue primera Dama argentina y se caracterizó por una importante acción
social dirigida hacia los sectores más carenciados, y por el impulso a establecer el voto
femenino en Argentina. René Favaloro es un médico cardiocirujano argentino de
reconocimiento y prestigio mundial que realizó el primer bypass cardiaco del mundo. Juan
Domingo Perón fue, por tres periodos, presidente de Argentina no concluyendo el último a
causa de su muerte.

Tabla 1.Estructura de la Representación Social de los Personajes más relevantes de la historia universal en
Estudiantes de Psicología.

Rango Bajo
(Menor a 4,5)

Rango Alto
(Mayor a 4,5)

Alta frecuencia
(mayor a 20)
Núcleo Central
F
Bin Laden
23
Bush
46
Che Guevara
31
Einstein
25
Freud
57
Gandhi
52
Hitler
107
Madre Teresa
49
Napoleón
31

r
4,391
3,848
4,419
4,200
4,456
3,673
3,084
4,143
2,935

Primera Periferia
Colon
Juan Pablo II

4,517
4,960

29
25

Baja frecuencia
(mayor a 9 y menor a 20)
Grupo Contraste
F
R
Jesus
18
4,333
Kennedy
13
3,308
Mussolini
12
3,583
Mandela
19
3,895
Marx
19
4,053
Obama
19
3,842

Segunda Periferia
The Beatles
Fidel Castro

9
15

6,111
5,133
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Maradona

20

5,300

Darwin
Eva Perón
Favaloro
Jhon Lennon
Luther King
Piaget
Peron

14
9
9
11
13
9
19

6,000
5,222
5,667
4,909
5,538
5,667
5,000

Conclusiones
Los datos presentados muestran que los personajes más relevantes evocados por los
estudiantes de psicología para narrar la historia universal son en su mayoría líderes asociados
a la guerra o a la política, y este hallazgo es congruente con los obtenidos en estudios previos
(Sosa, Bombelli, Cejas & Fernández, 2013). La mayoría de los personajes están vinculados a
situaciones bélicas, como Colón, Napoleón, Hitler, Mussolini, Che Guevara, Fidel Castro,
Bush y Bin Laden, todos estos presentes en el núcleo central de la representación. Asociados
a la política se evocan las figuras de Kennedy, Perón, Eva Perón y Obama. Estos resultados
concuerdan con estudios recientes (Liu et al., 2009) que sostienen que el relato de eventos
asociados a guerras es considerado crucial para las RS de la historia universal. Esto evidencia
el fenómeno denominado sesgo bélico. Perón y Eva Perón representan a su vez, un sesgo
socio-céntrico. Sobresalen también personajes cuyos liderazgos se sostienen en la promoción
de la paz, la no violencia y la ayuda al prójimo como son la Madre Teresa, Luther King,
Nelson Mandela, Juan Pablo II y Mahatma Gandhi. A diferencia de un estudio local previo
realizado con población militar argentina (Barreiro, Fernández, Sosa, Bombelli & Zubieta,
2012), se destacan aquí personajes asociados a descubrimientos científicos tecnológicos, o
religiosos como es el caso de Einstein, Darwin, Marx, Freud, Piaget, y el cardiocirujano
Favaloro. Estudios transculturales también hallaron evocaciones relacionadas con el progreso
científico, económico, cultural o tecnológico a la hora de representar el pasado (Liu et al.,
2005), sin embargo, destacan su menor frecuencia en comparación con las figuras de orden
político, de guerras y de batallas. En las evocaciones de los estudiantes surgen también
Maradona, los Beatles y John Lennon, personajes relacionados con el deporte y la música, y
relacionados probablemente con el sesgo de recencia y la edad de los participantes. También,
la mención a Favaloro y Maradona, son reflejos del sesgo socio-céntrico. Por último, la
presencia de la figura de Freud en el núcleo central está sin duda relacionada con el proceso
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identitario que se pone en juego al momento de elaborar e interpretar los hechos del pasado
dado que los participantes son estudiantes de psicología. De esta forma, se hace saliente la
identidad social como principio organizador de las RS.
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Abstract
Social Representations of History have the function to explain to a social group it´s reality
and justify attitudes and behaviors to the challenges of the present. To reach these RS, studies
focus on analyzing how groups recall, forget and reconstruct the knowledge of the historical
past, assuming that even when remembering is an individual process is influenced by the
social context that conditions the way reality is perceived and interpreted (Moñivas, 1994).
Also memory is not uniform shared within each society due to representations are associated
with particular social groups and positions (Moscovici, 1988). Liu and Hilton (2005) argue
that while the historical events taught lessons, they do not embody values just because
historical figures are responsible for their transmission. It is trough consensus on heroes and
villains in the history of the world that values and accomplishments humanity aspires are
transmitted and rejected.
In this frame, a correlational group differences study, non- experimental design was carried
out with the overall objective of identifying differential positions in aroused feelings of 24
universal history characters by a cluster analysis. A non-probabilistic intentional sample of
Buenos Aires city general population was used (369 participants; Age = 36.20, SD = 11;
44.3% men and 55.7 % women). Data was gathered with a modified version of the
questionnaire constructed by Liu et al (2005). Participants were grouped into 4 groups based
on their ranking in the variables: relevance of religion in life, nationalism and ideological
positioning. The analysis of groups dendrograms throw out two major clusters: the former
composed by characters rated with positive feelings called "Heroes", and the later integrated
by characters with negative feelings named "Villains". In a second step a k -means cluster
analysis was run to differentiate participants based on their ideological position, relevance
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given to religion in life and nationalism. Consensus in the assessment of 14 characters show
up and dissent in assessing feelings of 10 characters. Following heroes and villains logic,
findings exhibit a high level of consensus on the positive feelings aroused by scientific and
humanitarian personalities such as Einstein and Mandela, and negative feelings generated by
political leaders related to wars of the twentieth century as Hitler and Bush. When introducing
variables such as relevance of religion in life for participants, and their ideological
positioning, anchoring process reflects a dissent within consensus in figures of Fidel Castro
and Pope John Paul II.

Key Words: Social Representations, Universal History, Characters, Anchoring.

Introduction
From the perspective of Social Representations Theory (SRT), a line of research focuses on
history as a representational object, investigating how people and social groups represent
themselves their individual and social past. Perspective is also framed in collective memory
(CM) understood as the social past reconstruction process experienced by members of a
group, a community or a society (Halbwachs, 2004). To reach these SR of past, thematic
studies focus on analyzing how groups recall, forget and reconstruct the knowledge of
historical past (Valencia & Páez, 1999). It is assumed that the process of remember is
influenced by the social context in which individuals are embedded conditioning the way
reality is perceived and interpreted, and reinforcing the constructivist idea that individual
thought is crossed by the relationship between the subjective and the sociocultural context
(Moñivas, 1994). According to Moscovici (1988), SR can be widely shared (hegemonic),
express interaction conflicts between different populations (emancipated), or reflect
contradictions between different populations (controversial). The study of Social
Representations of History (SRH) becomes relevant since it is understood that, as social
constructions of common sense knowledge are useful to guide the individual in the here
immediate context, for the adaptation to physical world, and their integration in social
interactions that involve their membership in different groups (Farr, 1983; Páez & Liu, 2010).
It appeals to history as a symbolic reservoir containing accounts of events and characters
whose emotional relevance is widely shared, and to which individuals turn to justify
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positions, target behaviors, and conflicts resolution (Liu & Hilton, 2005; Páez & Liu, 2010).
Previous research shows that societies have similar ideas about the events of world history,
considered harmful, negative or dire as in the case of world wars, atomic bombs, among
others, while a less agreement is observed in events related to progress such as the digital era,
the arrival of man on the moon, and the Industrial Revolution among others (Hanke et al,
2013). In relation to the characters of world history, researches findings throw that through
tradition and beautification (Hobsbawm & Ranger, 1983) historical heroes and villains
become personifications of national political cultures changing from one society to other.
Schwartz (1997 Hanke et al, 2013 ) points out that historical characters symbolize and
embody national political cultures and civilization, while critical events such as World War II
serve more as cultural scheme to justify action (Reicher & Hopkins, 2000, Liu & Hilton,
2005). In this regard, Liu and Hilton (2005) argue that while the historical events taught
lessons, the historical figures embody values and are responsible for its transmission. It is
trough consensus on heroes and villains in the history of the world that values and
accomplishments humanity aspires are transmitted and rejected.
In this perspective, it is relevant to investigate which figures of world history are considered
more positive and more negative, and the underlined consensus or disagreement related to
history heroes and villains in terms of individuals differences in ideological positioning,
religion relevance in life, and nationalism. The overall objective of this study is to identify the
differential positions on 24 characters of universal history, through aroused feelings, in a
general population sample of Argentina.

Method
Study and design. Correlational groups differences, non-experimental design, with general
population individuals as the unit of analysis.
Procedure. The questionnaire was conducted online in a period of 30 days, inviting
participants to complete the questionnaire voluntarily and anonymously.
Participants. Non-probabilistic intentional sample composed by 379 individuals from Buenos
Aires city and surroundings. 44.3 % (n = 168) were men; mean age 36.20 (SD = 11.16), range
18-69, and median equal to 34. 77% (n = 292) worked, 23.7 % (n = 90) was in college, 53.8
% (n = 49) studying social sciences or humanities.
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Instruments. Self-administered questionnaire composed by:
Characters of Universal History: participants had to indicate (on a scale of 1 to 7, where 1 =
extremely negative , 4 = neutral , and 7 = extremely positive) their feelings related to 24
figures of world history obtained from previous studies ( Liu et al, 2005) : Aristotle , Stalin,
Churchill , Napoleon, Mussolini, Da Vinci , Alexander the Great , Freud, Jesus Christ , Bush ,
Thatcher, Bin Laden , Mandela , Einstein, Gandhi, Luther King, Fidel Castro , Teresa, Luther,
Pope John Paul II, Columbus, Hitler, Che Guevara and Kennedy . Ideological selfpositioning: participants had to indicate their ideological position on a scale of 1-7, where 1 =
left, and 7 = right).
Nationalism: participants had to indicate on a scale of 1-10 (where 1 = not at all and 10 = very
nationalist nationalist) their level of nationalism.
Religion relevance: participants had to indicate the relevance of religion in their life on a scale
of 1-7 (where 1 = not important and 7 = very important).
Data analysis. A non- hierarchical cluster analysis was performed to classify participants
according to their: level of nationalism, ideological position, and relevance of religion.
Secondly, clusters were analyzed in terms of the combination obtained of mentioned grouping
variables.

Results and Discussion
Non- hierarchical clustering
In order to classify participants according to psychosocial variables, level of nationalism,
religion relevance, and ideological positioning, a non- hierarchical analysis of k –means was
performed imposing four groups (see Table 1) who clearly feature and distinguish
participants. As observed, nationalism is the variable which better differentiate groups
however, analysis of variance confirms that the groups differ significantly in the three
introduced variables.
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Table 1. Statistical analysis of non-hierarchical cluster and final cluster center, and typical ranges diversions
political orientation, religiosity and nationalism as an ideological group.
F
Group 1 (n = 63)
Group 2 (n = 113)
Group 3 (n = 113)
Group 4 (n = 88)
Political
orientation
(1-10 scale
Left-right)
Importance of
religion in life
(scale 1-7)
Nationalism
(scale 1-10)

Sig.

Rank

M

SD

Rank

M

SD

Rank

M

SD

Rank

M

SD

1-7

2,78

1,48

1-8

4,12

1,59

3-10

6,88

1,65

1-10

5,39

1,71 208,657 ,000

1-5

1,83

1,14

1-5

2,25

1,18

1-7

5,37

1,21

1-7

5,41

1,36 191,926 ,005

1-5

2,49

1,29

4-10

6,95

1,49

6-10

8,40

1,13

1-8

4,80

1,57 286,082 ,000

In cluster 1, 63 participants (57.14 % female) were grouped left ideological positioned, low
level of nationalism, low relevance of religion in life, and called liberal left. In cluster 2,
named nationalist left, 113 participants (52.21 % female) were placed with a center-left
ideological position, middle level of nationalism, and low religion relevance. In cluster 3, 113
participants (61.94 % male), called conservative right, placed with a right ideological
position, high level of nationalism, and high relevance given to religion in life. Finally, cluster
4, composed by 88 participants (65.90 % male), named moderates, placed with a center
ideological position, high relevance of religion in life, and medium-low nationalism level.
Since participants clearly exhibit differences in their ideological positioning, in the relevance
gave to religion in their lives, and nationalism, it was expected that these differences influence
the world history character’s evaluations. So, a k -means cluster analysis was run in order to
differentiate participants based on their profile, and to analyze the linkages between the
characters of world history underlying feelings reported by each group.
Table 2 summarizes the results obtained in the 4 dendrograms (see Annex), divided in two
large conglomerate, one called " Heroes" and other called “Villains” in relation to positives
and negatives feedbacks aroused by figures.
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Table 2. Conglomerate as positive and negative differential positioning
Conglomerate Positive “Heroes”
Group 2

Group 3

Group 4

Group 1

Group 2

Group 3

Aristotle

Bin Laden

T. of Calcuta

Bush

Da Vinci

Hitler

Einstein

Mussolini

Freud

Stalin

Gandhi

Thatcher

Common

Group 1

Conglomerate Negative "Villains”
Group 4

Luther King

Change

Mandela

Che Guevara
Fidel Castro

Alex. Magno

Alex. Magno

Alex. Magno

Alex. Magno

Churchill

Churchill

Churchill

Churchill

Colón

Colón

Colón

Colón

Kennedy

Kennedy

Kennedy

Kennedy

Napoleón

Napoleón

Napoleón

Napoleón

Che Guevara Che Guevara

Che Guevara
Fidel
Castro

Fidel Castro
Jesus Christ

Jesus Christ

Jesus Christ

Jesus Christ

Lutero

Lutero

Lutero

Lutero

John Paul II

John Paul II

John Paul II

John Paul II

Fidel Castro

As observed in Table 2, there is consensus in the assessment of 14 universal characters, and a
dissent in the feelings generated by 10 universal characters. Following the logic of heroes and
villains, all groups make positive evaluations of Aristotle, Theresa of Calcutta, Da Vinci,
Einstein, Freud, Gandhi, Luther King and Mandela rating. These characters are related to
science, art, philosophy, and the promotion of peace. Furthermore, consensually, 6 characters
aroused in participants negative feelings which could be enclosed under the category of
villains. In this group appear the characters of Bin Laden, Bush, Hitler, Mussolini, Stalin, and
Thatcher, all political leaders associated with wars of the twentieth century. In a previous
study carried out with university students from 35 countries, similar results were found, being
assessed with positive feelings scientists, scholars and religious figures such us Einstein,
Mother Theresa , Gandhi , Luther King, Newton, Jesus , Mandela , Edison , Lincoln, and
Buddha. In all countries, the figures evaluated negatively were Hitler, bin Laden, Hussein,
Bush, and Stalin, all dictators of the XX and XXI centuries, terrorists and warmongers (Hanke
et al, 2012). A study carried out in argentine context with university students (Zubieta &
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Barreiro, 2014) also shows that characters positively evaluated refers to peace promotion and
scientific progress.
As can be observed, there is a high consensus on the positive feelings towards apolitical
personalities such as those who acted in scientific field.
In turn, each group feelings fluctuate or vary in relations to some characters. Figures such as
Alexander the Great, Churchill, Columbus, Kennedy, and Napoleon, are positively evaluated
by nationalist groups, left and right conservative. Meanwhile moderate and liberal left groups,
express negative feelings respect these characters.
The character of Che Guevara is valued by all groups as a hero of the universal history, except
for the moderate group which exhibits a negative feedback. Similarly, the character of Fidel
Castro is positively valued by the liberal left, and the nationalist left groups, except for the
conservative and moderate groups which reflect negative feelings towards him. Both are
political leaders and benchmarks of the Cuban Revolution.
Finally, the characters of Martin Luther King, Jesus Christ, and the Pope John Paul II, are
related with positive feelings feedback for the left nationalist, conservative, and moderate
right groups while arouse negative feelings in the liberal left group, in some way expected due
to the low relevance that this group gives to religion in life. In previous local study done by
Zubieta and Barreiro (2014), students who gave great relevance to religion in their life
expressed more positive feelings towards the figures of Jesus Christ and Mother Theresa.
Reinforcing anchoring process trough differential positioning, differences in the consideration
of heroes (giving a positive rating) or villains (the characters with negative feedback) are
verified. Positions in terms of ideology, religion and nationalism reveal dissent in consensus.
Findings also corroborated previous results (Liu, 2009) of greater consensus in the positive
evaluation of figures embedded in the defense of human rights, humanitarianism, and
scientific advances. Finally, the consensus is greater in heroes than in villains (10/6). In a
previous study is sustained that people tend to justify the negative facts of universal
characters, arguing that they battle for noble reasons such as nation building, independence,
and national achievements among other (Hanke et al, 2013).
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Annex

Figure 1. Dendrogram for feelings evoked in group 1: liberal left

Figure 2. Dendrogram for feelings evoked in group 2: nationalist left
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Figure 3. Dendrogram for feelings evoked in group 3: conservative right

Figure 4. Dendrogram for feelings evoked in group 4: moderates
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ROUND TABLE: DIFFERENT APPROACHES IN THE STUDY OF COLLECTIVE
MEMORY AND SOCIAL REPRESENTATION OF HISTORY

CARRETERO, Mario

The aim of this round table is to discuss different methodological approaches to the study of
social representations of history by presenting three different research studies. On the one
hand,a study based on individual interviews, appalling to the clinical method traditionally
used by developmental psychology to study the representations of the nation. On the other
hand, the advances made in the construction of a scale to measure lay historiography
conceptions and and their variations in terms of) individual’s social positioning. Finally, a
study a based on an ethnographic approach with the pursue of describe the historical
narratives that justify the historical exclusion of indigenous in an Argentinian city. We
consider that the discussion about the strategies and findings from these three studies will
enrich and give support to the methodological plurality that has been a distinctive of social
representation theory.
Key Words: history, social representations, history, identity, research methods.
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STUDENTS’ SOCIAL REPRESENTATIONS OF NATION AND HISTORICAL
NARRATIVES
CARRETERO, Mario7 - Autonoma University of Madrid

Abstract
This article focuses on university students’ social representations of nation. Firstly, an
analysis from a historiographical point of view is presented. This allows for distinguishing
between different representations of the nation related to three main approaches, the romantic,
the modernist and an intermediateethno-symbolic approach. Based on this analysis and also
taking into account present research about history education and the construction of national
identities, five different dimensions of the concept are presented. This is to say: a) historical
subject, b) identification, c) territory, d) legitimate claim, and e) general concept scheme.
Qualitative individual interviews were carried out with 31 Spanish college students about a
Spanish foundational historical narrative called the “Reconquest” (711 A.D. - 1495 A.D.).
Results indicate that although students show tensions in their narratives, romantic conceptions
dominate most of them 51,6% romantic, 22,6% modern and 25,8% intermediate views.

Introduction
In the last decades detailed analysis of students’ conceptions and their implications for
learning and conceptual change processes have been prominent issues on the research agenda
of the learning sciences (DiSessa, 2008; Vosniadou, 2013). This is due to the importance of
knowing both the features of the students’ initial concepts and how the process of change
towards a more complex version could take place. This insight is fundamental for stimulating
a learning process, which could generate a deep and meaningful understanding. As it is well
known, cognitive competence in any area depends on a profound basis of factual knowledge,
understood and organized in a conceptual framework specific to the relevant discipline,
facilitating retrieval and application. Numerous historical concepts have been studied in detail
(Barton, 2008; Carretero & Lee, in press; Limon, 2002; VanSledright & Limon, 2006; Voss &
7
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Wiley, 2006). Nevertheless more studies are necessary to improve knowledge of history
learning processes, particularly in comparison to the vast knowledge that has been obtained
about concepts in the natural sciences and mathematics (Davies, Philip, Lopez, LunIn
historiography, we primarily find two main approaches applied to the concept of nation: the
romantic and the modernist. The romantic approach on nation, also known as perennialist, is
characteristic of historiography during the 18th and 19th centuries. In this approach, the
nation is understood as a natural reality and national sentiment is spontaneous and innate. It
was also expected that national identities were permanent, with roots in the most remote past.
According to this perspective, modern nations form a continuum with the earlier communities
established within the same territory. Sometimes, these earlier communities and the current
nation are viewed as the same object, which remains timeless and unaffected by changes
taking place throughout centuries (Smith, 2002). And, as B.enedict Anderson has already
indicated (1983), national communities form what has come to be known as imagined
communities. As it has been studied by social representations studies, national history plays
an important role on the construction of national identity (Liu & Hilton, 2005; Nenciny, 2011)
In the mid 20th century and in face of this romantic approach, another approach towards
national phenomenon was developed that is known as the modernist approach. National
identities came to be seen as artificial inventions, directed by political interests (Gellner,
1978). The national sentiment is seen as something acquired --mainly instilled by schooling-in contrast with the natural character promoted by the romantic approach. The states are seen
as promoters of national sentiment and not as political consequences of a natural phenomenon
(Álvarez Junco, 2011). As noted by Gellner (1983), “it is nationalism that engenders nations,
not the other way around” (p.55).
These two views on the nation could be thought as two poles of a continuum.
It is essential to specify that we analyze how the historical concept of nation is understood
through its use in historical narratives. Elsewhere (Carretero, 2011, pp. 129-130, Carretero &
Bermudez, 2012; Carretero, Castorina & Levinas, 2013) we have developed the theoretical
framework for this kind of research, based on both historiographical and educational analysis.
Thus, five conceptual dimensions will be considered:
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a) The establishment of the nation as a preexistent and everlasting historical subject. This
dimension is very critical because it determines the main voice of the narrative. As it is well
known, any narrative strongly depends on who its subject is.
b) The presence of an identification process with the mentioned historical subject and its
political unit.
c) The existence of a “natural” territory belonging “since ever” to the nation, instead of
conceiving the correspondence of nations and their territories to be the result of different
political, social and historical complex processes.
d) The application of moral features which legitimize the actions of the nation and the
nationals.
e) The selection of the general scheme (Wertsch, 2002) which provides coherence to the way
the concept of nation is used in the whole narrative.
The “Spanish Reconquest”: An Analysis of Narratives and the Concept of the Nation
In this section the historical subject matter investigated in this study will be presented. The
"Spanish Reconquest" refers to a period of nearly 800 years during which distinct Christian
Kingdoms carried out a series of conquests in the Iberian Peninsula,. The Iberian Peninsula
was dominated by Muslim people who had arrived in 711 and had been victorious over the
then-dominant Visigoth Kingdoms. The "Reconquest"--which encompasses a period during
which the Spanish nation did not yet exist--begins in the year 718 and culminates in 1492
with the expulsion of the Muslims from the peninsula. This process was reinterpreted by
historiography throughout the centuries and this event was converted into an enterprise of
national and foundational character.
From the 19th century onwards the concept of the Spanish nation was based on the narrative of
the “Reconquest”, but recent historiographical research has been able to show that this idea
has been used in a rather “invented” way (Hobsbawm, 1983). In this vein Ríos Saloma (2005)
analyzes how historiography has re-described this event starting in the 16th century up
through the 19th century, showing the narrative and conceptual changes in how this historical
process was conceptualized and treated. This author found out that it was not until the 18th
century when romantic historians developed key concepts accomodating the term
"reconquest" that was never used before.
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Objectives
Considering that there are just a few studies about this topic, we have tried to gain a detailed
and rich view on participants´ conceptions, through a qualitative interview.
The main objective of this study was to analyze the participants’ concept of nation through
the narratives they construct around the so-called “Reconquest.”
For this purpose, five dimensions of the student’s narratives related to the concept of nation
were analyzed (see above).
We were interested in analyzing in detail to what extent these dimensions could contribute to
characterize students’ conceptions as romantic or modern and also to what extent they were
either homogeneous or heterogeneous as such. these dimensions of the concept of nation
could be useful to characterize students’ conceptions as romantic, modern or intermediate
historical views. Also we were interested in the analysis of possible misconceptions in
relation to the concept of nation.

Method
Participants
The participants were 31 Spanish college students from the Faculty of Psychology born in
Madrid (Spain), so their national identity was linked with the historical content of the socalled “Reconquest”.
Materials
During the interview, four unlabeled maps were used that depicted Southwest Europe and
Northern Africa. Each map had a distinct header referring to a specific moment during the
“Reconquest”.
Procedure
A semi-structured individual interview was performed. They were invited to expound on the
general ideas they had about the events that occurred in the Iberian Peninsula from the arrival
of Muslim people (711 A.D.) and until the conquest of Granada (1492 A.D.) under the rule of
the Catholic Monarchs.
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Our emphasis was on a qualitative analysis of the participants’ conceptions, taking into
account the five mentioned dimensions in order to categorize each conception as romantic,
modern or intermediate.
All answers were coded by a nominal system of categories. For each dimension, the
participant’s narrative was categorized as defending romantic features or as reflecting a more
critical-modern view for a description of the categorization used for each dimension).

Results

1. The establishment of the nation as a preexistent historical subject
The majority of the participants (70%) used the term "Spain" and/or the term "Spaniards" to
refer to the territory and the actors of their narrative. On occasion, these terms were even
applied to moments as far back as the eighth century, which is far earlier than the existence of
the Spanish nation. To exemplify this phenomenon, we will concentrate on the expressions
used by some of the participants:
As I think about it the Arabs arrived to the peninsula from the south... they began ascending
all the way up and the Spaniards started retreating (...) and then Spain, gained strength...
and well, the typical story of El Cid...(A very famous Castilian nobleman) (Pedro, 21 years
old).
In contrast, only 30% of the participants reflected a conception of this dimension that was
closer to the modern perspective. From this approach, it is not considered possible to talk
about Spain as a nation or as a single political configuration during that period. The next
example, reflects this type of conception:
There were distinct peoples, (...)I don't remember their names right now, but come on, I do
know that at this time Spain was not a unity nor Castile, nor anything... [But when you speak
of Spain do you mean that Spain was divided or...?]. No, that it simply was not defined, was
it? I think so.[It was not defined but it was there? What do you think about that?] No, it
wasn't there, there was none, there was no Spain. (Laura, 21 years old).

2. The presence of an identification process.

1929

As noted before, one of the fundamental objectives of the traditional history teaching focused
on the nation is the construction of a national identity. This national identity is constructed
based on emotional and affective aspects. As we saw in their narratives, 45.2% of the
participants spontaneously used the first person plural pronouns when referring to the group
of Christians. Following are two excerpts from the interviews with Ramón and Belén:
Well, it ended in 92, no? 1492 is when we pushed them off Granada, of that I am quite
certain... (...) The Battle of Las Navas De Tolosa was a battle of vast importance where we
triumphed over them. They kept giving ground and at the end they only conserved Granada,
where at the end, we expelled them from in 1492. (Ramón, 21 years old)
On the contrary, 54.8% of the participants, narrated the process without linking their identity
to any of the groups. No "us-them" distinctions were established, but instead groups were
dealt with equally. In the next fragment, we can observe this:
I remember that this happened in 711 AD (...) The Arab people disembarked in 711 and
began gaining territory quickly (...).the last of Visigoth nobles then took refuge in the north
and reorganized themselves again for the reconquest (...). At last, there was a dynastic union
between Castile and Aragon and finally in 1492 they conquered Granada. (Ricardo, 18 years
old).
3. The existence of a “natural” national territory.
We can clearly observe how some participants (57,1%) attribute national characteristics to the
territory of the Iberian Peninsula which, from the modern disciplinary perspective, should
appear much later. Hence, even though the Iberian Peninsula was under the domain of the
Visigoth Kingdom before the Muslims arrived, some of the participants represented the
Christian kingdoms--which actually emerged centuries after the Muslims arrived--as the
previous owners of the peninsula. In contrast we find other participants (42.9%) who reflected
a more dynamic and critical idea on the territory.
4. The nation’s legitimate claim over the territory.
During the interview, 63.3% of the participants displayed a romantic conception of this
dimension. Independently of the elapsed time or the causes of this conquest, the legitimacy of
the territory remained unaltered for these participants.

1930

Some fragments are shown reflecting this conception:
[This territory you drew in here as Arab territory, do you believe it belonged to them in a
legitimate manner?] Let's be clear, it can never be right for me that it belongs to them because
I consider it as part of my territory... well, of our territory as Spaniards. (Marta, 18 years old)
In contrast, only 36.7% of the participants reflected a more critical conception of this
dimension that could be more in the line of the modernist approach. From this perspective, the
property and the legitimacy of the territory are not permanent but instead can change over
time. This perception is reflected in the next segment of the interview with Laura:
It seems to me they do have a right, why not? (...) The territory does not have to be anybody's,
if they want and get it, then look (...) It's just that actually the territory belongs to whoever
wants to conquer it and can do so. But nobody has a right over it. (Laura, 22 years old).

5. The selection of a general interpretation scheme.
In the analyzed interviews, for the vast majority of the participants (80.6%) the idea of
“Reconquest” constitutes a scheme in order to build the whole narrative. We can see this idea
reflected in the following examples:
The Arabs invade a territory which is not theirs. During more than seven centuries they keep
trying to conquer what is the entire Spanish territory and, the Spaniards, when it in fact was
in essence their territory before the Arabs came in, they reconquered it again to make it once
again their own. (Juan, 25 years old)
In contrast, in a conception of this dimension closer to the current historiographic viewpoint,
just a few participants (19.4%) considered the Christian and Muslim conquests to be two
different conquests, with no connotation of recovery or reconquest attributed to the Christian
conquests. The idea that there is a historical discontinuity as we can see in the next fragment:
Well it is a term quite biased, because, let’s be clear, reconquest of what? If we were talking
about a Visigoth king, who had these territories... The Visigoth king left north(…) then, 700
years later that king said: that's enough, (...) let's all go back to our territories of origin. Very
well then, that could indeed be called reconquest, because all of those left, they were pushed
out, and all those, their descendents came back and occupied those territories. (...) Bu that
would imply that this kingdom should have been maintained, (...) and everybody must have
left. [And you think it was not that way?] No, I think it didn't happen that way. [So you would
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not use the term "Reconquest"?] No. [And so what term you would use instead?] Well I would
call that phenomenon like... sort of like advance of the Christian kingdoms in the peninsula at
the beginning of modernity. (Gema, 28 years old)

Discussion
The vast majority of participants (80.6%) interpreted the process of the Muslim and the
subsequent Christian conquests in the Iberian Peninsula as a process of loss and recovery of a
preexisting national territory. This vision of the historical process as an imagined reconquest
constitutes what Wertsch (2002) defines as a schematic narrative template that participants
rely on to make sense of their own narrative. The results indicate that this romantic vision of
the process, invented by 19th century historiography, is still in force and remains as the
master narrative used by those trying to provide meaning to the analyzed historical event
(Hobsbawm, 1983). Nevertheless, many participants showed tensions among these five
dimensions.
In the first sections of this paper we mentioned two kinds of possible origins for these
conceptions, sociocultural and cognitive. Within a formal context, traditional instruction in
many schools still dominates with explicit or implicit content that is closer to the romantic
ideals than to the modern aims. It is necessary to indicate that history, as an academic
discipline, still has advocates for the romantic approach, and many school textbooks and
programs – mainly through master national narratives - emphasize that banal nationalism that
Billig describes.
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LAY HISTORIOGRAPHY AND DIFFERENTIAL POSITIONING:
IDEOLOGICAL ORIENTATION, NATIONALISM, AND RELIGION
RELEVANCE
ZUBIETA, Elena8 - University of Buenos Aires
BARREIRO, Alicia Viviana- Universidad de Buenos Aires
PAEZ, Darío9- Universidad del País Vasco, España

Abstract
Psychology has studied traditionally memories from an individualistic-static memory model
strengthening the idea of memory accuracy and its evocative power. However, during the last
third of the last century, memory raise as a constructive activity questioning the accuracy of
the past in the present update. These changes produced in the studies of memory an increasing
agreement with the idea of memory as a social activity performed not in private but through
the social conscience shared with others (Valencia, Momoitio & Idoyaga, 2010).The update
of the MC studies from the 90s, its insertion into complex functional and intergroup
dynamics, become an "object" of study with similar characteristics to those posed by the
Social Representations Theory (SRT) (Haas & Jodelet, 2000). Consequently, memory
becomes a key of what is at stake in conflicts. In this sense, CM is considered as a set of
‘controversial’ social representations (Moscovici, 1988).In the frame of everyday knowledge,
or lay historiography, an empirical study was carried out with the aim to explore how people
with no academic education in history –apart from common obligatory schooling- conceive
history, and to identify different conceptions according to religion relevance in life,
ideological positioning and nationalism. Convenience sample was used composed by 375
Argentineans (age: M = 34. 05, SD = 13. 00). The 70% (n = 264) were female. The 57% (n =
214) were university students from social sciences, the 43% (n = 72) general population.
Confirmatory Factor Analysis exhibit a model of eleven dimensions of universal history
conceptions: Divine Plan; Laws; Great Men; Microhistory; Truth; Marxist; Technology;
Progress;Suffering and decline; Cycle and Myth. Marxist and Truth obtain greater support,
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while Divine Plan and Laws are those with lesser consensus. When going further in anchoring
process through no hierarchical clusters using ideological positioning, nationalism and
relevance of religion some interesting findings showed up. More right-wing oriented and
religious moderate participants agree with the conceptions of history as determined by Devine
plan, objective Laws but also as describing the Progress of the humankind, and to a lesser
extent as a result of acts of Great men. In contrast, nationalist left agree more with Marxist
socio-structural conception of history more than other groups. As well as what happen
between history records, the school, the everyday, and the academic (Rosa, 2004), tension and
adjustments are observed within lay conceptions when taking into account grouping variables.
Key Words: Memory, Social Representations of History, Consensus, Differential Positioning.

Introduction
The story is built on the foundation of all truth of the facts related, but also with the added
memory, understood as the sum of the accuracy and inaccuracy of memories. In contemporary
studies of collective memory (CM) prevails an orientation in which the struggles are renewed
for the construction of representations of the past and projecting future collectives (Carretero,
Rosa & González, 2006).
Valencia, Momoitio and Idoyaga (2010) review how psychology clearly has studied
traditionally memories from an individualistic-static memory model strengthening the idea of
memory accuracy and its evocative power. However, the author points out that during the last
third of the last century the work of Bergson, Bartlett, Halbwachs and Vygotsky, raise the
memory as a constructive activity questioning the accuracy of the past in the present update.
These changes produced in the studies of memory an increasing agreement with the idea of
memory as a social activity performed not in private but through the social conscience shared
with others (Valencia, Momoitio & Idoyaga, 2010).
The update of the MC studies from the 90s, even with the problems involved, make the
change they had suffered by their dynamic characteristics, and its insertion into complex
functional and intergroup dynamics, become an "object" of study with similar characteristics
to those posed by the Social Representations Theory (SRT) (Haas & Jodelet, 2000).
Consequently, as no consensual -'hegemonic'- within a heterogeneous society, memory can
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become key, be what is at stake in conflicts. In this sense, CM is considered as a set of
‘controversial’ social representations (Moscovici, 1988).
Rosa (2004) distinguishes as history records: the school, the everyday, and the academic one,
as representations between which exist tension and variable adjustments, which offer very
different versions in its contents, and even conflict. School history is that linked to textbooks
and educational curriculum, daily refers to an element of collective memory that is inscribed
in the minds of citizens, and academic (or historiography) is the cultivated by historians and
social scientists, according to the disciplinary logic of knowledge established under specific
social and institutional conditions.
In the frame of everyday knowledge, or lay historiography, an empirical study was carried out
with the aim to explore how people with no academic education in history –apart from
common obligatory schooling- conceive history, and to identify different conceptions
according to religion relevance in life, ideological positioning and nationalism.

Method
Participants
Convenience sample composed by 375 Argentineans (age: M = 34. 05, SD = 13. 00). The
70% (n = 264) were female. The 57% (n = 214) were university students from social sciences,
the 43% (n = 72) general population. The 68% (n = 257) worked, 31% did not work (n = 115)
and the remaining 1% (n = 3) did not answer.
Measures and Procedure
Lay conceptions of history: Participants were asked to evaluate (1 = strongly disagree, 7 =
strongly agree) 44 stalemates describing different conceptions of the meanings of history. The
items were related to 11 different lay conceptions of history drawn from data collected in
previous studies (Bobowik, et al., 2010).
Nationalism: This variable was measured by one item placed in a 10 points scale. “When
people talk about political matters they use the term nationalism. Where would you position
yourself in the following scale?” (1 = not nationalist, 10 = very nationalist).
Left-right wing ideological positioning: This variable was operationalized through the
question: “Often, when people talk about political matters they use terms like left or right.
Where would you position yourself in the following scale? (1 = Left, 10 = Right).

1936

Relevance of Religion in life: Participants were asked to evaluate the importance of religion in
their life, which was measured by one item: “How important is religion in your life?” (1 = not
important at all, 7 = very important).
Analyses
To test the structure of lay conceptions of universal history several analysis were carried out
using Mplus 6.11 (Muthén & Muthén, 2010). Confirmatory factor analyses (CFA) was used
to examine the construct validity.
In order to analyze the association of lay conceptions of universal history with ideological
positioning, level of nationalism, and relevance of religion in life, a typological approach
using no hierarchical cluster analysis was used to create four profiles of individuals based on
their scores in the three above mentioned variables. Ideological positioning, nationalism, and
religion relevance were first standardized and then introduced to create the four clusters. The
analysis confirmed the existence of four profiles. The first cluster, denominated nonnationalist left, included individuals (n = 108) who scored low on the three dimensions:
nationalism (M = 3.24, SD = 1.46, on a scale from 1 to 10), right-wing ideological positioning
(M = 3.49, SD = 1.67, on a scale from 1 to 10), and religion relevance (M = 1.79, SD = 0.94,
on a scale from 1 to 7). The second group, named nationalist left, included individuals (n =
93) who scored low on right-wing ideological positioning (M = 3.32, SD = 1.45), low in
religion relevance (M = 2.07, SD = 1.09) but high on nationalism (M = 7.89, SD = 1.27). The
third cluster, religious moderates (n = 104), scored high on religion relevance (M = 5.81, SD
= 1.13) and relatively average on nationalism (M = 5.32, SD = 1.71) and ideological
positioning (M = 5.81, SD = 1.13). In the end, the fourth group, nationalist right (n = 62),
included participants who scored high on ideological positioning (M = 7.61, SD = 1.50),
followed by nationalism (M = 7.79, SD = 1.55) and religion relevance (M = 5.00, SD = 1.73).

Results
Confirmatory Factor Analysis exhibit a model of eleven dimensions of universal history
conceptions (χ² (846, N = 375) = 1379.559, p < .001; CFI = . 0.903; TLI = 0.891; SRMR = 0.060;
RMSEA = 0.041; 90% CI RMSEA (0.037 0.045): Divine Plan (CR = .98, AVE = .92); Laws (CR =
.98, AVE = .90); Great Men (CR = .99, AVE = .94); Microhistory (CR = .97, AVE = .83); Truth (CR
= .98, AVE = .88); Marxism (CR = .98, AVE = .90); Technology (CR = .97, AVE = .88); Progress
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(CR = .99, AVE = .94); Suffering and decline (CR = .96, AVE = .83); Cycle (CR = .98, AVE = .88);
Myth (CR = .97, AVE = .89).

Regarding agreement means punctuations, the conceptions which obtain greater support are:
the Marxist (4.44) integrated by items like “History narrates social uprisings that change the
world”; “History is about the differences between social classes”; and the Truth (4.23)
composed by items such as “History investigates the past to discover what really happened”;
“The function of history is to discover the truth about the past”. Conceptions with less support
are Divine Plan (1.7) integrated by items like “History follows a plan of superhuman power”;
“History is a divine creation”; and Laws (2.23) composed by items such as “The course of
history is determined by objective laws”; “History operates according to natural objectives
laws”.

Beliefs about history, ideological positioning, nationalism, and religion relevance
In order to go further and investigate dissent in consensus, History conceptions were analyzed
in relation to the groups obtained through no hierarchical clusters. Previously, associations
between the variables were run. A positive correlation between religion relevance and
ideological positioning is observed (r (363) = .385, p < 0.001), as well as between religion
relevance and nationalism (r (364) = .177, p < 0.001), and ideological positioning and nationalism
(r (364) = .174, p < 0.001).

Analysis of variance reveals a significant effect of ideological profile

on participants’ conceptions of universal history in terms of Devine plan (F(3, 352) = 16.13, p <
.001, f = .37).

Nationalist right exhibits significantly more agreement with such view of history

compared to both nationalist and non-nationalist left. Likewise, moderates score significantly
higher in this perception of history than both types of left. In a similar way, nationalist right
show significantly more agreement with the perception of history as ruled by Laws (F(3, 346) =
11.86, p < .001, f = .32)

compared to the rest of groups, although the difference between

nationalist right and moderates is only marginally significant (p = .061). Also, moderates
express significantly more agreement with this view of history compared to non-nationalist
left.
A similar pattern of results is observed for Progress dimension (F(3, 349) = 15.10, p < .001, f = .36)
with non-nationalist left scoring significantly lower than the other three groups and also
nationalist left expressing less agreement with this conception than nationalist right. This
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conception is composed by items like “History reflects the purpose of mankind to advance as
a society” or “History is the result of efforts for societies to progress”.
Significant differences are also found in the Marxist conception of history (F(3, 352) = 4.58, p =
.004, f = .20),

where nationalist left show more agreement with this view than moderates, and

also non-nationalist left, although the latter effect is only marginally significant. Finally,
history conception as determined by acts of Great men and as seeking Truth, there are also
significant differences (F(3, 345) = 4.06, p = .007, f = .19 and F(3, 345) = 4.06, p = .046, f = .15,
respectively),

where only nationalist right scored higher than non-nationalist left, and in the case

of the truth seeking dimension the effect is only marginally significant (p = .10). Great mean
acts conception is composed by items like “The course of history is determined by the actions
of important figures” or “History is the story of important people’s actions”.

Final considerations
Findings previously described related to lay conceptions of History reveal a general
explanatory tendency to consider History in terms of social classes fight, strongly depending
of socio-structural conditions (Marxist idea) but also endorsing it with a commitment with
Truth, with the need of discover “what really happened”. A scientific relevant conception as
the Marxist emerge in terms of support just with other, the search of Truth, oriented probably,
for one side to highlight History objectivity as rigorous, and for the other the believe in
history capacity to get accuracy about past events. These conceptions are far away of the ideas
of History as following objective Laws or a product of God/Divine creation which are mostly
rejected.
However, as mentioned, in heterogeneous societies memory and social representations are
also a key about what is at stake in conflicts (Moscovici, 1988). There is a dissent in the
consensus which is salient in the anchoring process, in differential positions that make show
up what is controversial (Doise, Herrera & Lavallee, 2000). As well as what happen between
history records, the school, the everyday, and the academic (Rosa, 2004), tension and
adjustments are observed within lay conceptions when taking into account variables such as
ideological positioning, religion relevance and nationalism.
More right-wing oriented and religious moderate participants are more akin to agree with the
perceptions of history as determined by Devine plan, objective Laws but also as describing
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the Progress of the humankind, and to a lesser extent as a result of acts of Great men. In
contrast, nationalist left agree more with Marxist socio-structural conception of history more
than other groups.
Data present in current paper support the idea of Collective Memory (CM) as a social activity
performed through social conscience shared with others (Valencia, 2005), contribute to the
discussion of CM as a set of “controversial” social representation (Moscovici, 1988), and
reinforce contemporary orientation in CM studies where struggles are renewed for the
construction of the past and projecting future collectives (Carretero, Rosa & González, 2006).
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COGNITIVE POLYPHASIA AND INDIGENOUS EXCLUSIÓN IN ARGENTINIAN
COLLECTIVE MEMORY
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Abstract
This paper reports findings from a study carried out in a town founded during the Argentinian
“Conquest of The Desert” by the military forces. It was possible to identify, in the descents of
both militaries and Europeans, two different narratives about this historical process: an
account about the genocide and the goods looted by Argentinian militaries and another one
about the peaceful coexistence of militaries and indigenous. We consider the juxtaposition of
these two narratives as an expression of a state of cognitive polyphasia.
Keywords: narratives, collective memory, indigenous, history.
Introduction10
According to different research studies, the past is collectively remembered to contribute to
shape a national identity that people can be proud of, constructing moral narratives to justify
the participation in conflicting events (Carretero, 2011). History allows a group to become an
in-group, providing a story about its constitution, that is, a foundational myth (Liu & Hilton,
2005). The representations contained in the narratives about the origins of nations enable
psychological strategies aimed to facilitate cultural continuity throughout changing societies
and a positive identity (Chandler, 2000). The same social or political situation could yield
different behavioural and emotional responses from people, depending on the representations
of the past that have shaped their identity (Liu & Lazlo, 2008). Then narratives about the past
justify societal arrangements and the distribution of resources in a specific group, nation or
even internationally. They provide symbolical resources that could be mobilized to gain
support for public policies regarding intergroup relations, and could lead to violent behaviours
towards others as willing to fight in an armed conflict (Paez et al., 2008).
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Collective memory contains the shared representations that allow a common vision of the past
(Halbawchs, 1925/1992). However, different meanings about a same historical process could
coexist in people from a same group or society. According to social representations theory, a
plurality of juxtaposed representational fields allows the existence of different logics of
thinking about the same representational object in the same individual, group or community,
constituting a state of cognitive polyphasia (Jovchelovitch, 2008; Moscovici, 1961; Wagner,
Duveen, Verma, & Themel, 2006). This enables the same person to attribute different
meanings to the same phenomenon, corresponding to different beliefs that have been
conducted by his or her social groups during collective and historical experiences (Duveen,
2007; Marková, 2012). From this common sense perspective, it doesn’t matter if one narrative
of the past presents a more accurate version than another, since different narratives must be
considered regarding their function in each group. Nevertheless, there is a political dimension
involved in the accounts of the past, since they could negate the historical basis of claims for
reparation for past injustices. Hence, it is necessary to understand the characteristics and
functions of historical narratives, because they could legitimate social inequality and political
exclusion. Besides, the historical negation increases opposition among groups, because
history is one of the sources to legitimate the current claims, providing them with temporal
continuity (Sibley et al., 2008).
This paper presents a study about the remembering of the Argentinian historical process
called “Conquest of the Desert”, that took place during late 19th century, when Argentinian
State conducted a sires of military campaigns against the indigenous to conquest the territory
where they inhabited. This period of national organization and territorial expansion was based
on the genocide of the native populations, with thousands being exterminated or sold to
wealthy new landowners. Therefore, the indigenous were neglected and ignored in the
construction of a foundational myth about the consolidation of a “white” and “European”
country (Carretero & Kriger, 2011). During the last three decades, since the end of the last
Argentinian dictatorship, indigenous communities have emerged with different degrees of
organization, demanding rights to self-determination and calling for both cultural recognition
and land possession. As a result of those claims, the Argentinian National Constitution,
reformed in 1994, recognizes the ethnic and cultural preexistence of the indigenous
population, guarantying respect to their identity, their right to a bilingual education and the
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communitarian property of the lands which they occupied. However, they still live in poverty
and exclusion.
Besides, during this period of indigenous vindication, a historiographycal revisionist account
has emerged emphasizing the genocide, the slavery and the goods looted by Argentinian
militaries (Bayer, 2010). This account becomes the “politically correct” version of that
historical process assumed by the Argentinean State. However, this version of the past coexist
with another, traditionally present in school text books, monuments and other symbolical
resources that enhance the actions of those militaries, because they are considered as heroes
who contributed to the organization and consolidation of the current Argentina (Novaro,
2003).
In this work we analyze the narratives about the “Conquest of the Desert” by inhabitants from
a town founded by the military forces during that historical process, where descendants of the
militaries and European immigrants live together with descendants of the original inhabitants.
Specifically, this presentation will be focused in the characteristics and functions of the
military and European descendant’s narratives, since they are the dominant group in the town.
Method
A study was carried out by observations of daily interactions between different actors of the
town and open interviews with people who are members of the group that currently hold the
political, economical and cultural power (lawyers, psychologists, politicians, historians,
teachers and landowners).

Results
During the interviews it was possible to identify two different narratives about the Conquest
of the Desert that coexist in the explanations given by the interviewees about “The Conquest
of the Desert” and its current consequences. Both narratives are expressed in the following
fragments of interview to a local historian, presented as an example. The interview was
extended approximately by two hours and a half, it starts at the entrance of a local museum
and include a guided walk through it.
Local Historiani: “The Argentinean State offers lands [to the militaries], it offers them
materials to build their houses, it offers them seeds and tools to cultivate the land and
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it offers them protection by a trench, by forts, by headquarters, with the army inside
them. Who would reject to come here? Why was the take peaceful? Because there
were no aborigines (…) there was nobody here. There are people [referring to the
descendants of indigenous] that say… But, I don’t take it into account…. that when
General Villegas arrived, he found Indians (…) He arrived on April 12 1876, and the
town was founded. The first thing ordered was to build the headquarter, because it was
the place where he would stay. And, what happens? We have Alsina [the national
Minister of Defense] that sais “wild and brave Pincén [the local Indian Chief], who
says the Argentinean State could only be able to catch him by surprise” “The fight is
not against the Indian to destroy him, but against the desert to populate it” … And
Roca [the following Minister of Defense] is the one who order General Villegas to
arrest Pincén. Why? Because up to that moment, a kind of mutual respect was
established between Pincén and Villegas, and they call each other “bull”. “Bull”
Pincén and “Bull” Villegas. ”
[Approximately one hour later during a walk thought the local museum, when we were
looking at pictures of Pincén and his family while they were captives] “Going back to
the aborigines, well….

their families were divided, some of their children were

adopted by other families, women working as servants, their husbands prisoners, some
of them joined the military forces, that is, they didn’t have so many options… either
they were killed in the battle or in the resistance (..) That is painful too, and… The life
of the natives was changing through different historical processes, but they were an
intelligent culture, they had a family, they were thankful to God. (..) But, lets see, we
don’t justify that they had raped women. Because if they went away… For example,
if you dig them a trench, if you split the place where they have their resources, where
would they go to find their food? They can’t drink… they don’t have water, they can´t
go to find animals. They were enclosed. Either you surrendered or you died like that.
But, at the same time, they became ill… (…). She [referring to a woman in a picture]
was with the Indian Chief [Pincén] and Angelita, who is her granddaughter, says that
the militaries used to cut their heels, so they couldn’t escape.”
If we take into consideration the whole local historian’s account about the “Conquest of the
Desert”, it is difficult to give a coherent meaning to the “peaceful take” that he or she

1945

mentioned at the beginning of the interview and “the mutual respect between Indian Chief
Pincén and General Villegas”, together with the captures, slavery and tortures, that he or she
relates at the end of the talk. Also, the absence of indigenous in the region, which this
historian mentions at the beginning of the interview is not coherent with the existence of
Indian Chief Pincén In this person’s account of the past there seems to be no relation between
the narrative about the peaceful town foundation and the narrative about the violence, tortures
and abuses committed by the Argentinian army against the indigenous during the foundation
of the town.
The same conflicting meanings could be appreciated in other symbolical resources that people
in the town use to commemorate the Conquest of the Desert (celebrations, monuments, names
of the local streets and avenues, etc.). For example, inside the town hall, framing the entrance
to the Secretary of Culture, there are two busts of the most important local historical figures:
on the right side there is a bust of General Villegas, and on the let there is one of the Indian
Chief Pincén. However the bust of Pincén doesn’t have a name on it. Another example is that
one of the most important avenues in town is called General Villegas and the name of Pincén
was given to a street without pavement, placed in the limits between the town and the open
countryside.

Final Remarks
In this town the remembering of the “Conquest of the Desert” is based on tow contradictory
narratives, which are expressed juxtaposed in the accounts of people from the dominant social
group, as well as in the local symbolical resources, constituting a state of cognitive
polyphasia. On the one hand, the foundational myth about the origins of the town is based on
a version of the past according to which indigenous (in the figure of Pincén) and militaries (in
the figure of General Villegas) inhabited the region together in a relation of mutual respect.
On the other hand, there is a narrative, compatible with the current historiografical versions,
that emphasizes the derogation of the indigenous, that is, its massacre and the tortures, land
appropriation and looting performed by the Argentinian State. We considered that, this state
of cognitive poliphasya allows people from the dominant social group in this town to assume
a “politically correct” version of the past that recognizes the violence and injustice suffered by
the aborigines. However, at the same time, they support a narrative that denies the historical
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conflict between the two groups that nowadays inhabit the town, by a version of the past
based on their peaceful and respectful relations. Moreover, this version about the peaceful
relations between indigenous and militaries denies the current indigenous’ claims for
historical reparation, that could threaten the current social order.
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The translation from Spanish to English of this person’s accounts was difficult because he or he uses
alternatively past and present tenses to refer to the past.
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AS MEDIAÇÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOBRE PIXAIM NA CONSTRUÇÃO
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Resumo
Pixaim assentou o seu lugar no mundo no último território do rio São Francisco, sobre as
dunas móveis da margem alagoana. Não há registros históricos sobre a origem do povoado,
mas a partir de levantamento de memória oral podemos estimar um tempo de pelo menos um
século de assentamento no território. Pixaim foi organizado dentro do mundo do qual já era
parte, a partir de normas e critérios institucionais trazidos pela Área de Proteção AmbientalAPA de Piaçabuçu que abarcou o território do povoado em 1983. No contexto ecológico e
cultural de Pixaim enquanto os moradores realizam a vida, constroem uma paisagem que
guarda feições de um lugar singular. Exposta ao olhar e a várias leituras tem seu consumo
viabilizado por empreendedores do turismo ecológico e pelos gestores da APA, que
reconhecem no conjunto das características “naturais” do povoado a condição de “Paraíso”. A
veiculação de imagens do cotidiano local em diferentes suportes tecnológicos de informação e
comunicação fortalecem a condição de Pixaim como objeto de desejo e consumo. Neste
contexto, a divulgação de informações e imagens de lugares, contribuem para incrementar o
deslocamento no espaço para o desfrute e consumo de paisagens e da vida cultural de
comunidades ainda pouco conhecidas como Pixaim. Com o objetivo de compreender os usos
sociais das tecnologias de informação e comunicação; como elas exercem as mediações na
construção do imaginário turístico sobre Pixaim através das representações sobre o lugar e as
pessoas,

procurou-se analisar as narrativas veiculadas sobre o povoado em dois sites

brasileiros (“Penedoarteblog” e “Mochileiros”). Nestas fontes informacionais procurou-se
identificar a linguagem, os principais emblemas, símbolos e imagens sobre Pixaim destacados
pelas narrativas, responsáveis pelas construções das significações que realizam as mediações
do imaginário social sobre o povoado das dunas da foz do rio São Francisco. Trata de um
estudo em andamento iniciado em 2013 e estruturado em uma abordagem qualitativa. Além
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da análise das informações veiculadas em suportes midiáticos, a metodologia da história oral
e técnicas da história de vida e entrevista permitem, pelo viés da oralidade, acessar as
representações dos próprios moradores para serem confrontadas com as dos agentes
envolvidos na promoção de Pixaim no mundo.
Palavras-chave: Representações Sociais e Turismo. Pixaim. Tecnologias e Imaginário.

Introdução
Em Pixaim, na memória social local, há várias versões tanto para a origem quanto para o
nome do lugar. A ausência de registros históricos sobre o povoado, ampliam a importância da
oralidade e colocam os moradores como importantes intérpretes da história do lugar.
Tradicionalmente a comunidade vivia da cultura do arroz em fazendas vizinhas na várzea do
São Francisco. Esta atividade sofreu ruptura em decorrência das alterações sofridas pelo rio
ao longo do tempo e em todo o seu curso. Como é o caso do fim de suas vazantes com a
construção da UHE-Usina Hidrelétrica de Xingó. A ruptura da principal atividade produtiva
dos moradores de Pixaim desencadeou no povoado o início de um processo de migração
compulsória. No povoado as injunções externas cristalizaram-se com a criação da Área de
Proteção Ambiental-APA de Piaçabuçu, que abarcou em seus limites, o território do povoado
e de outros como o Pontal da Barra (vizinhança mais próxima de Pixaim), que ficaram sob
tutela jurídico-administrativa legal do IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis. Recentemente Pixaim recebeu o estatuto de RQRemanescente de Quilombo e seus moradores de “quilombolas”.
Um conflito explícito entre IBAMA e moradores do Pontal da Barra, culminou com a
expulsão destes últimos da foz do rio São Francisco. Com o desfecho do conflito a área
“recuperou” algumas feições cênicas adequadas à realização de atividades que caracterizam o
turismo ecológico como contemplação da natureza e caminhadas. Desde então, a veiculação
de imagens de Pixaim pela mídia do turismo ecológico desencadeia uma espécie de
“fluidificação” da paisagem, aproximando as diferenças entre a foz do rio São Francisco e
Pixaim, que passam a compor um único cenário onde o “belo”, o “ficcional” e o “real” se
interpenetram, formando uma só paisagem, explorada e adequada às representações que
circulam nos sites de turismo ecológico.
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No quadro interativo das pessoas de Pixaim com o mundo, certos aspectos como encontros e
desencontros, tensões, coesões e rupturas, similitudes e enfrentamentos, mecanismos de
simetria e de complementaridade (que perpassam o campo das representações sociais)
modulam nossas questões que envolvem o povoado. Na pesquisa em pauta nossos objetivos
se somam para compreender como as narrativas veiculadas nos sites constroem um
imaginário social a partir de representações sobre a comunidade. Portanto, coloca-se a
necessidade de identificar os signos utilizados nas narrativas dos sites para construir o
imaginário relativo a Pixaim, e analisar como são exercidas mediações através da veiculação
de representações sobre o lugar e sua gente.

Referências teóricas
O estudo está fundamentado nos pressupostos teóricos e metodológicos em um diálogo
interdisciplinar, a partir de ferramentas da Antropologia, da Sociologia, da Teoria das
Representações Sociais e da Comunicação. Nessa perspectiva, a ambiência comunicacional,
os processos de mediação e os usos das tecnologias de informação e comunicação interferem
no processo de produção de sentidos. A mediação pressupõe a construção de significados e
compartilhamentos na interação que os homens estabelecem entre si, com outros homens e
consigo mesmos na diversidade de contextos sócio-históricos-culturais. Como as
representações sociais são partilhadas e comunicadas, pelos discursos, entrelaçamentos
midiáticos podem vir à tona, por exemplo, através das vozes dos sujeitos que trazem marcas
contextuais, particularizando-as. (JOVCHELOVITCH, 2004).
A cultura e seu universo que abarcam as representações sociais colocam-se como uma via de
acesso às maneiras que os grupos dão sentido ao real, elaborando-o e explicando-o para si,
para se comunicarem no cotidiano. Como instrumento de apreensão do meio, as
representações sociais são compartilhadas no quadro do cotidiano com marcas dos contextos
dos quais emergem; criam informações e familiarizam com o “novo”, com o “estranho” de
acordo com categorias da própria cultura, por meio da ancoragem e objetivação, processos
evidenciados por Moscovici (1978), responsável por delinear formalmente a noção de
representação social. Moscovici trata as representações como

“sociais” porque criam

realidades e o senso comum com suas marcas contextuais. Segundo o autor, as representações
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sociais sinalizam para um conjunto de conceitos, explicações e afirmações que têm origem no
bojo dos processos de produção da existência humana.
Sobrinho (2000), apoiado em Moscovici, afirma que o objetivo das representações sociais não
é dar conta das diferenças individuais, mas das diferenças entre os grupos. De acordo com
Pereira de Sá (1995), as representações são sociais porque como conceitos, afirmações e
explicações, têm por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
indivíduos. Para França (2004), as representações que são construídas no bojo de processos
sociais, “[...] circulam, se entrecruzam, se cristalizam continuamente por meio de palavras,
gestos, encontros, impregnando os objetos, práticas e relações sociais.” (FRANÇA, 2004, p.
14). No nosso caso, para compreender as representações sobre o mundo, objetivadas através
de narrativas, a investigação não pode ser capturada apenas pelas aparências: é necessário se
inteirar do mundo simbólico do pesquisado.
Na dinâmica que caracteriza a vida social as relações entre comunicação e cultura são
estreitas e sinalizam para um processo abrangente e complexo. E, na contemporaneidade
parece não haver na vida humana dimensões livres da mediação (SILVERSTONE, 2005).
Como que entranhadas no tecido da ordem social, as formas mediadas de comunicação
alcançam a diversidade de contextos, cenários de produções e apropriações de sentidos para o
viver.

Metodologia
Na pesquisa, iniciada no primeiro semestre de 2013, analisou-se as narrativas veiculadas
sobre Pixaim em dois sites brasileiros “Penedoarteblog” e “Mochileiros”, pois, no conjunto de
informações que fazem circular, há referências ao povoado e seus moradores através da
linguagem imagética e de relatos de viajantes, constituindo-se importantes elementos da
construção (e transformação) do olhar sobre Pixaim. Integrando o conteúdo dos citados
dispositivos digitais há também links de acesso a outros ambientes de divulgação, que
culminam na promoção da prática do turismo em outras localidades de Alagoas, com
endereços de acomodações já que atividade turística na região é um dos vetores da economia
regional.
A pesquisa em tela estrutura-se em uma abordagem qualitativa e constitui-se de três eixos
principais: o primeiro busca analisar como as mídias exercem mediações através da
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veiculação de representações sobre o lugar e sua gente. O segundo procura analisar qual é a
apropriação que as pessoas do lugar fazem sobre suas práticas e qual a sua relação com as
mídias. O terceiro procura articular as duas anteriores, realizando o cruzamento das
representações midiáticas com as representações das pessoas do lugar, e perceber como são
engendradas a construção do imaginário acerca da comunidade de Pixaim. Assim, através da
análise do conteúdo das informações sobre Pixaim veiculadas pelos sites, procurou-se
desvendar quais as representações midiáticas sobre o lugar e a comunidade das dunas da foz
do rio São Francisco.

Resultados
Os resultados preliminares do estudo permitem afirmar que os dispositivos digitais como os
sites, constituem-se em uma importante via de difusão cultural e desempenham importante
papel na propagação da imagem do povoado de Pixaim quando disponibilizam informações
sobre o cotidiano local.
Os respectivos sites oferecem aos visitantes imagens de uma “natureza” resguardada do resto
do mundo, porém acessível para o deleite dos viajantes. Ou seja, através do turismo ecológico
é possível a experiência com uma paisagem inabitual, envolvendo a satisfação de desejos e
necessidades de outra ordem. Através dos sites é oferecido ao “consumidor” a chance de
refazer as energias gastas em uma vida estressante na “cidade grande”, de onde a maioria dos
viajantes parte para vivenciar uma singular aventura humana no ócio e na contemplação,
reaprendendo as virtudes do silêncio (habitualmente negadas no espaço urbano) ou, se desejar,
gastando suas energias em esportes radicais.
Concluímos que nos ambientes virtuais voltados para a promoção do turismo no sul de
Alagoas, a foz do rio São Francisco destaca-se como um espaço com vocação e requisitos
valiosos para o lazer. E, a ampliação do seu “raio de atração” contribui para aumentar o
interesse por Pixaim. Na esteira do interesse pela foz do rio São Francisco outras localidades
também passam por transformações, já que o turismo, enquanto atividade econômica,
interfere sobre paisagens localizadas próximas ao seu atrativo. O turista é via de regra um
consumidor de vários produtos e serviços e portanto,

para a simples contemplação da

natureza é necessário fazer apelo às estruturas do turismo de massa como aluguel de carros,
animais, hotéis, pousadas, restaurantes, barcos, etc. Conforme informações disponibilizadas
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nos sites, estes serviços encontram-se geralmente disponibilizados em localidades próximas
como Propriá (SE), Penedo, Pontal do Peba e Piaçabuçu (AL).
Quando os turistas alcançam Pixaim dentro do tempo breve da viagem, os vastos areais se
revelam não como um vazio humano, mas como paisagem habitada, transformada pela ação
das pessoas que ali vivem e trabalham. Porém, as descrições dos viajantes nos sites suscitam
interpretações que ressignificam as práticas cotidianas locais dentro de um “outro” sistema de
interpretação. Os termos para descrever Pixaim associam o povoado a um lugar onde tudo se
alia para a satisfação da vista e conservação da vida; ou a um cenário onde os homens vivem
em comunhão de afetos e vontades. Conforme relato de um viajante no site “Mochileiros”:
“[...] Após 120 anos da abolição da escravatura, o Pixaim
continua o mesmo, sem as modernidades e confortos da cidade,
nada de água, energia ou transporte. Tudo tem que ser
programado para que uma aventura no paraíso não se torne um
pesadelo! […] Trata-se de uma minúscula comunidade
encravada nas dunas. [...] Lá vivem 45 remanescentes de
escravos, que buscavam ali a verdade paz e liberdade!”
Os usos sociais das tecnologias de informação e comunicação, como fontes informacionais
exercem as mediações através das representações sobre os lugares e as pessoas, auxiliando na
formatação do olhar de agentes institucionais e dos viajantes. No caso de Pixaim, as narrativas
saturadas de sentidos aproximam o povoado de um verdadeiro “Jardim das Delícias” e
contribuem para o reconhecimento da paisagem que permeia sonhos e fantasias antes mesmo
do turista alcançá-la. E problemas que a comunidade enfrenta, no cotidiano, não são capazes
de gerar uma visão de “inferno” ou “antiparaíso”.
Apesar da boa intenção nos pensamentos que norteiam a criação de áreas protegidas, o olhar
da APA e dos empreendedores de turismo que organizaram Pixaim no mundo, viabilizando o
seu consumo para o afastamento da rotina, deixou a comunidade vulnerável a receber
impressões que ressignificam as práticas das pessoas que ali vivem, contribuindo para a
construção de um olhar específico sobre o povoado e para a ameaça de desaparecimento de
Pixaim, um povoado que, ao longo do tempo, no último território do rio São Francisco,
aceitou misturar-se a areia para tecer vínculos de maior longevidade, e realizar mediações
mais íntimas, entre o passado e o presente, o imaterial e o material, e entre a alma e o corpo.
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Discussões e considerações finais
Através da análise das informações em ambientes virtuais, percebe-se a difusão e circulação
de imagens do povoado com sentidos ligados ao prazer e seus imaginários, que realizam
mediações das representações sobre Pixaim na construção do imaginário do turismo nas dunas
da foz do São Francisco.
No contexto da contemporaneidade, de diferentes partes da Terra pode-se observar mundos
reais e imaginários, acessar tradições com outros conteúdos simbólicos, transformados e
dependentes das formas de comunicação (THOMPSON, 2011). Porém, apesar do
reconhecimento da mídia como fundamental para a nossa experiência com o mundo, no caso
de Pixaim, no dia-a-dia, é muito limitado o acesso que os moradores têm às tecnologias
midiáticas. Os moradores não têm como transcender os limites do espaço social imediato e
acessar imagens do “outro” ou então pensá-lo à luz (ou forma) das imagens locais. Em
contrapartida, com o agenciamento da paisagem do povoado pela comunicação publicitária do
turismo ecológico, através das TIC's suas imagens podem ser alcançadas através das
linguagens midiáticas que exercem mediação nos processos de construção do imaginário
social relativo a Pixaim, a partir de um misto de permanência e invenção.
No caso da pesquisa em pauta, nosso enquadramento - meta-comunicativo - alimenta questões
que esperamos responder e quiçá mudar a maneira de compreender a construção das imagens
de Pixaim no mundo, procurando entender como a complexidade das linguagens midiáticas
no presente afetam os discursos sociais sobre as comunidades locais. Com os resultados desta
pesquisa esperamos contribuir para ampliar a discussão em torno da temática das
representações sociais e da mídia, como o processo de mediação que se conecta à experiência
para engendrar a formação do imaginário e da memória social.
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A AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
POR MEIO DE ALMOÇOS TEMÁTICOS

CARA, Eliane da Silva
RAMOS, Oswaldo Alcanfor
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Resumo
Este trabalho apresenta uma estratégia educacional de ampliação do universo cultural de
crianças e adolescentes atendidos no serviço socioassistencial. Denominado Almoço
Temático, que integra temas da gastronomia com descobertas da culinária, associadas a
conhecimentos de arte, literatura, música e expressão corporal. É realizado por meio de ações
multidisciplinares de pesquisa, exposição e refeições típicas da cultura nacional e
internacional.
Palavras-chave: cultura, gastronomia, pesquisa.
Introdução
O projeto surgiu em 2012 por iniciativa do vice-presidente da FUNDAÇÃO que por meio de
sua experiência empírica, com trabalhos com crianças e adolescentes, percebeu que através da
gastronomia era possível despertar a curiosidade dos participantes em conhecer de forma
significativa e sensorial: arte, literatura, música, expressão corporal e os valores que estão
associados aos alimentos. Tal iniciativa vai de encontro ao pensamento de Alves (1994) que
afirma que o papel do educador é despertar a curiosidade pelas coisas da vida.
Surgiu, então, o Almoço Temático, uma parceria entre o serviço de contraturno

escolar

( Unidade I) e do espaço comunitário (Unidade VII), ambos da FUNDAÇÃO. A funcionária,
da Unidade VII, graduanda em História da Arte, Crítica e Curadoria fomentou a proposta de
intervenção sociocultural associada às exposições, envolvendo crianças, adolescentes e
jovens. A partir dessa ideia, a Diretora Pedagógica da Unidade I abraçou a proposta e
desenvolveu uma metodologia capaz de integrar as duas propostas. O Almoço Temático
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passou a acompanhar o calendário de exposições temporárias da Unidade VII, de forma que,
sempre que possível, o tema das exposições fosse o mesmo desenvolvido pelo projeto
gastronômico na Unidade I.
Neste sentindo a Unidade I, serviço de proteção social básica, denominado serviço
socioassistencial para crianças e adolescentes entre 06 e 14 anos e 11 meses de idade, tem
como finalidade oferecer espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento
do protagonismo e da autonomia, bem como contribuir para a permanência na escola e a
participação em projetos que ampliem o seu repertório informacional, cultural, artístico e o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos. Essas estratégias incentivam a
prevenção de situações de risco e proteção para a população que vive em situação de
vulnerabilidade social, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e o
desenvolvimento de potencialidades que são os objetivos do Sistema Único de Assistência
Social (BENNELI E COSTA-ROSA, 2013).
O serviço atende cotidianamente cerca de 360 crianças e adolescentes no turno inverso ao da
escola. São desenvolvidas atividades voltadas à garantia de direitos, promoção, proteção,
desenvolvimento e socialização com propostas de ações com a família, escola e comunidade.
As atividades desenvolvidas são oficinas pedagógicas, atividades esportivas, culturais e
projetos da área de assistência social e saúde.

Desenvolvimento
O projeto denominado Almoço Temático é uma estratégia pedagógica, lúdica e prazerosa que
coloca crianças e adolescentes diante de novas concepções culturais, pois delas brotam idéias,
regras, valores, modos de viver e de interpretar a vida. Conhecer diferentes culturas,
diferentes costumes e modo como as pessoas entendem, administram, processam e organizam
o mundo é um meio de desvendar, aprender e refletir sobre outras possibilidades de perceber
a vida (AGUIAR, 1994).
Para Pacheco, é o fortalecimento da experiência comunitária de educar, que se faz no
cotidiano, que se faz no tempo de trabalho, no tempo de lazer, no tempo da família, no tempo
da igreja...nos vários tempos sociais passíveis e possíveis, para que se aumentem as
oportunidades de educação (PACHECO,2013).
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A cultura é o conjunto do conhecimento, da instrução, do saber, das tradições e das técnicas
de uma pessoa ou de uma sociedade e constitui uma base indispensável ao desenvolvimento
de qualquer atividade criativa (RIBEIRO, 2010). Além disso, o aumento do repertório cultural
facilita a valorização das próprias raízes e respeito pela diversidade cultural presente no
mundo.
De acordo com Ribeiro, 2010 o déficit cultural está associado a desmotivação para novas
atividades, pois um indivíduo de cultura muito limitada terá maiores dificuldades para
fantasiar, uma vez que para isso, terá que utilizar os meios que dispõe e ficará limitado àquilo
que conhece com grande probabilidade de fazer constantes reproduções das mesmas coisas.
Dada a sua importância, tornou-se um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) no Capítulo IV artigos 58 e 59 que constitui o acesso às fontes de cultura
um direito para a infância e juventude (OLIVEIRA, 1995).
Em concordância com os pressupostos do ECA, o projeto Almoço Temático, objetiva o
aumento do repertório cultural de crianças e adolescentes que frequentam o Centro de Apoio à
Juventude – CAJ.
O momento principal do projeto é o dia em que se realiza um almoço com a gastronomia
relacionada à temática do mês, porém, o tema é previamente desenvolvido nas oficinas
pedagógicas, por meio de pesquisas, apresentações audiovisuais, bibliografia, danças,
músicas, costumes, poemas e conhecimento da região que será explorada.
Esse momento proporciona trocas importantes entre monitores, oficineiros, crianças e
adolescentes na construção do conhecimento. Freire (2005) aponta a importância da relação
dialógica no processo educativo
o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser
educado, também educa.
Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem
juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem.
(FREIRE, 2005, p. 9).
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Desta construção do conhecimento são realizadas produções artísticas como: dramatizações,
colagens, dobraduras, cartazes, filmagens, música que serão utilizadas na decoração e no
preparo de refeitório. Costa (2001), ressalta a importância de se criar um espaço educativo.
O cardápio gastronômico do dia é escolhido, preparado e adaptado pela nutricionista
conforme a região explorada, ex: Rio de Janeiro, Itália, Goiás, Minas Gerais... Também é
realizada uma produção gráfica do cardápio contendo imagens do tema abordado, as refeições
do dia: desjejum, almoço, sobremesa, café da tarde e, um texto com informações culturais,
históricas e geográficas. O cardápio impresso é distribuído com intuito de que as crianças e
adolescentes o levem para suas casas e possam multiplicar o conhecimento de sua família.
Posteriormente ao dia em que acontecem as refeições típicas, toda a produção artística passa a
integrar as exposições da Unidade VII e o fechamento do tema ocorre após a visitação ao
acervo.

ALGUNS TEMAS, SUBTEMAS, AUTORES PESQUISADOS E CARDÁPIOS
Almoço Baiano – a força e a beleza da cultura negra
Autores pesquisados: Castro Alves, Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Pierre Verger e Carybé.
Almoço carioca – Um Rio de beleza, música e poesia
Autores pesquisados: Villa Lobos, Ernesto Nazareth, Pixinguinha, Noel Rosa, Cartola, Tom
Jobim, Paulinho da Viola, Chico Buarque e Vinícius de Moraes.
Almoço no Sertão – Lua e Pernambuco
Autores pesquisados: Luiz Gonzaga, Ariano Suassuna, Chico Science, Manuel Bandeira, João
Cabral de Melo Neto, Cícero Dias, Mestre Vitalino, Francisco Brennand, Gilberto Freyre,
Nelson Rodrigues, Joaquim Nabuco e Paulo Freire.
Almoço Tropicália – Almoço das cores
Autores pesquisados: Hélio Oiticica, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Capinam, Torquato Neto,
Tom Zé, Glauber Rocha, José Celso Martinez Corrêa.
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Parafraseando Pacheco (2013), é preciso valorizar a escolha das crianças e jovens por
atividades que contribuirão para sua formação e comporão a base do desenvolvimento do
sujeito:
É mais que isso: pode provocar nos diversos “pedaços” da cidade
um novo olhar sobre o que é a educação e como se pode fazer
educação e fortalecimento comunitário por meio do lazer, da
cultura, dos esportes.Enfim, de todas as práticas que, de alguma
maneira, possam contribuir com o desenvolvimento humano e
comunitário. Afinal uma cidade como São Paulo não pode ficar
esperando que se descubra o potencial da Educação Não
Formal...(PACHECO,2013).

Em consonância com a reflexão do autor, os trabalhos desenvolvidos nas Unidades I e VII
buscam, além de acolher as crianças, adolescentes e jovens, oferecer novas oportunidades de
aprendizado, de ampliação do conhecimento, de forma que se integrem ao processo e tenham
a oportunidade de expressá-los na sua lógica de ver e de se relacionar com o mundo. O
trabalho tem a direção da conquista da autonomia descrita pelos autores Onocko & Campos
(2006)
A co-participação de maiores coeficientes de autonomia
depende do acesso de sua capacidade de utilizar este
conhecimento em exercício crítico de interpretação. O sujeito
autônomo é o sujeito do conhecimento e da reflexão. Reflexão
sobre si mesmo e sobre o mundo.

A construção coletiva das diferentes possibilidades de percepção da realidade, da troca de
saberes, modos de vida, consciência entre o real e o imaginário, conquistas pessoais e
coletivas, expressa a unicidade do ser humano e as múltiplas possibilidades de interação e
agregação de conhecimentos, que são expressos pelo próprio ser. Essa expressão, alinhada às
novas formas de interação com os diferentes grupos, produz novos modos de viver. É nessa
perspectiva que o Almoço Temático integrado às exposições, envolvendo crianças,
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adolescentes, jovens, educadores, profissionais e a comunidade, busca estimular práticas
culturais que contribuam para o enfrentamento cotidiano desses no ambiente familiar e
comunitário.
Aos profissionais, a experiência adquirida neste trabalho permitiu identificar que a
metodologia desenvolvida e os seus resultados proporcionaram a construção simbólica de que
é possível alimentar-se de arte, no cotidiano do trabalho. A realização expressa-se nas
mudanças, na percepção, sentimentos e atitudes de todos que participaram do processo.

Considerações finais
O propósito deste trabalho foi o de apresentar um método lúdico, significativo e sensorial para
colocar crianças e adolescentes em contato com outras culturas e na realização de novas
experiências por meio da gastronomia, integrando atividades voltadas à comunidade. Foi
possível perceber que até os que são mais resistentes na experimentação de alimentos que não
fazem parte do seu cotidiano, no dia do Almoço Temático tem grande adesão e satisfação na
degustação, o que ressalta a importância do trabalho de pesquisa, produção e preparação para
a nova experiência.
Trata-se de um trabalho multidisciplinar, que envolve profissionais de diversas áreas no
mesmo propósito; o tema integra as atividades pedagógicas de forma que uma atividade
complemente a outra.
O dia do Almoço Temático tem gerado grande expectativa nas crianças e adolescentes que
frequentam a Unidade I, o que demonstra um elevado grau de satisfação do público-alvo em
relação ao projeto.
Foi possível perceber o aumento do repertório cultural não somente das crianças e
adolescentes, mas também de pais e familiares que relatam sobre a atividade e entram em
contato com os temas trabalhados no projeto.
Trabalhar com os temas escolhidos tem sido uma abertura para um universo cultural, que deve
ser explorado, discutido, investigado e experimentado em suas múltiplas possibilidades.
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MEMÓRIA SOCIAL E REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES: REFLEXÕES
ACERCA DA PALAVRA NEGRO1
CARENO, Mary Francisca do2 - UNAERP / UNISANTOS

Re sumo
O presente estudo tem por objetivos conhecer as Representações Sociais –RS que professores
do Ensino Fundamental de escolas públicas constroem, desenvolvem e elaboram acerca da
palavra ‘negro’ e entender a influência dessas representações e sua ação na sala de aula na
reprodução do racismo ou de práticas discriminatórias segundo a cor da pele. Nas respostas a
um questionário de perguntas abertas e fechadas e de evocação, buscou-se desvelar a imagem
que fazem de seus alunos (negros em sua maioria) nas escolas onde lecionam. Os dados,
relacionados ao termo indutor negro, foram coletados de respostas de 17 docentes de escolas
da periferia de Santos/SP e tiveram como suporte de análise a Teoria das Representações
Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici (1978; 2001, 2007). A técnica utilizada foi a
Associação Livre de Palavras e na análise buscou-se categorizar as evocações por meio dos
procedimentos da análise de conteúdo (BARDIN, 1995; FRANCO, 2005). Os dados
organizaram-se em torno de um eixo comum: as relações étnico-raciais e os resultados
indicam, entre outros, que a palavra ‘negro’ é constantemente ressignificada, mas o campo
semântico que a envolve é sempre negativo e, por extensão, consolidado no espaço da escola
pública o que a afasta de seu compromisso social de ir além da transmissão de conhecimentos
e de preparar seus alunos para uma sociedade plurirracial. Esse fato confirma a urgência de se
inserir nos currículos a educação étnico-racial no espaço escolar, a partir da Lei Federal nº
1
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10.639/03, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96),
estabelecendo a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. tentando verificar em
que medida a escola pode ser um instrumento de inclusão ou exclusão e em que medida chega
a constituir um lugar onde se passam ações que resultam em discriminação de grupos
subalternizados, em especial os negros, entendendo a escola como espaço onde se passam
relações de poder.
Palavras-chave: Representações sociais. Palavra indutora. Análise de conteúdo.

Introdução
(...) quando pensamos na relação entre o Eu e o Outro, este não é
concebido como aquele que não é como nós , que é diferente de nós.
O outro é, ao mesmo tempo, o que me falta para existir e aquele que
afirma de outra maneira minha existência, minha maneira de ser.
(MOSCOVICI, 2005, p.13)

Com palavras e gestos, os homens expressam suas representações sociais, elementos
simbólicos, impostos sobre nós e produtos “de uma sequência completa de elaborações e
mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são resultados de sucessivas gerações”
(MOSCOVICI, 2007, p. 37). Ao usarem a linguagem, os homens explicitam o que pensam e
revelam seus condicionamentos culturais, predeterminados por convenções impostas à
memória coletiva e que, partilhadas, têm estreita relação com a possibilidade de se construir
visões de mundo, produzir conhecimentos, justificar a plena participação social.
Essa predeterminação de

atitudes e significado de palavras, cumpre lembrar, quando

interferem nas relações interpessoais e na comunicação e sua expressão, está ligada a
interesses humanos e a padrões dominantes que influenciam na realidade dos grupos. Se
assim ocorre, as representações sociais precisam ser questionadas, estudadas e
redimensionadas,
O objetivo deste trabalho é refletir sobre essa problemática e auxiliar na discussão de um
dos desafios contemporâneos que a Teoria das Representações Sociais tem procurado
investigar: o questão das desigualdades, presentes nas sociedades de todos os continentes. Se
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o homem organiza seus pensamentos por meio de sistemas já condicionados há séculos, tanto
por representações como pela cultura, as nossas percepções e modos de agir estão
estruturados por convenções subjacentes “que nos permitem ver apenas o que nos foi imposto
e permanecemos inconscientes dessa convenções” (MOSCOVICI, 2007, p. 35) A realidade
predeterminada por convenções sociais e sua existência na escola com os professores é tema
do presente trabalho.
Não é nossa pretensão esgotar a complexidade envolvida, mas contribuir na discussão do
tema proposto e buscar compreender como os docentes conseguem superar o discurso escolar
que enaltece a longa tradição europeísta, na qual uma cultura (negro, índio, mulher, homem
do campo, marginal urbano, cigano) é subalternizada e responsável pela sua própria exclusão
socioeconômica, cultural e sociopolítica na sociedade brasileira? Outros objetivos voltam-se
para conhecer as Representações Sociais –RS que professores do Ensino Fundamental de
escolas públicas constroem, desenvolvem e elaboram acerca da palavra ‘negro’ e entender a
influência dessas representações e sua ação na sala de aula na reprodução do racismo ou de
práticas discriminatórias segundo a cor da pele.

Questões metodológicas
O trabalho faz parte de uma pesquisa maior, realizada para a dissertação de Mestrado em
Educação3. O levantamento de dados para essa pesquisa qualitativa desenvolveu-se com
professores da Zona Noroeste, na periferia do município de Santos/SP, com o auxílio de
ferramentas e técnicas para coleta e gravação: a) questionário com questões estruturadas e
semi--estruturadas; b) entrevistas com um roteiro de perguntas e gravação, em fitas gravadas
(para análises mais profundas), de depoimentos de professores; c) respostas orais gravadas
que os respondentes fizeram ao lhes serem ditas nomes de personalidades negras atuais e
antigas. Para o presente trabalho, focamos nos itens a) e b) e nas respostas, buscou-se
3

CARENO, M.F. do. Representações sociais de professores sobre as relações étnico-raciais na escola / Mary
Francisca do Careno; Orientadora: Maria de Fátima Barbosa Abdalla. – Santos/SP:[s.n.], 2010. 281 f. ; 30 cm.
(Dissertação de Mestrado) – Universidade Católica de Santos, Programa de Mestrado em Educação.
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desvelar a imagem que fazem de seus alunos (negros em sua maioria) nas escolas onde
lecionam. Todas as respostas serviram para se saber o que pensam os professores a respeito da
palavra ‘negro’. Quais as concepções, conceitos e (pré)conceitos surgem quando a palavra é
emitida. Quais seus juízos de valor, suas opiniões e suas crenças a respeito do objeto da
pesquisa: a palavra ‘negro’.
O questionário compreendeu 20 questões fechadas, 09 questões abertas, 02 questões com
palavras- estímulo de associação livre.

Seus eixos temáticos compreendem três grupos

principais de questões: a) o perfil do professor; b) formação dos docentes e o acesso ao
conhecimento teórico e prático a respeito do enfrentamento de situações de multi e
interculturalidade; c) o acesso e conhecimento da Lei 10.639/03 e as representações sociais
sobre assuntos étnico-raciais.
Cientes da complexidade do assunto e para se conhecer melhor as representações sociais dos
professores, recorreu-se a mais um instrumento de pesquisa e análise: a técnica de associação
livre de palavras da Teoria do Núcleo Central (TNC) e que é considerada nas questões 26 e
27 do questionário de perguntas (Apêndice 1) Essa teoria propõe que “uma representação
social está hierarquizada em torno de um núcleo central, sendo constituído de um ou mais
elementos que dão significado à representação social. Em torno do núcleo central, organizamse os elementos periféricos da representação” (SÁ, 1996, apud ROCHA, 2009, p. 113). Pedese aos sujeitos que, “a partir de um termo indutor (normalmente, o próprio rótulo verbal que
designa o objeto da representação) apresentado pelo pesquisador, digam as palavras ou
expressões que lhes tenham vindo imediatamente à lembrança” (p.113).
Assim, os sujeitos foram convidados a escrever as quatro primeiras palavras que lhes vinham
à mente a partir do verbete “japonês”, que foi, portanto, a palavra indutora para a explicação
do método. A resposta tinha que ser a mais espontânea possível, devendo os entrevistados
procurar não elaborar racionalmente o que iriam expressar, deixando fluir as ideias mais
imediatas como se estivessem fazendo a técnica conhecida como “tempestade de ideias”. As
respostas a essa palavra indutora inicial, confrontadas com as das quatro palavras-estímulo
ditadas, foram muito interessantes e instigantes. Pode-se perceber que as representações que
os docentes possuem a respeito do povo negro são menos positivas do que as do povo
asiático.
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O suporte de análise foi a Teoria das Representações Sociais, desenvolvida por Serge
Moscovici (1978; 2001, 2007). A técnica utilizada foi a Associação Livre de Palavras e na
análise, buscou-se categorizar as evocações por meio dos procedimentos da análise de
conteúdo (BARDIN, 1995; FRANCO, 2005). Os dados organizaram-se em torno de um eixo
comum: as relações étnico-raciais.
Ao se comparar as manifestações do grupo de professores frente às duas palavras, procedeuse a análise, pois fez surgir índices de evidências de condicionamentos voltados para a
concepção do que pensam esses sujeitos a respeito dos dois grupos humanos.
Com relação a isso, Moscovici ( 2007) considera que ao nomear alguém, o libertamos de um
anonimato perturbador para dotá-lo de uma genealogia e para incluí-lo em um complexo de
palavras específicas , para localizá-lo, de fato, na matriz de identidade de nossa cultura. (p.
66)
Assim, infere-se que ao ser tomada como tema, a palavra ‘negro’ pode ser desmistificada do
invólucro de preconceitos que a envolve, estabelecendo um consenso entre o ser negro e a
própria palavra. Além disso, a discussão sobre a racismo na escola se torna comum e
necessária quando se ensina a contribuição do negro para a formação da sociedade brasileira.
É possível que essa explicação seja uma resposta à dificuldade que a escola tem de discutir a
questão racial (conforme surgiu nas entrevistas com os professores) e cumprir a tarefa de
incluir no currículo o tema da diversidade étnico-racial ( Lei 10.639/03 e Lei 11.645/08) no
que tange ao povo negro e aos povos indígenas, respectivamente.
As associações mentais expressas pelos depoentes, mostram como a escola não tem oferecido
referenciais positivos aos e sobre os alunos negros na construção de sua identidade racial. Os
conhecimentos construídos, a vida cotidiana, a história e as tradições do segmento negro não
estão valorizados no ambiente escolar. Esses docentes reproduzem um discurso impregnado
de “condicionamentos anteriores que lhe são impostos por suas representações, linguagem ou
cultura” (MOSCOVICI, 2007, p. 35). Como a linguagem sempre expressa os pensamentos de
acordo com “um sistema que está condicionado“ tanto pelas representações, como pela
cultura, os docentes seguem apenas “as convenções subjacentes“ o que lhes permitem ver e
permanecem “inconscientes dessas convenções.
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Nessa rede de crenças, cada fio depende dos outros fios e um (...) não
pode deixar esse esquema, por que este é o único mundo que ele
conhece. A rede não é uma estrutura externa em que ele está preso.
Ela é a textura de seu pensamento e ele não pode pensar que seu
pensamento esteja errado (EVANS-PRITCHARD, 1937:194, apud
MOSCOVICI, 2007, p.35)
Cabe ressaltar que o vocábulo “japonês” foi escolhido aleatoriamente e, a princípio, não se
tinha a intenção de relacioná-lo como elemento de análise. Vistas as respostas, surgiu a
possibilidade de análise, pois comparado ao vocábulo “negro”, revelou-se mais um conteúdo
constitutivo das representações sociais dos professores. A frequência na emissão de palavras
com ideias negativas associadas ao termo “negro” nos chamou a atenção, pois só foram
consideradas as associações colocadas em primeira ordem de importância na associação dos s
professores.
As associações das palavras consideradas com o grau 1 de importância, fornecidas pelos
professores à palavra indutora ‘Japonês’ foram somente positivas:1- Características positivas:
Cultura, Inteligente, Tecnologia, Determinação, Sabedoria, Disciplina; 2- Característica
físicas: olhos; 3- Características culturais: Kimono, Comida

e

Suchi. Não houve

características negativas. Duas professoras deixaram em branco e uma preencheu a questão
com palavras desconexas.
Aos professores, a seguir,

foi solicitado que escrevessem palavras que lhes viessem

imediatamente à mente a partir da palavra indutora “negro” e os resultados foram: 1Características positivas: Força,

Inteligente, Luta, Coragem, Resistência, Alegria; 2)

Características negativas: África, Afro, Discriminação, Preconceito, Igualdade, Sofrimento,
Falta de estudo, Bandidagem, Pobreza, Escravidão; 3- Característica físicas: Pele, Cabelo,
(compleição) Forte, Cor; 4- Características culturais: Samba, Música.

Duas observações:

i) Para o termo, foram associadas ainda outras palavras: ‘vida’ e ‘pessoa’, ‘História para
contar’, ‘ouro’, ‘Egito’; ii) Os vocábulos “África“ e “afro” foram colocados como termos
negativos, pois as informações que os professores possuem a respeito do continente africano
sempre estão associados a valores estigmatizados, referindo-se a precedentes históricos e
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atitudes psicológicas que as populações de países que foram colônia de países europeus ainda
conservam como representações. A respeito desse imaginário, Araújo (2004) considera que:
A memória negra no Brasil, a memória do negro no Brasil. Negras
memórias, em primeiro lugar, memórias do estigma que alimenta o
preconceito,

tendo

como

principal

motivo

o

legado

do

cativeiro. (ARAÙJO, 2004)

Com relação ao que pensam os professores a respeito das questões raciais, Careno (2010)
considera que :
De maneira geral, as representações sociais que eles reproduzem
dizem respeito a imagens, crenças, mentalidades, atitudes, opiniões e
modelos que são sempre veiculados em trabalhos que tratam da
formação de professores para caracterizar pessoas, situações, objetos
no campo da educação. O conhecimento delas pode exercer uma ação
para mudar condutas e comportamentos e desenvolver a habilidade de
questionar e transformar CARENO, 2010, p. 211)
Os professores empregam a palavra ‘negro’ associados a sentidos e categorias sóciocognitivas-afetivas, reproduzindo representações comuns à sociedade aprendidas nos tempos
escolares. Com relação a isso, ao comentar o comportamento dos professores frente às
questões étnico-raciais na escola a mesma autora observa que :

no decorrer da vida profissional e social, eles reproduzem, em seus
discursos e atitudes, as estruturas representativas de sua histórias e de
sua cultura num movimento de várias objetivações e de múltiplas
ancoragens. assim, criam habitus,

relacionados às questões de

interculturalismo, entendendo a escola como um espaço onde
reproduzem suas práticas que por sua vez, se alimentam, se perpetuam
e interferem no ensino-aprendizagem (CARENO, 2010, p. 225).

1972

Conforme afirma Moscovici (1978, p. 26):

Toda representação é composta de figuras e de expressões
socializadas.

Conjuntamente,

uma

representação

social

é

a

organização de imagens e linguagem, porque ela realça e simboliza
atos e situações que nos são (ensinados e que com o uso se tornam)
comuns. Encarada de modo passivo, ela é apreendida a título de
reflexo, na consciência individual ou coletiva, de um objeto, de um
feixe de idéias que lhe são exteriores. ( MOSCOVICI, 1978, 25).

Considerações finais
O estudo das respostas às questões de evocação foi revelador das representações que os
educadores fazem de seus alunos, pois são i) elas os “convencionalizam” e ii) são
“prescritiva”, isto é, elas se impõem sobre (os docentes) com uma força irresistível”
(MOSCOVICI, 2007, p. 34 e 36).

Em i) Os professores

seguem o que a sociedade

estabeleceu desde o período escravagista: a figura do negro está impregnada dos conteúdos
negativos da palavra ‘negro’ ou vice-versa. Há “ uma forma definitiva”, localizada “ em
uma determinada categoria e gradualmente colocada “como um modelo de determinado tipo,
distinto e partilhado por um grupo de pessoas.” (MOSCOVICI, 2007, p. 34).
Todas as crianças afrodescendentes sintetizam esse modelo . ( ...) Mesmo quando não se
adequam exatamente ao modelo proposto, os professores são

‘forçados a assumir essa

determinada forma’, a entrar nessa ‘categoria pré- determinada, na realidade escolar, “a se
tornarem idênticos aos outros’, sob pena ‘de não ser nem compreendidos, nem decodificados’
(idem, p. 34).
(...) a despeito (..) do discurso oficial, as sucessivas reformas
institucionais (...) não levaram a mudanças das finalidades sociais do
aparelho escolar e das práticas em grau suficiente para que o sistema
de representação dos profissionais seja obrigado a se reorganizar em
torno de uma outro modelo dominante. (GILLY, 2001, p. 328)
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TEMPORALIDADES DA EXISTÊNCIA SERTANEJA: O CASO DOS SUJEITOS DE
INHAMUNS

VALE CAVALCANTE, Dauana - UNIFOR

Resumo
A compreensão do tempo como um fenômeno cronológico tem passado por mudanças ao
longo dos anos. Tratam-se de mudanças econômicas e políticas que contribuem para que os
dias e as horas sejam cada vez mais apressados e medidos, sobretudo, nos grandes centros
urbanos. A literatura atual tem debatido muito a respeito destas mudanças. Neste artigo
buscou-se indagar como as temporalidades contemporâneas são tratadas por uma comunidade
rural localizada no sertão cearense dos Inhamuns, baseado em uma pesquisa etnográfica
(Baztán, 1995) realizada durante o ano de 2013. O objetivo é buscar um possível diálogo entre
os conceitos e os dados coletados no campo. Textos de Benjamim (1994), Certeau (1996),
Cuenca (2003), Munné (2004), Martins (2006) e Khel (2009) ampararam este estudo.
Pesquisar os sujeitos em questão nos levou ao cotidiano dos sertanejos dos Inhamuns e
transitamos entre: passado, futuro e presente de um povo que já vem sendo examinado pela
ciência. Para esta investigação, se fez necessário o encontro com a história, pois sem ela não
será possível contextualizar as temporalidades do sertanejo. As temporalidades marcadas
pelos sertanejos dos Inhamuns têm relações diretas com suas crenças, habilidades e memórias.
Diz respeito a uma maneira particular de lidar com os ponteiros dos relógios e datas dos
calendários. O uso do tempo está relacionado à liberdade, ao grau de autonomia que cada
indivíduo possui no seu cotidiano. Aliás, é o dia a dia que diz como o sujeito lida com o
tempo e como elabora suas temporalidades. No tempo contemporâneo e globalizado em que
se dialoga no meio acadêmico sobre a falta de elaboração do sujeito diante de suas próprias
atitudes e escolhas, eis que estudar culturas particulares, como a cultura dos sertanejos dos
Inhamuns, pode ser interessante para alimentar ainda mais o debate e apontar tempos e
espaços diferentes daqueles tão celebrados pelos veículos de comunicação.
Palavras-chave: tempo livre, temporalidade, subjetividade, sertão, cotidiano

Introdução
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Tendo em vista as discussões acadêmicas com relação à pressa contemporânea, buscou-se por
meio de um trabalho etnográfico, uma investigação sobre o uso das temporalidades numa
certa cultura com hábitos e cotidiano divergentes dos grandes centros econômicos. É em torno
de como o sertanejo faz uso de seus tempos que tal investigação se direcionou.
Os sertanejos colaboradores desta pesquisa foram homens e mulheres, residentes da zona
rural, que carregam consigo tradições e estilos de vida marcados pela simbologia do sertão,
lugar em que fauna, flora e humano se misturam. Rugas, calos e cortes pelo corpo lhes
orgulham por representarem trabalho e vida. Tais marcas corporais, as quais nos remetem às
tatuagens tribais de outras civilizações, demarcam o que eles são e qual é a missão de vida de
cada um.
Para tanto, utilizei como recurso metodológico, a etnografia, cujo objetivo é fazer um estudo
descritivo da cultura de uma determinada comunidade, ou apenas alguns de seus aspectos
elementares, na tentativa de compreender essa dinâmica cultural como algo global. Para
Geertz (1989:4):
Praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar
informantes, transcrever textos, levantar genealogias,
mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas
não são essas coisas, as técnicas e os processos
determinados, que definem o empreendimento. O que o
define é o tipo de esforço intelectual que ele representa:
um risco elaborado para uma “descrição densa”, tomando
emprestada uma noção de Gilbert Ryle.

É de suma importância, para o método etnográfico, o período que o investigador permanecerá
no campo investigado, como aponta Báztan (1995). E por isso, permaneci alguns dias na
residência de cada investigado.
Inhamuns é uma palavra de origem indígena tupi-guarani e quer dizer “irmão do diabo”. Diz
respeito a uma região do semiárido cearense composta por quatro municípios: Aiuaba,
Arneiroz, Parambu e Tauá. Entre zona urbana e rural soma-se uma população de 108.469
habitantes, segundo dados do IBGE (2010). O campo investigado se delimitou ao município
de Tauá, que é o maior da região e o que proporcionou maior acesso.
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Os sertanejos usufruem de muito espaço: casa e terreiro, espaço público e privado, que se
misturam no entra e sai das casas. O dia a dia desses sujeitos é dinâmico e inesperado, a
qualquer momento algum fenômeno da natureza poderá lhes proporcionar novas experiências
(Benjamin, 1994) e solicitar deles atitude, desembaraço e raciocínio lógico. E o que haveria
de pacato no sertanejo? Senão seu modo de viver, o olhar pela janela, o direito a descansos e a
pausas ao longo do dia de trabalho, a liberdade para viver o ócio (Cabeza e Martins, 2008).

1. As diversas temporalidades na cultura sertaneja

Tempo e temporalidade são duas importantes categorias (antropológicas, históricas,
sociológicas, filosóficas, físicas e psicológicas) e que no decorrer dos períodos históricos
passaram por diversas transformações, ao passar por inúmeras gerações.
A maneira como tratamos o tempo hoje nem sempre foi da mesma forma, como Elias
(1998:34) discorre: “(...) a experiência humana do que chamamos ‘tempo’ modificou-se ao
longo do passado e continua a se modificar em nossos dias, não de um modo histórico ou
contingente, mas de modo estruturado, orientado e, como tal, passível de explicação”.
Para muitos autores, o tempo é fragmentado em: tempo de trabalhar e tempo de viver, ou
tempo de trabalho e tempo livre, uma cisão subjetiva que traz fortes simbologias aos
indivíduos nos seus cotidianos. E então, o tempo fora das obrigações, destinado ao descanso e
à ludicidade pode ser denominado de tempo livre, um período avesso ao cumprimento de
tarefas.
Sobre os tempos pós-modernos, a psicanalista Millan (2002:50) sugere que:

Se, na modernidade, a ciência era vista como uma
atividade nobre, dedicada à busca de conhecimento, sem
interesses produtivos ou financeiros, na pós-modernidade
passa a ser considerada como um instrumento a serviço da
tecnologia, por meio da qual será transformada em
informação. Essa concepção da ciência como mercadoria
enfatiza seu valor de troca e a desvincula de seu produtor
(cientista) e de seu consumidor (público).
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Com as novas demandas da vida social moderna, eclodiu a dicotomia: tempo de trabalho e
tempo de vida. Como Munné (2004) aponta, a realidade é muito mais complexa do que se
supõem. E citando Antonio Candido em Khel (2009:109): “O capitalismo é o senhor do
tempo. Mas tempo não é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. O tempo é tecido da nossa
vida”.
A relação que o sertanejo mantém com as temporalidades, certamente, diverge em alguns
aspectos do tempo apressado e medido de outras comunidades, atitude que lhe favorece no
que diz respeito à simbologia de fenômenos, de tarefas e de acontecimentos. Segundo o
entrevistado S1:

Quem determina meus horário é a minha livre e
espontânea vontade. Me acordo sozinho, sem ninguém
pra me chamar, nunca usei despertador, minha cabeça é
o meu guia. Tenho minhas obrigações e devo cumprir e
eu não acho ruim não, eu acho é bom, ruim é ficar sem
ter o que fazer. Tem dias que eu estou mais cansado e
trabalho menos, almoço mais cedo, vai depender do meu
estado. Eu tenho relógio em casa, um na parede e um no
guarda-roupa, mas no meu pulso eu só uso quando saiu
de casa, pra trabalhar eu não uso relógio, eu me oriento
pela posição do sol, eu fico em pé e pela posição da
minha própria sombra eu sei se são dez horas, se são
onze, não tem meio de eu errar. Mais tem vezes que eu
preciso usar o relógio, como hoje que eu tenho que
marcar o tempo do gado comer.

De acordo com Agnes Heller (2008:13), representante da Escola de Budapeste, o tempo não
se altera, o que ocorre são mudanças no ritmo da dinâmica das estruturas sociais:
O tempo é a irreversibilidade dos acontecimentos. O
tempo histórico é a irreversibilidade dos acontecimentos
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sociais. Todo acontecimento é irreversível do mesmo
modo; por isso, é absurdo dizer que, nas várias épocas
históricas, o tempo decorre em alguns casos “lentamente”
e em outros “com maior rapidez”. O que se altera não é o
tempo, mas o ritmo da alteração das estruturas sociais.

O sertanejo, contemporâneo a esse tempo apressado e medido, seguramente deve interagir
com o mesmo, mas ao seu modo. Pois, neste campo de pesquisa a natureza e as estações do
ano, ainda hoje influenciam os comportamentos de forma direta e decisiva. De acordo com
valores, preceitos, limitações e necessidades, o sertanejo deve dar um sentido ao tempo e suas
temporalidades, como ele o faz é que será desvendado nesta investigação. O entrevistado S4
relata algo que nos aponta tais reflexões:

Aqui em casa nós temo calendário, pra vê o dia de
amanhã, se orientar, né? Que dia é hoje, eu vou lá vê.
Olha qual é o dia da semana santa, que dia vai cair um
feriadinho. Mas, eu não sou de tá lá olhando o
calendário toda hora não, sabe? De maneira alguma eu
perco meu tempo na expectativa dos dias, e isso vem dos
pais, sabia? A pessoa sem disposição é que fica só
esperando vê se o tempo já passou, o tempo não passa se
a pessoa não tiver uma missão na vida, se você ficar
parado, sem ter com o que se apegar, ó coisa pra
demorar é o dia, viu?

Pode-se afirmar que o homem por mais afastado que possa estar dos grandes centros (como o
pantaneiro, o sertanejo, o camponês), ele faz parte deste mundo e é informado a todo instante
sobre as transformações mundanas, seja através das mídias ou através da economia local. E se
o capital é a mola mestra da dinâmica econômica, não há como escapar aos seus apelos e
efeitos, de uma maneira ou de outra, o dia a dia das pessoas é fortemente influenciado.
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Em geral, o relógio modela a vida dos trabalhadores e orienta todas as ações do mesmo, como
nos aponta Chanlat (1996:181): “A onipresença dos relógios nas fábricas dá a impressão de
que os operários fornecem antes tempos do que competências: que eles vendem seu tempo de
trabalho mais do que seu trabalho. O tempo aparece a partir de então como uma mercadoria
que se pode ganhar, economizar ou gastar”. Para os sujeitos da pesquisa, pessoas que
nasceram e até hoje vivem sob a cultura da zona rural sertaneja, o uso do tempo cronológico
pode ser compreendido de uma outra maneira, conforme o entrevistado S5:

Quem manda nos meus horários é eu mesmo que tem
aquela determinação, é uma liberdade que a pessoa tem.
Eu não gosto de ser mandada, gosto que eu mesma
mande nas minhas coisa, nos meus horário. A liberdade
me dá um prazer de fazer as coisas, sabia? Até porque
não sou mais nenhuma criança, eu faço tudo de minha
espontânea vontade. Aqui em casa é assim, se eu decido
ir na casa de fulano eu vou e volto na hora que eu achar
que devo, se eu tiver algum compromisso volto logo,
senão me demoro mais um pouco. Quem é empregado
não pode fazer isso não, tem os horários mais rígidos,
não é?
Os sujeitos da pesquisa apontam em suas narrativas um aprendizado vivido por meio das
experiências e da convivência com os mais velhos. Segundo a psicanalista Khel (2009:155):

A experiência que passa de geração em geração não é
idêntica à perpetuação da tradição, cuja principal função
é indicar o lugar que cada um deve ocupar na ordem
social, assim como o tipo de comportamento adequado a
tal lugar. A tradição participa dos mecanismos de
estabilização e perpetuação do poder; a experiência, por
sua vez, não tem relação com a autoridade e sim com o
sentido que uma coletividade é capaz de extrair a partir
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do que seus antepassados viveram, ou das narrativas que
seus contemporâneos trouxeram de regiões ou de países
distantes.

O discurso do entrevistado S3, vai ao encontro com a citação da autora:

Essa questão de horário eu aprendi com meus pais. Do
jeito que eles fazia, nóis faz do mesmo jeito. Não
precisava ninguém falar nada não, se você tá ali vendo,
é só fazer do mesmo jeito. Agora mesmo eu preciso tá
dizendo como é, de primeiro não era assim não. Por um
acaso, se aparece mais trabalho, nós trabalha mais, e
tem dias que a parte da tarde não tem trabalho, aí nós
fica em casa. E assim nóis vai vivendo. Cada dia é um
dia. Não é todo dia que tem que fazer a mesma coisa,
né?

O uso do tempo está relacionado à liberdade, ao grau de autonomia que cada indivíduo possui
no seu cotidiano. Aliás, é o dia a dia que diz como o sujeito lida com o tempo e como elabora
suas temporalidades. O entrevistado S5 discorre como o tempo vazio de significados
prejudica a saúde humana. Para ele, o seu cotidiano deve ser preenchido por atividades que
façam sentido para si, seja em épocas invernosas ou de estiagem:

O tempo é um castigo pra quem não tem com o que se
apegar, pra mim, ele é um amigo, no meu caso eu já
tenho é coisa demais, porque por um exemplo, se for um
ano de inverno, que o trabalho é menor, eu mesma
invento outras coisas, não fico sentada reclamando não,
porque tem gente que reclama quando é seca e também
reclama quando chove, sabia? O tempo é sabedor de
tudo, se a pessoa tem um problema, ou um propósito na
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vida, não adianta se aperriar, deixa que o tempo resolve,
com fé em Deus, tudo ao seu tempo. Cada dia é um dia
diferente, esta é a minha vida, dou valor ao tempo que
passo em casa, que cuido das minhas coisa, se a pessoa
não tiver coragem e ânimo, num tem prazer por viver,
num sabe?

Dinamicidade, trabalho, coragem, fé, podem ser observados nas comunidades sertanejas
investigadas. As mesmas são caracterizadas também por problemas e dificuldades
semelhantes a de outras populações pelo mundo como violência, falta de recursos hídricos, a
assistência à saúde e à educação ainda precárias. As pequenas vilas que há anos atrás
contavam com uma população pequena, hoje possuem uma gama de novas famílias com
desejos e objetivos diferentes dos sujeitos pesquisados, mas, serão por certo fortemente
influenciados pelo modo de viver dessas pessoas acostumadas a respeitarem o tempo e o
curso da vida; que fazem dos ponteiros do relógio, muito mais seus aliados do que carnífice.
As temporalidades marcadas pelos sertanejos dos Inhamuns têm relações diretas com suas
crenças, habilidades e memórias.

Considerações Finais
Talvez, esta investigação deva ter encontrado indícios do sentido arcaico sobre o tempo.
Sujeitos carregados de tradição e de memória, os sertanejos cultivam hábitos antigos como a
cultura de subsistência e a profecia da chuva. Em cada casa visitada, em cada narrativa, ficou
muito claro o apresso pelas tradições e o orgulho de carregá-las, de transmiti-las, observa-se
que estes são justamente os valores que marcam suas existências e que os mesmos são
fortemente defendidos e cultivados. Seja na relação com a natureza, seja com relação entre
tempos vividos, o sertanejo se utiliza de uma justificativa pessoal e cultural para se dizer
diante do mundo.
O tempo é, antes de tudo, história, e o sertanejo sabe disso. Contar seus causos, suas
aventuras, seus deslizes lhe confere histórias de vida únicas. Faz das suas horas e dos seus
dias momentos de trabalho, ludicidade e mesmo dor. Doem seus olhos, de tanto se expor na
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claridade. Doem seus corpos, de tanto se movimentarem e carregarem pesos. Sofrem de
problemas cardiovasculares, devido ao contato com o inseto transmissor da doença de Chagas
ou devido ao tipo de alimentação. Doem as mãos, pés e as unhas rachadas de cortarem lenha,
de lavorar.
O fato é que as temporalidades não são algemadas no cotidiano sertanejo. Se dia santo “se
guarda”, não é porque está escrito no calendário, mas porque seus pais, avós, bisavós já
possuíam esse costume. O sagrado passou a representar dia em família, tempo livre, lazer,
hobbys, diálogos, afetos.
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QUE "GENTE" É ESSA DO MUSEU DA GENTE SERGIPANA? UM ESTUDO
SOBRE AS REPRESENTAÇÕES

CONCEIÇÃO, Mirtes Rose Menezes da4 - Universidade Federal de Sergipe

Resumo
Quem sou eu? Quem é o outro? Quem somos nós? Essas perguntas fazem morada no
imaginário quando queremos expressar a nossa identidade ou quando queremos encontrar
uma resposta para caracterizar o outro. Termos uma definição de nós e de quem não somos
não é tarefa fácil, quiçá materializá-las em representações. Mesmo que isso ocorra, algo que
está em mim e não está no meu conterrâneo mostra que por um momento e aparentemente
sendo colocados no mesmo adjetivo pátrio, temos elementos que nos singularizam. Tais como
a memória, a cultura, os modos de vida nos fazem diferentes. O presente trabalho tem como
objetivo expor algumas ideias acerca das representações que estão no Museu da Gente
Sergipana, fruto de dois anos de contemplações ao acervo.
Palavras-chaves: Museu, gente, representações, patrimônio cultural.

Abstract
Who am I? Who is the other? Who are we? These questions do address the imagination when
we want to express our identity or when we want to find an answer to characterize the other.
Terms a definition of us and who we are not is not an easy task, perhaps materialize them into
representations. Even if it occurs, something that is in me and not in my countryman shows
that for a moment and apparently being placed in the same paternal adjective, we single out
the elements. Such as memory, culture, ways of life make us different. This paper aims to
present some ideas about the representations that are in the Museum of Celebrity Sergipana
fruit of two years of contemplation to the collection.
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Introdução
Assim que os visitantes entram no prédio encontram um espaço de estilo eclético, um mundo
diferente,

cheio

de

informações,

carregado

de

tecnologia

e

cultura,

gerando,

consequentemente, indagações a cerca de quem sou eu e quem é o outro? O Museu da Gente
Sergipana foi elaborado, montado e alicerçado por uma gama de significados, mas, nada é tão
intrigante quanto questionar: "Que GENTE é essa?" Que GENTE compõe o acervo deste
museu? Será que toda essa GENTE consegue ser contemplada com as representações que o
museu aborda? Pois bem, com este trabalho pretende-se amenizar a profundidade das
questões no que diz respeito às representações sociais construídas a partir da exposição sobre
essa gente que é a sergipana.
Falar de gente é falar de um componente que parece ter intimidade conosco, do qual fazemos
parte, estamos inseridos de alguma forma, mesmo que não conheçamos pessoalmente, é
envolvente por muito e repulsivo em determinadas situações. É fazer parte da família e ao
mesmo tempo de um mundo desconhecido que pode ser desbravado, ou seja, gente é ter para
onde ir e não ir a lugar algum. Essa gente constitui comunidades, sociedades e vivem além ou
aquém de uma definição, mas compõem um aglomerado único e diversificado, plural e
singular ao mesmo tempo formando-se de contradições como todo conjunto composto por
seres humanos.
É de domínio público nas ruas de Sergipe, principalmente da capital Aracaju, que o sergipano
- os nascidos no estado de Sergipe - são introspectivos, pois acreditam que não sabem mostrar
suas belezas e até ousam pronunciar que não têm identidade. Em termos territoriais é o menor
estado da federação brasileira, mas a falta de território não afetou a criatividade e as histórias
da população que habita esse pequenino e diversificado pedaço de Brasil.
Pensando em "levantar" a baixa autoestima do sergipano, a gestão estadual, resolveu
promover uma política de afirmação de identidades e para tanto começou a utilizar o termo
sergipanidade para firmar uma definição a identidade do referido estado. Tais afirmações de
identidade em Sergipe baseou-se em políticas culturais, visando preservar, valorizar, difundir
e até mesmo construir espaços cuja a cultura poderia ser vista e celebrada, enquanto
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patrimônio vivo. Uma das metas foi dar ao casarão que pertenceu ao Colégio Atheneu Pedro
II - o conhecido Atheneuzinho - a função de museu.
O Museu da Gente Sergipana
Como retorno dos seus 50 anos, o banco do estado de Sergipe - Banese - através do seu
representante na área social, o Instituto Banese, entregam a sociedade em novembro de 2011
o Museu da Gente Sergipana. Com projeto arrojado, formado por um nível tecnológico nunca
visto na região Nordeste, surpreende seus visitantes pela interatividade nos diversos
ambientes. Dotado de um acervo permanente e de um espaço reservado às exposições
temporárias, o museu tem sido reconhecido como uma referência quando se fala em
patrimônio cultural sergipano, bem como recebido prêmios em 2012 e 2013 pela estrutura
arquitetônica por melhor restauro e do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional) na categoria responsabilidade social.
Representações
A Teoria das Representações Sociais surgem na década de 1960, a partir das ideais de Emile
Durkheim, mas sua difusão conta com Serge Moscovici e Denise Jodelet na década de 1980.
As Representações Sociais são utilizadas em várias pesquisas de diversos ramos científicos,
por conta da interdisciplinaridade que as compõem, e não as restringem ao campo da
sociologia ou da psicologia social. A esse aspecto nos diz Jodelet:
"as representações sociais são fenômenos complexos sempre ativos e
agindo na vida social. Em sua riqueza fenomênica assinalam-se
elementos diversos, os quais são às vezes estudados de maneira
isolada: elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos,
crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc.. Mas esses elementos
são sempre organizados como uma espécie de saber que diz alguma
coisa sobre o estado da realidade. E é esta totalidade significante que,
relacionada à ação, encontra-se no centro da investigação científica".
(1993, p. 34).
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Em si tratando de estudos que têm como objeto processos que levam a construção de
identidades, as representações adquirem destaque, pois segundo Woodward (2011, p.17-18)
estas, "incluem as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os
significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos. É por meio dos significados
produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos".
Para Rosa Cabecinhas:
"os sistemas de interpretação, as representações sociais regulam a
nossa relação com os outros e orientam nosso comportamento. As
representações intervêm ainda em processos tão variados como a
difusão e assimilação de conhecimento, a construção de identidades
pessoais e sociais". (2004, p. 216)

Mas esclarece Jodelet, que não existe representação sem um objeto, este seria imprescindível
para que a representação exista.
"De fato, representar ou se representar corresponde a um ato de
pensamento pelo qual o sujeito relaciona-se com um objeto. Este pode
ser tanto uma pessoa, uma coisa, um evento material, psíquico ou
social, um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria etc.; pode ser
tanto real quanto imaginário ou mítico, mas sempre requerer um
objeto. Não há representação sem objeto". (1993, p. 35).

Contudo, percebemos que as representações se encaixam nos museus, pois existe uma relação
entre as suas exposições e os seus visitantes. Estes constroem as suas representações de
acordo com o que viram e/ou com as suas experiências que são trazidas à tona a partir da
memória. Neste momento o visitante pode se familiarizar (identificar) ou "estranhar". Isso
ocorre, segundo essa autora, por quê:
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"De um lado, a representação mental, como a representação pictórica,
teatral ou política, dá uma visão desse objeto, toma-lhe o lugar, está
em seu lugar; ela o torna presente quando aquele está distante ou
ausente. A representação é, pois, a representante mental do objeto que
reconstitui simbolicamente. De outro lado, como conteúdo concreto
do ato de pensar, a representação carrega a marca do sujeito e de sua
atividade. Este último aspecto remete ao caráter construtivo, criativo,
autônomo da representação que comporta uma parte de reconstrução,
de interpretação do objeto e de expressão do sujeito". (1993, p. 35).

Dessa forma, "torna-se evidente que "representar" ou uma "representação" implica a acção de
mostrar ou tornar algo que não está presente, seja por palavras faladas ou escritas, por acções,
por imagens, seja mentalmente ou simbolicamente" (Rechena, 2011, p. 217). São pelas
exposições que os museus representam e são representados expondo desde um passado
longínquo a cenas cotidianas, ambas inseridas em contextos históricos e sociais e que estes
contribuem para a conservação, preservação e até mesmo novas interpretações (novas visões
de mundo) a respeito do seu acervo. Segundo Pesavento, "representações (...) são dotadas de
força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao
mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade" (2005, p. 39).
Diante do exposto, nos interrogamos: será que todos os visitantes formulam a mesma
representação? Será que o curador e os técnicos envolvidos tiveram as mesmas
representações?
Museu da Gente e Representações
É de domínio público que "sergipano não tem identidade", ao menos essa é uma discussão
alongada por várias décadas em rodas acadêmicas e não acadêmicas. Visando desmistificar tal
fato, os gestores estatuais, por meio do banco do estado de Sergipe - Banese - resolveram criar
um espaço com a missão de conservar, preservar e aumentar os laços de pertencimento.
Inspirado em movimentos que utilizam o patrimônio cultural como materialização de uma
identidade, como foi com a criação de símbolos nacionais, o acervo do Museu da Gente
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Sergipana, tem gerado várias representações, ora com identificação, ora com estranhamento.
Por conta do espaço limitado do trabalho, exporemos alguns desses ambientes museais que
foram escolhidos a partir das colocações dos visitantes.
O prédio onde o museu está alocado pertenceu ao Colégio Atheneu Pedro II conhecido
popularmente como Atheneuzinho. Com sua composição eclética, abrigou vários órgãos
estaduais, sendo a Secretaria de Educação e Cultura, o último a dar função ao casarão
inaugurado em 1926.
Figura 1: Prédio - Colégio Atheneu Pedro II

Fonte: http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/portal/inicial/restauracaoemuseografia/opredio

Não raro, nos depararmos com a emoção e encantamento dos visitantes do museu, que
outrora frequentaram e/ou trabalharam no prédio enquanto escola ou outros órgãos estatais.
Por outro lado, torna-se evidente, por meio dos relatos e (re) visitações das memórias, que o
Atheneuzinho ainda permeia o imaginário popular.
Figura 2: Prédio - Museu da Gente Sergipana
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Fonte:

http://www.matraqueando.com.br/museu-da-gente-sergipana-aracaju-primeiro-centro-multimidia-do-

nordeste

No interior do prédio, encontramos um acervo dividido em exposições permanentes e
temporárias, ambas ligadas à temática do patrimônio cultural, do cotidiano, das
manifestações, das memórias e do imaginário popular.
Josevende - ambiente criado para representar as feiras sergipanas. Temos como representante
um feirante que através de um circuito interativo oferece falas simulando um processo de
comercialização. O ambiente é dotado de "mercadorias" que estavam presentes na infância
tais como brinquedos, panela de argila e indumentárias juninas compostas por um estilo bem
tradicional.
Figura 3: JOSEVENDE
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Fonte: http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/portal/inicial/exposicoes/permanentes

O feirante é animado, disposto, humorado e dotado de um poder de convencimento para fazer
a venda. Isso não significa dizer que os feirantes em Sergipe são ou não são da mesma forma.
Vale ressaltar que nesse espaço visitantes lembram-se das budegas, botecos, mercearias da
infância e até mesmo fazem referência ao mercado municipal de Aracaju (cidade onde o
museu está localizado).
ATRIO - corresponde a uma área externa ao prédio, onde estão reunidos três elementos: os
nossos falares (na parede do piso superior) representando o patrimônio oral; o jereré reprodução de um instrumento de pesca aumentado e contem vários elementos que fazem
parte da cultura popular simulando uma pesca cultural e o mapa da gente, um mapa do estado
de Sergipe regionalizado, simbolizando os territórios identitários, onde a fala da população
desses territórios podem ser ouvidas.
Figura 4: ATRIO
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Fonte: http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/portal/inicial/exposicoes/permanentes

Nesse ambiente, os visitantes fixam os olhos no jereré, um instrumento de pesca utilizado nos
rios sergipanos e de outros estados que também recebe o nome de puçá, primeiro pelo
tamanho e depois pelos elementos que nele estão contidos como o bacamarte (arma de
explosão) utilizado nos festejos juninos, principalmente; rede, chapéu de couro; pracatinha
(sandália de couro) etc. Muitos desses elementos promovem uma verdadeira viagem na
memória dos visitantes que lembram do 'tempo dos avós' e fazem relação com o ambiente dos
nossos falares, onde a oralidade se expõe ao visitante em forma de palavras coloridas, tais
como: arupemba - peneira de palha (presente também no jereré); a pusso - à força; marraia bola de gude; aleive - calúnia.
O ambiente dos nossos falares põe os visitantes, em especial os mais velhos, em contato com
outro idioma (linguajar) despertando neste um sentimento saudosista, uma vez que a maioria
das palavras do ambiente já não se fazem mais tão presente no cotidiano atual. No entanto é
salutar que o encontro com falares de outros períodos trás a tona memórias de tempos difíceis,
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onde, devido as altas taxas de analfabetismo, as tradições eram muito orais que escritas. Por
outro lado, para os mais novos, esses ambientes apresentam a oportunidade de contato com
um tempo não vivido, além de um momento de reflexão com relação à realidade
contemporânea em um mundo repleto de tecnologias.
Nossas praças - Outro espaço, onde praças, localizadas nos municípios sergipanos, são
visualizadas quando um carrossel que faz alusão ao lendário Carrossel de Tobias é girado por
um visitante.
Figura 5: NOSSAS PRAÇAS

Fonte: http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/portal/inicial/exposicoes/permanentes

Neste ambiente as representações voltam-se para o carrossel de Tobias, um famoso carrossel
presente no imaginário dos nascidos até meados da década de 1970. O referido carrossel
girava e alegrava as noites natalinas da sociedade sergipana na Praça Olimpio Campos desde
1904 até 1984. Com olhos fechados ou lagrimejantes os visitantes conseguem ver Tobias (um
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boneco negro que ficava no centro do carrossel vestido de terno), alguns ouvem o apito e a
música, outros sentem o cheiro da pipoca.
Muitos visitantes sergipanos sugerem que outras praças devam ser representadas referindo-se
a dos municípios em que nasceram ou onde tiveram a infância marcada, além de colocarem a
praça como um lugar de sociabilidades (função que está sendo negligenciada pela sociedade
atual trancada em suas casas por conta da violência ou por conta dos afazeres do cotidiano
gerando um individualismo desmedido).
Nossas Coisinhas - É composto por miniaturas de vários elementos que demonstram a
variedade cultural sergipana, a partir de coisas presentes nas experiências de vida desse povo.
Figura 6: Nossas Coisinhas

Fonte: www.titogarcez.com

Figura 7: Nossas coisinhas (foto ampliada)
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Fonte: http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/portal/inicial/exposicoes/permanentes

Nas nossas coisinhas representam uma síntese da diversidade cultural sergipana e faz uma
analogia à palavra coisa que é muito utilizada pelos sergipanos colocando-a em todas as
categorias de classes gramaticais. Os visitantes observam elementos como o pirulito de mel,
sucesso na infância e está desaparecido, fazem referência ao caranguejo e relembram a música
contida na caixinha deste elemento (com direito a coreografia).
Nossas Festas - Festas são exibidas quando o jogo da amarelinha (macacão em Sergipe) é
executado.
Figura 8: Nossas Festas
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Fonte: http://www.museudagentesergipana.com.br/wps/portal/inicial/exposicoes/permanentes

O ambiente apresentado de forma lúdica proporciona aos visitantes um retorno à infância, a
simplicidade e a liberdade de riscar e brincar nas calçadas das casas. Esse espaço traz à
memória a dimensão das propriedades; lembrança dos quintais, das reuniões de família e dos
momentos de brincadeiras escolares.

Considerações Finais
O Museu da Gente foi inaugurado em um momento festivo de 50 anos do Banco do Estado de
Sergipe que é um dos seus mantenedores. Com um acervo que tenta enaltecer as qualidades
dos sergipanos a partir da sua herança cultural considerado tradicional, único e genuíno. Essa
tentativa visa também (re) construir laços de pertencimento e de reconhecimento do povo
sergipano com seu patrimônio, sua terra, seu lugar.
Esta é uma tentativa legítima, pois segundo Hack (2011, p. 80) "a busca da preservação da
memória é essencial para a valorização da identidade e da cidadania cultural de um lugar e
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tempo, a fim de que o passado possa servir ao presente e ao futuro". O que justificaria a
função do museu enquanto espaço de memória ou como diria Pierre Nora (1993), um lugar de
memória, pois através dele muitos estão tendo acesso a sua própria história e criando as suas
representações.
No roteiro sugerido pelo museu, os primeiros lugares a serem visitados, correspondem a cenas
cotidianas que acontecem em várias cidades brasileiras, quiçá no mundo, como uma feira,
mas o ambiente não relata a vida do feirante e seu cotidiano dentro dessa função social, é a
representação de um comerciante que está feliz com a chegada do cliente que irá satisfazê-lo
pela compra.
No ambiente dos nossos falares, que representam a oralidade, muitos visitantes passam
despercebidos e por conta da variedade linguística que há, trazem representações de outros
significados as palavras cada um de acordo com sua região e suas experiências de vida. Dessa
forma percebemos que algumas destas não são de uso exclusivo dos sergipanos. No átrio, as
representações estão ligadas a época que o prédio abrigou a função de colégio e alguns
visitantes até entoam os hinos e descrevem com precisão onde ficavam nas filas, onde
ficavam seus professores e onde ficavam as bandeiras.
Por conta do prédio, muito se tem voltado à história da educação, da cidade e dos personagens
que compuseram as laudas e imprimiram novas formas de pensar a instituições e as funções a
serem dadas ao patrimônio arquitetônico. Talvez, por conta disso, algumas interrogações
continuam a surgir na ceara da sociedade sergipana: Será que não ter identidade não faz parte
da identidade sergipana? Quem é essa "gente sergipana"? Por conta das representações
advindas da sua montagem, o museu tem sofrido críticas que mostra o patrimônio cultural,
apropria-se dele, mas não deu espaço a quem o faz.
Contudo, percebemos que as representações construídas pelos visitantes podem ou não
alcançar as representações propostas pelos curadores das exposições e que estas podem se
desfazer e se refazer a qualquer momento desde que se tenha contato com mais informações
e/ou que mais lembranças invadam a memória, pois "as representações sociais são fenômenos
complexos, permanente ativados na vida social, constituindo-se de elementos informativos,
cognitivos, ideológicos e normativos" (Cabecinhas, 2004, p. 127).
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Igualmente, as representações dispostas pelo Museu da Gente, exibem um patrimônio cultural
de um povo alegre, festivo, trabalhador, inovador, criativo, tradicional e que quando
necessário se reinventa como qualquer outro para se refugiar ou estar nessa linha de disputa
causada pela globalização. Não queremos com nosso trabalho, desmerecer ou enaltecer o
acervo desta instituição, mas trazer a tona novas discussões e reflexões acerca da temática.
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Resumo
Este texto aborda algumas questões que sempre estão presentes quando se faz referência a
grupos de imigrantes: os processos de deslocamento e as trajetórias por eles realizadas em
diferentes contextos, assim como os processos de construção/reconstrução de identidades que
os acompanham. No caso dos portugueses e luso-africanos que vieram da África para o
Brasil, cruzam-se em suas trajetórias as vivências e referências a três continentes distintos, o
que as memórias evidenciam. As identidades estão em reconstrução, envolvendo processos de
negociação e transformação em função dos “outros”, que também são múltiplos. As
identidades são uma espécie de “lugar virtual”.
Palavras-chave: Memórias africanas; deslocamentos; identidades; São Paulo; portugueses e
luso-africanos.

Introdução
Este texto aborda algumas questões que sempre estão presentes quando se faz referência a
grupos de imigrantes: os processos de deslocamento e as trajetórias por eles realizadas em
diferentes contextos, assim como os processos de construção/reconstrução de identidades que
os acompanham.
O que parece haver de comum, em todos os deslocamentos, de qualquer natureza e de
diferenciados grupos, é que os imigrantes carregam durante suas vidas as marcas dos
contextos nos quais viveram, por pouco ou por muito tempo.
A discussão dessas questões têm interessado já há muitos anos principalmente antropólogos,
sociólogos e psicólogos, preocupados em grande parte com os problemas de
assimilação/integração de imigrantes na nova sociedade, assim como também por
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administradores com as políticas de Estado a serem adotadas e os nacionalismos que os
deslocamentos entre nações evidenciam (BASSANEZI, 1996). No Brasil, país historicamente
receptor, os conflitos identitários que os processos imigratórios e as novas vivências colocam
aos imigrantes têm sido objeto de preocupação de estudiosos pelo menos desde o início do
século XX; da mesma forma também das autoridades que sempre parecem ver nos que
chegam ameaças ao status quo e aos demais grupos já existentes na sociedade de adoção. Os
nacionalismos e as políticas de estado envolveram muitas vezes um “olhar” sobre os grupos
de imigrantes que os estigmatizou como aqueles que iriam perturbar a “ordem” existente,
mesmo quando as situações de crise exigiam a presença de mão-de-obra estrangeira.
Nesse texto, faremos referência aos imigrantes que, por suas origens, sempre foram os menos
“visualizados”, pela política e até pela sociedade brasileira: os portugueses e seus
descendentes; de modo especial, focalizaremos os imigrantes mais recentes, provenientes de
países africanos (Angola e Moçambique) que vieram para São Paulo durante as décadas de
1970 e 1980.
Nesse período ocorreram fluxos migratórios de portugueses e luso-africanos das antigas
colônias portuguesas da África em direção a São Paulo, motivados pelas pressões políticas
das difíceis e complexas realidades africana e portuguesa, além das econômicas, que os
diferenciaram das levas migratórias anteriores. No caso específico desses imigrantes,
cruzaram-se em suas histórias as vivências sócio-culturais de contextos muito distintos: 1)
dado seu pertencimento à famílias de origem portuguesa, o contexto português colonizador
como referência; 2) o contexto de vivência africano, muitos tendo aí nascido e 3) o contexto
paulista/brasileiro de adoção.
Concordamos com os estudiosos que chamam a atenção, de um lado, para a complexidade da
situação colonial (que envolveu Portugal e suas colônias na África), de onde vieram os
imigrantes focalizados; de outro lado, para a ainda restrita produção acadêmica sobre as
implicações dos movimentos políticos em Portugal e nas suas colônias na África para os que
aí residiam, no tocante às dimensões familiares, culturais, educacionais, religiosas, além dos
sentimentos e conflitos que os acompanharam. Quanto aos chamados “colonos brancos” da
África (portugueses e descendentes) que vieram para o Brasil, a literatura é quase inexistente
(GRAÇA, 2005; FERRNANDO, 2005; TALI, 2001; PIMENTA, 2005; MAXWELL, 2006;
SERRANO, 2008).
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Embora não seja conhecido o número de colonos portugueses que vieram para o Brasil nos
quinze anos após a independência das províncias portuguesas, sabe-se que desembarcaram
aos milhares em solo brasileiro (OITENTA ANOS, 1992; RIBEIRO, 1996). Assim,
procuramos explorar as complexas teias envolvidas em sua vinda, sua inserção na sociedade
paulista e as relações estabelecidas com a já antiga e sedimentada “colônia” portuguesa
existente em São Paulo; tentamos visualizar como se configurou o processo migratório, as
vivências das famílias e a reconstrução de identidades nesse novo contexto de adoção.

Situação colonial, deslocamentos e identidades
Renato Ortiz (2000), ao discutir o conceito de identidade em suas múltiplas formas nas
Ciências Sociais, propõe o que foi sugerido por Lévi-Strauss:
(...) a identidade é uma espécie de lugar virtual, o qual nos é indispensável para
nos referirmos e explicarmos um certo número de coisas, mas que não possui, na
verdade, uma evidência real. (...) No entanto, em qualquer caso a identidade é fruto
de uma construção simbólica que os tem como marcos referenciais. A rigor, faz
pouco sentido buscar a existência de “uma” identidade; seria mais correto pensá-la
na sua interação com outras identidades, construídas segundo outros pontos de
vista (…) Por outro lado, ao dizer que ela é uma construção simbólica, estou
afirmando que ela é um produto da história dos homens. Isso me permite indagar
sobre os artífices dessa construção, os diferentes grupos sociais que a portam, os
interesses que ocultam, as relações sociais que prescrevem. Posso então operar
com um quadro no qual coexiste um conjunto de identidade em concorrência e
conflito (ORTIZ, 2000, p. 78-79).
As observações do autor são fundamentais para se pensar as situações vivenciadas por esses
imigrantes que vieram das antigas colônias portuguesas, ao longo de suas trajetórias: todos
eles vinculavam-se, de maneiras diversas, à Portugal, nação colonizadora das regiões
africanas das quais faziam parte, como residentes. Considerando, como Ortiz, que a nação
define um espaço geográfico no interior do qual se realizam as aspirações políticas e os
projetos pessoais e que o Estado-nação não é apenas uma entidade político-administrativa, ele
é uma instância de produção de sentido, concordamos com sua afirmação de que “a identidade
galvaniza as inquietações que se exprimem em sua territorialidade” (ORTIZ, 2000, p. 86).
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Como, na África, a descolonização se faz em nome da autonomia dos povos e a nação traduz
o desejo de independência, é possível pensar nas múltiplas formas assumidas pelas
identidades dos colonos brancos que aí viviam; de um lado, tinham como referência a nação
portuguesa, que de várias formas tentava construir uma identidade nacional em seu império
colonial; de outro, os projetos de nações e a busca de novas identidades nesse processo de
independência e criação de novas nações desejadas.
As relações de dominação e de submissão existentes entre a sociedade colonial e a sociedade
colonizada caracterizam a situação colonial. Balandier (1951; 1993) também chama a atenção
para a importância dos fatos políticos e dos métodos administrativos na compreensão da
situação colonial, antes e depois das independências das colônias; para ele, a administração de
um país colonial supõe outras formas de ação, outros empreendimentos, pois se trata de
controlar o país, de “tê-lo”, e segundo ele, o sistema administrativo se insere no próprio
coração das sociedades colonizadas. O fluxo forçado de portugueses e luso-africanos brancos
para o Brasil no período considerado está associado a momentos agudos de crise vivenciados
pela sociedade colonial. Após a independência das províncias ultramarinas, terminaram por
predominar as propostas de país dos militantes pela independência das colônias, ou seja, as
propostas de separação total, sem a formação de alguma comunidade de países lusófonos
constitucionalmente positivada (CORREIA, 1991; TALI, 2001; CHABAL, 2002; GRAÇA,
2005; FERNANDO, 2005).
É possível afirmar que, seja em Portugal, seja nas ex-colônias africanas, todas estas propostas
políticas e movimentos revolucionários afetaram os diferentes grupos de população, marcando
profundamente os que imigraram nesse período conturbado pré e pós-independências. Como
bem afirmou Sayad (2000) não se vive no seio de outra sociedade sem que algo permaneça
dessa presença. As marcas dos contextos de origem, vivências, conflitos e ideias são
“carregados” pelos que se deslocam. Suas memórias remetem a eles, e, através delas, torna-se
possível compreender, de um lado as complexas relações que envolveram esses países e o
Brasil e de outro, as trajetórias familiares e os novos deslocamentos dos que imigraram na
década de 1970 para São Paulo.
O que é importante ressaltar é que os imigrantes remetem à situação colonial não estando
mais lá, isto é, falam de um contexto do qual se deslocaram. Se a não presença na sociedade
colonizada, ou na colonial, coloca um afastamento espacial, há, por outro lado, a possibilidade
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de se obter, por meio de relatos orais, as representações dos envolvidos sobre as mesmas, de
forma mais distanciada e até menos comprometida politicamente, dada pelo afastamento. A
análise das memórias dos imigrantes entrevistados, provenientes de Angola e Moçambique
revelaram em grande parte a complexidade da situação colonial, os pertencimentos a vários
grupos, as alianças com as “minorias” dominantes e com os dominados, agora sob um “olhar”
de quem já está em outro contexto, isto é, no Brasil.
As memórias de homens e mulheres que se deslocaram nos anos de 1970 e 1980 da África
(tendo ou não lá nascido), obtidas sob a forma de relatos orais, remetem a lugares, pessoas e
acontecimentos e permitem a apreensão das identidades dos sujeitos. As narrativas permitem
verificar como os continentes se cruzam na construção destas memórias, construídas
individual ou socialmente. Seja vindos diretamente das “colônias” africanas para o Brasil, seja
de Portugal para a África e para o Brasil, ou da África para Portugal e para o Brasil, os
entrevistados fazem referências a estes lugares tão distantes, mas tão próximos quando
pensam em suas vivências. O sentimento de identidade está aí presente. Como bem observou
Michael Pollak:
Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento
de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um
fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (...) A construção da
identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência
aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz
por meio da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e identidade
podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser
compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo (POLLAK, 1992,
p. 200-215).
Optamos por trabalhar nesta pesquisa com a perspectiva da diversidade de sujeitos para a
apreensão de aspectos da vivência e cotidiano destes imigrantes em São Paulo. Foram
realizadas histórias de vida com doze imigrantes portugueses e descendentes oriundos de
Angola nos anos de 197, e de Moçambique com oito.
O processo de pesquisa nos levou, assim, a considerar as trajetórias e identidades múltiplas
que foram sendo construídas/reconstruídas pelos portugueses e seus descendentes em seus
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deslocamentos de Portugal para a África e da África para o Brasil. Relembramos aqui que os
relatos orais foram obtidos cerca de 30 anos após os deslocamentos, ganhando assim novas
significações quando os consideramos. Pensamos ser diferente quando o imigrante afirma,
logo após o processo de deslocamento, “sou português”, “sou africano”, e quando esta
identidade é reafirmada logo no início das narrativas, muitos anos depois, em outro contexto.
As trajetórias dos imigrantes entrevistados foram muito variadas, tendo em comum apenas o
fato de que todos saíram do continente africano no mesmo momento: o da eclosão dos
movimentos de independência, nos anos de 1975 e 1976. Alguns deles pertenciam a famílias
que vieram de Portugal para Angola ou Moçambique já há muitos anos, portanto eram
“portugueses” nascidos nas colônias; outros, foram quando crianças de Portugal para a África
e, outros ainda, foram quando já eram jovens ou adultos. Suas memórias remetem a esses
diferentes contextos e às diferentes formas como vivenciaram a realidade africana, alguns
com grandes dificuldades, outros já dispondo de recursos econômicos que lhes permitiam ter
boas condições de vida. O que foi possível perceber é que, o deslocamento para a África era
visualizado pelas famílias da maioria deles como uma possibilidade real de ascensão social
(nesse caso excluindo-se os que se deslocaram de Portugal apenas para cumprir o serviço
militar, que era obrigatório para aqueles que não conseguiam aprovação em seu processo de
escolarização regular, nem obtinham dispensa do mesmo). Na África, segundo narram, a
convivência entre portugueses/descendentes e negros africanos era reduzida, geralmente
estabelecida nas relações de trabalho (negros sendo empregados)--os portugueses que
chegaram muito pobres conviveram com negros em escolas assistenciais ou públicas.
Nas memórias dos imigrantes ressaltam também, sobre os aspectos educacional e cultural, o
que Balandier (1951; 1993), Paulo (1996), Noré e Adão (2003) e outros estudiosos chamaram
a atenção: as tentativas de imposição do modelo colonizador português nas diferentes escolas
e as resistências várias, principalmente entre os mais envolvidos nas campanhas pelas
independências; as discriminações e preconceitos na prática pedagógica; os distanciamentos
entre portugueses e negros.
As memórias remetem a consciências políticas diversas, com participação de alguns em
grupos vinculados aos interesses do governo português, assim como outros nas lutas de
libertação das colônias africanas. Do ponto de vista das circunstâncias políticas do período,
pudemos ir delineando um “mapa político” da situação colonial, com os vários grupos
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existentes, as alianças por eles estabelecidas, assim como a indicação de algumas propostas
para as sociedades em constituição. Por meio dos relatos orais dos imigrantes, apreendemos
críticas contundentes tanto aos chefes políticos de Portugal, como às lideranças dos
movimentos revolucionários; especialmente, “fomos nos aproximando” das lideranças
envolvidas nos processos revolucionários. Verificamos a existência de projetos de país,
vinculados aos diferentes atores políticos envolvidos no processo colonial, nas décadas de
1960 e 1970.
De modo geral todos eles falam do seu tempo em Angola e em Moçambique como um
período em que a família conseguiu realizar-se economicamente, em que as atividades sociais
e de lazer eram variadas e frequentes. As guerras de independência romperam esse cotidiano,
em que a maioria dos que imigraram usufruía os direitos e vantagens estabelecidos pelo
governo português para seus colonos da África. Com as guerras, os colonos de origem
portuguesa, tanto os que se consideravam mais conservadores como os que se colocavam do
lado dos revolucionários, tiveram seu cotidiano e suas trajetórias drasticamente alterados:
foram obrigados a deixar os territórios que até então consideravam “sua terra”; sentiram-se
abandonados pela nação portuguesa, a qual até então julgavam pertencer; não se sentiam bem
recebidos como pertencentes às novas nações que se constituíam, mesmo quando haviam
lutado pelas suas independências; e mudaram-se para o Brasil, contexto que não fazia parte de
seus projetos de vida anteriores.
Alguns relatos dos entrevistados permitem compreender esse rompimento das trajetórias que,
de um modo ou de outro, os levaram a confrontar suas vivências culturais com os de outros
contextos e outros povos, reforçando algumas identidades já existentes, levando a
reconstruções e elaboração de novas.
A existência de uma nação “colonizadora”/imperialista, de um lado, e, de outro, os projetos de
nações independentes nas regiões africanas, marcaram profundamente as trajetórias, as
representações e os sentidos atribuídos pelos indivíduos a cada uma das nações, das
territorialidades, e, assim, suas identidades nacionais; por trás das identidades manifestas-“sou português”, “sou- africano”, sou “luso-africano”, “sou angolano”, “sou moçambicano”
etc. estão presentes as histórias das nações e as dos sujeitos envolvidos.
Como se pode constatar nesses processos mais recentes de deslocamento para o Brasil,
Portugal geralmente aparece como nação de referência (primeira opção para os portugueses e
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luso-africanos), mas com a qual entram em conflito, em decorrência de divergências políticas,
disputas no mercado de trabalho, rejeição pelos residentes em Portugal etc. surgindo o Brasil
como opção viável pelas possibilidades existentes no momento (redes de apoio aos imigrantes
em São Paulo). Também observamos a referência nos relatos às freqüentes separações no
processo imigratório, e a constituição de famílias com “convivências” diferentes em Portugal,
na África, no Brasil.
As memórias exprimem suas formas de sentir os acontecimentos e suas identidades.

Considerações Finais
O que podemos afirmar é que os imigrantes que vieram para o Brasil nesse período são fruto
dessa “nova” sociedade; mesmo quando se assumem como portugueses, eles o fazem como
parte desse Portugal que eram, para eles, as colônias; afinal, Portugal tentava projetar-se como
uma “nação imperial”, os que para lá foram como colonizadores acreditavam-se parte dessa
nação portuguesa, mas fora de Portugal.
De modo geral, poucos entrevistados fazem referência à incorporação da “brasilidade” em
seus relatos, assumem-se como “africanos”, “angolanos”, moçambicanos”, “luso-africanos”
ou “portugueses”--são exceções os “luso-afro-brasileiros” (nenhum se assumiu como
“brasileiro”).
É interessante observar que os que se assumem como africanos parecem remeter aos
territórios africanos em que a maioria branca era a “dominante”, não discutindo abertamente a
presença da maioria negra no poder, apenas questionando as guerras e a miséria pósindependência. Para além das questões econômicas e políticas, da perda de bens, dos
deslocamentos forçados, há uma questão étnico-cultural marcada por preconceitos que parece
permanecer em aberto, ou ainda, pode ter se acentuado com os processos de independência,
em que os portugueses “brancos”, aliados ou não, tiveram que deixar seus contextos de
origem. Há entre os que vieram para o Brasil, preconceitos, mágoas, tristezas, decepções
cruzando os mares, em direção à África e à Portugal. Essas são questões a serem pesquisadas
em profundidade.
A partir das entrevistas realizadas durante o processo de pesquisa, as gravadas e as não
gravadas, podemos afirmar que é impossível tratar os processos imigratórios de forma
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homogeneizadora sem considerar as especificidades dadas pelos contextos de adoção, que,
como vimos, podem ser mais de um.
As vivências em território africano, as aspirações pela contrução aí de nações independentes e
a decepção pela má acolhida em Portugal podem ter reforçado em muitos imigrantes a
identidade africana em oposição à portuguesa. O que interessa observar , entretanto, é que a
boa acolhida e a vivência por cerca de trinta anos em território paulista não parece ter
implicado na incorporação da identidade brasileira. Os sujeitos continuam se referindo aos
territórios anteriores, à nação portuguesa ou às nações africanas, por eles projetadas. Como
afirma Ortiz (2000), as identidades são construções simbólicas que se fazem em relação a um
referente; nesse caso, à nação.
A permanência em território brasileiro/paulista parece ter sido vivenciada por muitos como
provisória, pois o sonho ainda é poder voltar para as terras africanas, sonho que parece manter
viva a identidade africana, angolana, moçambicana. Ao mesmo tempo, a pesquisa, embora
exploratória, permitiu captar um outro movimento em curso entre as famílias dos que vieram
da África: alguns dos seus membros estão se deslocando nos anos recentes para Portugal, que
nesse momento se lhes apresenta como mais receptivo, social e economicamente.
Não podemos supor o que estes novos deslocamentos poderiam representar no processo de reconstrução de identidades: o retorno não seria mais para as ex-colônias nas mesmas condições
em que as vivenciaram; também Portugal não é o mesmo.Mais uma vez, reiteramos que as
identidades são produto da história dos homens (2000).
No caso dos que vieram da África para o Brasil, cruzam-se em suas trajetórias as vivências e
referências a três continentes distintos, o que as memórias evidenciam. As identidades estão
em reconstrução, e, como diria Pollak em processo de negociação e transformação em função
dos “outros”, que também são múltiplos. Retomando Ortiz (e Lévi-Strauss) as identidades são
uma espécie de “lugar virtual”.
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Resumen
El presente trabajo tiene lugar en el marco de una Beca Estímulo, beca de investigación
destinada a estudiantes de grado de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez debe
encontrarse en relación a un proyecto UBACyT vigente. El tema de investigación del
proyecto son las representaciones sociales de “éxito” en jóvenes entre 20 y 30 años, residentes
en la Ciudad de Buenos, que actualmente se encuentran cursando sus estudios universitarios
en una universidad pública. La mencionada investigación busca dar cuenta de las
representaciones sociales de éxito de estos jóvenes con el fin de analizar cómo dichas
significaciones se entrecruzan en la construcción de su identidad y de qué modo inciden en la
formación de su proyecto de vida. En el presente trabajo se muestran los resultados de la
primera etapa investigativa, intentando dar cuenta de los modos de funcionamiento de estas
representaciones centrándose principalmente en los contenidos, tomando en cuenta los
procesos de objetivación y anclaje para su análisis. La muestra estuvo conformada por 18
jóvenes de ambos sexos, estudiantes de universidades públicas de la Ciudad de Buenos Aires,
a quienes se les administraron tres técnicas: asociación libre de palabras, entrevista en
profundidad y descripción de una escena de éxito propia. A través del análisis de dichas
técnicas se pudo observar la definición de éxito de los jóvenes, asociada a la concreción de
metas y proyectos personales, cuyos contenidos se vinculan principalmente con el trabajo, las
relaciones interpersonales y el dinero. El anclaje de la representación social del éxito aparece
en una doble dimensión: por un lado, una dimensión socio-histórica, vinculada principalmente
a la ideología posmoderna; por otro lado, una dimensión familiar, que refiere a ciertos
mandatos y valoraciones socialmente legitimadas por dicho grupo social, no siempre acordes
a la dimensión histórico-social de la época.

El reconocimiento de los otros significativos

aparece como tema principal de la RS de éxito, configurándose como la trama central que
atraviesa los diversos planos de la representación.
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Palabras claves Éxito – Juventud – Representaciones Sociales

Introducción
La posmodernidad acarreó cambios en los modos de producción simbólica de las personas y
en sus formas de concebir el “éxito”, cambios que inciden en las prácticas de la vida cotidiana
de la juventud. Margulis (2001; 1996) entiende la adolescencia y la juventud como categorías
sociales que toman una dimensión significativa si son situadas históricamente y en relación
con coordenadas de clase, etnia y género. En este sentido, en el contexto de la posmodernidad,
los jóvenes son portadores de distintas representaciones sociales de éxito, las cuales operan
sobre la construcción identitaria y sobre los proyectos de vida de dichos sujetos. En este
contexto socio-histórico particular, donde prevalecen determinados significados y discursos
en torno a lo que implica ser exitoso, resulta relevante indagar qué significaciones circulan
colectivamente y de qué forma es definido el éxito desde el sentido común, en las voces de los
propios jóvenes. Problematizar este fenómeno, permitirá dar cuenta de las representaciones
sociales y del modo en que tienen un impacto en las prácticas cotidianas de jóvenes
universitarios.
Las representaciones sociales constituyen una modalidad particular del conocimiento con una
doble función: permitir a los individuos orientarse en su mundo social, y facilitar la
comunicación entre los integrantes de una comunidad (Moscovici, 1979). En tanto que
discursos compartidos, son producciones situadas socio-históricamente, que responden a
negociaciones de sentidos. La identificación de la hegemonía de uno de los “tipos” de
discurso sobre otros, brindará indicios sobre el modo en que “la sociedad” está pensando, se
acerca y trata a sus miembros más jóvenes (Seidmann; Azzollini; Di Iorio & Rolando, 2012)
Metodología
Dado que se trata de un estudio en representaciones sociales, el enfoque propuesto para el
abordaje de la temática es un abordaje cuali-cuantitativo. El proyecto se divide entonces en
dos etapas: una primera etapa cualitativa, cuyos resultados serán expuestos en el presente
informe. La segunda etapa de la presente investigación, constará de la construcción y
aplicación de un instrumento de recolección de datos de tipo cuantitativo a partir del material
ya relevado y sistematizado en la etapa cualitativa.
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La etapa cualitativa consistió de un estudio exploratorio en el que participaron jóvenes de
ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre 20 y 25 años que se encontraran cursando sus
estudios de nivel universitario en instituciones públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Se
utilizó un muestreo intencional por criterios (Patton, 1990) y el tamaño de la muestra fue
determinado por el criterio de saturación de la información (Glaser & Strauss, 1967). Se
realizaron un total de 18 entrevistas en profundidad, en tanto que técnica de tipo psicosocial
(Jodelet, 1986) que permite indagar las representaciones sociales de éxito que construyen los
y las jóvenes universitarios.
Los datos fueron analizados a través de una codificación y sistematización de los datos
recogidos y la posterior construcción de categorías emergentes del discurso, para luego
establecer las relaciones surgidas entre las mimas.
¿Qué es éxito?
Lo primero que resulta relevante para el abordaje de este objeto de estudio, es recurrir al
análisis de las definiciones obtenidas a través de las entrevistas con los jóvenes. A partir del
mismo, se puede observar que la mayoría de los jóvenes definen al éxito de la siguiente
manera: se trataría del logro, la realización de metas, proyectos u objetivos, que en general
estarían asociados a un deseo personal, individual en todos los casos.

Habría entonces un proceso, un camino que recorrer hasta llegar a la concreción de esos
objetivos o metas, para lograr alcanzar el éxito (éxito como posesión), llegar al éxito (éxito
como lugar), o ser exitoso (éxito como lugar de identidad). A su vez existirían ciertas
cualidades necesarias sin las cuales no sería posible su realización. Los valores aparecen
como relativos: algunos entrevistados le dan un lugar en ese camino mientras otros lo
consideran cuestiones de otra esfera de la vida, no vinculadas al éxito. Todo esto puede
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observarse

en

los

dichos

de

los

jóvenes:

“… en la vida uno va proyectando cosas, lugares a los que quiere llegar y (…) poder
conseguir las cosas que uno se propone a priori.” (M._M_21) / - “Para mí, es el logro de
una meta personal que está muy motivada por un deseo muy fuerte.” (C.B._F_23) /- “el éxito
es ponerse un objetivo y lograrlo, no importa cuál sea el objetivo”. (M._F_23)
Es de destacar que la dimensión temporal del éxito estaría asociada al futuro. Tan sólo dos
jóvenes del total de entrevistados refirió sentirse exitoso en el presente; para la mayoría, el
éxito remite a una perspectiva futura. Algunos entrevistados podían distinguir a corto y largo
plazo, pero siempre se trataba de metas a futuro.
Ahora bien, el éxito queda definido a su vez en relación a estados y a planos. En primer lugar,
implicaría

estados

interiores

y

sensaciones

ligadas

a

la

satisfacción

personal:

- “Éxito es la realización de la mano con la felicidad.” (A._F_24) / “Lograr hacer lo que te
gusta, supongo, hacerlo bien, estar contento con lo que lograste.” (J._M_25)
Como se observa, la vivencia interior y las emociones tienen lugar en la definición de éxito.
Pero a su vez, el éxito queda definido por los entrevistados en planos diferentes.
Siguiendo la teoría de las representaciones sociales, existen dos procesos de formación y
mantenimiento de las representaciones sociales: la objetivación y el anclaje. Jodelet (1986)
define a la objetivación como una operación formadora de imagen y estructurante, por la cual
la representación permite intercambiar percepción y concepto. De esta forma, al poner en
imágenes las nociones abstractas se da cuerpo a esquemas conceptuales.
Dentro del contenido de la representación del éxito, aparecen entonces tres áreas que se
destacan: el área laboral, el área de las relaciones interpersonales y el área dinero. Estas áreas
se repiten a lo largo de las tres técnicas llevadas a cabo con los entrevistados: en la asociación
libre de palabras, en las entrevistas en profundidad y en la descripción de la “escena del éxito”
propia.
Éxito = dinero
Margulis (2001) plantea que todas las clases sociales tienen jóvenes, que son portadores de
códigos culturales diferentes que expresan en su apariencia y en sus comportamientos, y
también “en las posibilidades y condiciones de vida que emanan de su situación socioeconómica, lo que incide en sus consumos, sus expectativas, sus proyectos y sus esperanzas”
(Margulis,

2001,

p.45)
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En estos jóvenes de clase media/alta, el dinero emerge como un concepto altamente vinculado
a la idea de éxito, tanto en las entrevistas como en las palabras asociadas.
Sea en su expresión explícita como objetivo en la vida, o bien en el intento de diferenciación
de una imagen “superficial”, el dinero aparece intrínsecamente asociado con la idea de éxito.
Algunos jóvenes, lo expresan de la siguiente manera: “…me parece que hay cierta relación
entre el éxito y la estabilidad económica porque toda nuestra vida está sujeta a lo que
nosotros podemos o no podemos consumir. (P._M_23)
En la asociación de palabras: “Dinero”, “Lujo”, “Plata”, “Confort”
Escena del éxito: “Se me vino a la cabeza una foto de toda la familia, de los perros y los
nenes, en la puerta de mi quinta. Todos posando para la foto felices. ¿Qué significa esto
además? Que si estamos en una quinta, es porque llegamos a un buen nivel económico…
(T._F_25)
Más allá de la ambición que puede observarse en el discurso de algunos de estos jóvenes,
queda suficientemente explicitado en las entrevistas que el dinero no es vivenciado como una
preocupación, como sí lo es en otras clases sociales donde el acceder a un trabajo o a un mejor
estatuto laboral implicaría un mejor rédito económico y cierta tranquilidad frente a un tema
que presenta una preocupación cotidiana (Seidmann, Di Iorio; et col.; 2013). Esto queda
expresado por ellos de la siguiente manera: “Yo creo que tengo la suerte de no tener que
preocuparme por eso, porque de alguna manera mi familia tiene un buen pasar
económico…”.

(J._M_23)

Éxito = trabajo
El trabajo aparece como un contenido central de la RS, vinculado directamente con la idea de
éxito. Si bien aparece ligado con la idea de dinero, implica cuestiones que exceden el rédito
económico, como sensaciones interiores en relación a la satisfacción laboral, al gusto por el
trabajo, al placer por trabajar de lo que uno desea: “….el trabajo… eso también va por el lado
de si a la persona lo llena o no, porque por ahí puede tener un trabajo que está re bien pago
pero el pibe se mata laburando y al final del día no es tan feliz, así hablando del éxito como
estamos hablando, no sería…” (P._M_21)
En la asociación de palabras, fueron recurrentes palabras vinculadas a este ámbito como ser
“trabajo” o “felicidad laboral”.
Es de destacar que en el 100% de las entrevistas en profundidad realizadas, el tema del trabajo
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aparece como central en la vinculación con el éxito. Sin diferencias entre los géneros, el
trabajo es el principal punto de vinculación con la representación del éxito y se presenta como
condición sine qua non para tenerlo.
Éxito = relaciones interpersonales
Como se nombró previamente, otro aspecto central que aparece como contenido de la RS de
éxito son las relaciones interpersonales, principalmente la familia.
En la técnica de asociación libre de palabras aparece una alta prevalencia de palabras
asociadas los vínculos interpersonales como ser familia, convivencia, amistad, amigos.
La familia emerge como el eje central del contenido en relación a las relaciones
interpersonales. Bernstein (1985) señala que desde un punto de vista sociológico la clase
social determina muy profundamente las formas de socialización. Obradovich (2010) por su
parte, realiza un análisis sobre los cambios que ha sufrido la clase media, y para ello recurre a
los estudios de Torrado (2003) quien postula que ha habido cambios en las formas de
organización familiar de los sectores medios de la Ciudad de Buenos Aires, como por
ejemplo, la nupcialidad más tardía y menor fecundidad. Algunos de estos cambios se pueden
observar

en

el

discurso

de

los

jóvenes:

- “…hoy por hoy, no lo relaciono con el éxito, mi interés no está puesto en ser madre y tener
una familia, (…) no pienso en eso, como que no… en un punto sería un fracaso de mis ideales
(…) hoy por hoy tengo un montón de objetivos más personales que tener una familia.” (C.
C._F_24) Sin embargo, resulta notorio como la familia tradicional clásica sigue aflorando de
forma recurrente como un fuerte mandato de clase al que hay que obedecer. La mayoría de los
entrevistados explicitó su deseo de formar una familia en términos tradicionales. En palabras
de los jóvenes: “Mi ideal es la familia tradicional. Casado… tres hijos. Casado por civil,
templo, todo.”(D._M_25) / “Antes no, pero ahora sí, estoy re Susanita. Quiero tener una
quinta enorme y vivir todos juntos, con muchos perros y muchos hijos…” (T._F_25)
Escena de éxito propio: “…me imagino una foto con mi familia, y mis hijos, sonrientes… En
una casa… en alguna fiesta, o alguna reunión.” (C.B._F_23)
Resulta llamativo sin embargo que en los relatos sobre el deseo de tener una familia, no
aparece tan clara la vinculación con sus deseos actuales. Formas clásicas de familia emergen
totalmente desligadas de la vida cotidiana, casi como un deseo impuesto, o una posesión que
se debe tener para poder ser considerado exitoso en el medio social al que pertenecen.
2018

Doble anclaje: la dimensión sociohistórica y la dimensión familiar tradicional
Se puede observar que se produce un anclaje de los contenidos de la representación en estas
dos dimensiones, ya que los tres contenidos centrales aparece vinculados tanto a una como a
otra dimensión. El dinero, el trabajo y la familia, se anclan en valores tradicionales de la clase
a la que pertenece este grupo social, la clase media alta argentina.
Sin embargo, aparece también ligado a un discurso de época, la cultura del narcisismo y del
consumo. La idea del éxito como el fin último de una vida plena, plena en lo laboral, en las
relaciones y en lo económico, parecería estar anclada en una ideología de época que
implicaría cierto ideal de “ser completo” y “ser el mejor”: llegar a la felicidad siendo el mejor.
Berardi llama a esto “ideología felicista” (2003) ya que determina un discurso en cuyo centro
se halla una promesa de felicidad individual, de éxito asegurado, que impulsa a los jóvenes a
trabajar en malas condiciones laborales impulsados por una falsa esperanza de lograr felicidad
y éxito.
Resulta interesante entonces, que la palabra felicidad sea la más recurrente en la asociación
libre de palabras, siendo nombrada por más del 50% de los entrevistados.
Conclusiones: el reconocimiento social como tema central
A partir del análisis de la RS de éxito brevemente expuesto anteriormente, se puede inferir
que el reconocimiento social, aparece como un aspecto privilegiado a la hora de considerar la
temática del éxito. Marková (2006) postula que existen dos tendencias dialogales en relación
al Otro: una apuntaría hacia la búsqueda de la intersubjetividad, a profundizar el afecto y la
intimidad, dirigida hacia el Otro. La otra tendencia tendería a la búsqueda de la propia
visibilidad del Ego, señala a la búsqueda del reconocimiento social. El tema del
reconocimiento social, aparece en relación a diversos contenidos centrales de la
representación: el trabajo, el estudio, el dinero y las relaciones interpersonales. En relación al
trabajo, los ideales laborales descriptos por los entrevistados, en general estuvieron vinculados
a

puestos

de

mucho

prestigio

social

y

poder:

“…me encantaría llegar a tener mi propia empresa, mi propia constructora…” (P._M_21)/
“Me imagino teniendo como bastante liderazgo, muchas personas a mi cargo, dirigiendo
algo muy grande, dirigiendo un proyecto muy grande.” (C.B._F_23)
Marková (2006) retoma la llamada “cultura del narcisismo” (Taylor, C.; 1995) que implica
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una forma de interacción monológica que se basa en el engrandecimiento del yo, haciendo
caso omiso de la posición del otro. En estos ideales laborales, podría observarse esta
tendencia al engrandecimiento del yo, donde el otro está prácticamente ausente y de lo que se
trataría es de llegar a ser individualmente el mejor, para ser mirado, amado, reconocido.
El reconocimiento social también aparece en su otra vertiente, la afectiva. A pesar de que
parecería ser que el ego es lo que prima, y la idea de éxito es consonante con esta ideología de
la felicidad y culto al yo, el lugar que dan los entrevistados a sus relaciones interpersonales y
afectivas no es menor. En ellos se puede ver la presencia de aquel Otro que se pierde y
desvanece en el discurso de época. En palabras de los jóvenes: “… una persona que la quiere
mucha gente es una persona exitosa sin lugar a dudas, como lo que te decía al principio del
reconocimiento de los demás, digamos porque el afecto es una manera de reconocimiento.”
(P._M_23)
Para concluir, se puede observar como el tema del reconocimiento de los otros significativos
resulta clave en el abordaje de la RS de éxito en jóvenes: el ser reconocido socialmente en sus
múltiples vertientes, afectiva, laboral, económica, aparece como tema central de la
representación, ya que atraviesa los múltiples contenidos de la misma y los engloba en una
nueva dimensión.
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NARRATIVAS MUSEOLÓGICAS E POVOS INDÍGENAS: EXPERIÊNCIA DOS
ÍNDIOS DO OIAPOQUE NO MUSEU DO ÍNDIO

NASCENTE, Livia da Silva - Instituto Vital Brazil

Resumo
A pesquisa está focada na exposição A Presença do Invisível: vida cotidiana e ritual entre os
Povos Indígenas do Oiapoque instalada no Museu do Índio / FUNAI, Rio de Janeiro.
Organizada em parceria entre a equipe do Museu do Índio, a antropóloga Lux Vidal (curadora
da exposição) e os índios engajados no movimento social em prol dos seus direitos e
valorização de suas culturas tradicionais. A proposta da exposição foi apresentar uma visão
ampla das manifestações cotidianas comuns aos povos Karipuna, Palikur, Galibi Kali’na e
Galibi-Marworno – que vivem no extremo norte do estado do Amapá - articuladas à
cosmologia, ritos e arte de seu universo indígena. Objetivei descrever, portanto, a construção
da exposição e as relações inerentes a este processo, que inclui a construção de uma
identidade comum entre estes quatro povos os uniram sob a denominação de Povos Indígenas
do Oiapoque, como forma de fortalecimento político. Atualmente, estes índios realizam
assembléias periódicas para discutir seus problemas e possíveis soluções, possuem também a
Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque (APIO) e construíram seu próprio museu
denominado Kuahí, em 2007, na cidade de Oiapoque (AP). A exposição teve a dupla missão
de mostrar os traços culturais comuns aos Karipuna, Palikur, Galibi-Marworno e Galibi
Kali’na, ressaltando quando possível às características particulares de cada povo. A ênfase
pelos aspectos cosmológicos foi uma escolha dos próprios índios, que estão em um momento
de valorização e busca da preservação de seus patrimônios culturais. Este cuidado contribui
para que possamos entender que as noções de arte e estética para os povos indígenas possuem
significados particulares, estando ligadas as relações com a natureza, a construção
cosmológica e suas trajetórias históricas. Aqui os índios se apropriam de conceitos ocidentais
(memória e patrimônio, por exemplo) para afirmar suas identidades tradicionais.
Palavras-Chaves: Índios do Oiapoque; Museu do Índio, Memória.
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O presente artigo é fruto de uma parte da dissertação de mestrado e tem por objetivo analisar
as novas relações entre os povos indígenas e os museus etnográficos, em que os grupos
indígenas que antes eram apenas objeto de estudo passam a ter uma posição ativa na
construção das narrativas museológicas sobre suas culturas. Utilizou-se como objeto de
pesquisa a exposição A Presença do Invisível: Vida Cotidiana e Ritual entre os Povos
Indígenas do Oiapoque, inaugurada em 2007, no Museu do Índio. A exposição foi organizada
em parceria entre a equipe do Museu do Índio, a antropóloga Lux Vidal (curadora da
exposição) e os índios (engajados no movimento social em prol dos seus direitos e das
manifestações comuns aos povos Karipuna, Palikur, Galibi-Marworno e Galibi Kali’na).
Os Palikur, Karipuna, Galibi-Marwornno e Galibi Kali’na são quatro povos indígenas que
vivem atualmente no extremo norte do Amapá, no município de Oiapoque (divisa com a
Guiana Francesa) nas terras indígenas Uaçá, Galibi e Juminã. Estes povos assumiram uma
identidade comum que os uni sob a denominação de Povos Indígenas do Oiapoque, como
forma de fortalecimento político. Atualmente, estes índios realizam assembléias periódicas
para discutir seus problemas e possíveis soluções, possuem também a Associação dos Povos
Indígenas do Oiapoque (APIO) e construíram seu próprio museu denominado Kuahí, em
2007, na cidade de Oiapoque (AP).
No atual cenário, alguns museus etnográficos buscam, quando possível, construir suas
narrativas expográficas a partir de coleções atuais em contraposição às coleções etnológicas
históricas, de maneira que os povos indígenas sejam percebidos como protagonistas de suas
histórias diversificadas e construtores de relações sociais específicas no presente. Não quero
dizer com isto, que as coleções históricas sejam propostas negativas, pois elas são tão
legítimas como as demais, porém é importante observar que existem outras formas de
construção de narrativas. Os autores Flávio Silveira e Manuel Lima Filho (2005) definem que
os objetos pertencentes às coleções museológicas funcionam como documentos, dinamizando
um processo comunicativo intercultural com o público visitante, permitindo a leitura sobre a
cultura do “outro”, a partir da dinâmica de alteridade vivida expressa pela diferença.
O projeto expográfico da exposição ‘a presença do invisível’
O projeto cenográfico da exposição A Presença do Invisível: Vida Cotidiana e Ritual entre os
Povos Indígenas do Oiapoque foi desenvolvido com a intenção de transportar o público para
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um pátio de uma aldeia e remetê-lo ao contexto cosmológico e artístico específicos dos índios
do Oiapoque. Foram preenchidos 500 metros quadrados, com 8 (oito) salas, 13 (treze)
módulos expográficos e 3 (três) nichos de passagem. Nestes módulos são apresentadas 15
(quinze) temáticas distintas sobre as histórias, mitos e objetos que fazem parte da vida cotidiana
e ritual destes índios. A proposta conceitual da exposição foi de apresentar uma visão ampla e
articulada do ciclo de cura xamânica – que vai desde o diagnóstico, passando pelo tratamento
do doente até o ritual público de agradecimento oferecido aos karuãna (seres encantados, que
auxiliam os pajés).
O circuito expositivo possuia dois pólos: o módulo em que foi reproduzido o lakuh (local para
realizar o ritual do Turé) e o ultimo módulo, que reproduzindo o ambiente doméstico. O Turé
é o momento em que os índios e os Karuãna se encontram para festejar. De acordo com a
crença local existem dois mundos: ‘este mundo’, em que seres são visíveis e o ‘outro mundo’,
habitado pelos Karuãna (que transitam entre estas duas dimensões). São estes seres
sobrenaturais que auxiliam os pajés nos processos de cura e que doaram aos índios os belos
cantos, os grafismos e as pinturas. Como agradecimento as estas dádivas concedidas é
realizado o Turé. O lakuh é o espaço sagrado para a realização do Turé. Os objetos que
compõem o lakuh são mais que representações, no momento ritual se transformam em seres
vivos ao incorporarem espíritos dos bichos.

[...] durante o ritual do Turé, o buraco cavado para a armação do
mastro é o buraco da Cobra Grande mítica. O maracá esculpido no
alto do mastro é a cabeça controlada pelo xamã. Os bancos de madeira
colocados no laku, pátio, e com forma de cobras, jacarés e outros
bichos, representam os seres do fundo. Especialmente entre os GalibiMarworno, a performance de um Turé é coisa muito séria, perigosa e
exige inúmeros cuidados. Os que atuam dentro do laku, delimitado
pelo piroro – uma cerca circular de finas estacas -, estão, sem dúvida,
atuando em um espaço sagrado, lugar de encontro entre os humanos e
os sobrenaturais, que lembra ao mesmo tempo um lago onde entidades
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míticas vivem até hoje e o cerco armado ao redor do buraco da Cobra
no momento de sua execução pelos ancestrais.5

O segundo pólo da exposição representa o ambiente doméstico foi reproduzido o interior de
uma casa ‘tipica’ dos índios do Oiapoque. Neste módulo, há a apresentação da produção da
farinha, manufatura na parte externa da casa (uma espécie de quintal). No interior da casa
cenográfica é possível ver diversos objetos que mostram o sincretismo religioso dos índios
que habitam Oiapoque. Observa-se uma bancada com imagem de santos e a pomba do Divino
Espírito Santo, como também bancos do ritual do Turé e a Tukay (espaço onde os pajés
realizam os processos de cura). Dentre os demais objetos expostos estão: troféus de
campeonatos de futebol, remos, colares e pulseiras feitas com miçangas, redes, esteiras, um
fuso de algodão. A existência de elementos cristãos e xamânicos neste módulo expográfico
simbolizam a relação que parte dos índios do Oiapoque (principalmente Karipuna e GalibiMarworno) possui com estas crenças.
Nos módulos expográficos entre os dois pólos, acima descritos, os artefatos são apresentados
de acordo com sua tipologia, com informações sobre as técnicas de produção, estética e
função social. Estes artefatos estão fortemente ligados à concepção cosmológica dos índios do
Oiapoque, principalmente com o ritual do Turé, a exemplo dos ornamentos de cabeça, as
marcas e os grafismos, os potes de caxiri e os maracás. Todos estes elementos culturais são
percebidos como produtos da relação entre os índios e os seres sobrenaturais.
Ainda há a apresentação dos projetos sociais desenvolvidos em benefício destes índios (no
módulo 10), através de quatro vídeos, com áudios particulares e depoimentos. Em linhas
gerais, ali estão contidas informações sobre as conquistas dos índios do Oiapoque, nos últimos
anos, tais como: a legalização das terras indígenas Uaçá, Juminã e Galibi6, homologadas em
1992; a formação da Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque (APIO) e o
desenvolvimento de atividades culturais e sociais, pela APIO, em prol das comunidades do
Baixo Oiapoque.

5

VIDAL, 2007, p.38-9.

6

Nos dados disponíveis na exposição as três terras aparecem como homologadas em 1992, porém a terra Galibi, dos índios
Galibi-Kali’na foi homologada em 1982, pelo Decreto n° 87844, de 22.11.82.
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A exposição teve a dupla missão de mostrar os traços culturais comuns aos Karipuna, Palikur,
Galibi-Marworno e Galibi Kali’na, ressaltando quando possível às características particulares
de cada povo. A ênfase pelos aspectos cosmológicos foi uma escolha dos próprios índios, que
estão em um momento de valorização e busca da preservação de seus patrimônios culturais.
Este cuidado contribui para que possamos entender que as noções de arte e estética para os
povos indígenas possuem significados particulares, estando ligadas as relações com a
natureza, a construção cosmológica e suas trajetórias históricas. No caso de muitos povos
ameríndios, os objetos funcionam como canais em que o universo real e sobrenatural se
fundem, ou dito de outra maneira estes artefatos se tornam personificações do invisível. Esta
metamorfose está presente nos mitos e ritos dos povos Karipuna, Palikur, Galibi-Marworno e
Galibi Kali’na e na crença que estes povos têm em um mundo paralelo habitado por seres
encantados e que vêem a ‘este mundo’ nos processos de cura e nas festas, a exemplo do Turé.
O historiador Bruno Oliveira Aroni (2010) ao analisar os artefatos inseridos nas realidades
indígenas amazônicas coloca que os artefatos rituais não são meras representações do
sobrenatural, mas “manifestação real do sobrenatural”, de maneira que sua produção e
utilização obedecem “critérios estabelecidos pela tradição mitológica”. A relação entre estes
povos e a mitologia é fundamental para a manutenção da vida social, pois é através dos mitos
e ritos que os saberes tanto da vida em grupo quanto do meio ambiente é transmitido.
Os artefatos, por sua vez têm suas funções e conotações modificadas quando passam a
compor as coleções museológicas. São outras redes e relações das quais estes objetos passam
a fazer parte assumindo a função representativa, como fragmentos de uma realidade cultural,
deixando, em parte, sua função de ligação entre o mundo real e o sobrenatural. Digo em parte,
porque eles não perdem necessariamente suas funções rituais e, em certos casos, são retirados
do circuito expositivo durante a realização de alguns ritos7. Os artefatos inseridos no contexto
museológico devem ser percebidos para além de uma visão reducionista, vinculando-os com
as experiências cotidianas dos grupos sociais representados.
A inteligibilidade da exposição é fundamental para que seja possível compreender os
significados atribuídos aos objetos, levando em consideração os referenciais do público. Costa
(2008) propõe alguns elementos que devem estar presentes em uma exposição, tais como
7

Ver exemplos desta dinâmica no artigo de James Clifford, 2009.
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reavaliações históricas; informações que possibilite ao público compreender o cenário e o
processo de mudança e permanência das práticas sociais; assim como as ilustrações e as
fontes devem ser oriundas dos objetos do acervo. A partir destes elementos podemos inferir os
seguintes pontos, resumidamente, sobre a exposição A Presença do Invisível: vida cotidiana e
ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque:
O projeto expográfico teve o cuidado de apontar os elementos culturais singulares das etnias
Palikur, Karipuna, Galibi-Marworno e Galibi Kali’na, mas mantendo o foco na identidade
comum e união política dos índios do Oiapoque. As características singulares foram
sinalizadas ao longo do circuito expositivo e todas as narrativas apresentadas foram
identificadas os nomes dos narradores e o povo ao qual pertencem, penso que este cuidado
ajuda o visitante distinguir qual povo fala, o quê, e como fala. Ao longo do circuito
expositivo, estavam presentes informação sobre novas formas de produção de determinados
objetos e estilo de pinturas decorativas dos ornamentos; a adesão dos índios as religiões
cristãs (catolicismo e pentecostal) – e aqueles que por causa de sua conversão deixaram de
praticar o ritual do Turé. Acredito que os vídeos sobre os diversos projetos e atividades
desenvolvidas pelos Povos Indígenas do Oiapoque, permite ao visitante perceber com mais
nitidez a dinâmica social destes povos, pois é o momento em que se tem a apresentação
imagética tanto da região de Oiapoque, quanto a possibilidade de ouvir (e ver) os próprios
índios falando de suas sociedades.
Ao longo da exposição, fala-se também dos artefatos antigos que foram incorporados a
exposição justamente para ser possível perceber as mudanças e continuidades das tradições
culturais, contudo não achei que a expografia deu ferramentas suficientes para o visitante
fazer tal análise. Não há nenhuma sinalização explícita de quais são os artefatos que já faziam
parte da coleção do Museu do Índio e/ou que não são mais utilizados pelos índios. Contudo é
possível identificar através das informações textuais, alguns elementos que não fazem mais
parte da vida cotidiana e ritual dos índios do Oiapoque, por conta do emprego de alguns
verbos no passado.
A interlocução entre as ilustrações os textos e os objetos expostos possibilita maior abertura
para o diálogo entre o público e a coleção. Além destes elementos devem ser incluídos os
recursos sonoros e de iluminação, que contribui para criar um ambiente místico, aproximando
o público da realidade xamânicas dos índios do Oiapoque. Os desenhos nos painéis, ao meu
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entender, deram conta de traduzir para imagens os mitos que apresentados. A impressão dos
grafismos nas paredes do módulo de objetos, por exemplo, tornavam mais visível e claro os
detalhes gravados nos diversos objetos ali expostos. O recurso sonoro deu vida aos
instrumentos musicais, a exemplo dos maracás e das flautas, assim como as músicas que são
entoadas durante o ritual do Turé.

Considerações finais
Ao refletir sobre as representações das culturas indígenas em museus brasileiros é importante
levar em conta os mais de quinhentos anos de políticas civilizatórias e projetos de assimilação
dos quais os povos indígenas foram submetidos. Em seu texto Colecionando arte e cultura
(1994), James Clifford chama atenção para o fato de que enquanto estudiosos se preocupam
“saudosos” com o passado longínquo de um grupo ou pela perda de algumas características
culturais, que outrora existiam em uma determinada sociedade, os indivíduos destes grupos
estão se mobilizando para reestruturação de suas culturas. São as relações de poder,
imposições e mudanças que configuram o campo da memória coletiva e a afirmação de suas
identidades culturais. A chegada do europeu à América, as missões e a catequese, etnógrafos,
viajantes e aventureiros, escravidão e fugas, assim como as políticas coloniais e do estado
nacional brasileiro influenciaram e mudaram os quadros sociais e os patrimônios culturais dos
diferentes povos ameríndios, que culminaram nas configurações presentes dos grupos que se
reconhecem quanto pertencentes às etnias indígenas.
É neste processo de afirmação de suas identidades que muitos povos indígenas passam a
utilizar os conceitos construídos pelas sociedades ocidentais de ‘cultura’, ‘patrimônio’,
‘preservação’ e ‘museu’ como meios de elaborarem suas próprias narrativas, servindo como
canais de diálogo entre os membros do grupo e as esferas externas. E novas relações vêem
sendo estabelecidas entre os museus e os povos indígenas, tendo em vista que estes se tornam
agentes ativos nos discursos construídos sobre suas culturas e histórias. Foi o exemplo da
exposição A Presença do Invisível: Vida Cotidiana e Ritual entre os Povos Indígenas do
Oiapoque instalada no Museu do Índio, que estava inserida nesta nova relação entre os povos
indígenas (neste caso os Palikur, Karipuna, Galibi-Marwornno e Galibi Kali’na) e os museus,
em que os grupos indígenas antes apenas objetos de estudo passam a ter uma posição ativa na
construção das narrativas museológicas sobre suas culturas.
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Lux Vidal e Aracy Lopes da Silva (2000) ao abordarem questões sobre a produção artísticas
em culturas indígenas sul-americanas afirmam que estas produções estão intimamente ligadas
aos processos históricos, às questões políticas e as relações intergrupais contemporâneas,
estabelecendo inclusive fronteiras entre as expressões diferenciadas e as sociedades nacionais.
Há uma constante luta de resistência contra as imposições históricas da sociedade brasileira
através da manutenção do conhecimento tradicional, ao mesmo tempo em que as tecnologias
ocidentais vão se misturando ao estilo desta produção coletiva. Na exposição A presença do
Invisível: Vida Cotidiana e Ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque esta dinâmica entre
permanência e mudança não é aprofundada, principalmente no que diz respeito ao ritual do
Turé. Fica para pesquisas futuras analisar o real papel que o Turé atualmente na dinâmica
social dos índios do Oiapoque, incluindo sua relação com as religiões
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A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA IDENTIDADE DO JUIZ

PLATT, Adreana Dulcina - Universidade Estadual de Londrina

Resumo
Neste artigo temos por objetivo mostrar como se constroe socialmente a identidade do Juiz de
Direito. Personagem de um cenário jurídico que se assenta exclusivamente no discurso da
imparcialidade sobre os interesses em litígio, este profissional tem sua ontologia na
personificação na figura da “boca da lei” que, no Estado nobiliário, era designado ao Rei.
Através de uma revisão da literatura, verificamos que o eixo de imparcialidade requerido na
modernidade se fragiliza pela “esperança” popular de uma distribuição de justiça, quando o
compromisso do ente jurídico, segundo expressa a doutrina, se protege na aplicação objetiva
da lei. O estudo aponta que na atualidade o papel do magistrado se transforma, ainda que de
forma tímida, por uma atitude de certa independência interpretativa, diferententemente do que
ocorria nas sociedade pré-modernas.
Palavras-chave: Identidade. Juiz. Imparcialidade. Representação Pública

Introdução
A história do Direito Moderno retrata a origem da figura do Estado Contemporâneo,
assentado na partição e independência de poderes comprometidos com a organização da res
publica (a saber, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário), em detrimento ao antigo Estado
nobiliário, caracterizado pela concentração de todos os poderes na pessoa do Rei. A “boca” do
monarca denunciava o destino da sociedade (compreendida num corpo político e social uno);
de sua vontade, nascia o “direito” das partes (e a manutenção dos privilégios) e a “sentença”
sobre os litígios. No Brasil Império, isto não era diferente:
Já durante o regime monárquico (...), a predominância inconteste da
vontade imperial sobre todos os órgãos do Estado, e até mesmo acima
da vontade popular (...) era bem conhecida. Como frisou o Marquês
de Itaboraí (Rodrigues Torres), ‘o Imperador reina, governa e
administra’. Sua Majestade (...) sempre foi onipotente, sendo esta
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onipotência, em suas palavras, ‘o traço saliente do nosso sistema
político’ (KONDER COMPARATO, 2004, p. 152).

Assim, como o monarca detinha um cargo central nas decisões do reino, as personalidades
que administrativamente respondem pela orientação das condutas sociais esperadas no Estado
Liberal terão uma outra repercussão decisória em relação as competências entre tais poderes.
A marca de ruptura destas duas eras (antigo e novo regime de Estado) no poder Executivo e
no Legislativo, no entanto, será indelevelmente mais liberal e descentralizado do que ocorrerá
no poder judiciário.
(...) a consagração do juiz natural é herança do Direito Constitucional
do Império, que por sua vez inspirou-se na legislação europeia. As
legislações constitucionais posteriores não deixaram de preservar o
julgamento

por autoridade

competente no

rol

das

garantias

individuais. O princípio do juiz natural vem acolhido também na
Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em 1949
pela Assembleia Geral das Nações (WOLKMER, 2002, p. 15).

Uma das causas da mantença de um modelo judiciário conservador se encontra no papel do
juiz enquanto presença marcante já na estrutura dos governos nobiliários, notabilizando-se
pelo fato de manter relações sem tensão com esta estrutura (SEELAENDER, 2007). O
discurso jurídico do ancien regime alia os desejos do monarca ao comportamento de seu
reino: o rei é o costume; o rei é a punição; o rei não precisa cumprir o ius civilis (direito civil),
pois o rei era o “Deus na Terra”9. Conforme Seelaender (2007), a verdadeira contribuição das
revoluções liberais, neste período, será o conceito de igualdade formal: considerando os
sujeitos “iguais perante a lei”, mas materialmente diferentes. Como destaca Vianna, Burgos e
Salles (2007, p. 1-2), “(...) da guerra igualmente veio a motivação (...) para que as
constituições trouxessem em seu corpo um “núcleo dogmático” (...) valores fundamentais a

9

Assim interpreta Seelaender (2007, p. 256) sobre a origem da ordem jurídica estatal: “(...) a ideia da
‘administração pública’ como uma esfera específica da atuação estatal, distinta tanto da ‘fazenda’ quanto da
‘justiça’, só ganharia corpo na Idade Moderna. A separação institucional entre justiça e administração seria um
longo processo histórico, com diversas etapas e alguns recuos na Idade Moderna, até desembocar na separação
de poderes do Estado Liberal e nas discussões sobre o contencioso administrativo”.
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obrigar o poder soberano. Mas, destas questões, o que gostaríamos de analisar será a figura do
juiz. A construção da identidade do magistrado, a partir do Estado Moderno, parece não se
desvincular daquelas clássicas tarefas do monarca, pois, como um “pai”, este também terá seu
vínculo conciliado à distribuição do que é considerado “o justo”, de distribuir indutos e
graças. Tal como um “pai”, repreenderá os atos dos sujeitos. Além do mais, esta figura no
atual e irremediável estágio de capitalismo avançado, será imprescindível para dirimir desde
as mais banais das causas promovidas pelo amplo movimento de judicialização que ocorre na
vida cotidiana, enquanto dispositivo adotado entre os sujeitos para resolver conflitos
inconciliáveis pela pretensa “igualdade formal” não cumprida (VIANNA, BURGOS,
SALLES, 2007, p. 2) até as causas que comprometem a própria Corte Repubicana na garantia
de Direitos Sociais: “(...) Sem Estado, sem fé, sem partidos e sindicatos, suas expectativas de
direitos deslizam para o interior do Poder Judiciário, o muro das lamentações do mundo
moderno, na forte frase de A. Garapon” (VIANNA, BURGOS, SALLES, 2007, p. 2) .
A judicialização será um “fenômeno de repercussão mundial”, no qual o acesso à justiça se
sustentará enquanto elemento de “primeira grandeza” (idem, p. 3). O juiz será, no imaginário
popular e por efetividade pelo papel que lhe é conferido constitucionalmente, o “protagonista”
das questões de direito social: “Sem política, sem partidos ou uma vida social organizada, o
cidadão volta-se para ele, mobilizando o arsenal de recursos criado pelo legislador a fim de
lhe proporcionar vias alternativas para a defesa e eventuais conquistas de direitos” (VIANNA,
BURGOS, SALLES, 2007, p. 3).
O reconhecimento dos elementos que constituem este imaginário reificado em sociedade
(sobre o papel do magistrado) são considerados, neste artigo, aspectos interessantes para o
enfrentamento dissertativo do tema frente às categorias de identidade, linguagem e diferença
que transitam na construção deste instituto (juiz). Para iniciarmos este debate devemos
esclarecer as categorias que sustentarão nosso percurso discursivo.

1 identidade: noção e características
Fundamentados nos estudos de Bauman (2005), Silva (2005) e Severo (2007), podemos
entender o que vem a ser a identidade para a descrição dos sujeitos, segundo a cultura dos
povos. Conforme Severo (2007, p. 11), a identidade será “a negociação ativa da relação de um
indivíduo com as estruturas sociais mais amplas”. Isso significa afirmar que as relações
2033

estabelecidas pelos sujeitos entre si e junto aos diferentes institutos existentes, em
determinado tempo e espaço social, só serão possíveis quando já estiverem contruídos canais
de comunicação socialmente padronizados e orientados em torno de certas reincidências
linguísticas que aproximem os sujeitos e estas instituições, além dos demais falantes. Ao
fazerem usos destas certas e seguidas construções linguísticas, os sujeitos constróem sua
identidade (idem, p. 12). Tais elementos sempre terão a marca histórica e socialmente
construída, como destaca Severo (2007, p. 14): “(...) dado que identidade e linguagem
implicam-se mutuamente, a sociolingüística não pode se limitar a um modelo essencialista
sem levar em conta (...) construções históricas, políticas e sociais, (...) pelas quais os
indivíduos constituem suas várias identidades”.
Bauman (2005, p. 21-22) descreve os sentidos de identidade que melhor descaracterizam a
figura do juiz no imaginário popular moderno: “a identidade que só nos é revelada” por ser
“algo a ser inventado e não descoberto, como alvo de um esforço”. A identidade, para o autor,
por ser uma construção artifical – criação subjetiva - é eminentemente fluida, precária,
provisória. Portanto, apresenta-se totalmente contrária ao que postulam as diretrizes
fundamentais dos institutos de Estado, assentados fragilmente em blocos legais positivados e
objetivamente protegidos por outros tantos entes institucionais invariavelmente iguais em sua
natureza artificial, precária e fluida.
Num sentido dialético, o autor não desconsidera o espaço das escolhas privadas que age no
ânimo de responsabilizar-nos pela criação de totens identitários, ou seja, já que somos
atravessados por identidades que “flutuam no ar”, algumas escolhemos. A outra possibilidade
existente para a construção de identidades ocorre por aquelas que serão “lançadas por pessoas
em nossa volta”. Nesta, identificamos o volume de diferenças que nos distanciam e as
amalgamamos em quadrados estereotipados que nos perseguirão intermitentemente ao longo
da vida. A inabilidade de “proteger” as identidades “escolhidas” permite o fluxo dominante
de construções identitárias que se impõem como as mais adequadas ao exercício social
(BAUMAN, 2005, p. 19).
Finalmente, em Silva (2005, p. 74), a identidade constituir-se-á na diferença, ou seja, os
aspectos que nos aproxima preliminarmente de um conceito de identidade, a partir da
impressão objetiva da forma ou maneira como se apresenta o que se é (o que sou) como “fato
autônomo” ou “autossuficiente”, na verdade será melhor compreendido a partir da categoria
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de diferença (o que não sou). A dependência entre diferença e identidade é mais central que a
frágil noção de identidade enquanto fato autônomo. Há, na afirmação do que se é, uma
miríade de noções excludentes. O que sou, na verdade, fala do que não sou . Para Silva
(idem, p. 74) a “diferença é um produto derivado da identidade”. Porquanto criações
linguísticas, a identidade e a diferença são construções humanas. Sua ontologia é de natureza
social. Há uma decisão social e política para construir identidades e diferenças, tal como a
linguagem que as exterioriza. O conjunto de elementos linguísticos e seus signos, na condição
de produtos desta realidade no imaginário social, tornam sua existência arbitrária e contínua.
Esta escolha de padronização conceitual precisa apenas do tempo para canonizar-se. Dificil se
torna aos sujeitos questionarem este paradigma, pois usualmente não dominam o campo de
instabilidade existente na própria linguagem.
Silva (idem, p. 78) descreve que a linguagem é instável, por se tratar de uma criação da
cultura humana. Os signos constituintes na linguagem padronizam um ramo de convenções
estabelecidas, a partir de disputas políticas muito conflitantes e constituem-se em uma
importante particularidade: “o signo não coincide com a coisa e o conceito”, e sim, como uma
ilusão, um arbítrio de determinado contexto (no espaço e tempo). Assim, “carrega não apenas
o que é, mas aquilo que não é” (idem, p. 79). O signo só é ele mesmo, posto que não é outro;
mas apenas reconheço o que se apresenta, ao verificar o que não há do outro (suas diferenças).
Ao reconhecermos estas categorias, podemos verificar no signo linguístico “juiz” as marcas
de toda esta construção histórica, de maneira a constituir esta figura?

2 a identidade do magistrado: entre o passado e o presente
Como descrevemos anteriormente, a criação do Estado (de face absolutista, democrático, etc.)
nasce com a tarefa de “estatizar as consciências”, isto é, convergir os desejos do líder,
monarca ou, enfim, governantes a um estatuto de comportamentos que definiriam a prática
aceitável no cotidiano realizável pela grande massa de liderados, súditos ou cidadãos. A vida
civil deveria retratar os desejos da ordem que serviria à preservação do que se reconheceria
por “bem público”. A organização da vida jurídico-administrativa teria na figura do juiz a
presença decisória do “terceiro desinteressado” que emana a vontade soberana. Tanto na
figura do monarca quanto na figura do já existente Estado-nação, o juiz permanece enquanto
um terceiro imparcial ao litígio, com o compromisso de apenas fazer cumprir a lei. No Brasil,
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isso não ocorreu de forma diferente:
Os magistrados revelavam lealdade e obediência enquanto integrantes
da justiça criada e imposta pela Coroa. (...). A carreira do magistrado
estava inserida na rigidez de um sistema burocrático que delineava a
circulação e a prestação de serviço na Metrópole e nas colônias. Em
geral, o exercício da atividade judicial era regido por uma série de
normas que objetivavam coibir envolvimento maior dos magistrados
com a vida local, mantendo-os equidistantes e leais servidores da
Coroa (WOLKMER, 2002, p. 62-65).
O juiz, portanto, terá um “Rei à cabeça”10 – assim como os demais titulados do reino –, para
executar suas tarefas e principalmente para responder a contento à política expansionista das
Coroas (SEELAENDER, 2007, p. 265).
No Estado Moderno, constituído pela feição pós-nobiliária, a reparticão dos poderes
autônomos para a organização dos Estados Republicanos exige um detalhe originário dos atos
do Rei-Legislador, Rei-Juiz e Rei-Executor: o juiz não será escolhido pelo voto de
representação, apenas pelo ato da expressa legalidade11. Queremos, com isso, dizer que se o
Direito Moderno e as Repúblicas que a seguiram, tiveram como bandeira de conquista a
soberania popular, verificamos que este ato de representatividade não alcançou o poder
judiciário.
O professor de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da USP, Dr. Fábio Konder
Comparato, notabilizou-se em pautar esta questão ao fio da crítica acadêmica. Postula que
não se enfrenta o debate sobre a imagem do papel do magistrado veiculada à população. Em
conformidade ao que expressam as constituições, os cidadãos delegam ao juiz a inconteste
representação do “terceiro desinteressado”:

10

Conforme Seelaender (2007, p. 256): “No século XVII, o ideal do Rei-Juiz inerte ainda seria veiculado na
literatura jurídica (cf., e.g., ABOYM, D.G.C. de (1759), p.331)”.
11
Segundo Konder Comparato (2004, p. 151), o Poder judiciário como um dos eixos do Estado Democrático tem
uma “notável particularidade”, embora seja, por definição, o fiel garantidor da ordem e dos direitos humanos.
Não é (em sua ampla maioria) composto por sujeitos escolhidos “pelo voto popular”.
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Ora, essa característica particular dos magistrados, numa democracia,
funda-se essencialmente na independência e na responsabilidade com
que o órgão estatal em seu conjunto, e os agentes públicos
individualmente considerados exercem as funções políticas que a
Constituição, como manifestação original de vontade do povo
soberano, lhes atribui (KONDER COMPARATO, 2004, p. 151).
Da lei verificamos o que se estatui, enquanto elemento externo da identidade “esperada” de
um juiz no Estado Moderno. Isso significa sua vinculação ontológica, enfim, às origens de
“guardião

da

vontade

soberana”

(agora

na

forma

de

lei):

o

“terceiro

imparcial/desinteressado” que guarda o direito das partes e a ordem pública anunciada.

3 Análise
Com as afirmações anteriormente descritas, verificamos que a “boca do juiz” fala nas
garantias a serem preservadas e na repreensão que deve ser aplicada aos insubordinados. Por
outro lado, podemos conferir, por meio do pequeno resgate histórico aqui desenvolvido, que a
figura moderna do juiz não se adequaria absolutamente à figura do “sujeito do Iluminismo”
apresentado por Hall, por sua base institucional identitária aquiescer num tipo de sociedade
descrita antes do período reconhecido como medievo. No entanto, como destacam Vianna,
Salles, Carvalho e Burgo (apud SADEK, 1998), há uma identidade “interna”, uma escolha,
pulsante no papel, mas ciente do percurso perquirido que se adequa aos novos tempos,
Olhar circunspecto, gestos medidos, corpo escondido em uma toga
engomada: estava composto o figurino do juiz. Para completar o
personagem, em tudo distante das mazelas do dia a dia, suas ideias,
inclinações e preferências deveriam estar sufocadas no recôndito de
sua intimidade. A ele cabia o papel de árbitro. Tanto mais imparcial
quanto mais sem corpo e sem alma. Afinal, para representar uma
justiça que se pretendia cega, o modelo haveria de ser inflexível, não
admitindo improvisações e qualquer sorte de subjetividade. Dentre
todos os papéis profissionais, talvez seja este o que mais tenha
resistido às mudanças. Elas, entretanto, vieram (SADEK, 1998, p. 1).
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Uma das importantes mudanças trazidas com o Estado Republicano foi a independência do
juiz, a qual surge distante dos olhares do Rei-Legislador, para agora se personificar numa
Constituição Federal, permitindo interpretações que coadunam com a independência delegada
a este agente do poder judiciário. O que se encontra expresso legalmente abre novas
possibilidades discricionárias: a interpretação da lei pelo magistrado segundo os contextos e
as partes. A antes prezada “imparcialidade” se abre para o jogo político das interpretações e
põe em novas bases os signos deste poder decisório como exercício linguístico.
Neste aspecto, concordamos parcialmente com Hall (2006, p. 5) no que pertine à magistratura,
quando asserta que, na atualidade, as identidades estão sendo colocadas em “descentralidade”.
Talvez a maneira retardatária (SADEK, 1998) de discutir o papel do juiz seja um elemento
que devemos considerar, para o impedimento de contabilizarmos qualquer empiria desta
expectativa conceitual do autor (Hall) sobre o judiciário. Ele continua se assentando em bases
pré-capitalistas e, portanto, pré-modernas. A identidade do juiz, desta forma, à luz dos
estudos de Silva (2005), Bauman (2005) e Severo (2007) coadunam com a expectativa de um
papel social desta personagem da esfera pública: constitui-se numa comunidade de prática
marcadamente densa (juristas) que sustenta seus signos significativamente pela “diferença”
diante dos demais falantes e se encontra arrefecida identitariamente pela “regularidade” deste
trabalho classista, pelo “engajamento mútuo” e pelas

“negociações de interesses e

propósitos” (SEVERO, 2007, p.8).

Considerações finais
Neste artigo, discutimos a figura do magistrado enquanto importante elemento para a
constituição das bases de repartição de poderes do Estado Republicano. Verificamos que sua
presença originalmente evoluiu das sociedades pré-modernas e centralmente se destaca como
sujeito que preserva a ordem pública e a vontade soberana por ser a “boca” da lei
(primeiramente do Rei e depois das Constituições nos Estados Republicanos). Nossa
preocupação centralmente se encontra na análise sobre as origens desta representação diante a
sociedade, na resposta jurisdicional moderna com base nas Constituições, que se sustentou na
figura do “terceiro desinteressado”, o guardião da vontade soberana do monarca.
Os estudos linguísticos, principalmente quanto à categoria de identidade, tornam possíveis, ao
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entendimento pelo fato de destacarmos este sujeito para a análise, verificando sua constituição
no imaginário linguístico e representativo da sociedade, uma vez que se destaca em seu
exercício jurídico, desde as sociedade pré-modernas .
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Resumo
Os desastres

são fenômenos socioambientais

recorrentes no

contexto

brasileiro.

Especificamente, os desastres relacionados às chuvas compõem um quarto dos eventos
oficialmente registrados no país (VALENCIO; VALENCIO, 2010). As abordagens científicas
prevalentes no tema dos desastres têm valorizado desproporcionalmente a caracterização do
fator de ameaça – que está muito atrelada aos fenômenos atmosféricos, como as chuvas
intensas – em detrimento de uma maior produção científica e visibilidade dos processos
sociais atenuantes de tais contextos. O debate supra desconsidera, em grande medida, a
necessidade de elaborar análises acerca desses processos de vulnerabilização (ACSELRAD,
2006) sob a ótica das Ciências Sociais. No bojo de tais elaborações, emergiu, potencialmente,
a necessidade da análise de grupos sociais distintos no contexto de desigualdade, injustiça e
heterogeneidade cultural no qual eles estão inseridos. O desastre não pode ser compreendido,
portanto, como evento pontual, por deflagrar uma crise instaurada no corpo social
(VALENCIO, 2012). Em vista de compreender as dimensões materiais e simbólicas do
desastre, o presente trabalho pretende analisar a memória social de idosos em relação ao
desastre deflagrado no município de São Luiz do Paraitinga/SP em janeiro de 2010. Este
estudo se caracteriza como pesquisa sociológica de base qualitativa, consistindo em três
partes, a saber: a revisão bibliográfica, a pesquisa documental, e a pesquisa de campo. No que
concerne à pesquisa bibliográfica, segue a análise dos principais autores no tema de desastres,
memória social e idoso. Já a pesquisa documental consiste na preparação e fundamentação
para a pesquisa de campo, por meio da análise do discurso midiático e institucional sobre o
desastre vivenciado no município de São Luiz do Paraitinga/SP. E, a pesquisa de campo,
realizada em julho de 2012 e no mês de março de 2013, a partir da observação direta e
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participante, coleta de relatos orais (QUEIROZ, 1987) e fotodocumentação (MARTINS,
2008). A memória dos velhos nos serve como mediação entre a nossa geração e as
testemunhas do passado. E serve como intermediário informal da cultura (BOSI, 2003).
Palavras-chave: Idoso, Memória Social, Desastres

Introdução
O desastre consiste em um evento multidimensional, que possui caráter social, ambiental,
cultural, político, econômico, físico ou tecnológico (OLIVER-SMITH, 1998). Nesse sentido,
podemos dizer que existe um abismo conceitual em torno da definição oficial/ institucional
com as particularidades expressas no mundo vivido, pois os desastres “interrompem a vida
rotineira, desestabilizam estruturas e adaptações sociais e colocam em perigo visões de mundo
e sistemas de significado” (OLIVER-SMITH, 1998, p. 182).
A proposta deste trabalho consiste em adentrar na memória em torno do desastre vivenciado
pela pessoa idosa no município de São Luiz do Paraitinga/SP, em janeiro de 2010. Para o
desenvolvimento desta pesquisa, empregou-se o método qualitativo de investigação.
Realizado em três partes, a saber: a revisão bibliográfica, a pesquisa documental, e a pesquisa
de campo.
No que concerne à pesquisa bibliográfica, foram feitos a seleção, fichamento e análise dos
principais autores nos temas de desastres, idosos, e memória social, em vista de compreender
o estado da arte em torno do debate científico e auxiliar na discussão dos resultados obtidos.
A pesquisa documental consistiu na análise dos registros jornalísticos (em revistas, jornais e
sites do período em que ocorreram os desastres no município em questão) e de documentos
oficiais, como legislações, portarias e relatórios de Avaliação de Danos (AVADAN). Na
pesquisa de campo, utilizou-se a observação direta e participante a partir da coleta de relatos
orais (QUEIROZ, 1987), utilizando a memória como procedimento metodológico. Para a
realização das entrevistas, adotou-se um modelo não diretivo, ou seja, um modelo que procura
incentivar o entrevistado a falar livremente, deixando as questões em aberto.

Desenvolvimento
Oliver-Smith (1998) destaca que a falta de consenso em torno do conceito de desastre tem
suas implicações enraizadas na complexidade que consiste na compreensão esse fenômeno.
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Os estudos de Kroll-Smith and Gunter (1998) se amparam nas dimensões locais e as
experiências subjetivas nos desastres. Essas dimensões subjetivas se perdem na análise
quando o desastre é retratado, por meio da voz oficial. A voz oficial, que é considerada como
a compreensão “real” do desastre, não agrega dimensões a partir do olhar de quem o vivencia.
Desse modo, há um abismo entre as definições oficiais com as especificidades da vivência do
desastre, em nível local. A aproximação dessas abordagens nos permite adentrar em
dimensões que permaneciam silenciadas, esquecidas, e não valorizadas, que estão vinculadas
à noção de experiência.
Os autores conceituam desritualização como perturbação ou rompimento das práticas
ritualizadas de determinado grupo. Essa perturbação das práticas ritualizadas faz com que o
grupo se sinta desorientado em seu contexto social, e os valores e crenças partilhados pelo
grupo perdem seu sentido. Compreender o desastre como processo de desritualização fornece
possibilidades concretas para respostas aos desastres. A reinvenção das práticas ritualizadas
após o acontecimento de um desastre é compreendido como reconstrução do mundo social.
A pessoa idosa foi considerada como sujeito desta pesquisa, pois nas últimas décadas, no
mundo, a proporção de pessoas idosas e a ocorrência de desastres aumentaram, e,
consequentemente, o risco de exposição desse grupo a esses eventos extremos.
Bosi (1979) propõe fazer uma análise sobre a memória, a partir da relação fronteiriça entre o
modo de ser do individuo e de sua cultura. Ela propõe compreender, portanto, o que foi
lembrado por cada idoso, e no que foi escolhido por ele para perpetuar-se na história de sua
vida. Dessa forma, a autora pretende valorizar a vida que se desagrega, pois colher memória
de velhos é humanizar sua trajetória de vida. A memória dos velhos nos serve como mediação
entre a nossa geração e as testemunhas do passado. E serve como intermediário informal da
cultura (BOSI, 2003). A importância da memória oral se dá pelo fato de esta se comportar
como um instrumento para construção do quadro que compõe o cotidiano (BOSI, 2003). A
autora mostra a importância dos estudos sobre a memória social para complementar os
estudos históricos, que são amparados somente nos estudos documentais.
Iniciando a apresentação dos resultados, faz-se necessário trazer brevemente a caracterização
do município em estudo e a caracterização do desastre ali em curso. São Luiz do Paraitinga
está localizado na região do Vale do Paraíba, na parte leste do Estado de São Paulo. A região
situada entre a Serra da Quebra-Cangalha e o topo da Serra do Mar, encontra-se a sub-região
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do Alto Paraíba, caracterizada geograficamente como mar de morros, devido à região de
montanhas e poucas várzeas (CAMPOS, 2011).
Atualmente, o município possui 10.397 habitantes, numa área de 617,15 km², resultando em
16,84 hab/km², com ocupação de 59,44% em áreas urbanas e 40,56% em áreas rurais (IBGE,
2010). A pirâmide etária do município, de acordo com o sexo, nos permite verificar que, do
número total de habitantes, 51,15% são homens e 48,85% são mulheres, (PNUD, 2013).
Ainda, que a porcentagem de idosos é de 15,37% (IBGE, 2010). De acordo com o Atlas de
Desenvolvimento Humano (2013), a taxa de envelhecimento no município aumentou de
6,37% para 11,08% no período de 1991 a 2010. O trabalho de Campos (2011) destaca a
enchente de 2010 como um marco histórico no município, em que uma nova etapa é marcada
pelo processo de reconstrução de São Luiz do Paraitinga.
O município apresenta um histórico de eventos extremos, caracterizando crises que por si só
não se conseguiu gerenciar. Porém, vale destacar que os eventos extremos, reconhecidos por
meio da decretação de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, não
excluem as enchentes anuais recorrentes que fazem parte do habitus dos luizenses,
perturbando a rotina e o modo de vida do grupo social.
Especificamente, no desastre de 2010, as águas do rio Paraitinga subiram aproximadamente
11 metros acima do leito normal, sendo considerada a maior tragédia do município e sendo o
desastre reconhecido como Estado de Calamidade Pública. Dentre as perdas, as relacionadas
ao patrimônio histórico – os grandes casarões coloniais, a igreja de Nossa Senhora das
Mercês, entre outros – ganharam grande visibilidade, no entanto a mais significativa para os
munícipes foi a Igreja Matriz.
No âmbito da vida privada, apenas em 2010, 4.030 pessoas ficaram desalojadas, 93
desabrigadas e 16 foram deslocadas. No total, 11.000 pessoas foram afetadas, sendo 10,5%
referente a pessoas idosas. Dentre os idosos, 508 ficaram desalojados; 8, desabrigados; 16,
deslocados e 1.172, afetados, segundo o AVADAN produzido em 2010.
A vivência do desastre em São Luiz do Paraitinga é marcada pela resistência, que ocorre de
duas formas distintas: 1) Por meio das manifestações culturais; 2) Incorporação das injustiças
e do sofrimento social.
Para Alfredo Bosi, “resistir é opor a força própria à força alheia” (BOSI, 2002, p. 118). No
contexto luizense, as mudanças ocorridas no município, devido à enchente de 2010,
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perpassam desde o modo de vida até as características da arquitetura local, se configurando
como uma perturbação irreversível na vida deste povo. A resistência por meio das
manifestações culturais aparece, nesse contexto, enquanto força, que pulsa no sentido de não
perder sua identidade cultural. Essa força aparece na manutenção da cultura popular, em
manter suas tradições, em todos os níveis, desde a manutenção dos valores e crenças – seja
pela reprodução dos rituais religiosos, ou mesmo da divulgação os mitos, lendas e causos – ou
ainda a manutenção do estilo arquitetônico, representado pelos grandes casarões, a Igreja
Matriz, a capela do Rosário e a Capela das mercês, que configura o Lugar (ZHOURI, 2012)
no qual os luizenses se reconhecem e reproduzem suas relações cotidianas.
Os valores e as crenças locais foram elementos cruciais para reconstrução do município, em
nível simbólico. A união dos munícipes para reerguer o município foi por meio das festas
religiosas e pagãs. Bosi procura a aproximação entre narrativa e resistência a partir da
história da realização dos valores. A mistura do tradicional com o moderno, sagrado com o
profano está em constante embate na cultura luizense. Uma grande força dos munícipes para
manter a tradição, na qual a resistência foi a força encontrada na cidade para superar todas
essas questões. E “a reconstrução de São Luiz do Paraitinga a história do município continua
a ser feita no dia a dia” (CAMPOS, 2011, p. 50).
Já a resistência, como incorporação das injustiças sociais, acontece de modo sutil e só foi
percebido nos detalhes, nos gestos e na forma que os munícipes se colocavam frente às
adversidades enfrentadas no desastre. Os que sofrem os impactos do desastre e vivem as
consequências da injustiça, seguem mutilados na condição de sua cidadania (SANTOS,
1997).
Nesse sentido, significa dizer que o desastre se configura como uma perda, como qualquer
outra perda cotidiana, em que os idosos desprovidos de sua cidadania, resistem incorporando
a desigualdade, como reflexo de sua culpa e incapacidade.
As narrativas a respeito da inundação de 2010 mostra que esta superou todos os
desastres que fazem parte da história do município. O impacto dessa enchente foi tão
devastador, que uma afetada declarou: “se eu não visse e o povo contasse pra mim, eu não
acreditava” (Entrevistada M, Várzea dos Passarinhos, julho de 2012).
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Para compreender aspectos subjetivos que são intrínsecos à experiência de quem
vivencia esse tipo de perturbação na vida social, vamos iniciar a análise com a e descrição de
um idosos, em relação à crise aguda:

foi na passagem de 31 de dezembro de 2009 para 1° janeiro de
2010, estava tendo uma festa no coreto, comemorando o ano
novo e estava chovendo muito. Naquele ano choveu demais da
conta e tem o Ribeirão do Chapéu, a mais ou menos 2 km daqui,
um afluente do Rio. Quando chove muito, desce uma enchente
muito rápida e muito forte e ela atravessa o rio e represa a água
do Rio Paraitinga. O rio é pequeno e acaba represando, todas as
vezes que chove muito em São Luiz é umas seis horas de
enchente, que vem de baixo pra cima. E, dessa vez, começou em
Cunha e deve ter caído uma tromba d’água. Eu nunca vi tanta
água daquele jeito, nunca na vida. Ficou quatro dias aqui na
cidade aí quando estava aqui no Réveillon eu vi que a chuva era
uma chuva branca da serra. [...] Quando foi umas duas ou três
horas da manhã, ele começou a baixar, e aí começou a chegar a
enchente de Cunha. E aí veio muita água, muita água, e além de
estar represado, veio empurrando, só que aí o Ribeirão abaixou e
a água continuou, subiu até a ponta do Coreto. Quando eu
consegui vir pra cá ver o que estava acontecendo já era 10 horas
da manhã, [...] já estava tudo cheio, a igreja já tinha caído
umas partes, já tinha caído a torre, e todo mundo correu pra
cima. [...] Aí a água foi a abaixando aos poucos, quando foi
baixando, a gente não tinha mais a igreja, e nem a Capela
das Mercês, e o Casarão, nem a escola aqui. (Entrevistado A,
zona rural, grifo nosso).

O relato do entrevistado A, retoma os momentos cruciais da vivência do desastre em São Luiz
do Paraitinga. No primeiro momento, ele resgata as festividades do final de ano, que é
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importante no sentido de verificar duas constatações. A primeira é que enquanto a cidade
estava em festa, as pessoas tinham grande quantidade de comida para compartilhar com os
amigos e familiares, e tudo isso foi perdido. E a segunda foi que a enchente começou durante
a madrugada, logo após as festividades, então todos estavam dormindo, despreocupados em
suas casas, quando foram surpreendidos com a água dentro de suas casas. As pessoas
achavam que essa enchente, era como as demais, então subiram seus pertences, esperando o
nível da água diminuir. Porém, essa inundação superou os cálculos dos munícipes, que eram
baseados em suas experiências anteriores.
Além da perda de grande parte dos pertences pessoais dos luizenses – que se caracterizaram
pela perda da casa, móveis, roupas, utensílios domésticos, entre outros – o entrevistado A
destaca a perda dos bens culturais, com a perda da Igreja Matriz, da Capela das Mercês, os
antigos casarões e a escola. A perda do patrimônio cultural da cidade afetou muito o modo de
vida local, que se organizava a partir das relações que eram estabelecidas no território.
De modo geral, os luisenses ressaltam a importância da manutenção que transita tanto no
processo de reconstrução do patrimônio histórico quanto nas práticas em torno do modo de
vida caipira, através das lendas antigas e das práticas religiosas. E a modernização consistiria,
portanto, na extensão do desastre. A tradição não é algo que deva ser superado, como se o
processo histórico fosse escalonado, mas ressaltado nas entrelinhas que ainda persistem na
memória dos idosos (MARTINS, 2008). Desse modo, a memória social dos munícipes
constitui uma forma de resistência para manter e perpetuar a tradição do grupo social.
Os impactos sociais, políticos e simbólicos em torno do desastre modificaram o modo de vida
dos idosos residentes no município de São Luiz do Paraitinga/SP – impactos que o tempo não
será capaz de apagar. Além da reconstrução no plano material, no plano simbólico os medos e
anseios que ressurgem ao relembrar aspectos essenciais de um modo de vida que foi
interrompido são perdas que não se podem quantificar.

Considerações Finais
A vida cotidiana dos idosos se perturbou intensamente com o desastre. E, nesse sentido, o
desastre faz com que o idoso entre de encontro com as práticas sociais que não podem mais
ser reproduzidas. Pelo fato de a memória social se tornar mais viva enquanto o corpo se
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desagrega, o fato do idoso vivenciar um desastre faz com que ele vivencie constantemente as
experiências do passado.
Os idosos realizam, portanto, através da memória sobre o desastre vivenciado, um intenso
trabalho psicológico, que compreende, a todo o momento, o “controle de feridas, tensões e
contradições entre a imagem oficial do passado e as suas lembranças pessoais” (POLLAK,
1989, p. 12). Por meio da conciliação entre as memórias oficiais e as individuais, existe uma
intensa contradição, na qual a memória social se configura. Em outras palavras, é pelos
desencontros, pelas constantes rupturas, construções e reelaborações do passado, forjados
pelos diferentes sujeitos, que a memória social acontece. Tal memória não permanece intacta
nem coesa, pois é uma constante representação de algo já vivido e reacomodado.
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Abstract
Psychology has studied traditionally memories from an individualistic-static memory model
strengthening the idea of memory accuracy and its evocative power. However, during the last
third of the last century, memory raise as a constructive activity questioning the accuracy of
the past in the present update. These changes produced in the studies of memory an increasing
agreement with the idea of memory as a social activity performed not in private but through
the social conscience shared with others (Valencia, Momoitio & Idoyaga, 2010).The update of
the MC studies from the 90s, its insertion into complex functional and intergroup dynamics,
become an "object" of study with similar characteristics to those posed by the Social
Representations Theory (SRT) (Haas & Jodelet, 2000). Consequently, memory becomes a key
of what is at stake in conflicts. In this sense, CM is considered as a set of ‘controversial’
social representations (Moscovici, 1988).In the frame of everyday knowledge, or lay
historiography, an empirical study was carried out with the aim to explore how people with no
academic education in history –apart from common obligatory schooling- conceive history,
and to identify different conceptions according to religion relevance in life, ideological
positioning and nationalism. Convenience sample was used composed by 375 Argentineans
(age: M = 34. 05, SD = 13. 00). The 70% (n = 264) were female. The 57% (n = 214) were
university students from social sciences, the 43% (n = 72) general population. Confirmatory
Factor Analysis exhibit a model of eleven dimensions of universal history conceptions: Divine
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Plan; Laws; Great Men; Microhistory; Truth; Marxist; Technology; Progress; Suffering and
decline; Cycle and Myth. Marxist and Truth obtain greater support, while Divine Plan and
Laws are those with lesser consensus. When going further in anchoring process through no
hierarchical clusters using ideological positioning, nationalism and relevance of religion some
interesting findings showed up. More right-wing oriented and religious moderate participants
agree with the conceptions of history as determined by Devine plan, objective Laws but also
as describing the Progress of the humankind, and to a lesser extent as a result of acts of Great
men. In contrast, nationalist left agree more with Marxist socio-structural conception of
history more than other groups. As well as what happen between history records, the school,
the everyday, and the academic (Rosa, 2004), tension and adjustments are observed within lay
conceptions when taking into account grouping variables.
Key Words: Memory, Social Representations of History, Consensus, Differential Positioning.

Introduction
The story is built on the foundation of all truth of the facts related, but also with the added
memory, understood as the sum of the accuracy and inaccuracy of memories. In contemporary
studies of collective memory (CM) prevails an orientation in which the struggles are renewed
for the construction of representations of the past and projecting future collectives (Carretero,
Rosa & González, 2006).
Valencia, Momoitio and Idoyaga (2010) review how psychology clearly has studied
traditionally memories from an individualistic-static memory model strengthening the idea of
memory accuracy and its evocative power. However, the author points out that during the last
third of the last century the work of Bergson, Bartlett, Halbwachs and Vygotsky, raise the
memory as a constructive activity questioning the accuracy of the past in the present update.
These changes produced in the studies of memory an increasing agreement with the idea of
memory as a social activity performed not in private but through the social conscience shared
with others (Valencia, Momoitio & Idoyaga, 2010).
The update of the MC studies from the 90s, even with the problems involved, make the
change they had suffered by their dynamic characteristics, and its insertion into complex
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functional and intergroup dynamics, become an "object" of study with similar characteristics
to those posed by the Social Representations Theory (SRT) (Haas & Jodelet, 2000).
Consequently, as no consensual -'hegemonic'- within a heterogeneous society, memory can
become key, be what is at stake in conflicts. In this sense, CM is considered as a set of
‘controversial’ social representations (Moscovici, 1988).
Rosa (2004) distinguishes as history records: the school, the everyday, and the academic one,
as representations between which exist tension and variable adjustments, which offer very
different versions in its contents, and even conflict. School history is that linked to textbooks
and educational curriculum, daily refers to an element of collective memory that is inscribed
in the minds of citizens, and academic (or historiography) is the cultivated by historians and
social scientists, according to the disciplinary logic of knowledge established under specific
social and institutional conditions.
In the frame of everyday knowledge, or lay historiography, an empirical study was carried out
with the aim to explore how people with no academic education in history –apart from
common obligatory schooling- conceive history, and to identify different conceptions
according to religion relevance in life, ideological positioning and nationalism.

Method
Participants
Convenience sample composed by 375 Argentineans (age: M = 34. 05, SD = 13. 00). The
70% (n = 264) were female. The 57% (n = 214) were university students from social sciences,
the 43% (n = 72) general population. The 68% (n = 257) worked, 31% did not work (n = 115)
and the remaining 1% (n = 3) did not answer.
Measures and Procedure
Lay conceptions of history: Participants were asked to evaluate (1 = strongly disagree, 7 =
strongly agree) 44 stalemates describing different conceptions of the meanings of history. The
items were related to 11 different lay conceptions of history drawn from data collected in
previous studies (Bobowik, et al., 2010).
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Nationalism: This variable was measured by one item placed in a 10 points scale. “When
people talk about political matters they use the term nationalism. Where would you position
yourself in the following scale?” (1 = not nationalist, 10 = very nationalist).
Left-right wing ideological positioning: This variable was operationalized through the
question: “Often, when people talk about political matters they use terms like left or right.
Where would you position yourself in the following scale? (1 = Left, 10 = Right).
Relevance of Religion in life: Participants were asked to evaluate the importance of religion in
their life, which was measured by one item: “How important is religion in your life?” (1 = not
important at all, 7 = very important).
Analyses
To test the structure of lay conceptions of universal history several analysis were carried out
using Mplus 6.11 (Muthén & Muthén, 2010). Confirmatory factor analyses (CFA) was used
to examine the construct validity.
In order to analyze the association of lay conceptions of universal history with ideological
positioning, level of nationalism, and relevance of religion in life, a typological approach
using no hierarchical cluster analysis was used to create four profiles of individuals based on
their scores in the three above mentioned variables. Ideological positioning, nationalism, and
religion relevance were first standardized and then introduced to create the four clusters. The
analysis confirmed the existence of four profiles. The first cluster, denominated nonnationalist left, included individuals (n = 108) who scored low on the three dimensions:
nationalism (M = 3.24, SD = 1.46, on a scale from 1 to 10), right-wing ideological positioning
(M = 3.49, SD = 1.67, on a scale from 1 to 10), and religion relevance (M = 1.79, SD = 0.94,
on a scale from 1 to 7). The second group, named nationalist left, included individuals (n =
93) who scored low on right-wing ideological positioning (M = 3.32, SD = 1.45), low in
religion relevance (M = 2.07, SD = 1.09) but high on nationalism (M = 7.89, SD = 1.27). The
third cluster, religious moderates (n = 104), scored high on religion relevance (M = 5.81, SD
= 1.13) and relatively average on nationalism (M = 5.32, SD = 1.71) and ideological
positioning (M = 5.81, SD = 1.13). In the end, the fourth group, nationalist right (n = 62),
included participants who scored high on ideological positioning (M = 7.61, SD = 1.50),
followed by nationalism (M = 7.79, SD = 1.55) and religion relevance (M = 5.00, SD = 1.73).
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Results
Confirmatory Factor Analysis exhibit a model of eleven dimensions of universal history
conceptions (χ² (846, N = 375) = 1379.559, p < .001; CFI = . 0.903; TLI = 0.891; SRMR =
0.060; RMSEA = 0.041; 90% CI RMSEA (0.037 0.045): Divine Plan (CR = .98, AVE =
.92); Laws (CR = .98, AVE = .90); Great Men (CR = .99, AVE = .94); Microhistory (CR =
.97, AVE = .83); Truth (CR = .98, AVE = .88); Marxism (CR = .98, AVE = .90); Technology
(CR = .97, AVE = .88); Progress (CR = .99, AVE = .94); Suffering and decline (CR = .96,
AVE = .83); Cycle (CR = .98, AVE = .88); Myth (CR = .97, AVE = .89).
Regarding agreement means punctuations, the conceptions which obtain greater support are:
the Marxist (4.44) integrated by items like “History narrates social uprisings that change the
world”; “History is about the differences between social classes”; and the Truth (4.23)
composed by items such as “History investigates the past to discover what really happened”;
“The function of history is to discover the truth about the past”. Conceptions with less support
are Divine Plan (1.7) integrated by items like “History follows a plan of superhuman power”;
“History is a divine creation”; and Laws (2.23) composed by items such as “The course of
history is determined by objective laws”; “History operates according to natural objectives
laws”.
Beliefs about history, ideological positioning, nationalism, and religion relevance
In order to go further and investigate dissent in consensus, History conceptions were analyzed
in relation to the groups obtained through no hierarchical clusters. Previously, associations
between the variables were run. A positive correlation between religion relevance and
ideological positioning is observed (r (363) = .385, p < 0.001), as well as between religion
relevance and nationalism (r (364) = .177, p < 0.001), and ideological positioning and
nationalism (r (364) = .174, p < 0.001). Analysis of variance reveals a significant effect of
ideological profile on participants’ conceptions of universal history in terms of Devine plan
(F(3, 352) = 16.13, p < .001, f = .37). Nationalist right exhibits significantly more agreement
with such view of history compared to both nationalist and non-nationalist left. Likewise,
moderates score significantly higher in this perception of history than both types of left. In a
similar way, nationalist right show significantly more agreement with the perception of
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history as ruled by Laws (F(3, 346) = 11.86, p < .001, f = .32) compared to the rest of groups,
although the difference between nationalist right and moderates is only marginally significant
(p = .061). Also, moderates express significantly more agreement with this view of history
compared to non-nationalist left.
A similar pattern of results is observed for Progress dimension (F(3, 349) = 15.10, p < .001, f
= .36) with non-nationalist left scoring significantly lower than the other three groups and also
nationalist left expressing less agreement with this conception than nationalist right. This
conception is composed by items like “History reflects the purpose of mankind to advance as
a society” or “History is the result of efforts for societies to progress”.
Significant differences are also found in the Marxist conception of history (F(3, 352) = 4.58, p
= .004, f = .20), where nationalist left show more agreement with this view than moderates,
and also non-nationalist left, although the latter effect is only marginally significant. Finally,
history conception as determined by acts of Great men and as seeking Truth, there are also
significant differences (F(3, 345) = 4.06, p = .007, f = .19 and F(3, 345) = 4.06, p = .046, f =
.15, respectively), where only nationalist right scored higher than non-nationalist left, and in
the case of the truth seeking dimension the effect is only marginally significant (p = .10).
Great mean acts conception is composed by items like “The course of history is determined
by the actions of important figures” or “History is the story of important people’s actions”.
Final considerations
Findings previously described related to lay conceptions of History reveal a general
explanatory tendency to consider History in terms of social classes fight, strongly depending
of socio-structural conditions (Marxist idea) but also endorsing it with a commitment with
Truth, with the need of discover “what really happened”. A scientific relevant conception as
the Marxist emerge in terms of support just with other, the search of Truth, oriented probably,
for one side to highlight History objectivity as rigorous, and for the other the believe in
history capacity to get accuracy about past events. These conceptions are far away of the ideas
of History as following objective Laws or a product of God/Divine creation which are mostly
rejected.
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However, as mentioned, in heterogeneous societies memory and social representations are
also a key about what is at stake in conflicts (Moscovici, 1988). There is a dissent in the
consensus which is salient in the anchoring process, in differential positions that make show
up what is controversial (Doise, Herrera & Lavallee, 2000). As well as what happen between
history records, the school, the everyday, and the academic (Rosa, 2004), tension and
adjustments are observed within lay conceptions when taking into account variables such as
ideological positioning, religion relevance and nationalism.
More right-wing oriented and religious moderate participants are more akin to agree with the
perceptions of history as determined by Devine plan, objective Laws but also as describing the
Progress of the humankind, and to a lesser extent as a result of acts of Great men. In contrast,
nationalist left agree more with Marxist socio-structural conception of history more than other
groups.
Data present in current paper support the idea of Collective Memory (CM) as a social activity
performed through social conscience shared with others (Valencia, 2005), contribute to the
discussion of CM as a set of “controversial” social representation (Moscovici, 1988), and
reinforce contemporary orientation in CM studies where struggles are renewed for the
construction of the past and projecting future collectives (Carretero, Rosa & González, 2006).
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Abstract
Social representations of history are crucial to public beliefs about legitimacy of political
system and central to justifications for political action (Liu & Hilton, 2005). History is
recognized as an important symbolic resource to be mobilized in arguments for and against
political regimes and their agendas. Psychologists have begun to examine how people use
history to understand why the world is the way that it is, and how tradition and past
experience can be used to justify political agendas (cf. Liu et al., 2009). Researchers in the
area often use college students’ samples in order to achieve cross-cultural comparison. The
aim of this work was to explore events and figures of world history in military, given that the
social identity of this group could be introducing some interesting features to analyze. A
sample of 851 students (85.3 % male, age: M = 21.45, SD = 2,167) was used. Following an
open-ended methodology, 27 events and 32 universal figures with their respective
assessments were obtained. Events more evoked were: the World Wars, mentioned by more
than 50% of participants, followed by the industrial revolution, the Cold War, the fall of the
Berlin Wall, the discovery of Americas and the French Revolution. Events arousing most
negative feeling are: Atomic Bombings, Nazism, Iraq War and September 11 Bombings.
Most positive events are: evolution of humanity, Christianity and Technological Discoveries.
Related to figures, 4 of every 5 participants mentioned Hitler and 3 of 5 said Napoleon. Other
characters were not evoked by more than 30% in each case, standing out San Martin,
Alexander the Great, Columbus, Einstein, Bush and John Paul II. The most negative
characters are: Che Guevara and Margaret Thatcher, followed by Saddam Hussein, Lenin,
Fidel Castro, Stalin, Bin Laden, Hitler and Marx. The most positive characters are: San
Martín, Einstein, John Paul II, Jesus Christ, Gandhi, Mother Teresa, Nelson Mandela and
Newton. Confirming the findings of previous studies, we come upon a Euro/North American2060

centric bias, more figures and events are related to war and politics and participants tends to
view recent events as more historically significant than those which occurred long ago. We
also found a socio-centric bias: participants evoked national-relevant historical events and
figures such as San Martin, Che Guevara and Margaret Thatcher (she is relevant because of
Falklands War). Socio-centric bias and warfare bias are related with military participants
identity.
Key words: world history, social representations, collective memory, military population.
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A FIGURA MATERNA NA MILITÂNCIA: PARTICIPAÇÃO FEMININA,
MEMÓRIA E RESISTÊNCIA

NEVES, Paula Silva - Universidade Federal de Minas Gerais
SILVA, Sofia Machado de Godoi - Universidade Federal de Minas Gerais

Agência financiadora: CAPES/CNPq
Resumo
Entre os anos de 1964 e 1985 instaurou-se no Brasil a ditadura militar, um período marcado
por intensa repressão e perseguição aos opositores do regime político (grupos de esquerda,
movimentos sociais e demais seguimentos que contestavam a ordem vigente). Aqueles que
participavam de práticas contestadoras sofreram com amplas formas de violência psicológica
e física, em que se destacam as experiências de prisão e tortura. Não apenas os grupos
diretamente envolvidos em ações de protesto sofreram esses efeitos, mas também os
familiares desses opositores, que tiveram suas vidas invadidas, modificando a participação
social dos mesmos e suas práticas cotidianas. Neste sentido, a participação feminina nos
movimentos de denúncia e combate ao regime, bem como, pela garantia dos direitos de
parentes presos, mortos ou desaparecidos, promoveu modificações no lugar social da mulher,
impactando os cenários públicos e privados, o que se reflete até o presente, onde constituem
organizações que visam garantir os direitos humanos e o resgate da memória, verdade e
justiça. Este trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa “Memórias, Práticas e
Representações Sociais”, financiado pelo CNPq, e compõe um conjunto maior de
investigações sobre o período. Neste recorte, nos interessamos pela compreensão da
importância da figura materna na trajetória de militância e resistência de sujeitos que
vivenciaram o período. Foram realizadas 20 entrevistas em profundidade com militantes e
familiares de militantes. Procedeu-se uma análise de conteúdo das entrevistas que revelou
duas grandes categorias temáticas: Formação moral-político-ideológica e Figura de apoio. A
atuação de mães se apresenta como aspecto importante que repercutiu nas motivações e
trajetórias de militância, resistência e protesto da geração de seus filhos. A maioria dos
movimentos compostos por familiares foi articulada pelas mães e companheiras afetivas, ou
na falta dessas, por irmãs e tias de militantes presos. As mães representavam “pontes” para
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reivindicações e acesso a bens materiais proibidos, além de promoverem uma rede de
comunicação essencial com o mundo externo às prisões. Deste modo, a participação de mães
e outros familiares nestes movimentos contribuiu para a composição de novos lugares para a
mulher no cenário público e também no político, repercutindo nas relações de gênero e
familiares da época e também nas posteriores. Portanto, a investigação das experiências de
familiares e militantes revela representações e práticas vivenciadas no passado, trazendo
informações que colaboram para a construção de espaços que permitem a elaboração de
memórias coletivas, e a assimilação de discursos que antes foram silenciados na memória
histórica do período.
Palavras-chave: Anos de Chumbo. Militância Política. Figura Materna. Memória Social.
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MEMÓRIA E LUTA: LEMBRANÇAS DE FAMÍLIA SOBRE OS MILITANTES
POLÍTICOS DURANTE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA.

SILVA, Sofia Machado de Godoi - Universidade Federal de Minas Gerais
NEVES, Paula Silva - Universidade Federal de Minas Gerais

Agencia Financiadora: CAPES/CNPq
Resumo
A Ditadura Militar que se estabeleceu no Brasil, no período de 1964 a 1985, caracterizou-se
pela intensa e gradativa repressão político-social aos seus opositores. Não apenas estes foram
perseguidos, mas também seus familiares, que tiveram suas vidas invadidas, tornando-se
atores importantes nos movimentos de denúncia e combate às arbitrariedades do Regime, com
ações que se estendem até os dias de hoje. Esta pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa
“Memórias, Práticas e Representações Sociais”, financiado pelo CNPq, e compõe um
conjunto maior de investigações sobre o período. Focalizamos neste trabalho a análise de
elementos de memórias pessoais e comuns de familiares sobre a trajetória de militância de
seus entes. Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com ex-presos políticos
(14); mortos (3); e desaparecidos (2). O conteúdo das entrevistas foi submetido à análise de
conteúdo que revelou a presença de duas categorias temáticas: 1) Do diferente ao herói e 2)
Herói. Na primeira categoria, entre os familiares de ex-presos políticos, as memórias pessoais
e comuns contêm discursos em que predominam informações mais precisas vinculadas à
situação de prisão e perseguição dos militantes, pois puderam ser revistas e confrontadas no
contato posterior a soltura/retorno do familiar-militante. Estes elementos de memória
evidenciaram a composição de atributos paradoxais associados ao militante, nos quais o
familiar-militante é percebido em alguns momentos como diferente ao grupo familiar/social,
mas em outros, demonstra-se um representante que lutou pelo bem comum, figurando entre a
‘geração de heróis’. Já entre os familiares de mortos e desaparecidos encontramos memórias
comuns de quem pouco ou nada sabia sobre a militância do familiar, tratando-se de relatos
fragmentados e pouco precisos, no entanto, fortemente marcados pela valorização da trajetória
de vida do militante (militante-herói). De forma geral, as memórias comuns de todos os
entrevistados, de ambos os grupos, apontam: 1. Reorganização das dinâmicas familiares e
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identitárias; 2. Busca por informações; 3. Afastamento de membros da família e amigos que
temiam a perseguição da repressão. Apesar de no contexto investigado não terem sido
observados espaços de compartilhamento, nota-se a existência de lembranças pessoais e
comuns, que contribuem para a construção de uma memória histórica sobre o período
referente ao Regime Militar no Brasil. A investigação da memória histórica do período revela
novos aspectos de um cenário ainda pouco explorado, promovendo o acesso a novas versões,
significados e representações presentes num cenário social marcado pelas dinâmicas
intergrupais, que revelam não obstante, os processos de valorização e proteção da identidade
social dos grupos envolvidos.
Palavras-chave: Memória Social. Mortos e desaparecidos políticos. Ex-presos políticos.
Familiares de militantes.
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PRÁTICAS HISTÓRICAS & PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS: REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DA IDENTIDADE PROFISSIONAL
WARMLING, Cristine Maria – UFSC e UFRGS

Resumo
O objetivo desse artigo é explanar relações entre estudos históricos, prática odontológica e
representações sociais sobre a identidade do cirurgião dentista. Três perspectivas de estudos
históricos da prática odontológica foram descritas e analisadas. Aquela que se dedica ao
estudo do desenvolvimento ou evolução histórica da odontologia enquanto prática
profissional. A perspectiva que privilegia o estudo histórico das práticas odontológicas
enquanto modelo assistencial ou política pública. E por fim, estudos que enfatizam a prática
odontológica enquanto prática social. A inserção do sujeito no mundo, seu caráter processual
e histórico, foi aqui definido como fatores produtor de identidade. Estudos clássicos da
história da odontologia impuseram certa naturalização na compreensão das práticas do
dentista e da identidade profissional. Não se privilegiou nesse tipo de estudo a análise de
como o modelo profissional se impôs como dominante. Os estudos históricos que discutiram
as práticas públicas odontológicas deram maior visibilidade à crítica das coerências e/ou
contradições das realidades sociais. Nas análises históricas em que as práticas odontológicas
são compreendidas enquanto práticas biopolíticas os interesses voltam-se para a forma como
esse saber pôde ter se constituído suas condições de possibilidade e os efeitos que produziu.
Palavras-chaves: história da odontologia, identidade profissional, práticas odontológicas,
representações sociais, saúde bucal

Introdução
A compreensão da constituição do próprio modo de pensar oferece condições de possibilidade
de pensar diferente o que se pensa. Usar a história com este significado é diferente de se
colocar em busca do discurso mais verdadeiro ou mais legítimo de si, mas direciona-se ao
sentido de verificar as condições de emergência da criação de discursos de verdade que
possibilitaram que se pense o que se pensa.
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Os objetivos desse artigo são estabelecer relações entre estudos históricos e práticas
odontológicas e descrever como estas inter-relações conformam esferas de produção de
representações sociais sobre a identidade profissional do cirurgião dentista. A crise de sentido
que afeta hoje a profissão odontológica é de alguma forma também uma crise nas suas
“matrizes identitárias”i. A compreensão da constituição das práticas profissionais sob o ponto
de vista histórico se torna imprescindível. Mas, isto não implicou em realizar aqui o que seria
a completa revisão do campo da história das práticas odontológicas brasileiras. Ou detectar a
freqüência ou a constância de pontos de vista comuns às várias análises. Mas, significou
identificar aproximações teóricas entre os fios condutores das tramas históricas, as redes de
significados, suas continuidades e descontinuidades. Significou, então, propor inter-relações
entre as interpretações históricas sobre a prática odontológica e, principalmente, entre elas e
as próprias práticas odontológicas, possibilitando com esse exercício compreender o modo
como as análises históricas produziram representações sobre a identidade do cirurgião
dentista.
O estudo aproxima-se da noção de representação social ao compreendê-la como um fenômeno
complexo que coloca em relação um objeto e um sujeito e que não deve ser estudado de
maneira isolada, mas como uma espécie de saber que diz alguma coisa sobre o estado da
realidade 2,3. Adota-se a ideia que pretende superar a polarização no modo de compreender o
processo

identitário,

enquanto

processo

ou

“psicologizante”

ou

“sociologista”,

desenvolvendo-se aspectos relacionais entre as duas vertentes, ou seja, as objetividades
impostas aos sujeitos constituem suas subjetividades. A inserção do sujeito no mundo, seu
caráter processual e histórico será definida aqui como identidade. Acredita-se que condições
históricas e sociais permeiam a construção da identidade profissional 4,5,6.
Ao retomar os percursos teórico-metodológicos percorridos pelos estudos históricos da prática
odontológica pretende-se dar visibilidade ao papel de um tipo específico de estudo histórico
que é aquele que está voltado para o presente, o “historiador do presente”. Ou aquele que se
dispõe a dizer a atualidade e a descrever os saberes e tecnologias enquanto dispositivos.
Diagnosticar o complexo presente “odontológico” e sua constituição histórica assemelha-se a
um ato de decomposição das grandes certezas que unem a “odontologia” ao presente. Um
gesto de cirurgião. Não é uma crítica a “odontologia” que se pretende fazer, mas importa
verificar suas condições de formação7, mas uma prática física, um exercício de
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despreendimento e experiência de escrita8. Fazer aparecer o que está perto, o que é tão
imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que exatamente por isso não o
percebemos[…] fazer ver o que vemos 9.
Três perspectivas de estudos históricos da prática odontológica foram aqui descritas e
analisadas. Aquela que se dedica ao desenvolvimento ou evolução histórica da odontologia
enquanto prática profissional. A perspectiva que privilegia o estudo histórico das práticas
odontológicas enquanto modelo assistencial ou política pública. E por fim, os estudos que
enfatizam a prática odontológica enquanto prática social. Os procedimentos adotados pelo
estudo permitiram compreender de que modo medidas teórico-metodológicas distinguem
análises históricas sobre as práticas odontológicas e relacionam-se com processos de
constituição identitária do cirurgião-dentista. No percurso do estudo é possível refletir sobre
as exigências que saberes e práticas da saúde bucal coletiva impõem para a identidade do
profissional da atualidade.

O canto da boca
O interesse em rever a história da profissão de dentista no Brasil no início do século XX foi
assinalado por profissionais que participavam ativamente dos movimentos de instituição da
profissão e do ensino da odontologia. Estes autores atuavam como professores de Cursos de
Odontologia no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A obra de Ernesto Salles Cunha (1952) —
História da Odontologia no Brasil (1500-1900) — pode ser citada como um clássico dessa
tradição historiográfica. Outros estudiosos dessa vertente de estudos também se destacaram
neste período: Aristides Benício — Ligeira notícia sobre a Cirurgia Dentária no Brasil
(1901), Pereira Silva — O passado e o presente da odontologia no Brasil (1908) e Coelho e
Souza — História da Odontologia no Brasil desde a era colonial até nossos dias (1922)10.
A história da odontologia descrita por Cunha (1952)10 caracterizou-se pelo uso da
argumentação histórica para justificar a evolução positiva da profissão — das práticas
dentárias à odontologia. Defendeu a institucionalização da profissão odontológica e o papel da
escola de odontologia nesse sentido. Na sua perspectiva as práticas dentárias anteriores ao
surgimento da odontologia eram práticas profissionais no mesmo patamar das práticas da
medicina, porém com caminho paralelo, próprio, análogo e independente. Diante do número e
tipos de profissionais que praticavam a cirurgia dentária no panorama das práticas de cura no
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Brasil, no início do século XX, identificou a conformação precoce de um sistema de
especialização dessas práticas e defendeu esse sistema.
Nessa linha de pensamento histórico, o surgimento da profissão de dentista teria ocorrido
porque tirar dentes era um trabalho sujo que os médicos não gostavam de fazer. Os médicos e
cirurgiões da antiguidade, na sua grande maioria, evitavam executar extrações dentárias, sob
várias alegações, indo desde os perigos provenientes da intervenção que podia terminar pela
morte do paciente, até a de que as extrações tornariam o profissional com a mão pesada,
inapto, assim, para intervenções delicadas. Grande parte dos historiadores clássicos da
odontologia dessa época considerava Hipócrates o pai da arte dentária, mas Fauchard o pai da
“odontologia moderna” 10.
Os posicionamentos em defesa da profissão presentes na tradição histórica da odontologia
brasileira do início do Século XX demarcam um distanciamento entre as práticas dentárias e o
exercício médico associando-as com maior freqüência ao exercício do barbeiro, mas
dificilmente ao do médico. Os estudos históricos clássicos realizados no período sobre as
práticas dentárias e odontológicas consideraram a autonomia profissional da odontologia
como o caminho do reconhecimento e regulação da profissão. A história foi então usada como
um instrumento científico de reconhecimento profissional e de evidenciação de como as
profissões alcançam seus paradigmas profissionais ideais. São estudos históricos que
descrevem a evolução ‘natural’ da profissão, tal como Chaves (1986)11 o fez mais
recentemente quando demarcou a compreensão da história da profissão a partir da famosa
descrição de etapas de profissionalização do pessoal odontológico. O tipo de pessoal que
existe e um país em um instante dado é a resultante de um processo evolutivo da odontologia.
O pessoal que aí se encontra caracteriza uma etapa da evolução da profissão. Não está fixo,
cristalizado e sim em transformação, sempre no sentido de um profissional mais
aperfeiçoado, mais evoluído12.
As características desses estudos aproximam-se as dos estudos do campo da sociologia das
profissões, por compreenderem a constituição de uma profissão pelos critérios da autonomia,
da identidade profissional e da demarcação do território profissional13,14. Guiando-se por esta
linha de conhecimentos o padrão para a definição conceitual de profissão está diretamente
relacionado à capacidade de manutenção do monopólio sobre o campo de trabalho. O ensino
profissional atuaria então como o fornecedor de credencial para o mercado de trabalho e
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controlador de treinamento vocacional14. As mudanças mundiais que levaram ao fenômeno da
flexibilização no mundo do trabalho e a crise no modelo taylorista/fordista de compreensão da
produção, advindas, dentre outras coisas, dos processos de introdução de novas tecnologias,
da precarização do trabalho e da desespecialização dos trabalhadores15. Este panorama
alimenta um ponto de inflexão na teoria que embasa a sociologia das profissões, pois dificulta
a compreensão dos processos de profissionalização contemporâneos a partir dos padrões fixos
de conceituação da categoria profissão.
È possível encontrar similaridade dessas concepções com as usadas por Carvalho (2006)16
quando realizou estudos históricos sobre as práticas odontológicas, procurando entender de
que modo a odontologia se desenvolveu como profissão autônoma e independente. Constatou
a existência de muitos dentistas práticos exercendo seu ofício no Brasil ainda na atualidade.
Chamou-lhe a atenção que, entre 1946 e 1997, houve grande número de projetos de lei
visando à regulamentação dos práticos. Esse fato poderia significar do ponto de vista da teoria
das profissões um processo inconcluso de profissionalização da odontologia.
Práticas históricas do mesmo modo que podem aprisionar libertam o modelo teórico de
compreensão da sociologia das profissões. Em primoroso estudo de Carvalho (2006)16 amplia
a compreensão sobre as dinâmicas históricas e sociais que levaram a consolidação do modelo
profissional da odontologia na primeira metade do século XIX. Enumerou as razões que
levaram a profissão de odontologia tornar-se bem sucedida: a expansão de mercado de
consumo, disseminação da cárie dentária, condições técnicas e econômicas, proliferação de
praticantes, disputas pelo controle dos serviços odontológicos, noção utilitária e
reconhecimento público da odontologia e desenvolvimento de teorias científicas sobre a
odontologia. Conclui relacionando as conquistas da profissão às conjunturas sociais e
culturais e defende a realização de novos estudos para entender mais sobre a organização da
profissão do dentista 16.

A boca como espaço institucionalizado
As inter-relações entre políticas públicas e práticas odontológicas é um tipo característico de
estudo histórico desenvolvido por autores brasileiros que procuram descrever e analisar em
diferentes períodos as predominâncias de concepções e de práticas assistenciais nos serviços
públicos odontológicos do Brasil. São estudos preocupados em avaliar a implementação de
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políticas públicas odontológicas. O ponto de vista histórico assume um papel especial. Partese do pressuposto de que diferentes períodos históricos, com suas conjunturas políticas e
sociais, conformam diferentes modelos de odontologia. O conceito de modelo assistencial é
um constructo usual nesses estudos históricos, servindo como representação da racionalidade
que orienta as tecnologias aplicadas nos diferentes momentos.
Dentre os estudos que usam a história nas análises das políticas públicas odontológicas,
destacam-se os de: Zanetti (1993)17, Narvai (1994)18, Werneck (1994)19 e Roncalli (2000)20.
Os dois primeiros têm como foco principal de estudo as formas de organização da
odontologia em nível nacional e os dois últimos, ainda que realizem uma análise do percurso
histórico nacional, têm como objetivo os sistemas de saúde municipais.
Modelos de odontologia são discursos, afirma Narvai (1994), submetendo à análise alguns
discursos sobre as ‘várias’ odontologias produzidas no Brasil. Ao analisar esses discursos, o
autor se atem às diversas qualificações usadas com o objetivo de resignificar a palavra
odontologia e de definir modelos de práticas odontológicas: odontologia de mercado,
odontologia sanitária, odontologia preventiva, odontologia social, odontologia simplificada,
odontologia comunitária, odontologia integral e saúde bucal coletiva. Seu interesse foi
identificar as distintas propostas de práticas odontológicas e as ações que lhes
correspondem. Parte da seguinte questão: haveria mesmo ‘diferentes’ práticas odontológicas?
Pois, a odontologia de mercado é para o autor, a que se impôs historicamente, pois nenhuma
das outras práticas odontológicas descritas teria conseguido se constituir como forma potente
de oposição ao modelo de odontologia de mercado hegemônico no país, sendo esse modelo o
responsável pelo quadro calamitoso da saúde bucal do brasileiro18.
Narvai (1992) define “modelo assistencial” como um conjunto de ações de alcance coletivo
desenvolvidas dentro e fora do setor saúde

21

. Por seu turno, Roncalli (2000) entende que

“modelo assistencial” compõe-se de estratégias operacionais com princípios doutrinários
como base, articulando recursos físicos, tecnológicos e humanos para enfrentar os problemas
de saúde que se apresentam20.
Pinto (1989), por sua vez, caracteriza três formas básicas de organização da prática
odontológica: privada ou liberal; indireta ou privatizada e direta ou assalariada22. O modelo
de odontologia de mercado abarcaria, portanto, apenas os dois primeiros tipos de
organizações, na compreensão de Narvai (1994)18. O consultório odontológico privado é uma
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das organizações centrais na conformação do processo de trabalho no modelo de odontologia
de mercado. Um dos desafios para esse modelo está na dificuldade de acesso de grande parte
da população brasileira aos serviços privados de odontologia, sendo este um dos principais
motivos para a proposição de políticas estatais odontológicas 23,24.
Para Narvai (1994), as primeiras atividades odontológicas desenvolvidas pelo setor estatal de
saúde no Brasil, datam precisamente de 195218. Nessa forma de interpretação, os modelos
contra-hegemônicos são considerados resultantes de políticas estatais, enquanto que no
modelo de odontologia de mercado a relação com o estado não parece tão claramente
estabelecida. Porém, quando se considera os resultados alcançados e o impacto das ações
odontológicas nas populações e as diferenças entre as práticas e modelos odontológicos
“públicos” e “privados” não há tanta diferença entre os modelos. A assistência odontológica
não possui traços muito distantes em sua prática em ambiente público ou privado. De um
modo geral teria contribuído pouco para a melhoria das condições de saúde bucal das
populações. Aspectos sócio-econômicos estariam contribuindo bem mais para isso24. A
justificativa estaria na própria concepção da abordagem das práticas odontológicas —
iatrogênicas, mutiladoras, dentistocêntricas, biologicistas, individualistas, centrada na técnica
e pouco resolutiva). Os modelos assistenciais em saúde bucal devem trabalhar a partir deste
ponto: um reodernamento da prática odontológica, com mudanças sensíveis na abordagem
do processo saúde-doença bucal 25.
A contraposição entre “práticas odontológicas de mercado” e “práticas odontológicas contrahegemônicas” parte do pressuposto de que a esfera pública estaria fora do “mercado”. Como
posicionar, de um lado, a odontologia de mercado e de outro, os modelos contrahegemônicos, se todas são práticas sociais em que se consome para produzir? Ao se realizar
um ato médico, consome-se capital. Consome-se tinta, papel, luz, água, mesa, e tantos outros
insumos. Consome-se recursos humanos. Indicam-se processos terapêuticos que também
implicam consumo de gaze, saneantes, fios, agulhas e outros dispositivos, além dos próprios
medicamentos. Tudo isto é capital, tudo isto, extensamente, é "mercado", seja na saúde bucal,
na odontologia ou em qualquer outra área, em ambientes hospitalares, nas unidades básicas ou
no domicílio. Modelos contra-hegemônicos, portanto, também podem ser caracterizados
como modelos de “mercado”.
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Talvez essa argumentação explique a suspeita inicial de Narvai (1994)18, quanto às diferenças
existentes entre as diversas odontologias preconizadas nas práticas contra-hegemônicas, pois,
também na sua interpretação, todas essas práticas não teriam conseguido se distanciar
realmente do saber hegemônico preconizado na e pela odontologia de mercado. Mas se “o
mercado” não responde completamente às questões sucitadas no debate sobre modelos e
práticas odontológicas enquanto modelos históricos, de que modo é possível inserir novas
questões à constituição histórica dessas práticas?

Botando a boca no mundo.
Na produção histórica da odontologia brasileira destacam-se ainda estudos que com diferentes
vieses se preocuparam com a problematização sobre a produção social da prática
odontológica como é usualmente reconhecida na atualidade. O interesse foca-se em como
concepções que marcaram a profissão ligam-se aos problemas da atualidade. O fio-condutor
dos estudos situa-se na constituição social do cirurgião dentista. Um personagem que produz e
é produzido na trama de acontecimentos pautados na história da profissão. Como a sociedade
existe nos indivíduos, cada dentista da atualidade comporta um pouco do que é a corporação
odontológica e do seu imaginário e da forma de ver o mundo 26.
Os modelos científicos de compreensão da doença desempenharam papel preponderante no
modo como foram direcionados os esforços das práticas odontológicas. Freitas (2001) ao
desenvolver estudos sobre a história social da doença cárie verificou que as limitações do
modelo da história natural da doença para a cárie, tanto do ponto de vista conceitual quanto
dos aspectos operacionais de diagnóstico, prevenção e terapêutica. As insuficientes
explicações sociais para a doença contidas nos modelos explicativos científicos subestimam a
compreensão em relação aos fatores externos à boca, principalmente aqueles determinados
ou potencializados pela sociedade. Destaca o paradoxo no fato de a “ciência odontológica”
ter estudado mais fatores ligados aos bioagentes e substrato e menos os ligados ao
hospedeiro, mesmo tendo sido a fluoretação o método preventivo mais eficaz contra a cárie.
O distanciamento que se evidenciou entre o método clínico (ordenamento biológico) e o
epidemiológico (ordenamento social) na forma de compreender a cárie afetou, na sua opinião,
as teorias e práticas que se desenvolveram sobre a etiologia da cárie 27.
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A idéia do quanto a boca acabou sendo um território deslocado de sua existência objetiva, a
noção histórica de boca desvinculada, levaram Botazzo (2000)28a desenvolver o conceito de
bucalidade, ou a capacidade da boca em ser boca29. O desenvolvimento deste conceito
interroga o limite odontológico e coloca em análise a clínica que naturaliza a perda dentária
enfatiza o ´protesismo´30.
A separação das práticas odontológicas das médicas é o mote principal da pesquisa histórica
de Botazzo (2000), que se inspira em Foucault31 e seus estudos sobre a emergência da clínica
médica no século XVIII. Estudou o movimento de instauração da profissão na França ao
longo do século XIX, analisando a rede de interesses, conhecimentos e posicionamentos,
técnicos e políticos. Teve o intuito de entender de que modo esse movimento contribuiu para
a emergência da odontologia.
Em continuidade as investigações tratadas sobre as relações estabelecidas historicamente
entre a instituição da profissão de dentista e a separação das práticas dentárias e médicas,
Warmling (2009)6, estudou as políticas de ensino da odontologia no Brasil, enquanto vertente
produtora de identidade profissional6. Interessou-lhe o modo como ocorreu a separação entre
o ensino da medicina e o ensino da odontologia no país. Procurou dar visibilidade à trama
política que envolveu a produção de um modo de compreender a saúde bucal. A ausência da
matéria de clínica dentária ou odontológica nas proposições curriculares iniciais marcou a
emergência do ensino da odontologia ao final do Império. Essa ausência assinalou um modo
de funcionamento as práticas discursivas da odontologia, no início do século XX. A clínica
odontológica se aproximou e até se confundiu com a técnica e com a prótese dentária. No
percurso de instituição das diretrizes curriculares, os modos de compreender e de atuar da
clínica odontológica foram estratéias que definiram identidade ao cirurgião-dentista
moderno32.

Considerações finais
As divergências encontradas entre os estudos históricos aqui analisados não estão situadas nos
dados históricos apresentados sobre a profissão. É o nível de análise que difere. A forma
como os dados históricos foram dispostos e interpretados demarcam não apenas diferenças
entre os estudos, mas entre o modo como se fortaleceram representações sociais sobre
identidades profissionais nos percursos históricos.
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Estudos clássicos da história da odontologia impuseram certa naturalização na compreensão
das práticas do dentista e da produção da identidade profissional. Tais estudos ao atribuírem à
evolução científica enquanto razão preponderante para a profissionalização priorizando a
descrição histórica factual dessa legitimação, perdem de vista por vezes o que venha a ser a
própria profissão, ou o modo como opera e como e porque foi constituída para assim operar.
Não se está privilegiando nesse tipo de análise o modelo profissional que se impôs dominante,
vigente, usual e comum, assumindo-se como dimensão inquestionável seu conteúdo
“científico” ou “positivo”.
Os estudos históricos que discutiram as práticas públicas odontológicas privilegiaram ou
deram maior visibilidade à crítica das coerências e/ou contradições das realidades sociais.
Estimularam uma compreensão de que uns modelos são melhores do que outros, uns se
sobrepõem aos outros, uns são mais científicos que outros. Nessa perspectiva, a saúde bucal
coletiva passaria ser entendida como o discurso mais moderno e, por isso mesmo, considerado
o mais evoluído, o modelo de eleição para a atualidade, a nova face da prática odontológica
pública.
Procedendo-se um afastamento das explicações históricas em que a disposição dos
acontecimentos históricos não está em direção a uma verdade única e superior. Os interesses
voltam-se para a forma como esse saber pôde ter se constituído historicamente, suas
condições de possibilidade, ou como foi colocado em prática em diferentes momentos e os
efeitos que produziu. Nesse modo de análise histórica as práticas odontológicas são
entendidas enquanto práticas biopolíticas — o corpo é uma realidade biopolítica; a medicina
é uma realidade biopolítica
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. O pressuposto de que a odontologia é uma prática moderna,

aparentemente óbvio ou inequívoco, é questionado nesse nível de análise histórica. Perguntase: como pôde ter se imposto essa maneira de compreender, lidar e por que não, produzir a
boca humana?
As técnicas e tecnologias que tomaram como seu objeto os dentes e eventualmente a boca não
são prerrogativas do cirurgião-dentista, profissão institucionalizada a partir do século XIX34.
Não há uma essência da profissão anterior a qualquer acontecimento histórico, pois esses se
estabeleceram circunscritos a espaços de poder político, jogos de verdade e relações de
poder/saber. Determinados campos de saber, e não outros se constituíram e tiveram forças
(poder) para se impor. Repensar a prática odontológica, com esse sentido, não é buscar os
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discursos mais corretos que se fizeram dela, mas estudar a constituição dos próprios discursos
em si, e buscar compreender de que modo representações sociais tem constituído as
identidades da profissão.
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“PELOURINHO”, UM ADOLESCENTE NEGRO E OS "JUSTICEIROS":
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS NAS REDES
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Resumo
O conceito sobre Direitos Humanos que circula nas redes sociais instigou o nosso Grupo de
Estudos e Pesquisa em Psicanálise, Educação e Representação Social (GEPPE- Rs) a
desenvolver este estudo. As discussões, os confrontos e antagonismos que acompanham os
(em) bates em torno da temática, presentes nos discursos de jovens, fizeram surgir a
necessidade de nos debruçarmos sobre o estudo das Representações Sociais (RS) sobre
Direitos Humanos que circulam nesses meios, mais especificamente no Facebook e Twitter.
Utilizamos como base para nossa investigação e análise um fato ocorrido no início de 2014,
na zona sul do Rio de Janeiro, onde um adolescente negro, suspeito de praticar assaltos, foi
agredido, desnudado e preso a um poste por um grupo que se autodenomina como justiceiros.
Tomamos como amostra, jovens com perfis no facebook e twitter, que comentavam as
postagens de fontes jornalísticas de grande repercussão nacional, contendo notícias sobre o
fato. O estudo das Representações Sociais nos dariam bases para entendermos as
aproximações e ou os distanciamentos com concepções de mundo que admitam o
reconhecimento do ser humano como um sujeito de direito, sobretudo, o direito à vida,
tomando como base o que pressupõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos na
sociedade contemporânea. Os pressupostos da pesquisa qualitativa nortearam a investigação e
a análise do discurso orientou a construção das reflexões apresentadas. Como referenciais
teóricos buscamos subsídios em Comparato (2005), Bobbio (2004) e Santos (2009) para a
discussão sobre Direitos Humanos na contemporaneidade. Moscovici (1978), Jodelet (1986) e
Matos Oliveira (2009) respaldaram a nossa discussão sobre representações sociais e mídia.
2082

Assim, as representações sociais sobre Direitos Humanos identificadas nesses cenários,
apontam para a aderência a pressupostos e visões de mundo que potencializam a cultura da
violência, minimizam o papel da justiça e da presença do Estado de Direito, além de existir
uma “louvação” a armamentos, repressão policial e à morte do outro.
Palavras-chave: Representações Sociais, direitos humanos e redes sociais.

Introdução
Inquietações e preocupações mais atuais, emergidas no Grupo de Estudos e Pesquisa em
Psicanálise, Educação e Representação Social (GEPPE- Rs) a partir da constatação dos
conflitos, antagonismos e confrontos sobre o conceito de Direitos Humanos que o uso das
redes sociais tem evidenciado, fizeram surgir a necessidade de nos debruçarmos sobre o
estudo das Representações Sociais (RS) sobre Direitos Humanos que circulam nesses meios,
mais especificamente no Facebook e Twitter. Para tanto, tomou-se como base para nossa
investigação e análise um fato ocorrido no último dia do mês de Janeiro de 2014, na zona sul
do Rio de Janeiro, que teve grande repercussão e ocupou os espaços da grande mídia nacional
(virtual, impressa e televisiva), no qual um adolescente negro, suspeito de praticar assalto, foi
desnudado e amarrado em um poste com uma coleira de aço (trava de bicicleta) presa ao
pescoço, espancado e teve uma de suas orelhas decepada por um grupo de jovens que se
autodenomina, os justiceiros!
Foi dentro desse contexto que sentimos a necessidade de nos aproximarmos dos discursos
circulantes na rede, a partir da polêmica instaurada e da elucidação de práticas discursivas que
nos chamavam atenção, considerando os elementos diversos e inquietantes que vieram à tona.
O estudo das Representações Sociais que internautas, usuários do facebook e twitter, têm
sobre direitos humanos, nos dariam bases para entendermos melhor os sentidos e os
significados elaborados acerca das suas aproximações e ou dos distanciamentos com
concepções de mundo e de sociedade que admitam o reconhecimento do ser humano como
um sujeito de direito, sobretudo, o direito à vida, tomando como base o que pressupõe a
Declaração Universal dos Direitos Humanos na sociedade contemporânea.
Para desenvolver o estudo, tomamos como referência os pressupostos da pesquisa qualitativa,
considerando que nesse paradigma os procedimentos para a coleta de dados, a partir do
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contato com vivências, ideias e práticas, permitem uma relação com o local de estudo e com
os sujeitos envolvidos (LUDKE e ANDRÉ, 1986). Tomamos como amostra, jovens, com
perfis no facebook e twitter, que comentavam as postagens de fontes jornalísticas de grande
repercussão nacional, contendo notícias sobre o fato. A análise do discurso norteou a
construção das reflexões aqui apresentadas.

Direitos humanos e humanos direitos
As transformações tecnológicas e de comportamentos sociais, intensificaram a consciência
universal dos Direitos Humanos na sociedade contemporânea. O movimento em prol dos
Direitos Humanos parte do princípio de que todos os seres humanos são iguais em dignidade e
dessa forma devem ter acesso aos mesmos direitos, sendo igualmente respeitados.
Pressupondo que este direito constitui-se como verdade única e inquestionável.
A trajetória dos Direitos Humanos no Brasil se fortalece como política de Estado a partir da
Constituição de 1988 e como referência central a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que desencadeou transformações sociais, cujo pressuposto maior é a democracia.
Enfatiza em seu primeiro artigo que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e direito” (ONU, 1948), o que assegura em um regime de direito democrático, a
autonomia dos indivíduos, promoção e garantia dos direitos anunciados no referido
documento. Entretanto, de acordo com a concepção político-ideológica que se tenha, o
conceito de direitos humanos pode variar, não havendo uma maneira única de defini-lo.
De maneira geral, consideramos que os Direitos Humanos são direitos comuns a todos os
seres humanos, sem distinção de raça, nacionalidade, sexo, etnia, nacionalidade, orientação
sexual, nível socioeconômico, religião, instrução, opinião política e julgamento moral, e que
têm como pressuposto fundamental, o direito à vida. “É o reconhecimento universal de que,
em razão dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social,
grupo religioso ou nação – pode afirmar-se superior aos demais” (COMPARATO, 2005,
p.05).
Almeida (1999), afirma que os direitos humanos são constituídos por um conjunto de valores
consagrados em instrumentos jurídicos internacionais ou nacionais “destinados a fazer
respeitar e concretizar as condições de vida que possibilitem a todo ser humano manter e
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desenvolver suas qualidades peculiares de inteligência, dignidade e consciência, e permitir a
satisfação de suas necessidades materiais e espirituais” (p. 24). Os direitos humanos não são
um dado da natureza! São direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, decorrentes
de lutas em defesa de liberdade, contra abusos do poder e de forma gradual (BOBBIO, 2004).

Em uma perspectiva multicultural, Santos (2009) não coaduna com a ideia dos Direitos
Humanos como Universais na sua aplicação, pois considera que um dos principais obstáculos
para que tais direitos sejam concretizados se revela no conflito “Sociedade X Estado X
Globalização”. De um lado estão as questões culturais e do outro, as disputas ideológicas e os
interesses hegemônicos de forma acentuada, o que contribui para o processo de exclusão. O
autor toma como exemplo os modos comunitários arraigados por possibilidades de viver não
hegemonicamente, e que muitas vezes são invisibilizados pela absolutização da igualdade.
“Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito de
sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2009, p. 18). Para o
autor, o multiculturalismo progressista implica que o princípio da igualdade seja vivenciado
em sintonia com o reconhecimento da diferença.
A não efetivação do princípio da igualdade, relacionada à lógica do capitalismo e da
globalização neoliberal, enseja a má distribuição de renda, provocando a desigualdade social,
que gera a distribuição desigual, agravada pelas mazelas a ela relacionadas, gerando situações
de exclusão social. Santos (2009, p.34), aponta a possibilidade de “preencher as lacunas
encontradas em uma dada cultura com contribuições de outras na direção de uma concepção
multicultural dos Direitos Humanos”, onde as condições para que o diálogo intercultural seja
possível, ou seja, uma ‘hermenêutica diatópica’. As culturas se reconheceriam como
incompletas, e desta forma, mesmo não almejando a completude, ampliariam a consciência de
respeito ao outro.
A consolidação dos Direitos Humanos se faz pela igualdade nas oportunidades e
concretização da ideia de justiça social, que busque superar efetivamente as condições que
geram a exclusão, oportunizando o sujeito a exercer a cidadania de forma digna, dando ênfase
à pessoa humana.
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Representações sociais, direitos humanos e o espaço midiático
Desde a invenção da grande teoria, proposta por Moscovici (1978), na obra La Psychanalyse,
son image et son publique, que a comunicação é elemento intrínseco das representações
socais. Na contemporaneidade, os meios de comunicação de massa se constituem como fortes
veículos de difusão e de circulação de representações sociais. Segundo Matos Oliveira (2009,
p. 214), “essa explosão da mídia nos incita a discutir o espaço que essa tem ocupado na
constituição das relações sociais”. Por tal motivo, realizar um estudo sobre os discursos da
juventude que circulam nas redes sociais, sob a ótica das Representações Sociais, poderá
apontar respostas sobre como determinados grupos concebem os direitos humanos e como
este objeto vem sendo tratado, bem como, as consequências dessa representação para o
desenvolvimento das práticas instauradas.
Para Moscovici (1978), toda representação social se estrutura no tripé: informação, imagem e
atitude. A informação diz respeito à organização dos conhecimentos que o grupo tem do
objeto social; a imagem, que se projeta a partir da informação, corresponde a ideia que se faz
desse objeto associada a um conteúdo selecionado e preciso sobre ele; e, a atitude, se
configura como uma dimensão em que a representação social fornece a orientação para a
ação.
Diante disso, é possível dizer que as redes sociais não se configuram apenas como espaço
virtual de divulgação, difusão e propagação de ideias, mas como lugar que orienta práticas
sociais. Como qualquer mídia, “os discursos por ela tornados visíveis participam de um
processo constante de construção da realidade dos indivíduos, sustenta formas de pensar e
agir dos sujeitos sociais, constrói verdades, fabrica estereótipos, controla a opinião pública e
faz gerar nas pessoas e nos grupos o sentimento de pertença [...]” (MATOS OLIVEIRA,
2009, p. 2014). É certo que neste espaço midiático são os sujeitos que postam, validam,
concordam ou não, comentam e replicam as ideias, criando assim uma rede de informações
que trazem em seu bojo valores, histórias, saberes de diferentes atores sociais e que
subliminarmente, vão se constituindo em representações sociais. Estas, conforme afirma
Jodelet (1986), possuem a propriedade de interação entre o sensível e a ideia, entre a
percepção e o conceito. Assim, a formação das representações sociais está ligada às
informações que circulam sobre determinado objeto ou fenômeno social.
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De acordo com Pinto (2009), as condições de produção e circulação das representações
sociais possuem seus referenciais na cultura, na linguagem, na comunicação e na sociedade;
logo, diz da relação estabelecida entre o contexto sócio-histórico e o aparecimento e a
propagação das representações sociais. Nesse sentido, os jovens produzem e reproduzem
informações que expressam uma ideia quando postam fotos, vídeos, comentários sobre
questões refrentes aos direitos humanos, construindo assim, uma consciência subjetiva nos
espaços sociais.

Direitos humanos em questão: a circulação dos discursos da juventude nas redes sociais
Tomando o episódio ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, no mês de janeiro deste ano e a
leitura da fala de um dos jovens "justiceiros", branco e de classe média, ao explicar a sua ação
naquela noite, é possível identificar uma compreensão enviesada sobre os Direitos Humanos.
Eis sua afirmação: "A gente sai em uma ronda para procurar esses criminosos. A gente bate,
dá uma lição de moral, impõe respeito em cima deles e depois libera, é como se nós fossemos
os policiais do bairro" (declaração dada ao programa Fantástico, TV Globo, em fevereiro de
2014). Nesse episódio, emergiu o pensamento/sentimento de uma parte da sociedade apoiando
as ações desses "justiceiros", refletindo uma “relação histórica de segregação que vem desde a
escravidão” (GOMES, 2014). Foi com essa vertente que representações sociais sobre direitos
humanos vieram à tona; a aderência dos discursos com a perspectiva de que é correto “fazer
justiça com as próprias mãos” nos trouxe a constatação de que as RS identificadas são
afinadas com a naturalização da violência, com movimentos reacionários e práticas
conservadoras que ameaçam avanços conquistados nas últimas décadas, sobretudo dos grupos
minoritários historicamente excluídos e às margens da condição de serem sujeitos de direitos,
de fato!
As assertivas, amplamente divulgadas nas redes sociais, tais como: "se tiver com peninha,
leve para casa", "bandido bom, é bandido morto", estão contidas nos discursos manifestados e
com mais amplitude em perfis de jovens de classe média, revelando que há no Brasil um
conceito de sociedade inimiga que “explica como o povo brasileiro vive de forma altamente
segmentada, apesar de todo o avanço dos últimos anos, e que parte da população não
compreende que a pobreza e a violência são resultantes de injustiças estruturais" (GOMES,
2014, p.2).
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O resultado de uma pesquisa recente, realizada nos dias 13 e 14 de Fevereiro pela organização
Geledés Instituto da Mulher Negra, revela que 79% da população carioca afirmam que os
justiceiros agiram mal! Entretanto, esse juízo de valor não aparece com a mesma proporção
nos comentários dos usuários jovens das redes sociais, principalmente quando a fonte das
notícias é vinculada nos jornais online ligados a fortes organizações que centralizam o poder
midiático nacional, a exemplo o jornal Folha de São Paulo! As representações sociais que
aparecem são marcadas pela intolerância e apoiam as práticas violentas. O perfil dos sujeitos
indica que pertencem a grupos sociais mais abastados e representantes da classe dominante no
país. Eis alguns indicativos: são brancos, tem nível superior e tem renda mensal acima de dez
salários mínimos (GELEDES, 2014).
Tanto no Facebook quanto no Twitter, além das centenas de comentários após algumas
matérias jornalísticas sobre o uso do “pelourinho pós-moderno” (ROMÃO, 2014), as RS
sobre Direitos Humanos relativizam-se quando aparece a “legítima defesa” como parâmetro;
argumento esse que está estreitamente ligado à “inoperância” do Estado, no que se refere à
segurança dos “cidadãos de bem”. Eis algumas falas: “não eh barbárie, só eh autodefesa
preventiva da sociedade contra vagabundo!#justiceiros” [sic] (Jovem1). “Em 1 dia prenderam
14 dos tais "justiceiros". Já os marginais que MORAM nas praças do Flamengo e
assaltam/agridem inocentes há ANOS, nada!” (Jovem2). “Aliás, no Rio de Janeiro bandido
tem zona e bate ponto todo dia no mesmo local. Só não prende quem não quer. Avante,
Justiceiros de moto” (Jovem3).
Questões sociais, culturais, educacionais, econômicas, bem como questões étnicas, são
tratadas com ironia, cinismo e uma raiva contida que emerge em toda a sua virulência, em
discursos que tratam os Direitos Humanos, como o “direito dos manos”, relacionando-os com
a impunidade e morosidade da Justiça brasileira. Ridicularizam aqueles que defendem o
direito de todos em apresentar sua defesa, quando afirmam: “[...] qualquer um que responder
com violência aos 'negros, pobres e excluídos da sociedade' é visto como burguês e opressor.
Essa é uma lógica ridícula! Na boca de quem defende veementemente o ladrão, as vítimas da
violência são eles e não quem é agredido”.

(In) Conclusões
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As representações expressas nos discursos de jovens em Redes Sociais (Facebook e Twitter),
assim como em toda mídia virtual (alguns sites, revistas e jornais on-line), revelam um
sensível aumento da indiferença em relação aos menos favorecidos, ao mesmo tempo em que
diminui o interesse em buscar alternativas que possam diminuir ou mesmo eliminar os
elementos responsáveis pelo distanciamento abismal entre pobres e ricos (distribuição
equitativa de renda; oportunidades isonômicas independente de classe, cor ou gênero em
todos os níveis etc.).
Nessa conjuntura, o retorno à concepção de “hermenêutica diatópica” de Santos (2009), na
qual a relação humana se dá no multicampo cultural, estabelecendo os elos que devem
sustentar/redimensionar as tensões que estão subjacentes na inter-relação Sociedade - Estado
– Globalização, tomando a concepção de ser humano enquanto pessoa que está imersa em
múltiplas relações num contínuo processo de construção da sua subjetividade e identidade, é
uma necessidade!
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO PORTUGUÊS (VARIANTE BRASILEIRA)
ENTRE EXAMINANDOS DO CELPE-BRAS
CIELO, Betânia Monteiro1 - UMESP
VILLAS BÔAS, Lúcia Pintor Santiso2 - UMESP

Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar as representações sociais da língua portuguesa que
circulam entre os estrangeiros que prestam a prova de proficiência CELPE-Bras, exame
instituído pelo governo brasileiro para avaliar a proficiência nessa língua. O estudo foi
apoiado, sobretudo, na perspectiva psicossocial das representações sociais de Serge
Moscovici complementada pela visão dialógica de Ivana Marková, e colheu dados por meio
de questionário contendo questões abertas, fechadas e de associação livre aplicado a 95
respondentes. As perguntas orientadoras foram: 1) Quais as representações sociais que o
estrangeiro candidato ao exame CELPE-Bras tem da língua portuguesa? 2) As motivações
para a vinda ao Brasil e para realizar o exame CELPE-Bras impactam as representações
sociais da língua? 3) Essas representações sociais são influenciadas de acordo com a “matriz
cultural” de origem do examinando? As análises indicam que há uma tendência a repetiremse, para a língua, os conteúdos estereotipados da cultura, tanto entre estrangeiros latinoamericanos como entre os pertencentes a outras matrizes culturais, independentemente de
suas motivações de aprendizado.
Palavras-chave: Português como Língua Estrangeira, Representações Sociais, CELPE-Bras.

Introdução e fundamentação teórica
Comprovadamente, o aprendizado de uma língua estrangeira pode ser influenciado pela
representação social que se tem da mesma (CASTELLOTI & MOORE, 2002), daí ser
relevante descobrir quais as representações que os estrangeiros têm do português como língua
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estrangeira (PLE) uma vez que esse conhecimento pode impactar na formação de professores
de PLE e em sua prática didática.
Para fazer esta análise, este trabalho apoia-se na teoria das representações sociais conforme
proposta por Serge Moscovici no campo dos estudos psicossociais, complementada pela
perspectiva dialógica de Ivana Marková. Na definição clássica dada por Denise Jodelet, as
representações sociais são “uma forma de conhecimento socialmente elaborado e
compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade
comum a um conjunto social" (2001, p. 4), simultaneamente “o produto e o processo de uma
atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e da elaboração psicológica e
social da realidade” (JODELET, 2001, p. 5). Representar é significar, construir sentido, criar a
realidade do mundo por meio dos processos mentais. Segundo Moscovici (2011), a
construção da realidade social é influenciada e influencia a própria forma de pensar do
indivíduo. Durante a formação do sujeito, a sociedade à qual pertence vai sendo por ele
absorvida, e as informações, o conhecimento que ele possuirá, dependerão da sua assimilação
das representações circulantes. Representar é a tentativa do self de tornar familiar o que ainda
lhe é desconhecido.
Ivana Marková, em sua busca por uma teoria do conhecimento social baseada na mudança,
encontrou na teoria das representações sociais e na epistemologia dialógica um caminho para
esse estudo. Ela postula que a dialogicidade é “uma ontologia da mente humana” (2006, p.
128), portanto, que o pensamento e a comunicação são dialógicos por natureza, não podendo
a dialogicidade ser ignorada nos estudos sociais. Ela conceitua o termo dialogicidade como
sendo “a capacidade da mente de conceber, criar e comunicar sobre as realidades sociais em
termos do Alter-Ego” (idem, p. 137). A dialogicidade cria a identidade: nós nos constituímos
indivíduos em relação aos grupos a que pertencemos, e nos comportamos de acordo com o
Alter com o qual nos relacionamos no tempo. Somos diferentes dependendo do grupo em que
nos encontramos. Para Marková (2006), O Ego e o Alter não são entidades independentes
uma da outra, têm que ser tomadas em conjunto, mas ao mesmo tempo, não podem se fundir
anulando o self. O Eu deve permanecer forte, orientado, assumindo sua responsabilidade e seu
compromisso no processo de comunicação, sob pena de pagar o preço da crise da identidade
que estrangeiriza o ser em seu próprio habitat.
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Metodologia
Este estudo empregou um questionário constando de 17 perguntas abertas e fechadas aplicado
ao grupo de estrangeiros que prestaram o exame CELPE-Bras na edição ocorrida em outubro
de 2012, em um posto aplicador localizado em uma IES da Grande São Paulo. As perguntas
foram estruturadas de forma a construir quatro eixos de informações: Perfil, representações
sociais da língua, motivações da aprendizagem, processo de ensino/aprendizagem. Foram
distribuídos 120 questionários, dos quais 95 retornaram preenchidos. Estes foram divididos
em dois grupos: Grupo 1) 28 estrangeiros com línguas maternas que não o espanhol e Grupo
2) 67 estrangeiros cuja língua materna é o espanhol. A escolha da língua materna como
característica para dividir os grupos foi por haver no meio acadêmico um debate sobre se a
proximidade entre o espanhol e o português demandaria uma metodologia de ensino
diferenciada para alunos hispanofalantes. Cogita-se, inclusive, se essa não seria uma vertente
específica do ensino de PLE e reconhece-se que os erros persistentes e característicos
decorrentes da proximidade dessas línguas devem ser abordados como pontos críticos para a
aprendizagem (GRANNIER & CARVALHO, 2003). A análise das respostas foi realizada de
forma distinta, usando a metodologia de Análise de Conteúdo (FRANCO, 2008) e usando
ainda programas informatizados (EVOC e ALCESTE).
A primeira parte do questionário (perguntas 10 e 11) valeu-se da técnica da evocação livre,
para identificar o universo semântico do estrangeiro a respeito da língua portuguesa. Nessa
parte solicitou-se ao respondente que escrevesse quatro coisas que lhe vinham à cabeça
quando pensava a respeito da língua portuguesa e qual delas era a mais importante. Obteve-se
uma lista com 227 palavras (370 contando-se as palavras que apareceram mais de uma vez),
compiladas em um corpus submetido ao software Ensemble de Programmes Permettant
L’analyse des Évocations (EVOC), desenvolvido em 1997 por Pierre Vergès (MOREIRA,
CAMARGO, JESUÍNO e NÓBREGA, 2005; VILLAS BÔAS, 2010). Cruzando os dados
referentes à frequência e à posição em que a palavra foi evocada obteve-se um quadro com
quatro quadrantes. A seguir, os dados das perguntas 12 e 13, e 14 e 15 foram processados pelo
software Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE),
que faz uma leitura do texto, criando elementos chamados de ”unidades de contexto
elementar” de acordo com a semelhança no conteúdo dos enunciados baseada na frequência
dos termos do vocabulário. (VILLAS BÔAS, 2010).
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Análise dos Dados
As palavras evocadas foram divididas em três grupos. No primeiro, a língua é vista como um
objeto estruturado, do qual se elencam qualidades e características por meio de adjetivação.
A língua portuguesa é tida como bonita e difícil (e não bonita e fácil, como na hipótese inicial
deste trabalho), e como muito semelhante ao português. Um segundo grupo atribui à língua
um status de objeto necessário, do qual o estrangeiro precisa se apropriar para fins práticos
como comunicar-se, morar ou trabalhar, a palavra importante apareceu no quarto quadrante
do programa EVOC, seguida pela palavra necessária. De fato, a maioria dos estrangeiros
nesta pesquisa disse estar no Brasil para estudar e/ou trabalhar, e por isso, tanto a palavra
trabalho como a palavra estudo apareceram com muita frequência e centralidade nos
quadrantes do EVOC. No terceiro grupo é clara a percepção da língua como parte da cultura.
Nos resultados do EVOC, houve alta frequência das palavras praia, carnaval, samba e
futebol, aspectos estereotipados da cultura brasileira. Também apareceram as palavras alegre
rica, sensual, bonita, divertida, elegante, misteriosa, que parecem ser personificações
refletindo, na verdade, as representações sociais sobre a gente brasileira.
A palavra Brasil foi evocada 19 vezes, onze delas em primeiro lugar, pois os estrangeiros
estavam discorrendo sobre a língua em situação de imersão no próprio país. Portugal foi
evocada onze vezes (seis em primeiro lugar), majoritariamente por candidatos europeus. Com
alta frequência e importância nos resultados do EVOC, música foi mencionada 12 vezes, e na
análise das respostas corridas, percebe-se que a beleza da língua está ligada ao seu som,
principalmente para os não hispânicos.
As análises feitas com o software ALCESTE confirmam essas categorias. Na análise em
conjunto das perguntas 12 “Para você, o que significa a língua portuguesa?” e 13 “Como você
descreve o idioma português?”, a língua portuguesa por um lado é vista como um objeto belo,
complicado, parecido e ao mesmo tempo diferente; um idioma de gramática complicada,
difícil, porém com uma pronúncia, um som, lindo. Uma segunda categoria de respostas
mostra que os estrangeiros representam a língua portuguesa como a língua da esperança,
ferramenta de apropriação que possibilita a ação no mundo, necessária para vencer desafios e
aproveitar a oportunidade que o Brasil oferece. E há ainda uma terceira classe que mostra a
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língua como elemento cultural, ferramenta que abre portas e janelas para a imersão no mundo
do Outro.

Para analisar as motivações dos estrangeiros para o aprendizado de português e a realização
do exame CELPE-Bras, e seu impacto nas representações sociais da língua portuguesa
submeteram-se ao programa ALCESTE as respostas às perguntas 14 e 15 do questionário:
“Como e quando entrou em contato com a língua? Já fez algum curso de português antes? Por
quanto tempo?” e “Por que você está prestando o exame CELPE-Bras?”, e foi feita a análise
do conteúdo das respostas à pergunta 9, “Por que você está no Brasil?”, mantendo-se a
divisão entre os grupos 1 e 2 de estrangeiros (língua materna outras ou língua materna
espanhol).
As diferenças mais notáveis entre os dois grupos foram as seguintes. Entre os estrangeiros que
vieram compulsoriamente, para acompanhar o cônjuge ou a trabalho, 36% estão no grupo 1 e
14% no grupo 2 (ainda assim, metade desses hispanofalantes eram espanhóis cuja matriz
cultural é europeia). Ou seja, os latino-americanos, principalmente os bolivianos, vêm muito
mais à procura de novas oportunidades do que os outros estrangeiros de outras matrizes
culturais, literalmente, vêm “fazer o Brasil”. Em segundo lugar, percebeu-se que a língua foi
vista como bonita pelo dobro de respondentes cuja língua materna não era o espanhol. E em
terceiro lugar, como já se esperava, os respondentes cuja língua materna é o espanhol
disseram que a língua é muito parecida, reconhecendo que essa semelhança traz vantagens e
desvantagens. Devido à essa semelhança, os hispanofalantes, principalmente os bolivianos,
não veem a necessidade de fazer cursos formais de PLE. A quarta diferença decorrente de
matriz cultural é o fato dos latino-americanos não terem tocado em aspectos culturais ligados
à história da colonização brasileira.

Considerações Finais
O objetivo principal deste trabalho foi identificar as representações sociais que o estrangeiro
candidato ao CELPE-Bras tem da língua portuguesa para subsidiar o professor de PLE com
recursos que possibilitem um novo olhar para a sua prática, ao dotá-lo de informações a
respeito das representações sobre a língua portuguesa circulantes entre seus alunos. Para além
da esfera individual, outro benefício que o estudo das representações sociais pode trazer situa2095

se no nível político-econômico de países e nações. No presente caso, conhecer as
representações sociais que os estrangeiros têm da língua portuguesa pode ser útil para as
políticas públicas de propagação da língua. A difusão da língua portuguesa fortalece a
economia dos países lusófonos, direta e indiretamente, e tem sido preocupação estratégica
crescente dos últimos governos brasileiros.
Após a análise dos dados, os resultados puderam ser elencados em duas esferas positivas que
se sobrepõem. Por um lado, a língua portuguesa é vista como um objeto personificado, do
qual se elaboram representações esteticoafetivas ou ligadas ao processo mesmo de ensinoaprendizado (bonita, elegante, simpática, alegre e musical, difícil) e por outro é vista como
ferramenta que garante a inserção na nova cultura ou abre as portas em direção a um futuro
melhor. De maneira geral, ambos os níveis mostram ligações com representações sociais
altamente cristalizadas e estereotipadas atribuídas à cultura e ao povo brasileiro. Quanto aos
desafios para o aprendizado, nota-se a preocupação dos alunos com questões gramaticais mais
específicas, como o domínio das regras de acentuação e a pronúncia perfeita. O professor de
PLE necessita encarar essa demanda e definir sua linha de atuação, ou dando a ênfase
solicitada pelos alunos a essa questão estruturalista, ou explicando-lhes que o domínio correto
das regras de acentuação é menos relevante do que, por exemplo, o domínio dos diferentes
gêneros textuais para o bom desempenho no exame CELPE-Bras e nas atividades cotidianas.
Neste caso, é preciso por parte do professor de PLE o equilíbrio entre tratar a língua como
mera estrutura ou trata-la como instrumento para agir no mundo, nem tanto só valorizar os
seus aspectos discursivos e culturais e nem menosprezar os aspectos ditos “menores”,
gramaticais. Um dos caminhos que podem facilitar a prática do professor é privilegiar o que
os estrangeiros consideram positivo na língua portuguesa, trabalhando intensivamente com a
música e com a oralidade, por exemplo, que foram tão valorizadas por eles nesta pesquisa.
De maneira geral as representações da língua portuguesa, tanto quando ela é vista como
objeto, quando como ferramenta de apropriação de cultura, estavam fortemente ligadas a
elementos estereotipados da cultura e do povo brasileiros. Palavras como alegre, samba¸
futebol¸ praia, carnaval, representações altamente cristalizadas que circulam sobre o Brasil
tanto entre estrangeiros como entre brasileiros, remetem à imagem do brasileiro cordial de
Sérgio Buarque de Holanda, mais orientado pelas coisas do coração e da emoção e longe do
raciocínio e da civilidade. As coisas que não foram ditas também são reveladoras. A
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positividade das representações sociais dos estrangeiros em relação à língua portuguesa foi
expressiva e confirmada pela ausência da menção a termos como favela, drogas, tráfico,
violência, corrupção. Também não apareceram menções à religiosidade ou ao sincretismo
religioso. E também não apareceram menções a aspectos relacionados à alta cultura e
tecnologia que podem ser associados ao país sem medo de exagerar, como design,
arquitetura, medicina avançada, etc.
Esses resultados reforçam a responsabilidade do docente de PLE em um contexto de sala de
aula multicultural. Ele precisa estar atento às representações sociais circulantes em sala para
perceber se é necessário enriquecê-las ou não. É preciso ir além do estereotipado, do exótico e
do raro, buscando um ponto de equilíbrio entre a prática ufanista de elencar insistentemente as
modernidades ou superações tecnológicas brasileiras e o costume colonizado de apenas
ressaltar nossos problemas e defeitos.
Com esta pesquisa, consideramos ter lançado um novo olhar à língua portuguesa
enriquecendo e ressignificando as representações sociais que nós mesmos detemos tanto do
estrangeiro como da nossa língua materna e do povo brasileiro.
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A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO PROFESSOR BRASILEIRO NAS PÁGINAS
BRANCAS E AMARELAS DE VEJA E CARTACAPITAL
FREDERICO, Eloiza de Oliveira3 - UMESP
VILLAS BÔAS, Lúcia Pintor Santiso4 - UMESP

Resumo
Esta pesquisa fundamenta-se na perspectiva psicossocial da Teoria das Representações
Sociais, sistematizada por Serge Moscovici, Denise Jodelet e demais colaboradores, com o
objetivo de analisar como revistas informativas semanais (Veja e CartaCapital) representam
questões relacionadas ao professor. A temática, do ponto de vista teórico, justifica-se em face
do papel fundamental da mídia na sociedade contemporânea como difusora e produtora de
informações. Foram levantados produtos jornalísticos publicados, durante um ano, na maior
e mais importante revista semanal de informação do País (Veja) e em CartaCapital sobre
a temática ‘professor’ e suas variantes. O

único critério para seleção dos textos foi

que versassem sobre o professor brasileiro, independentemente do grau de ensino, sendo
incluídas reportagens, entrevistas e/ou artigos opinativos. Esta investigação abarca ainda
como recurso teórico-metodológico, o conceito de representações midiáticas conforme
elaborado por Sary Calonge. Entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013, foram analisados 79
produtos jornalísticos que indicaram que o professor é praticamente um “ser invisível” nas
pautas de reportagens e artigos desses veículos de comunicação. Professor para falar sobre
educação, só se for da área econômica. Nas poucas vezes em que é mencionado ou até
aparece com algum destaque, percebe-se o uso de estereótipos e clichês, o que aponta a
existência de um discurso naturalizado na mídia que ora o aponta como vilão, ora o trata
como vítima das circunstâncias que permeiam a situação atual da Educação no Brasil.
Palavras-chave: Representação Social, Representações Midiáticas, Veja, CartaCapital,
Professor.
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Professora orientadora do programa de Pós-Graduação em Educação da UMESP; Coordenadora do Centro Internacional de
Estudos em Representações Sociais e Subjetividades _ Educação (CIERS-ed)
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Introdução
Os meios de comunicação, em particular as revistas semanais informativas, têm se
evidenciado como um campo de pesquisa sobre a construção das representações sociais, como
indicam estudos de autores como Ordaz & Vala (1998), Jovchelovitch (2000), Swain (2001),
Camargo & Barbará (2004), entre outros. Ao folhearmos as páginas dos jornais e revistas
somos interpelados por percepções que se apresentam como “corretas ou verdadeiras” do
mundo em que vivemos, pois a mídia é responsável pela ampliação do mundo social e do
que nele ocorre. Não se encontra neutralidade ou imparcialidade nas notícias veiculadas,
visto que são acompanhadas de uma indissociável interpretação do mundo, implícita ou
explícita.

Calonge (2001) aponta produtos jornalísticos como entrevistas, reportagens,

caricaturas, anúncios, editoriais entre outros conteúdos veiculados pela chamada grande
imprensa, como “(...) os elementos políticos, ideológicos e intersubjetivos desempenharão um
papel decisivo na modalidade cognitiva do discurso”(p. 16) sistematizando um estudo para
identificar as Representações Midiáticas (RM), no qual nos basearemos.
A partir desse referencial, duas questões principais nortearam este estudo, quais sejam: como
as revistas informativas, Veja e CartaCapital, representam o professor? Veículos de
comunicação, com diferentes linhas editorais, constroem imagens divergentes ou semelhantes
do professor brasileiro? Compreender como a mídia representa o professor é uma forma de
refletir e entender os elementos que contribuem para que os profissionais construam suas
identidades sendo que são muitos os estudos que apontam este papel de formador de
identidade dos meios de comunicação como, por exemplo, os de Hall (2002), Kellner (2001) e
Calonge (2006):
“[...] As dimensões espaciais e temporais são mediadas pela imprensa
e enriquecem o pensamento social pela imprensa. Se for correto que a
função essencial dos meios de comunicação é a intermediação,
também é certo que a mídia constitui-se num guia de opinião, de
significação que enrique o pensamento social.”. (CALONGE, 2006.
p.79).
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Sob esta perspectiva, esta pesquisa visa refletir sobre o modo como duas das mais
significativas revistas informativas semanais representam, difundem e propagam os conceitos
acerca do professor brasileiro. Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa
documental, com abordagem qualitativa, em que foram levantados 79 produtos jornalísticos
publicados, entre janeiro de 2012 e janeiro de 2013, em Veja e CartaCapital - sobre
a temática ‘professor’. Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica tendo por eixo a
articulação das temáticas mídia, educação e teoria das representações sociais (TRS);
posteriormente, uma pesquisa empírica foi realizada por meio dos arquivos eletrônicos
da revista Veja e CartaCapital, acessados via internet, bem como por meio de exemplares
impressos, principalmente da CartaCapital que só disponibiliza integralmente e de forma
estruturada o acervo na plataforma digital para assinantes. O critério para seleção foi que os
textos versassem sobre professor (es /as) e suas variantes (docente(s),educador/a (es/as) ou
mestre(s)) , nos gêneros jornalísticos informativo e opinativo.

Aspectos teórico-metodológicos
Tendo como propósito analisar as representações sociais do professor brasileiro em duas das
mais importantes revistas informativas do País, Carta Capital e Veja entendida em suas
formas mais amplas e não somente circunscrita às questões escolares, foram selecionados e
analisados 291 produtos jornalísticos advindos de 73 edições, publicadas de janeiro de 2012 a
janeiro de 2013. CartaCapital e Veja foram selecionadas como fonte documental por sua
representatividade no gênero das revistas semanais e pela dimensão de sua circulação e
cobertura, que justificam a importância de compreender as representações sociais que nelas
circulam sobre o professor brasileiro ( objeto social) e, de forma mais abrangente, sinalizam o
conceito sobre Educação veiculado por essas publicações. CartaCapital e Veja são veículos
com valores ideológicos distintos, portanto, possuem linhas editoriais diferentes entre si conforme explicitado no decorrer deste trabalho. Diante das histórias dos dois veículos, de
suas linhas editoriais antagônicas e até por causa destas divergências ideológicas, as duas
publicações foram selecionadas como objetos desta investigação. Afinal, ambos os
semanários encontram-se em momentos peculiares de suas trajetórias: Veja completou em
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2013 quarenta e cinco anos de fundação, enquanto CartaCapital comemora 20 anos em 2014.
O único critério para seleção inicial dos textos foi que versassem sobre o professor brasileiro
(Ensino

Básico,

Fundamental,

Superior

ou

de

Pós-Graduação),

sendo incluídas reportagens, entrevistas ou artigos opinativos. Duas questões estimularam e
nortearam esta investigação: como as revistas informativas Veja e CartaCapital representam o
professor? Veículos de comunicação, com diferentes linhas editoriais5, constroem imagens
divergentes ou semelhantes do professor brasileiro? Para respondê-las, sintetizamos, a seguir,
quatro etapas do percurso metodológico:

Quadro - Síntese do Percurso Metodológico
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É importante salientar que este percurso metodológico não se constitui em um método
estanque para compreender as representações sociais do discurso midiático de toda a mídia
impressa, mas serve como um suporte importante para a investigação e análise de como as
revistas Veja e CartaCapital se apropriam da identidade do professor brasileiro e assim
perspectivar o olhar da sociedade sobre o docente.

Análise
As revistas informativas, no caso Veja e CartaCapital, podem ser consideradas aparatos
técnicos de mediação simbólica que interferem na construção das interações sociais e das
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percepções que indivíduos e grupos têm de si mesmos e dos outros (Thompson, 2009).
Indivíduos e assuntos ganham relevância e são julgados, em maior ou menor grau, por sua
presença na pauta das revistas informativas semanais e por sua inserção em narrativas que
atribuem sentido à experiência social. Mas essas narrativas não são homogêneas. Pode haver
diferenças, e mesmo conflitos, entre valores e julgamentos dentro de um mesmo semanário,
assim como há variações na apreensão, compreensão e ativação dessas narrativas por parte do
leitor. Neste estudo, observam-se tais variações, principalmente se comparar uma revista com
a outra, conforme uma análise detalhada das categorias semânticas/lexicais (vide quadro
acima) que propiciaram a montagem de uma subcategoria temática da amostra investigada,
que se configuram como o fulcro das narrativas dos produtos jornalísticos. Estas unidades
textuais foram analisadas à luz de dois pilares da TRS – ancoragem e objetivação – expressos
na forma como a informação que se relaciona com o professor (categoria semântica) e na
forma como ela é veiculada (subcategoria temática). Constata-se que as revistas semanais
informativas Veja e CartaCapital, bem como seus leitores, têm representações sociais do
professor brasileiro de acordo com situações e conveniências. A representação daquele
professor que é objeto de pautas sobre a educação no Brasil está ancorada, principalmente, em
temáticas como a “Cultura do Desempenho” e “Formação de Professores” e objetivada em
palavras associativas como meritocracia e (des) preparo. Melhor, Mau professor,
Irresponsável, Incompetentes, Pernas de Pau, Raros, Bom, Acomodados, Desanimados,
Exaustos, Desinteressados, Despreparados, Medíocres, Fingidos, Omissos e Intelectuais. Os
adjetivos associados aos professores brasileiros, em sua grande maioria, não são elogiosos.
Percebe-se que há uma ancoragem em um discurso naturalizado na mídia, bem como na
sociedade, ao se observar que os leitores – inclusive docentes- concordam com estes adjetivos
nem sempre lisonjeiros. Das 18 palavras-associativas agrupadas nesta subcategoria temática
(Adjetivações), 17 foram localizadas nas páginas de Veja. Esta investigação observou ainda
que as revistas Veja e CartaCapital não representaram o professor brasileiro a partir de uma
vocação inata, até porque as referências direta ao docente foram críticas duras e implacáveis.
Mas, há de se notar que, por vezes, no intuito de amenizar ataques tão contundentes ao
professor, alguns produtos jornalísticos lançaram mão de um discurso estereotipado, inserido
no senso comum de que a docência seria uma “profissão de fé”. Veja e Carta Capital
ancoraram sua escrita em um contexto Vocacional e objetivaram tal estratégia textual (06
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ocorrências em Veja) por meio de palavras-associativas como ‘talento’, ’saber’, ‘força de
vontade’, ’apaixonados’, ’postura’ e ‘orgulho’. A subcategoria semântica ‘Profissional’
aponta o antagonismo ideológico que se esperava quando da elegibilidade dos semanários.
Das seis categorias semânticas/lexicais desta pesquisa, a ‘Profissional’ é a única em que há
um número maior de palavras-associativas em CartaCapital (07) e não em Veja(01). Ancorada
em uma perspectiva de assuntos concernentes à carreira docente, esta subcategoria está
objetivada em palavras como ‘Carreira’, ’Greve’, ’Manifestação’, ’Carga de Trabalho’.
Durante o período desta investigação, houve a greve dos professores de 59 universidades
federais do País, que começou em 17 de maio de 2012 e terminou em 17 de Setembro de
2012. CartaCapital, por meio de artigos e uma matéria informativa, dedicou sete produtos
jornalísticos ao tema. Um número parco de produtos jornalísticos, também se levar em conta a
duração do movimento. Já Veja ignorou peremptoriamente o movimento grevista. Não
dedicou sequer uma linha sobre uma greve que durou quatro meses. Na subcategoria
semântica ‘Política/Econômica’ constatou-se que os produtos jornalísticos selecionados nas
duas revistas estão ancorados na temática salarial e objetivados em palavras associativas
como “remuneração”, “ganha pouco”, “bem pagos” e “mal pagos”, mas por vezes em
perspectivas ideológicas conflitantes. Veja e CartaCapital optaram por apresentar o campo
educacional por meio das planilhas e, consequentemente, representam o professor brasileiro
de forma numérica. Não há rosto, voz ou identidade própria. O docente é um ser invisível e
alijado das discussões de fundo sobre a educação nas páginas destes semanários, que são
ocupadas por profissionais afeitos ao “fetiche economicista6”, (SODRÉ, 2012, p.40).

Considerações Finais
A ausência de informações claras, transparentes e unificadas sobre a profissão docente
constitui-se em obstáculos, não apenas para a criação e execução de políticas públicas que
visem à valorização da carreira e – num espectro mais amplo - melhorar a educação no País;
dados dispersos, informações desencontradas e, consequentemente a ausência de discursos
6

CartaCapital artigo publicado em 15/08/2012 – p.40
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eminentemente pedagógicos permitem que profissionais de outras áreas do conhecimento,
mais atraentes e valorizadas socialmente, assumam o papel de protagonistas e experts do
campo educacional na mídia. Nesta pesquisa, observou-se também a quase onipresença de
economistas como fontes de entrevistas e/ou como signatários de artigos de opinião nestes
semanários. Os especialistas que aparecem nas páginas de Veja e CartaCapital compartilham
conceitos como o de avaliação de desempenho na educação, o que caracterizaria, de acordo
com o conceito moscoviciano, em uma representação homogênica acerca do professor,
obstaculizando ou desautorizando as vozes dissidentes. Os economistas assumiram de fato o
protagonismo na área educacional do país, mas não só na mídia: governos liderados por
partidos com perfis ideológicos distintos (pelo menos em suas fundações) – PT e PSDB –
indicaram ministros da Educação afinados com a área econômica e não oriundos das fileiras
de estudos educacionais. A questão proposta apontava para um suposto discurso naturalizado
sobre o professor da sociedade e, consequentemente da mídia A resposta à pergunta inicial
veio ao longo deste trabalho que mostra que as representações sociais do professor brasileiro,
ambivalentes em vários momentos, estampadas nas páginas de Veja e CartaCapital dão
suporte a um pensamento social. O docente em sala de aula é representado, negativamente,
por vezes apontado como o culpado dos problemas da educação no País. Já o professor
universitário brasileiro usado como fonte noticiosa é um apresentado como especialista, capaz
de gabaritar os produtos jornalísticos perante aos seus leitores. Percebe-se um sistema
organizado de significados, alimentado e retroalimentado pelo discurso midiático. Esta
circularidade da significação permite à sociedade construir e naturalizar um discurso acerca
do professor que se estabelece como o senso comum. Nesta pesquisa, constatou-se que não
apenas articulistas e jornalistas produziram um sistema de conhecimento e reconhecimento da
realidade do professor brasileiro, mas também o próprio docente de forma voluntária. Muitos
foram os leitores-professores que escreveram para validar as críticas empreendidas pelos
articulistas/jornalistas ao trabalho docente. Dessa forma, o próprio professor perpetua e
sustenta uma identidade, ou seja, uma representação social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE IDENTIDADE DOCENTE EM PAUTA:
ANÁLISE DAS NOTÍCIAS DE UM JORNAL BRASILEIRO

LIMA, Claudia Maria de – UNESP/Campus de São José do Rio Preto
SILVA, Analigia Miranda da – UNESP/Campus de Presidente Prudente7

Resumo
As questões em torno da profissionalização da docência e da busca por uma identidade
profissional daqueles que por ela se responsabilizam constituíram-se em problemáticas
importantes das reformas educacionais implementadas a partir da década de 1990. A
identidade profissional do professor, como processo individual e coletivo, em permanente
construção, resulta de suas vivências cotidianas, de suas representações e das interferências
oriundas do contexto social. Essas representações, que interferem na construção da identidade
do professor, são oriundas dos diversos discursos presentes em todos os segmentos da
sociedade, dentre esses, os da mídia. Diante dessas condições, este trabalho apresenta os
resultados de uma pesquisa que teve por objetivo geral identificar e analisar as representações
de uma mídia impressa, especificamente do jornal Folha de S. Paulo, sobre a identidade
docente. A pesquisa assumiu abordagem quanti-qualitativa com delineamento descritivoexplicativo. A coleta dos dados ocorreu durante os meses de setembro, outubro e novembro
de 2013, período em que foram coletados 308 textos jornalísticos sobre Educação publicados
no jornal estudado. Após a análise de conteúdo inicial foram identificados 26 textos que
abordavam o professor como temática principal e esses foram objeto de uma segunda análise
e classificação de categorias. Os resultados mostram que há uma prevalência de notícias
temporais, marcadas por um fato específico, no caso a greve de professores do município do
Rio de Janeiro e não há uma preocupação em abordar o contexto completo dos problemas que
desencadearam a greve. Os professores são apresentados como profissionais que não estão
preocupados com as aulas que seus alunos irão perder e não tem razão para tanta
reivindicação. Não há uma preocupação em retratar as dificuldades desse profissional e a luta
7
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que trava no dia a dia das escolas para tentar formar crianças e jovens brasileiros. Os
resultados nos mostram que o status atribuído ao docente é de um profissional desvalorizado,
excluído de conquistas e que não precisa/deve reivindicar melhores condições de trabalho.
Palavras-chave: Identidade docente. Jornal. Representação social.

Introdução
A partir da década de 1990 temos assistido a um conjunto de reformas educacionais em todos
os países do mundo. No Brasil, o avanço na universalização do acesso à educação básica
suscitou preocupações maiores em relação à qualidade da educação. O professor e sua
formação passaram a ser percebidos como elementos-chave da melhoria dessa qualidade. Em
meio a esse cenário, as questões em torno da profissionalização da docência e da busca por
uma identidade profissional daqueles que por ela se responsabilizam constituíram-se em
problemáticas importantes das reformas educacionais implementadas.

Mas como se constrói essa identidade profissional docente?
Pimenta (1997, p. 7) argumenta que a identidade profissional do
professor se constrói, pois, a partir da significação social da profissão
[...] constrói-se também, pelo significado que cada professor,
enquanto ator e autor, confere à atividade docente de situar-se no
mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida:
o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de relações com
outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e em outros
agrupamentos.

A identidade profissional do professor é, portanto, um processo individual e coletivo, em
permanente construção, resultante de suas vivências cotidianas, de suas representações e das
interferências oriundas do contexto social. Essas representações que interferem na construção
da identidade do professor resultam de um amálgama dos diversos discursos presentes em
todos os segmentos da sociedade, dentre esses, os da mídia.
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Compreender como se constrói essa identidade docente passa também pelo entendimento de
como os professores são representados pela mídia. Mas, a partir de onde pensar essas
representações?
A humanidade sempre teve a necessidade de compreender o mundo a sua volta, de buscar
explicações para o desconhecido. As explicações construídas pela humanidade interferem na
forma de nos posicionarmos em relação aos fatos cotidianos, na nossa forma de agir. Sobre
isso, Jodelet (2001, p.17) nos diz que
sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa
volta. Além de nos ajustarmos a ele, precisamos saber como nos
comportar, dominá-lo física ou intelectualmente, identificar e resolver
os problemas que se apresentam: por isso criamos representações.
Ao falarmos sobre representações buscamos fundamentos na Teoria das Representações
Sociais (MOSCOVICI, 2003). A escolha da referida teoria em uma pesquisa se justifica na
medida em que ela permite um amplo campo de análise para a compreensão do complexo
movimento de informações, valores, modelos, símbolos, desejos, normas e demandas que,
articuladas, circunscrevem o sentido do objeto para os sujeitos sociais, determinando suas
condutas e comunicações sobre o mesmo.
Fundamentando o conceito de representação social, temos que o seu pressuposto é que o
homem possui uma necessidade essencial de compreender e dar significado à realidade social
na qual está inserido e o faz, predominantemente, de modo coletivo, ou seja, a representação
social é uma construção do sujeito enquanto ser social. (MOSCOVICI, 2001). Ideias e
significações são estabelecidas a partir de construções e leituras da realidade social que o
sujeito vivencia no meio ao qual pertence. Segundo uma definição clássica elaborada por
Jodelet (2001, p.22), a representação social
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É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada,
com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada saber do
senso comum ou ainda saber ingênuo, natural essa forma de
conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico.
Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este
devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora
dos processos cognitivos e das interações sociais.
Tendo em vista que a representação social se constitui como produto e processo de uma
elaboração psicológica e social do real, designando uma forma de pensamento da sociedade
(JODELET, 2001), esta teoria se situa no campo dos estudos psicossociais e nos fornece
fundamentação para o estudo sobre o pensamento e as condutas de pessoas e os seus grupos.
Para Albuquerque (2005, p. 20), tal teoria,
[...] possibilita ao pesquisador apreender os elementos constituintes da
prática social, superar o caráter puramente analítico de seu trabalho e
identificar a gênese das condutas e das comunicações humanas. Em
consequência de sua natureza interpretativa, possibilita a observação
dos mais variados componentes da realidade individual e coletiva, na
qual estão expressos explícita ou implicitamente os resultados da ação
do homem em sociedade.
Moscovici (2003) nos diz que as representações sociais nascem e se desenvolvem na tensão
entre a subjetividade do sujeito e a necessidade de tornar familiar aquilo que lhe parece
estranho. Cria-se, então, um significado sobre a sua realidade social e, a partir daí,
convencionam-se os objetos de modo que possam ser classificados. Para tal autor,
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Quando tudo é dito e feito, as representações que nós fabricamos –
duma teoria científica, de uma nação, de um objeto, etc – são sempre o
resultado de um esforço constante de tornar comum e real algo que é
incomum (não-familiar), ou que nos dá um sentimento de nãofamiliaridade. (MOSCOVICI, 2003, p. 58)
Neste trabalho, temos o intuito de analisar as representações sociais da mídia sobre o ser
professor, em especial, sobre sua identidade docente. Para tanto, é essencial a noção da teoria
visando a compreensão do contexto educacional e, consequentemente, do ser professor.
Como a mídia exprime representações sociais e intervém em suas elaborações, conforme
Jodelet (2001) explica, abre caminhos para influências nas mentalidades, comportamentos e
atitudes. Para a autora, “as instâncias ou substitutos institucionais e as redes de comunicação
informais ou da mídia intervêm em sua elaboração, abrindo caminho a processos de influência
e até mesmo de manipulação social” (JODELET, 2001, p. 21).
Nessa perspectiva, as representações sociais podem refletir e divulgar o saber social que se
tem sobre o ser professor e
ao analisar as notícias veiculadas pela mídia, não se estaria apenas
apresentando as representações sociais acerca de um determinado
fenômeno [...], mas sim, acessando uma dimensão social relacionada à
produção de representações sociais. (GOETZ et al., 2008, p. 233).
Este saber social relaciona-se a sistemas de interpretação da realidade e circula publicamente
por meio da mídia e seus produtos. Assim, as informações divulgadas pela mídia não
apresentam neutralidade, mas abordam uma interpretação de elementos sociais.
Diante dessas condições, a presente pesquisa buscou identificar e analisar as representações
de uma mídia impressa, especificamente do jornal Folha de S. Paulo, sobre a identidade
docente.

Metodologia
A presente pesquisa é de abordagem quanti-qualitativa (GOLDENBERG, 2009), com
delineamento descritivo-explicativo (GIL, 2008).
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Procedimento de coleta dos dados
Ao longo de três meses (Setembro, Outubro e Novembro de 2013) foram coletadas todas as
notícias publicadas sobre Educação na versão impressa do jornal “Folha de S. Paulo”. Para
que a notícia fosse classificada como pertencente à área de Educação era necessário que o
texto publicado fizesse menção a um tema pertinente à área educacional, independente da
editoria em que fora publicado ou do conteúdo específico abordado. Destacamos que a
escolha do referidos jornal seguiu critérios de abrangência nacional e linha editorial de
maneira que pudéssemos obter um alcance diversificado de público-alvo da mídia em análise.
Após a coleta de todas as notícias que falavam sobre educação foi feita uma análise
preliminar, com leitura de todos os textos, de maneira a selecionar apenas aqueles que
tivessem como foco o professor, em qualquer um dos aspectos possíveis.
Dessa coleta foram obtidas 278 matérias sobre educação, sendo que dessas 26 abordavam sob
algum aspecto o professor (Tabela 1).

Procedimento da análise dos dados
A técnica da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1977) foi usada para a apreciação dos
dados, por ser um procedimento de pesquisa que se assenta na
Linguagem, aqui entendida, como uma construção real de toda a
sociedade como expressão da existência humana que, em diferentes
momentos históricos, elabora e desenvolve representações sociais no
dinamismo interacional que estabelece entre linguagem, pensamento e
ação. (FRANCO, 2003, p. 14)
Resultado e discussão
As 308 matérias analisadas da Folha de S. Paulo indicam que a temática “Educação” não é
pauta principal do jornal, e menos ainda quando se busca dentro dessa o assunto “professor”,
especificamente.
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Pudemos verificar na presente pesquisa que o tema Educação faz parte mais intensamente do
cotidiano do conteúdo jornalístico analisado apenas durante períodos considerados “quentes”
pela impressa, que retratavam uma situação esporádica e não corriqueira do tema.

Tabela 1. Publicação de matérias sobre Educação por mês de coleta na Folha de S. Paulo
Tema

Setembro

Outubro

Novembro

Educação

70

124

114

Organizado pelas autoras, 2014.

Das 308 matérias sobre educação, publicadas ao longo dos três meses pesquisados,
identificamos 26 que faziam menção ao professor, totalizando apenas 8,4% da amostra. Nesse
sentido, percebemos que o fluxo maior de textos ocorreu em outubro, no ápice da greve dos
professores da rede pública do município do Rio de Janeiro e de algumas ocorrências de greve
da USP.
Após a identificação das matérias sobre professor, procedemos a leitura e análise das mesmas
para que se pudesse compreender melhor como o professor é retratado pela mídia analisada.
Dos 26 textos publicados pelo jornal analisado, percebemos que há uma grande distância
entre o que acontece no cotidiano das escolas do país com o que ocupa as páginas
jornalísticas.
A Tabela 2 mostra dados que podem ser analisados como resultantes de alguns dos processos
sociais comuns aos mesmos que desencadeiam a baixa procura pelos cursos de licenciatura no
país: a desvalorização profissional e o baixo status atribuído ao professor pela sociedade.

Tabela 2. Reportagens que tiveram o professor como foco
Categorias

Setembro Outubro Novembro

Greve Rede Pública do RJ

2

7

-

Greve USP

2

5

-

Piso salarial

3

1

-

ENEM

-

-

1

Prática de ensino

-

-

1

Atitudes negativas

-

-

1
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USP- eleição Reitor

2

Despolitização do professor

1

Total

7

16

3

Organizado pelas autoras, 2014.

Quando nos aprofundamos no conteúdo dos textos jornalísticos, percebemos que o foco das
matérias sobre a greve dos professores da rede pública, que obtiveram maior frequência, por
exemplo, é no confronto político que se delineava naquele instante e não nas especificidades
das reivindicações dos docentes. Ou seja, pouco destaque foi dado ao que reivindicavam os
docentes e muito ao número de manifestantes presentes nos protestos, aos confrontos e à
ênfase da perda das aulas pelos alunos nos dias da paralisação. O leitor não informado sobre
as condições de trabalho dos professores no município do Rio de Janeiro, nem sobre as
questões subjacentes aos grupos divergentes nas políticas educacionais e partidárias do
contexto carioca, pode ter ficado com impressão de que a greve era apenas um ato
voluntarioso de um grupo de professores descontentes por que perderiam o que o jornal
indicava ser regalias de professor. Em nenhuma matéria houve menção às condições de
trabalho dos professores, ou mesmo informações que permitissem ao leitor compreender
melhor quem são esses docentes e como trabalham.
Podemos dizer que, dos dados analisados, há uma indicação do docente como um profissional
que só faz greve, está descontente com a carreira e não tem a profissão compreendida pelo
público em geral. E também, que só ocupa espaço nos meios de comunicação quando se
rebela as más condições de trabalho e se rebela.
Percebemos ainda que os dados não revelam uma atribuição de importância aos próprios
docentes para expressarem suas exigências, experiências ou realidades. Ou seja, os textos
jornalísticos analisados não buscam explicações na categoria profissional, mas sim no poder
público envolvido ou em especialistas8.

Considerações finais

8

Especialista nessa pesquisa foi caracterizado pelos dados da pesquisa como sendo o professor universitário que
possui uma formação mais ampla.
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Em se tratando da identidade docente, Lawn (2001) argumenta que os discursos que circulam
socialmente contribuem para produzir parte das condições necessárias à produção e à
regulação do docente ao definirem a categoria profissional docente como deve agir, quais suas
dificuldades e problemas.
Segundo Garcia, Hypolito e Vieira (2005) a identidade docente é negociada em meio a
múltiplas representações que veiculam discursos que ajudam a configurar políticas de verdade
sobre o que é ser professor. Os autores afirmam ainda que são diversos os veículos desses
discursos e as demandas oficiais penetram os jornais, os comentários educacionais veiculados
pela mídia, os periódicos especializados, etc.
Enunciados sobre a escola e os docentes são recorrentes e povoam o
universo simbólico acerca da educação, das instituições escolares e
dos seus agentes, autorizando expectativas e produzindo uma
demanda por determinado tipo de identidade. (GARCIA, HYPOLITO
e VIEIRA, 2003, p. 47)
Assim, os resultados da presente pesquisa nos mostram que é preciso ampliar o debate sobre
como o professor é retratado na mídia e o status atribuído por essa instituição a eles. Com
isso, talvez em algum momento, possamos ter em diferentes jornais uma visão mais próxima
do cotidiano dos professores em sua vida profissional.
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O USO DE IMAGENS E TEXTOS COMO ESTRATÉGIAS DE NATURALIZAÇÃO
DAS DESIGUALDADES: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A POBREZA
DENTRO DA MÍDIA JORNALÍSTICA

NERI, Bruna Clézia Madeira - UFRGS
NASCIMENTO, Francisca Denise Silva do - UFC

Resumo
A discussão a seguir versa sobre as estratégias de naturalização que são construídas dentro das
notícias de um jornal. Como ponto de partida, é tomada a hipótese de que as desigualdades
sociais são tratadas de forma diferenciada na constituição de uma notícia. Os fatos que o
jornal narra acabam por carregar ideologias que reificam determinadas situações e pessoas,
alimentando estereótipos e preconceitos. Este trabalho expõe categorias que servirão como
molde para o recorte do problema, dentre elas: A Pobreza, a Exclusão e a Desigualdade.
Buscando entender melhor o papel da mídia na elaboração das notícias, é feito um estudo das
conceituações sobre Ideologia, tema de central importância para a compreensão das
estratégias de naturalização aqui discutidas. Utiliza-se como base para esta apresentação a
metodologia da Análise Crítica do Discurso (ACD), aporte teórico que permite investigar
minuciosamente as notícias escolhidas para serem discutidas. São feitas também conexões
com a Teoria das Representações Sociais (TRS), cuja base se fundamenta na ideia de
construções simbólicas de formas da realidade que compõe a malha social, e aqui possibilita
a crítica ao discurso do jornal, cujas notícias trazem representações sobre o “ser pobre”, “ser
desigual” e “ser excluído”. Na análise propriamente dita, são averiguadas notícias veiculadas
pelo jornal cearense O Diário do Nordeste (Fortaleza-CE), fonte de dados que permite apontar
e debater as categorias propostas no início da explanação.
Palavras-chave: Ideologia, Desigualdade, Mídia, Representações Sociais, Jornal.

Introdução
O papel ideal da mídia é informar com parcimônia, entretanto, hoje, nos moldes em que ela
funciona, sua função pode ser diretamente comparada ao Tipo Ideal de Max Weber, um
conceito vazio que serve apenas para orientar as ações dentro do mundo real, mas que nem de
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longe dá conta do que acontece efetivamente. A mídia informa através de discursos
circunstanciais (GIL, 2002) que estão sempre envolvidos em contextos interpretativos muito
específicos e rodeados de produções simbólicas que alimentam e reproduzem um tipo de
poder (THOMPSON, 2012). Seguindo o referencial deste autor, pressupomos aqui a mídia
como uma legitimadora de ideologias que estabelecem relações de dominação.
Para alicerçar este trabalho, nos utilizaremos do jornal impresso como objeto de análise e
faremos uma categorização do corpus da pesquisa com o intuito de averiguar, dentro das
notícias, discursos que apontem nossa hipótese: a mídia naturaliza notícias sobre a pobreza e
as desigualdades sociais utilizando imagens e textos como estratégias para essa prática, que
defendemos ser ideológica. Inicialmente, são expostos os termos a serem trabalhados ao
longo do texto: Pobreza, Exclusão e Desigualdade são temas escorregadios e o senso comum
dissemina verdades parciais muito fáceis de serem adotadas. Será necessário, portanto,
delimitar quem são os “empobrecidos” habitantes das notícias que escolhemos.
Utilizaremos como viés crítico para a análise das notícias a Teoria das Representações
Sociais, visando investigar através dos discursos expostas em quatro notícias do Diário do
Nordeste, quem é o “pobre” veiculado pelo veículo midiático em questão. Para expor o
problema, é escolhida um tipo de mídia – a jornalística – assim, o objeto de estudo será o
jornal O Diário do Nordeste, mídia impressa de alcance estadual, informante diária de
notícias sobre a capital metropolitana – Fortaleza e também sobre o interior do Estado do
Ceará.

País rico é país sem pobreza, mas o Brasil é pobre de que?
Esta explanação começa delimitando o conceito de Desigualdade tendo como ponto de partida
o pressuposto de que não há pobreza apenas quando há falta de dinheiro. A condição
econômica é apenas uma dos vários componentes que delimitam a pobreza. Ao trata-la como
uma situação que extrapola as cercas do ‘socioeconômico’, passamos a adotar aqui uma visão
caracterizada por ausências simbólicas: ausência de poder, de atitude e, principalmente, de
conhecimento da própria cidadania.
A Pobreza, nos moldes que a conhecemos, seja nas ruas ou nos noticiários de TV, nos
hospitais lotados, presídios, manicômios, albergues ou favelas, está sempre nos comunicando
algo que não deixaremos passar de forma despercebida: vivemos num país desigual. Essa é a
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premissa básica para compreendermos a importância das categorizações acima registradas. O
slogan atual do nosso governo é “País Rico é País sem Pobreza” 9, mas, o que caracteriza essa
pobreza? A onda assistencialista que invadiu o governo brasileiro nos últimos anos tem
trazido essa ambiguidade, que só fica clara após um olhar mais atento para as sutilezas que ele
nos repassa: é possível acabar com a pobreza em nosso país à medida que gratificamos por
mês famílias de baixa renda com uma quantia de cinquenta reais caso elas se comprometam a
garantir 100% de presença de seus filhos na escola?
É preciso transferir para as pessoas a capacidade de construir a própria cidadania. Não são
apenas os governantes os únicos responsáveis por isso. É possível constatar que retira-se essa
oportunidade de muitas pessoas, através de uma cultura que repassa a ideia de aceitação do
que é dado, mesmo que a situação seja injusta, desigual, paupérrima ou excludente, na qual os
sujeitos são inferiorizados na legitimação das práticas que alimentam ainda mais a disparidade
de acesso a bens e serviços. Quando se tomam atitudes assim as pessoas passam a ser
dominadas (GUARESCHI & BIZ, 2005), o cultural vira natural (THOMPSON, 2011) e “vai
ser sempre assim porque é assim que sempre foi” Guareschi (1992a), no artigo “A Categoria
Excluído” põe em discussão essa questão. Para ele, ao pensarmos Pobreza como uma relação,
precisamos mudar o termo utilizado, pois não existe alguém enriquecido sem alguém que o
enriqueceu, o mesmo vale para alguém pobre. A necessidade do outro constitui uma relação.
Em sua obra, ele faz a seguinte conceituação:
Relação, como a definimos, é a ordenação intrínseca de um ser em
direção a outro (a “ordo ad liquid” da boa filosofia). Assumimos
também o ser humano como “relação”, isto é, como um ser que se
constrói e se constitui a partir dos milhões de relações que ele
estabelece com todos os seres existentes. (GUARESCHI, 1992a,
p.144)

No decorrer de nossa investigação, sempre que falarmos de pobreza, estaremos partindo do
referencial de Guareschi. Sua proposta é que, a pobreza inserida num rótulo, mais do que uma
conceituação ou categorização terminológica, abrange em seu âmago uma relação (o
9

Disponível em http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/10/governo-lanca-nova-logomarca-comslogan-pais-rico-e-pais-sem-pobreza 20/06/2013 acesso em 15 maio. 2013.
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empobrecimento), e é só através desta relação que se faz possível o objetivo de explicar
dialeticamente porque existem empobrecidos, e não pobres, uma vez que tal condição não é
um enquadramento dos sujeitos em algo e sim a definição de uma situação pela qual eles
passam diariamente, cujas bases constitutivas não são naturais e sim culturais.
De maneira geral, é possível notar que nos jornais há quase uma campanha de culpabilização
coletiva dos empobrecidos com relação a muitos acontecimentos do cotidiano. Os rótulos
criados pelas noticias taxam o excluído de ladrão, delinquente, bandido, marginal, viciado. É
essa “ralé brasileira10”, que todos os dias estampa as capas de muitos jornais, o ponto de
partida.

Mídia e Ideologia
É um desafio enorme costurar dois conceitos tão profundos e complexos como são os do
título deste capítulo, portanto, é preciso, como feito anteriormente, delimitar o que vamos
discutir com relação a estes dois tópicos.
Aqui analisaremos uma nova perspectiva que se propõe a entender o que é ideologia, a partir
do olhar de Thompson (2011). O autor combate a ideia de neutralização da ideologia e
formula uma concepção crítica com um enfoque eficaz para a análise concreta dos fenômenos
sócio históricos. Ele se utiliza do conceito de ‘formas simbólicas’ para explicar as relações de
poder e defende que “estudar a ideologia é estudar as maneiras como o sentido serve para
estabelecer e sustentar relações de dominação” (p.76). As formas simbólicas podem ser
entendidas como um vasto conjunto de ações, imagens, falas, sons e textos que nós
produzimos e que são reconhecidos por outros sujeitos como conteúdo significativo. São
essas formas simbólicas que mobilizam o sentido, estabelecendo assim a dominação enquanto
uma relação. Os sentidos são as formas simbólicas inseridas em contextos sociais e circulando
no mundo social. O autor vai questionar sobre quais as maneiras em que o sentido pode servir
para estabelecer e sustentar as relações de dominação, nos dando o seguinte mote: Há certos
modos e estratégias de operação da ideologia que nos indicam como eles podem estar ligados,
em circunstâncias particulares, com construções simbólicas.

10

Termo cunhado por Jessé de Souza, e homônimo de seu livro: “A Ralé Brasileira: Quem é e como vive”
(2009), no qual o autor apresenta a quebra de diversos mitos envolvendo a questão da desigualdade social dentro
do Brasil.
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Teóricos contemporâneos descrevem as ideologias como sistemas secularizados de crenças,
mas eles esquecem o poder da proliferação dos meios de comunicação de massa, como vai
apontar Thompson. Ele acredita que há uma mediação da cultura moderna. A cultura pode ser
entendida aqui como o caráter simbólico da vida social, bem como os padrões de significado
incorporados às formas simbólicas compartilhadas dentro da interação social (Thompson,
2011 apud Gertz, 2011).
Thompson (2012, p.80-89) vai citar um conjunto de categorias que ele caracteriza como
modos de operação da ideologia. Existe o uso da ideologia através de “modos” (representando
uma forma mais geral de operação da ideologia) e de “estratégias” (forma particular de
operação da ideologia, caracterizando a maneira como os ‘modos’ funcionam). A Reificação
é um modo de operação da Ideologia no qual as relações de dominação “podem ser
estabelecidas e sustentadas pela retratação de uma situação transitória, histórica, como se essa
situação fosse permanente, natural, atemporal”. (THOMPSON, 2011, p.87). Este modo de
operação ideológica tem duas estratégias de funcionamento: a Eternalização e a
Naturalização, esta última, nossa escolhida para, de fato, alicerçar a análise das notícias.
Guareschi (1992b, 2005) vai categorizar a Ideologia dentro de dois grandes eixos que se
entrecruzam, como num plano cartesiano. O primeiro eixo é o valorativo, no qual a Ideologia
pode apresentar aspectos positivos e negativos. Pode-se entender como um aspecto positivo
tudo o que transforma a ideologia em uma visão de mundo, uma plataforma de princípios e
ideias. Já o sentido negativo é apresentado como uma visão distorcida, falsificada e
enganadora da realidade.

O conceito de Representações Sociais na investigação de notícias
Para compreender o que é designado por representações sociais, é necessário, primeiramente,
esclarecer o termo “representação” dentro da Teoria das Representações Sociais. Partindo de
Piaget, Freud, Winnicot e outros psicólogos, Jovchelovitch (2011) mostra como se pode
entender a construção genética do saber no desenvolvimento do ser humano.
Esse novo entendimento, que pode ser denominado de “construção de conhecimento”,
diferentemente de outros conhecimentos, como o cartesiano que estabelece uma dicotomia
entre corpo e mente, mostra que há uma relação intrínseca entre o sujeito (o eu), o outro e o
objeto. Nesse processo de interação, vai-se construindo o espaço mental, uma dimensão
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imaterial, simbólica, psíquica e é esse espaço que vai sendo continuamente construído que se
chama de “representação”. Representação, nesse sentido, não tem nada a ver com uma “cópia
do mundo”, “imagem externa que chega à consciência”. Representação é uma realidade
própria, constituída de saberes, experiências. É nesse processo que está o conhecimento.
Devido à presença constante dos afetos e paixões, a representação, isto é, esses saberesconhecimentos estão sempre permeados de dimensões como valores e crenças. Como se vê a
seguir, as representações sociais são, pois, saberes, conhecimentos, que implicam também
dimensões afetivas, valorativas, simbólicas, culturais, etc. (Jovchelovitch, 2011).
Dentro das notícias averiguadas no jornal, através da Análise Crítica do Discurso é possível
notar que existe uma representação social do que é pobreza sendo veiculada a cada manchete,
a cada imagem. Os empobrecidos apresentados pelo jornal são moradores de rua, famílias
carentes que necessitam comprar água salobra para não passar sede, ou simplesmente, gente
que deixa a cidade de Fortaleza feia para a chegada da copa, e por isso, precisam ser
escondidas em abrigos temporários. As imagens favorecem a ideia de sujeira, abandono,
miséria e descaso. Os sujeitos ocupam lugares da cidade que são de comum acesso, como
praças, guaritas, ou então passam sede (situação que alimenta ainda mais a concepção que
muitos brasileiros têm sobre o Nordeste como sendo uma terra onde só existe seca). Não há
denúncia, o jornal noticia o fato, mas se faz uso de uma argumentação crítica, pelo contrário,
os redatores se eximem de qualquer questionamento, apenas se limitam a mostrar o cenário e
enfatizar a miserabilidade dos sujeitos, bem como a potencial periculosidade dos mesmos por
estarem em condições precárias e assim, serem capazes de “qualquer coisa”.
O discurso trazido pelo jornal generaliza a situação de empobrecimento, à medida que
transforma a existência desses sujeitos em problemas sociais, motivo de medo e
desconfianças. Em nenhuma das matérias analisadas se pergunta ao entrevistado o que ele
pensa sobre a situação em que se encontra. Buscam-se explicações em órgãos públicos,
autoridades locais ou simplesmente, a opinião do próprio redator já dá conta de responder a
todas as questões que possam ser pertinentes à matéria do jornal. Com isso, os leitores
recebem uma visão distorcida e parcial da realidade, vinculada a posicionamentos
pertencentes a quem está de fora da condição social na qual os empobrecidos se encontram, e
com isso são alimentam estereótipos, estigmatizações, preconceitos e desigualdades. Cria-se
uma imagem de quem é o pobre nordestino, aquele que sofre com a seca, que encontra na
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capital uma possibilidade de refúgio, e lá chegando, sem “opções de ser gente”, passa a
habitar os bancos de praça, vender bugigangas na Avenida Beira Mar e continuar invisível aos
passantes, mas sempre carregando consigo o seu risco ao bem estar e à segurança da
população.

Considerações Finais
Dentro das investigações no estudo das práticas de naturalização da desigualdade, nos
deparamos por diversas vezes com notícias que realçavam mais a miséria humana em si do
que a própria história a ser narrada, fosse ela um crime, uma denúncia ou um mero observar
do cotidiano dos sujeitos. O estar desigual e inferiorizado é uma condição cruel, e fica mais
nítida ainda quando se coloca no papel, de uma forma distorcida e, em muitos casos, não
contada, o relato de sofrimentos diários que indivíduos neste patamar enfrentam e que nem
sempre tem voz.
O que faz um país ter tantos pobres? A burocracia nos impede de descobrirmos muita coisa
sobre esse questionamento, mas ainda assim, ela é um caminho para atravessarmos o outro
lado da pergunta. Entretanto, sempre haverá respostas mais rápidas e simples, dadas por
outros depósitos de saber, e um deles foi tema deste trabalho: a mídia. É ela uma das mais
convincentes fontes de soluções para tudo o que precisamos saber, ter, comprar e acreditar
(dentre outros diversos “benefícios”). É através da mídia que significamos boa parte dos
recados dados desde a tenra infância, a respeito do que devemos gostar de usar, o que é
adequado assistir e o que é certo defender. Quando trabalhamos com o jornal, um meio de
comunicação e informação tão antigo e ao mesmo tempo, tão atual, ficamos cara a cara com o
seu objetivo primário: transmitir os fatos.
Ao longo de toda a discussão, foram apresentados argumentos versando sobre o poder
maléfico de tais práticas para a sociedade. O conceito de Ideologia foi um alicerce para
explicar tais práticas, como forma de justificar a utilização de estratégias de dominação e
poder. Na investigação, foi ressaltada a importância da ideologia dentro da mídia, como um
instrumento na disseminação de conceitos sobre o que é a pobreza, e o resultado disso, uma
situação de exclusão a nível global.
Por fim, para sustentar os achados teóricos, foram analisadas quatro notícias de jornal
enfocando a argumentação na baia da Teoria das Representações Sociais, cuja relevância é de
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fundamental importância para compreender mais a fundo o quanto a imagem do empobrecido
é distorcida e validada através das notícias do jornal. Mais que folhas inúteis ao findar o dia,
os jornais tem seu devido uso e importância quando nos atravessam ao transmitirem os
acontecimentos que geralmente não pudemos presenciar. O ápice de um jornalismo crítico,
com qualidade e respaldo, é ser capaz de fazer essa transmissão de maneira ética, guiada por
princípios que estejam regrados na compreensão de que, sejam nas favelas, praças
abandonadas ou grandes centros urbanos, o foco de uma notícia bem elaborada deve residir, a
nosso ver, na sua capacidade de expor o outro com humanidade e respeito, e mais que isso,
deixar que ele fale e diga sobre sua realidade social.
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Resumo
Este trabalho parte de uma concepção da fofoca como um fenômeno social privilegiado de
estudo e investigação dos valores e significados que vigoram em um grupo, dada sua
importância dentre as formas de interação humana. Sendo assim, realizou-se uma análise de
conteúdo categorial temática de 30 fofocas sobre pessoas famosas coletadas em um blog da
internet, durante o período de janeiro e fevereiro de 2014, acompanhadas, cada uma, de dez
comentários dos leitores. Partiu-se do referencial teórico proporcionado pela Teoria das
Representações Sociais para investigar as representações de gênero presentes no material
coletado. Foram observadas discrepâncias significativas tanto em relação à frequência com
que mulheres e homens são citados nas fofocas e comentários, quanto em relação ao tipo de
conteúdo que é noticiado sobre ambos. No caso de celebridades do sexo feminino, observouse que os principais assuntos giram em torno da aparência física, comportamento sexual e
rivalidade entre mulheres. No caso de celebridades do sexo masculino, há uma insistente
referência à sexualidade, no sentido de questionar o que se compreende como masculinidade.
Os resultados sugerem que o corpo feminino, em todos os seus aspectos, é alvo de constante
vigilância, exame e julgamento social. Isso inclui desde a aparência do corpo e sua estética até
suas movimentações e expressões, passando por todos os usos que se faz dele: como é
vestido, como se locomove, como se comporta, o quanto se mostra. Todos esses aspectos são
delegados a julgamento social com uma intensidade tal que parece retirar a mulher da posição
de sujeito, no sentido de dona de seu próprio corpo, e colocá-la constantemente em um lugar
de objeto a ser avaliado. O corpo feminino é assimilado como propriedade pública e isso não
se mostra apenas nas inúmeras formas de violência explícita de que as mulheres são vítimas,
mas principalmente através da violência simbólica que fundamenta essa apropriação coletiva
do corpo feminino e que dá origem a uma função social de sentinela em relação à mulher,
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função essa que é assumida tanto por homens quanto por outras mulheres. Sobre a recorrência
do tema da sexualidade em relação aos homens, a análise sugere que a masculinidade ainda
ocupa um lugar de privilégio social, que deve ser merecido para que seja ocupado, o que
acarreta uma constante e cansativa vigilância social em relação à heterossexualidade dos
homens.
Palavras-chave: gênero, representações sociais, fofoca.

Introdução
Moscovici (2003) explica que as representações sociais são convenções que moldam a nossa
forma de perceber o mundo e de reagir a ele. Desde o momento em que nascemos, estamos
inseridos em um contexto cujos discursos modelam nosso pensamento, compreensão e ações.
As representações surgem da necessidade de dar ordem ao caos, de transformar o mundo em
um lugar seguro, sobre o qual conhecemos e somos capazes de falar. O que não pode ser
nomeado acarreta ansiedade. Precisamos de categorias para simplificar o entendimento do
mundo que nos cerca, e fazemos isso através de um processo que o autor chama de
ancoragem. É importante ressaltar que, para Moscovici, todo ato de nomeação é também um
ato de criação, assim, as representações também criam a realidade, tornando concretas nossas
abstrações, em um processo chamado objetivação. Talvez o aspecto mais interessante da
abordagem teórica proposta por Moscovici seja seu caráter político, que pode ser identificado
na noção de que as representações sociais ultrapassam um aspecto cognitivo de organização
do entendimento do mundo. As categorizações, para além de nos possibilitar compreender as
coisas e os seres, têm como consequência a hierarquização social das categorias e a
determinação de um protótipo em relação ao qual todos os membros de determinada categoria
serão avaliados. Ou seja, “classificar algo significa que nós o confinamos a um conjunto de
comportamentos e regras que estipulam o que é e o que não é permitido em relação a todos os
indivíduos pertencentes a essa classe” (Moscovici, 2003, p. 63). As representações sociais são
produzidas e reproduzidas através das diversas formas de linguagem e comunicação e
compartilhadas nas interações humanas, que se dão em determinado contexto social e cultural.
Dentre as formas de interação humana, a fofoca e os boatos figuram como fenômenos
fortemente presentes no cotidiano das pessoas, nos mais diversos tipos de ambiente. Trindade
(2005) discute a importância de se considerar esses fenômenos como objetos de estudos
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científicos e os possíveis motivos da pouca atenção, em âmbito nacional, que se dedica a
esses temas. Dentre tais motivos, a autora aponta para a própria representação social do
fenômeno, associado a algo extremamente danoso e alvo de condenações morais. Porém, ela
defende a ideia de que “a avaliação moral sobre fofocas e boatos não deve obscurecer a
importância de estudá-los como processos privilegiados de comunicação e transmissão de
significados, que trazem à tona conteúdos relevantes para o grupo e podem contribuir para a
compreensão das relações cotidianas” (p. 79).
O debate sobre representações de mundo público e mundo privado pode ser de grande
contribuição ao tema. Diversas teóricas de abordagem feminista têm discutido a artificialidade
de uma clara distinção entre público e privado e enfatizado sua relação com a organização
social de gênero (Pinto, 2010; Okin, 2008; Ortner, 1974; Scott, 1995). Há uma associação
histórica entre masculinidade e mundo público, o campo do trabalho sério, da política, da
economia, dos assuntos tidos como importantes. Já o feminino foi historicamente associado
ao mundo privado, da cena doméstica, das relações interpessoais. Considerando essa
dicotomia hierárquica, a fofoca se localizaria no âmbito reservado ao feminino, no qual a
oralidade assume papel central.
Deve-se destacar ainda a dupla relação entre fofoca e transgressão. Ao mesmo tempo em que
o próprio ato de fofocar pode ser encarado como uma transgressão, no sentido de ir contra os
valores morais, os assuntos que viram alvo de fofoca são, geralmente, relacionados a
transgressões a regras sociais de conduta. Dessa forma, o “fazer fofoca” estaria associado à
manipulação da reputação alheia. Fonseca (2000), que aborda a fofoca como um contrapeso
feminino em uma cultura machista, destaca que “enquanto a reputação é útil ao homem, ela é
crucial para a mulher” (p. 44), argumentando que a má reputação de uma mulher pode até
mesmo servir como justificativa para que se considerem aceitáveis episódios de violência
doméstica.
Partindo do que foi exposto, entende-se que a fofoca é “uma prática importante para a
comunicação e a compreensão das regras que vigoram no grupo, reafirmando normas e
saberes, fornecendo explicações e difundindo significações que, apesar de simplificadas, dão
sentido às experiências vividas e ao contexto sociocultural” (Trindade, 2005, p. 80). Assim,
acredita-se que esse trabalho é de grande contribuição, tanto para a produção de conhecimento
em Teoria das Representações Sociais, quanto para a ampliação da discussão sobre gênero.
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Metodologia e Resultados
Swain (2005) chama atenção para o fato de que tudo o que é falado ou impresso em uma
sociedade faz circular os significados e valores que instituem as representações sociais. A
mídia, dispondo de um alto poder de alcance do seu discurso, funciona como um “locus
privilegiado de um imaginário instituinte de relações sociais” (Swain, 2005, p. 15). Em
relação a gênero, pode-se dizer que a imprensa tem um papel especialmente importante no
que tange às representações relacionadas à feminilidade, já que, desde a adolescência, as
mulheres têm maior contato com revistas que fornecem informações sobre como devem ser
ou se comportar (Couto & Menandro, 2003).
Optou-se por coletar os dados em um blog da internet, especializado em investigar e divulgar
fofocas do mundo dos famosos. O blog selecionado para a coleta (Blog da Fabíola Reipert) é
o primeiro que aparece em pesquisa no Google ao se procurar pelo termo “blogs de fofoca”.
É, portanto, um site de alta popularidade, com mais de 80 mil seguidores em sua página na
rede social Facebook, o que faz com seja gerado um número satisfatório de comentários de
leitores em quase todos os tópicos que são noticiados. Sua autora é jornalista vinculada à
empresa Rede Record e segue uma linha bem humorada em suas fofocas, o que acaba levando
ao frequente uso de uma linguagem pejorativa. Tal fato é positivo para o estudo, pelo fato de
que a bibliografia apresentada mostra que a fofoca aparece, no senso comum, como um
elemento associado ao “falar mal”. Assim, pode-se dizer que a fofoca, da forma como é
apresentada no site, está consonante com a representação social do fenômeno. Além disso, o
blog apresenta fácil acesso aos comentários dos leitores, que foram de grande importância
para o estudo.
Foram coletadas 30 fofocas divulgadas no site a partir do dia 01/01/2014, excluindo os
tópicos que: 1. Não foram redigidos pela autora do blog (ou seja, todos os tópicos noticiados
durante seu período de férias); 2. Não estavam em formato de texto (algumas fofocas eram
postadas em forma de vídeo) e 3. Não atingiram o número de 40 comentários (compreendeuse que essas fofocas foram de baixa repercussão, ou seja, de pouco interesse para o público).
Para cada fofoca, foram coletados também os dez primeiros comentários divulgados, sendo
que o critério para seleção dos mesmos foi que apresentassem algum tipo de posicionamento
em relação ao assunto abordado na notícia. Foram excluídos os comentários: 1. De difícil
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compreensão; 2. Que não apresentavam nenhuma opinião (exemplo: apenas uma risada); 3.
Que aproveitavam o tópico para falar sobre outro assunto e 4. Que nada tinham a ver com
fofocas (exemplo: votos de feliz ano novo).
Os dados resultantes da coleta foram submetidos a uma análise categorial temática, segundo
definição apresentada por Bardin (2006). Assim, o material foi organizado segundo os temas
que emergiram como mais significativos. Dados quantitativos foram utilizados, afinal, a
frequência com que os temas aparecem também foi um fator importante para o trabalho
interpretativo. O objetivo principal da análise foi a realização de inferências sobre as
condições de produção dos textos analisados, em relação aos valores, significados, regras e,
em última instância, as representações sociais compartilhadas, relacionadas à feminilidade e
masculinidade. Assim, assume-se o pressuposto de que há uma relação entre o conteúdo de
um discurso e as condições culturais em que esse discurso é produzido (Bardin, 2006).
Há predominância evidente do sexo feminino nos temas de fofocas e comentários. Muitas
fofocas referem-se a mais de uma pessoa, havendo casos em que há homens e mulheres
envolvidos. Nesses casos, ainda que o título se refira a um homem da mídia, tanto o conteúdo
noticiado quanto os comentários, em geral, têm como foco a mulher. Em relação a elas,
destacaram-se as seguintes categorias temáticas: rivalidade, aparência, comportamento
interesseiro, status social conferido por relacionamento amoroso heterossexual, mau humor e
comportamento / liberdade sexual. Em relação a homens, os temas foram mais diversificados,
havendo apenas uma categoria temática que se destacou: especulação de homossexualidade.
Há diferença significativa também em relação à frequência com que os leitores manifestam
reações carregadas de afeto negativo em relação a homens e mulheres, sendo as mulheres
vítimas muito mais recorrentes desse tipo de reação. Não foi foco de análise o gênero dos
leitores do blog, pelo fato de que muitos utilizam pseudônimos que não permitem essa
identificação.11

Discussão / Considerações Finais
Os resultados permitem algumas inferências interessantes sobre representações sociais de
gênero. Primeiramente, pode-se dizer que há uma representação típica de mulher,
11

Dados estatísticos foram utilizados para validar a análise qualitativa, porém não foram apresentados aqui por
limitações de espaço.
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compartilhada nos discursos que compõem o blog. Essa representação social predominante
refere-se a uma mulher que é interesseira, que utiliza o sexo para ganhos financeiros, que é
desequilibrada, invejosa e competitiva em relação a outras mulheres, que necessita ter um
homem ao seu lado para que tenha uma vida pessoal minimamente interessante, que não
supera o fim de um relacionamento amoroso (podendo tornar-se vingativa), mal-humorada,
chata e que apesar de tudo isso, deve ser bela e ter liberdade sexual restrita.
É interessante pensar que essas representações compartilhadas através dos discursos sociais
dizem de um contexto no qual é possibilitada a formação das subjetividades. Os sujeitos se
constituem inseridos como parte ativa de um contexto de significados associados ao
binarismo masculino x feminino, de forma que esse contexto fornece as referências em
relação a como os sujeitos podem e devem ser, a formas possíveis de existir. Butler (1993)
nomeia esse processo de “ideal regulatório”, chamando atenção para que o imperativo
heterossexual em se baseia nossa organização social se faz presente através de normas de
gênero heterossexistas que possibilitam a existência dos sujeitos, já que não é possível a
existência do sujeito sem que possa, antes, ser socialmente denominado como homem ou
mulher. Assim, as representações sociais de feminilidade identificadas através de análise do
material coletado para essa pesquisa dão um lamentável indício do contexto de significados
que servem como diretrizes para a formação das subjetividades dos sujeitos que se
identificam com o gênero feminino.
Sobre as representações sociais associadas ao gênero masculino, a análise dos resultados
aponta que a masculinidade parece ocupar um lugar de privilégio social, que deve, portanto,
ser constantemente vigiado, pois qualquer deslize pode deslegitimar o direito de pertença a
esse seleto grupo. Disso resulta que a forma mais eficiente de ofender um homem é retirá-lo
desse lugar, aproximando-o do campo da passividade, compreendida como feminina. Para
isso, o contraponto homossexual é frequentemente referido como o oposto da virilidade.
A análise corrobora discussão desenvolvida por Trindade e Nascimento (2004) sobre a
importância da homossexualidade como um referencial de contraposição para a constituição
da masculinidade hegemônica, ou seja, aquela que se refere à forma mais valorizada e
idealizada em um contexto cultural. Isso dá origem a uma função de vigilância e controle do
que se entende por masculinidade, incontestavelmente vinculada à heterossexualidade. Os
autores chamam atenção para que “pôr em dúvida jocosamente a heterossexualidade de pares
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é prática lúdica bastante difundida entre os brasileiros, inseridos em uma cultura na qual o
modelo de masculinidade tradicional parece ser ainda bastante persistente” (Trindade e
Nascimento, 2004, p. 150). A homossexualidade masculina seria a masculinidade fracassada,
ou seja, o fracasso do destino biológico de ocupar um status social privilegiado: eis o motivo
de ser tão imperdoável.
Conclui-se que as representações sociais sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, na
cultura brasileira, são ainda fortemente marcadas por concepções heterossexistas que
produzem e reproduzem uma concepção limitada sobre os gêneros, baseada em um binarismo
hierárquico homem x mulher. A masculinidade, ainda assimilada como lugar de privilégio
social, precisa ser constantemente contestada e reafirmada, sendo que qualquer indício de
deslize para o campo da homossexualidade pode servir como elemento que deslegitima o
direito de pertença a um conceito hegemônico de masculino. Se a masculinidade ocupa essa
posição idealizada, à feminilidade resta um lugar social secundário e inferior. As
representações de feminilidade passam por características altamente desvalorizadas
socialmente, o que é lamentável se pensarmos que essas representações formam um contexto
no qual se desenvolvem as subjetividades femininas. É ainda marcante no discurso social a
posição secundária da mulher, de forma que a melhor maneira pela qual ela pode ter uma vida
pessoal interessante ou ascender profissionalmente é por meio de um relacionamento amoroso
com um homem. Esse lugar secundário, que pode ser chamado de um lugar de “menos
sujeito”, evidencia-se na falta de liberdade da mulher para fazer os usos que bem desejar de
seu próprio corpo: a liberdade sexual feminina ofende, gerando reações de raiva que
expressam um verdadeiro pânico em relação a essa liberdade. A apropriação coletiva do corpo
da mulher, que permite o julgamento social cruel ao qual elas são submetidas, expressa uma
violência simbólica que, em última instância, está relacionada às formas de violência explícita
de que as mulheres são vítimas.
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A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA AIDS PARA OS CAMINHONEIROS: O
DISCURO DO GOVERNO E A INTERPRETAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

SIMÕES, Adriana Machado - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerias

Resumo
Esta pesquisa que tem como objetivo analisar a campanha de prevenção da AIDS destinada
aos caminhoneiros. Busca apontar o que facilita/dificulta a compreensão do objetivo da
campanha e contribuir na definição de novas campanhas. A interdiscursividade, percebida
como estratégia de aproximação do público-alvo, gera uma relação polêmica, quando
produtor e receptor das campanhas utilizam-se de diferentes formações discursivas.
Palavras-chave: AIDS – Campanhas de prevenção – Caminhoneiro

Introdução
A representação social da AIDS se dá a partir das diferentes descrições sobre a doença. Os
discursos científico e jornalístico, assim como outras instituições e seus diferentes discursos –
religioso, político, publicitário, entre outros – criam “códigos” que permitem à sociedade
expressar-se sobre a nova doença. Segundo Moscovici (2001), médicos, terapeutas,
trabalhadores sociais, animadores culturais, especialistas das mídias e do marketing político
pertencem a uma certa categoria de pessoas que têm por ofício criar as representações sociais.
No caso da AIDS, a falta de informação e as incertezas científicas sobre a doença, quando do
seu aparecimento, levaram ao surgimento de representações que eram transmitidas de boca
em boca ou por meio dos veículos de comunicação. (JODELET, 2001).
Ainda que qualquer objeto ou fenômeno possa ser transformado em um objeto de
representação social, a teoria das representações sociais busca como objeto de estudo
fenômenos sociais que sejam alvo da preocupação pública e provoquem ações. Nesse sentido
se enquadra esta pesquisa que tem como objetivo geral analisar a campanha sobre AIDS
desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, com o propósito de informar os caminhoneiros sobre
a prevenção da doença. Tem, ainda, como objetivos específicos (a) apontar o que
facilita/dificulta a compreensão do objetivo da campanha, na visão de seu público-alvo, e (b)
contribuir na definição de novas campanhas.
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O estereótipo como uma estratégia discursiva
Ao pensar a representação social da AIDS este trabalho destaca o estereótipo como estratégia
discursiva, que também contribui na construção da imagem da doença e dos doentes da AIDS.
O estereótipo é visto como processo necessário ao bom funcionamento da sociedade, uma vez
que determina uma regularidade de códigos que cria a ilusão de uma unidade de visão de
mundo, reduzindo a possibilidade de discordância e assegurando uma espécie de sintonia
social.
Segundo Amossy (1991), quando não temos como utilizar “conhecimentos empíricos”,
utilizamos aquilo que nos é fornecido pela tradição. No caso de campanhas educativas, como
as de prevenção da AIDS veiculadas pelo governo, a estratégia de aproximar a instância da
produção da instância da recepção, de lançar mão de estereótipos, tem como objetivo permitir
que a segunda se identifique com a primeira e assegurar a compreensão do conteúdo da
mensagem.
Dias (2006) aponta diferentes noções de estereótipo. Na perspectiva da psicologia social essa
noção se associa às representações sociais, uma vez que se trata “da imagem que os membros
dos grupos fazem de si próprios e dos outros membros”. Já a noção associada à perspectiva
discursiva, relaciona-se à noção de pré-construído, um domínio referencial que preexiste ao
acontecimento discursivo e que é por ele renovado e solidificado sempre que retomado
Por tudo isso, uma campanhas do governo sobre AIDS direcionada aos caminhoneiros deve
considerar os estereótipos de caminhoneiro, não explicitados nos textos das próprias
campanhas, mas que preexistem ao discurso. Ou seja, há uma representação social dos
caminhoneiros que determina a relação desse grupo com a AIDS, na visão do governo e dos
entrevistados que representam esse grupo.
Partindo do pressuposto de que a língua funciona porque é afetada por algo que não é tão
somente da ordem da língua, porque nela se inscrevem sentidos de práticas sociais que se
processam histórica e discursivamente, tem-se que os sentidos não estão, então, apenas no
sistema linguístico, mas também no processo de produção simbólica ininterrupta, isto é, nas
práticas sociais que realizam um trabalho de simbolização e de representação.
Uma formação discursiva não se manifesta pelos objetos que a compõem, mas pela relação
entre eles. Assim, o preconceito com relação à AIDS não estaria nas palavras isoladas, mas
nas correlações entre essas palavras dentro de um mesmo discurso. No caso da AIDS a rede
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de produção de sentidos aponta para vários agentes sociais de diversos campos que se
articulam e formam importantes comunidades discursivas: representantes de organizações
governamentais e não governamentais, universidades, religiosos e profissionais da saúde.
Assim, quando se propõe a análise de uma campanha de prevenção destinada a caminhoneiros
torna-se importante – ou mesmo fundamental – pensar, especificamente, as formações
discursivas relacionadas aos caminhoneiros e sua relação com a doença.
Com relação ao caminhoneiro, Leal (2008), em pesquisa sobre a construção da
vulnerabilidade de caminhoneiros e as políticas públicas para HIV/AIDS, observa que os
postos de gasolina não são mais vistos como um lugar de passagem, ainda que os
caminhoneiros, assim como outros profissionais com grande mobilidade, sejam descritos
como “população ponte” para a epidemia. Segundo dados disponibilizados em documentos no
site do UNAIDS, algumas populações podem aumentar a transmissão de HIV num contexto
determinado e espalhar o HIV para a população em geral – são as populações como os/as
parceiros/as sexuais de usuários de drogas injetáveis, os clientes de profissionais do sexo,
incluindo os caminhoneiros. A partir do perfil traçado em diversas pesquisas, temos as
seguintes equações linguísticas de formação de sentidos: “caminhoneiro = múltiplas relações”
e “caminhoneiro = transmissor da AIDS”.
Essas equações também estão presentes nas notícias veiculadas na mídia impressa, o que
reforça a rede de sentidos construída sobre o caminhoneiro e sua relação com a AIDS.
Saúde lança campanha contra a Aids nas rodovias
Pesquisa feita no Porto de Santos em 1998 mostra que os caminhoneiros
são vulneráveis à infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente
transmissíveis, por ficarem muito tempo ausentes de casa e terem
múltiplas parceiras.
Folha on line – 10/01/2001

Importante destacar que a imagem do caminhoneiro que se relaciona com profissionais do
sexo é reforçada pelos próprios caminhoneiros nas frases de para-choque de caminhão:
“Como é difícil se livrar de uma mulher fácil”; “As mulheres perdidas são as mais
procuradas”; “Enquanto não encontro a mulher certa, me divirto com as erradas”; “Estepe
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e mulher é sempre bom ter de reserva”. Algumas frases já incluem a AIDS como tema: “A
melhor vacina contra a AIDS é a comida caseira”; “Feliz o papagaio: não pega AIDS
porque só dá o pé”; “Não tenha medo do teste da AIDS. Ele também tem o seu lado
positivo.”
Registra-se, ainda, a primeira coleção da grife Daspu, criada pela ONG de prostitutas Davida,
lançada em 2006, que tinha como tema o universo dos caminhoneiros e das estradas: “Daspu
na Pista – BR 69”. A ideia do tema surgiu, segundo a estilista Rafaela Monteiro, de uma
pesquisa com as profissionais do sexo sobre seus clientes. O caminhoneiro apareceu como o
principal cliente.

Metodologia
Segundo Jodelet (2001), as pesquisas que envolvem a representação social recorrem a
metodologias variadas, dentre elas as enquetes por meio de entrevistas. Esta pesquisa recorreu
à entrevista, que se deu a partir de seis questões previamente elaboradas: (a) Para quem a
campanha é destinada?; (b) Como você chegou a essa resposta? (c) Você se identifica com
esse público? Por quê?; (d) Para você a campanha atingiu seu objetivo? (e) Qual é o objetivo
da campanha para você?; (f) Na sua avaliação, no que a campanha deveria ser diferente?
As perguntas, a exemplo do que sugere Jodelet, citada por Sá (1998), inicialmente possuem
um caráter mais concreto, para depois assumir reflexões mais abstratas e julgamentos.
Duas preocupações nortearam esta pesquisa: (a) as campanhas estão atingindo o público
esperado? e (b) a mensagem está chegando ao usuário da forma objetiva e clara, de modo a
garantir a integridade da informação veiculada?
Não houve a preocupação de traçar um perfil dos entrevistados, ou de classificá-los
individualmente quanto a faixa etária, escolaridade, classe social. Interessava à pesquisa
garantir que os mesmos representassem o grupo para o qual se destinava a campanha
selecionada –caminhoneiros. Os entrevistados foram abordados em ambiente característico ao
grupo foco das campanhas: posto de gasolina. A não identificação no início da entrevistas
deixava-os mais à vontade para assumir sua posição.
Com relação à definição do número de sujeitos que seriam entrevistados, confirmou-se o que
é apresentado por Sá (1998), quando ele afirma que as entrevistas podem definir um critério
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de “saturação”, para se chegar a esse número limite de entrevistados. Assim, esta pesquisa
entrevistou quinze caminhoneiros.
Esta pesquisa analisou a campanha “Camisinha, a melhor amiga da estrada”, destinada aos
caminhoneiros. Foi lançada em 2000 e tinha como objetivo estimular o uso do preservativo
entre os caminhoneiros. Buscava associar a segurança da relação com o preservativo à
segurança na estrada.
Transcrição do vídeo: “Na estrada não dá para se descuidar. Antes de cada viagem a
carga tem que estar firme e muito bem coberta pela lona. Se não é aquela dor de
cabeça. Com AIDS é a mesma coisa. Antes de enfrentar uma curva pelo caminho, o
caminhoneiro esperto tem que estar com a camisinha em cima do bruto. Você pode ter
namorada, estar apaixonado, mas não pode bobear. Na estrada proteção é lona para o
caminhão e camisinha para o caminhoneiro. Camisinha, a melhor amiga da estrada”.

Análise dos dados
A campanha destinada aos caminhoneiros teve seu público-alvo facilmente identificado e
vários elementos do filme foram apontados como indicadores desse público: o próprio
caminhoneiro, a referência a estrada, caminhão, carga e lona. Esse não é o problema que a
campanha acaba levantando, na análise dos entrevistados. Entretanto, ao responderem as
questões sobre a identificação com o público-alvo da campanha e em que a mesma deveria ser
diferente, 70% dos entrevistados registram em suas respostas o fato de nem todo
caminhoneiro trair a esposa e namorada na estrada.
“Sou caminhoneiro, mas não pego mulher na estrada. Na televisão, todo programa de
caminhoneiro mostra eles tomando rebite e pegando mulher na estrada e não é bem assim.”
Os entrevistados reconhecem o objetivo da campanha, mas o foco não se direciona apenas
para o uso da camisinha. Dos caminhoneiros entrevistados, 60% fazem referência ao uso da
lona quando perguntados sobre o objetivo da campanha, e para 20% o objetivo é “falar de
proteção”. Apenas 20% apontam somente para a prevenção contra doenças transmitidas
sexualmente como objetivo, mas fazem a ressalva de que nem todo caminhoneiro “pega
mulher na estrada”.
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“Eles queriam falar para usar camisinha? Se for isso, eles falam também. Mas falam para
usar a lona também. Aproveitaram para falar de duas coisas importantes.”
“Acho que mostra sim, a importância de usar a lona e a camisinha.”
Ao responderem se, para eles, a campanha atingiu seu objetivo, apenas 20% dizem que sim,
enquanto 30% afirmam que “depende de cada um”. Nas respostas para essa pergunta os
caminhoneiros entrevistados acabam por se posicionarem com relação ao uso da lona, ao uso
da camisinha e ao comportamento sexual do caminhoneiro.
“Não sei se o caminhoneiro que pega mulher nas estradas vai deixar de pegar. E muitos não
usam camisinha. É como todo mundo fala: é como chupar bala com papel.”
“Acho que eles queriam falar para usar a camisinha, mas acho que é mais fácil o pessoal
usar a lona do que a camisinha. A lona tem multa. Camisinha nem todos gostam de usar.”
“Acho difícil as pessoas que estão acostumadas a transar sem camisinha mudarem isso. A
gente até sabe que é importante, mas a gente não acredita que vai pegar doença.”
As sugestões de alteração passam pelo esclarecimento de frases que levam a diferentes
leituras, considerando quem produz a campanha e o público-alvo, e por textos mais diretos.
“Ser mais direto, uns podem entender que é preciso usar a lona, outros que é para usar a
camisinha. E é importante usar os dois, cada um por um motivo. Eles deviam mostrar esses
motivos separados. Ficava mais fácil aprender.”
“Podiam mostrar que tem caminhoneiro que faz a coisa certa: usa lona e não trai a mulher
na estrada”.
Também percebe-se a preocupação em esclarecer que a situação alvo da campanha –
motorista que mantém relação sexual com mulheres durante a viagem – não é uma realidade
para todos os motoristas.
“Acho errado falar que todo caminhoneiro pega mulher na estrada. Eu não pego. Do jeito

A intenção do locutor e a intencionalidade “compreendida” pelo alocutário
A pesquisa caracteriza as campanhas do governo sobre AIDS como uma variação do discurso
publicitário, por terem como objetivo chamar a atenção para a mensagem sobre prevenção e
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influenciar a população na escolha de um posicionamento frente à doença. Em sua forma, o
discurso publicitário – e as campanhas da AIDS – buscam transmitir o máximo de informação
no mínimo espaço possível, e, segundo Coimbra (2002), “uma das estratégias linguísticas
mais utilizadas, quer na condensação de significados, quer na captação da atenção do
receptor, decorre da construção de jogos de palavras”. Mucchielli (1978), além de relacionar o
objetivo do discurso publicitário à intencionalidade do locutor e à aceitabilidade do discurso,
aponta também para a importância de se conhecer o público alvo. Também para Lucena e
Aguiar (2008), o locutor que queira agir eficazmente tem que se adaptar ao seu público alvo.
Quando se pretende informar sobre algo, deve-se buscar a exatidão, correção, concisão e
clareza para garantir que a intencionalidade do locutor seja atingida, naquela determinada
situação comunicativa. Entretanto, o locutor não tem como garantir que esse processo não
seja caracterizado por inexatidão, imprecisão, distorção, sensacionalismo, preconceito ou
estereotipação, uma vez que o mesmo não controla a interpretação do alocutário. Deve-se
registrar ainda que qualquer situação comunicativa que envolva a AIDS não pode deixar de
considerar o preconceito e o desconhecimento com relação à doença, o envolvimento de
diferentes instituições sociais nos trabalhos envolvendo a doença e a abordagem de temas
polêmicos (sexo, uso de drogas, homossexualismo, traição, entre outros)
Esta pesquisa, busca destacar a relação entre a intencionalidade do locutor e a
intencionalidade “compreendida” pelo alocutário, na campanha para os caminhoneiros. Essa
relação apresenta as seguintes variações:
a) Existe uma perfeita sintonia entre a intenção do locutor e intencionalidade “compreendida”
pelo alocutário (intenção satisfeita) - Percebe-se que ao utilizar palavras, expressões e fotos
que no imaginário social remetem aos caminhoneiros – lona, estrada, curva –, a identificação
do público-alvo é imediata. Entretanto, são essas mesmas palavras, expressões que se tornam
alvo das críticas dos entrevistados, quando os mesmos são questionados sobre o que
mudariam na campanha analisada.
“O filme compara lona com camisinha e as curvas da estrada com as da mulher. Lona e
camisinha protegem a carga na estrada e o caminhoneiro quando for transar.”
b) A intenção do locutor não é “compreendida” pelo alocutário (intenção não satisfeita) Quando a intenção não satisfeita envolve as campanhas de prevenção da AIDS, a
incompreensão de sua mensagem e de seus objetivos se torna um problema que pode invalidar
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a própria campanha. Mesmo quando os entrevistados identificavam os objetivos, muitas vezes
as respostas assumiram forma de pergunta, como que buscando uma confirmação, ou um
comentário que apontava para a não compreensão total da intenção do locutor/ governo.
“Acho que é falar que o caminhoneiro, como pega mulher durante a viagem que as vezes é
demorada, precisa ter cuidado com as doenças, né?. Mas nem todo caminhoneiro pega
mulher na estrada. Eu não pego.”
c) Não existe uma intenção por parte do locutor, mas o alocutário atribui uma
intencionalidade ao texto do locutor (intenção atribuída à revelia do locutor) - Partindo do
pressuposto de que o governo, ao investir em campanhas para a prevenção da AIDS e a
eliminação do preconceito para com o portador do HIV, não tem como intenção posicionar-se
diante de valores morais, acredita-se que o preconceito atribuído às campanhas pelos
entrevistados não corresponde à intenção estabelecida pelo governo naquela campanha. Essa
intenção atribuída à revelia do locutor aparece nas respostas à questão “Na sua avaliação, no
que a campanha deveria ser diferente?”
“Primeiro não devia falar que caminhoneiro não é fiel. Depois não é só caminhoneiro que
tem que usar camisinha... deviam falar para qualquer homem.”
As campanhas da AIDS do Governo Federal têm como objetivo a prevenção. A variação (a) é
a única que garante a integridade da informação veiculada pelo governo, essencial para
campanhas de prevenção bem-sucedidas. As variações (b) e (c), presentes na relação governo
– como locutor – e população – como alocutário –, levam, possivelmente, para a não
prevenção. As respostas dos entrevistados apontam nesse sentido.
Necessário registrar, por fim, que mesmo quando se garante a compreensão da
intencionalidade da campanha e a integridade da informação veiculada pelo governo, isso não
significará, necessariamente, na ação de prevenção por parte do público-alvo das campanhas.

Considerações finais
O desafio proposto para esta pesquisa foi o de avaliar a polarização discursiva que tem, de um
lado, o governo, representado pelas campanhas do Ministério da Saúde, e de outro, a
interpretação das mesmas pelo público-alvo.
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Nesta conclusão, sugere-se a importância de se trabalhar com grupos focais, antes da
publicação das peças das campanhas, observando que os mesmos conservam o caráter de
técnica de coleta de dados, adequado, a priori, para investigações qualitativas. Quando o
governo elege determinados grupos – homossexuais, caminhoneiros, garotas de programa como focos para suas campanhas sobre a AIDS, a visão do grupo torna-se fundamental, para
identificar possíveis problemas, como os identificados na análise das respostas dos
entrevistados.
Quando se analisam as campanhas com olhar objetivo, duas questões merecem destaque nesta
conclusão: o pertencer/não pertencer ao público-alvo e a ambiguidade dos termos utilizados.
Todos os entrevistados se excluem do público-alvo. Essa exclusão se justifica a partir do
comportamento adotado diante da questão que a campanha propõe: o caminhoneiro que trai.
Percebe-se que para os entrevistados a prevenção passa por um comportamento referendado
pela sociedade – a monogamia, o parceiro único −, que exclui de seus discursos a
possibilidade de traição.
A ambiguidade dos termos é apontada por quase todos os entrevistados como o maior
problema das campanhas. O “tom sexual” dado ao texto e a interpretação do ator no filme da
campanha foram traduzidos pelos entrevistados como preconceito, por parte do governo,
quanto ao comportamento dos caminhoneiros.
Por fim, registra-se que a interdiscursividade, percebida como estratégia de aproximação do
público-alvo, acaba por gerar uma relação polêmica, quando produtor e receptor das
campanhas utilizam-se de diferentes formações discursivas. Isso porque, ao analisar as
campanhas, de seu lugar discursivo, o público – receptor − interpreta o que foi dito pelo
governo – produtor − dentro de seu sistema semântico. Tudo isso aponta para um problema
que pode vir a comprometer o principal objetivo das campanhas: a prevenção contra a AIDS e
a busca do fim do preconceito com relação aos grupos estigmatizados.
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A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RUA E A IMPRENSA BRASILEIRA:
CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DE UMA REPRESENTAÇÃO SOCIAL

TEIXEIRA, Eliana de Oliveira

Resumo
Baseado na teoria das representações sociais de Serge Moscovici, e na análise feita pelo
software Alceste de 1300 artigos publicados em cinco jornais entre 1996 e 2006 sobre
crianças em situação de rua, este estudo procura entender o processo de evolução do
pensamento social e o caráter ao mesmo tempo conservador e adaptável das representações
sociais. De maneira precisa, procuramos conhecer os efeitos das modificações jurídicas e
institucionais provocadas pela emergência de um novo modelo de gestão da infância, sobre a
representação social das crianças em situação de rua Segundo nossos resultados dois eixos
temáticos - ''criança infratora'' e ''criança objeto de medidas sociais'' - se comportam como
representações nodais, gerando discursos e práticas. No primeiro eixo temático encontramos
um grupo de representações resistentes à evolução do pensamento social. Caracterizando-se
pela divulgação de um grupo social com contornos precisos, os artigos de jornais levam até os
leitores narrativas de atitudes e comportamentos marginais. Este eixo temático traduz a
construção mediática de uma categorização que se encontra relacionada à formação de
preconceitos e de estereótipos. Segundo nossa perspectiva, estes dois elementos contribuem
para a construção do aspecto durador da representação social. Quanto ao segundo eixo
temático, ele mostra uma justaposição entre as representações ''criança vítima'' e ''criança
objeto de medidas sociais'', significando uma evolução representacional. Neste processo
evolutivo encontramos uma profusão de temáticas, sem que isto implique uma desorganização
discursiva. Esta categoria representacional se mostra ainda capaz de assimilar outros objetos
de representação. Assim, neste segundo eixo temático, à ''criança de rua'' é assimilada à outros
grupos excluídos e à outros grupos de criança pobres e em situação de sofrimento social.
Palavras-chave: representação social, mídia, criança em situação de rua, evolução social.

Introdução
As publicações de Gonçalves (1979) e Ferreira Fisher (1979) sobre ''meninos de rua''
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inauguraram um conjunto de pesquisas que ocupou durante décadas um lugar considerável
dentro das ciências humanas. Na realidade, o tema não somente se tornou objeto de interesse
de universitários e pesquisadores, como também chamou a atenção da sociedade e da mídia.
Mobilizando a atenção de intelectuais e de pessoas do senso comum, as crianças que
sobreviviam nas ruas das grandes cidades, longe de suas famílias e sem nenhuma proteção
passaram a simbolizar o limite da exclusão social. Ao mesmo tempo, estas crianças também
foram relacionadas à delinquência, e associadas ao perigo e à insegurança das ruas.
Esta imagem dual já pode ser observada nos artigos de jornais dos anos setenta, época em que
o regime militar permitia a manifestação de seus próprios representantes, dirigentes de
instituições destinadas à abrigar crianças infratoras, e de representantes da Igreja. As crianças
em situação de rua aparecem assim, já nos primeiros debates, como um objeto social
polêmico, o que traduz diferenças de atitudes, de imagens e de valores da sociedade .
Esta dualidade encontrava ressonância nas práticas desenvolvidas para assistir à esta
população. De um lado o atendimento oferecido pelo Estado propunha o fechamento das
crianças cujas famílias se mostravam incapazes em instituições totais (Goffman, 1974); por
outro lado, iniciativas sociais lideradas em um primeiro momento pela Igreja Católica
propunham o atendimento da criança em seu próprio contexto de vida. A educação de rua
afirmou-se como uma prática pedagógica pautada na fraternidade e no respeito às crianças.
Esta maneira de pensar e tratar o fenômeno social ''meninos de rua'' passa a ter uma nova
dimensão com a adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Inspirada em
ideais democráticos e humanitários, a nova legislação mobiliza atores sociais engajados na
construção de um modelo de proteção infantil. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente a criança é um sujeito de direitos e o ambiente onde ela vive é de suma
importância para que o seu desenvolvimento seja satisfatório. A criança não é mais um ser
culpado que deve pagar pelos seus erros, mas deve ser protegida e ter acesso a cidadania.
Neste novo contexto, a consciência coletiva coloca a criança em situação de rua como sujeito
de direitos e como representante das populações desfavorecidas. Os profissionais da infância
são levados à agir de acordo com os ideais proclamados pela justiça de menores. O grande
desafio consiste em não fechá-la em uma situação própria à todos aqueles que se tornam
objeto de assistência social e ultrapassar as antigas práticas repressivas. Desejando ao mesmo
tempo retirar a criança de sua condição de pobreza e de marginalidade e reintegrá-la de modo
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durável à sociedade, as diretivas preconizam uma ação voltada para a prevenção. Estas
perspectivas são entretanto confrontadas às antigas representações que veem na criança em
situação de rua um sinal de perigo e consideram necessário proteger a população.

Mais do que a construção de um novo modelo de gestão da infância, o período que se segue
às mudanças jurídicas e institucionais, e que continua até os nossos dias, se caracteriza pela
necessidade de uma escolha entre alternativas muitas vezes antagônicas de categorias
representativas distintas. Longe de ser uma contradição, esta coexistência entre antigas e
novas representações sociais indica um modo de funcionamento do pensamento social, objeto
de interesse desta apresentação. No caso das crianças em situação de rua o que chama nossa
atenção é a elaboração - em um tempo relativamente curto, de uma nova realidade que
cristaliza afetos, polariza as relações sociais e se mostra conflitual. Sua eleição como sujeito
de direitos não é unificadora de sua imagem e fornece muitos elementos de discussão.
A criança em situação de rua é colocada em uma fonteira de aceitação e não aceitação
assinalável no movimento que se instaura nas interações sociais. Segundo nossa perspectiva,
apesar dos novos dispositivos de intervenção, a criança continua a ocupar um lugar de
alteridade. Os debates, inaugurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são feitos em
torno da noção de exclusão e de pobreza, mas não fazem desaparecer as noções de perigo e de
criminalidade que permanecem enraizadas no imaginário social. As representações sociais das
crianças em situação de rua permanecem divididas entre afetos positivos e negativos.
Neste contexto onde antigas e novas representações e práticas coexistem os jornais têm um
papel de relevo. Esta construção dual foi em grande parte obra das ''comunicações''. Se nas
grandes cidades as pessoas cruzam em seus caminhos crianças maltrapilhas e desnutridas, os
jornais tornam esta criança uma realidade social, fornecendo explicações, dando-lhe atributos,
convidando diferentes atores sociais para dar seu testemunho. Isto é feito através de um
processo de filtragem e de interpretação da informação criando uma realidade assimilada
pelos leitores como sendo a verdade, mais que traz a marca de uma distorção significativa. As
representações fabricadas pelos jornais reforçam as teorias explicativas e as interpretações
espontâneas do público, ao mesmo tempo em que refletem estas explicações e interpretações.

Referencial teórico
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As representações sociais são um conjunto de informações, atitudes, julgamentos e valores
elaborado por um grupo social. Neste sentido, elas não são uma cópia da realidade mas a
reconstrução de um objeto dentro de um sistema simbólico particular (Moscovici, 1976).
Os sistemas de classificação, as imagens e descrições que circulam na sociedade têm um laço
com sistemas e imagens preexistentes, uma estratificação na memória coletiva e uma
reprodução na linguagem. A influência do passado sobre o presente está relacionada à
perenidade das representações sociais. Seu caráter temporal as faz interligar, através de um
continuum, o passado, o presente e o futuro. Este movimento atribui às representações sociais
o estatuto de um produto histórico. Sendo conservador, este produto é ao mesmo tempo
estável e adaptável - ele evolui à partir de uma dinâmica intrínseca ao movimento social.
Alguns indivíduos, mais do que outros, têm a capacidade de fabricar as representações
sociais. Este processo de construção é especialmente importante no caso dos meios de
comunicação de massa pois eles são capazes de criar um consenso em torno das
representações sociais. Este consenso acontece essencialmente graças à um trabalho de
reconhecimento: as informações comunicam aquilo que os leitores conhecem e querem ouvir.
Na imprensa escrita as representações tendem a ter pouca especificidade (Bourdieu, 1994).
Sem serem politicamente neutras as publicações integram esquemas interativos e preferencias
cognitivas pré-definidas. Elas constituem um mundo que parece impregnado de neutralidade e
assumem o compromisso de deixar o público livre para desenvolver seu ponto de vista. Ao
afirmarem acontecimentos e fatos já conhecidos, os jornais fazem com que as estruturas
mentais dos leitores permaneçam intactas (Bourdieu, 1994). O campo jornalístico constrói
assim uma diferença entre a representação da realidade e a realidade ela mesma.
A reconstrução operada pelo campo jornalístico insere o objeto representado na realidade
como se ele sempre tivesse feito parte dela. Trata-se de um dos efeitos mais remarcáveis do
jornalismo : ele é capaz de edificar conteúdos e realidades sociais. Segundo Moscovici (1976)
''a entidade uma vez concebida ultrapassa a representação e se integra na classe dos seres que
são pontos de referencia de uma ação e de um diálogo (Moscovici, 1976, p.367).

Metodologia
No caso dos meninos em situação de rua a imprensa escrita apresenta dois aspectos
relevantes para nossa pesquisa. Em primeiro lugar os jornais difundiram massivamente o
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assunto, desenhando os contornos de um problema social, vulgarizando os conhecimentos
acadêmicos, transmitindo declarações dos atores sociais, inscrevendo o tema em esferas
ideológicas específicas. Em segundo lugar - e este aspecto é a base de nosso problema - os
jornais constroem opiniões funcionando como centros catalizadores dos discursos sociais.
Eles ajudaram a construir a opinião sobre os ''meninos de rua'' baseando-se no discurso
tradicional, herdado historicamente, e no discurso inaugurado pela nova legislação infantil.
Como hipótese de trabalho consideramos a existência de um processo de evolução
progressiva do fenômeno ''meninos de rua''. Deste modo pensamos que a imprensa veicula ao
mesmo tempo as tradicionais representações sociais sobre esta população, centrada nos temas
de delinquência e de vitimização, e uma nova representação social onde o '''menino de rua'' se
tornou um dos rostos dos grupos excluídos, sendo objeto de medidas de integração. Estas
representações existem concomitantemente e desencadeiam processos cognitivos como
resistência, racionalização e interpretação dos atores sociais envolvidos (Abric, 1994).
Historicamente e socialmente constituídos, os debates são distribuídos segundo o título dos
jornais, nossa principal categoria de análise. Nós postulamos que as grandes temáticas
''criança infratora'' e ''criança objeto de medidas sociais'' aparecem como pontos de
confluência de outras temáticas, sendo reencontradas de maneira recorrente nos jornais.
Nossa análise foi feita à partir de uma amostra de 1300 artigos publicados nos jornais Jornal
do Brasil, O Globo, Extra, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo entre 1996 e 2006. Com
a ajuda de um plano metodológico construído à partir de Alceste, analisamos a totalidade do
corpus e o conteúdo discursivo dos seguintes atores sociais: menino em situação de rua,
familiares, profissionais voltados para o atendimento da criança, juízes de menores, agentes
controladores da ordem, associação de moradores. Alceste permitiu operar a articulação entre
o título dos jornais, a posição dos atores sociais (classes) e às polaridades opostas que
alimentam as relações grupais (extremidade dos eixos fatoriais). Quanto a leitura dos
resultados do x2 nas classes, ela nos forneceu a organização dos conteúdos temáticos.

Resultados
''Criança infratora''
- A família marginal. A família da criança em situação de rua aparece em nossa amostra
como a classe mais importante de Alceste (repartição das UCE nas classes - 25,54%), tendo
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um grupo lexical vasto e muitos verbos e palavras complementares em relevo. Esta classe fala
da família da criança mostrando que ela ocupa uma posição marginal e que sua dinâmica
causa a saída da criança para a rua. Ainda que o jornais lembrem as condições de pobreza
como um dos elementos que levam a criança à sair de casa, é em torno da violência que o
discurso de organiza. Segundo o relato jornalistico, a pobreza obriga a criança à ir para a rua,
mas é a violência dos pais que causa a sua saída definitiva de casa e sua ancoragem na rua.
Este discurso, onde a criança e seus pais apresentam um comportamento inaceitável, se
constrói à partir de seus próprios testemunhos. Implicando-se pouco na difusão dos conteúdos
o Estado de São Paulo e o Extra recolhem testemunhos que veiculam suas próprias posições
ideológicas. A presença do discurso sobre a violência familiar em dois jornais tão diferentes
do ponto de vista da audiência indica, ao nosso ver, a disseminação desta ''teoria explicativa'' .
- A criança infratora. Esta classe é a segunda mais importante de nossa amostra - 19, 30%
das UCE nas classes, e reúne exclusivamente a descrição de delitos. Ela não corresponde nem
à uma prática, nem à um debate sobre este grupo social. Tratam-se de publicações sobre
roubos, furtos, ataques feitos com armas e outros tipos de violência. Os conteúdos temáticos
são articulados segundo uma lógica particular, mostrando que a criança faz um percurso que
começa com pequenos delitos e termina na grande delinquência. O uso de drogas está no
centro do discurso, a ''criança de rua'' sendo depositária de todos os estereótipos do ''drogado''.
Estes artigos associam a criança à vários fatos negativos e atribuem qualidades negativas à
sua personalidade. Segundo esta perspectiva a criança nem mesmo é capaz de se identificar e
de criar boas relações com outros indivíduos que, como ela, sobrevivem nas ruas.
Caracterizados por conteúdos simplificados e repetitivos, e explicações redutoras, os artigos
publicados no O Globo e o Extra estabelecem um contorno preciso deste grupo social.
O O Globo e Extra constroem a ideia de que a criança em situação de rua estabelece uma
relação negativa com a sociedade e esta, por sua vez responde, recusando a sua presença.
Segundo a imprensa a criança não tem nenhuma possibilidades de inserção e de participação
na vida coletiva. Tal avaliação, carregada de julgamentos, valores e sentimentos negativos,
contribui para a sua alteridade. Esta construção mostra uma categoria perigosa e certamente é
a base de preconceitos e de sua exclusão. Segundo nossa perspectiva, esta categorização
também é o ponto central para a construção do aspecto durador de sua representação social. O
discurso sobre a criança de rua infratora corresponderia a uma ''representação nodal'' (Jodelet,
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1989) visto que ela gera discursos e práticas sociais, além de permanecer inalterável.

- Retirada das crianças das ruas. Ainda que a classe ''delinquência'' não compartilhe com a
classe ''retirada das crianças da rua'' (7,75% de UCE classificadas) o mesmo vocabulário, elas
são unidas por uma mesma significação. Se o discurso sobre a delinquência se organiza em
torno do uso de drogas, a retirada da criança da rua é uma prática justificada pela necessidade
de proteger a população. Publicados pelo O Globo, e pelo Estado de São Paulo, os artigos
descrevem as ações destinadas a impedir às crianças de permanecerem no espaço público e os
conflitos gerados entre os atores (principalmente entre os juízes de menores). Este discurso
representa o aspecto mais polêmico e conflitual da representação social da ''criança de rua''.
Os atores envolvidos nesta discussão são os representantes da justiça e os homens políticos.

''Criança objeto de medidas sociais''
- O debate social. Enquanto o discurso sobre a família, a delinquência e a retirada das
crianças da rua evoca o aspecto conservador e estável das representações sociais, o discurso
que considera a criança como sujeito de direitos indica uma modificação do pensamento
social. A classe ''debate social'' (10, 29% das UCE classificadas) aborda indiretamente o
assunto ''criança de rua''. Os artigos mostram discussões sobre as condições de vida dos
grupos desfavorecidos. O Jornal do Brasil trata de modo privilegiado a questão dos direitos
humanos e da violência policial, e coloca a infância desfavorecida no centro dos debates.
- A criança vítima. Este tema é difundido de modo secundário e justaposto a temática
''criança objeto de medidas sociais''. Publicado quase exclusivamente pelo Jornal do Brasil,
esta classe de Alceste (13,98 % das UCE dividas nas classes) mostra o ''grande sofrimento''
da criança em situação de rua em seu confronto com a ''dura realidade social''. Vítima de um
meio violento e da falta de politicas públicas, a criança é ''salva'' pelas ações sociais.
- A criança objeto de medidas sociais. As discussões sobre a criança enquanto sujeito de
direitos estão relacionadas, do ponto de vista da significação, às ações de integração. A classe
''criança objeto de medidas sociais'' (16,7% das UCE classificadas) faz a descrição das
práticas que ajudam à criança à se inserir socialmente. Os conteúdos temáticos são variados :
atividades profissionais e escolares ou atividades ligadas a arte e ao laser. Os artigos são
rápidos, curtos e superficiais. As mensagens são otimistas e mostram as atitudes positivas da
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criança em relação a sociedade e da sociedade em relação a criança. Esta classe fala da
''recuperação'' da criança e concede a palavra aos profissionais liberais e aos intelectuais.
A classe ''criança objeto de medidas sociais'' corresponde a uma categoria de pensamento
inaugurada pelo novo dispositivo legislativo que coloca a infância desfavorecida no centro de
preocupações, com a mobilização de diferente agentes sociais. Os jornais Folha de São Paulo
e o Estado de São Paulo são apontados por Alceste como os principais detentores das
discussões e das ações voltadas para o atendimento infantil.

Considerações finais
Os conteúdos temáticos analisados por Alceste mostram que o discurso sobre a delinquência
funciona como um eixo temático em torno da qual a criança em situação de rua e sua família
são apontadas como desviantes e práticas coercitivas são desenvolvidas em relação a elas.
Baseado em ideias simplificadas e reducionistas, pobre em conteúdo, associando a criança ao
uso e comércio de drogas, atribuindo-lhes atitudes negativas e um comportamento
antissocial, este eixo temático se mostra resistente a evolução do pensamento social. Tal
resistência nos faz refletir sobre as dificuldades de transformação de uma representação social
quando uma categoria social encontra-se depositária de preconceitos e estereótipos. Quanto ao
segundo eixo temático, ele nos acena com ideias, como a luta contra a exclusão e o papel das
ongs na construção da cidadania. Com um olhar positivo sobre a criança, este eixo temático
mostra que a passagem da ''criança vitima'' à ''criança cidadã'' tem como elo o discurso sobre
as ações sociais. Verificamos ainda que o primeiro eixo temático trata unicamente da criança
em situação de rua, enquanto o segundo eixo aborda as crianças pobres e desfavorecidas de
modo geral. Nossos dois eixos temáticos funcionam como estruturas geradoras de sentido e
evidenciam que os discursos que integram as representações sociais da criança em situação de
rua têm organizações temáticas distintas e modos de inferência específicos.
Quanto aos jornais, o viés introduzido por suas esferas ideológicas se mostra decisivo para a
continuação do que Jodelet chamou de esquema bipolar (Jodelet, 1989). Nosso primeiro eixo
temático é desenvolvido principalmente pelo O Globo e o Extra, e o segundo é representado
pelo Jornal do Brasil e Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo se mostra atravessado por
influências ideológicas distintas, o que nos leva a refletir sobre o papel difuso que podem ter
as ideologias na busca de audiência por parte de um meio de comunicação de massa.
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Abstract
Este trabajo analiza la representación del riesgo simbólico y objetivo en la comunicación de
crisis sobre epidemias sanitarias. Se utilizó un diseño experimental 2 (enmarcamiento: interés
humano vs. atribución de responsabilidad) x 2 (proximidad de la localización geográfica de
la epidemia: local vs. Argentina) en poblaciones de baja vulnerabilidad (jovenes) y de alta
(mayores). Los resultados mostraron que el enmarcamiento obtuvo un mayor nivel explicativo
que la situación geográfica o la edad en la percepción de riesgo y en emociones. Además, la
representación de riesgo se vio afectada por la situación geográfica solamente en el grupo de
alta vulnerabilidad, y en el grupo de baja se encontró el sesgo de invulnerabilidad. Los
resultados se interpretan desde

la Teoría de las Representaciones Sociales haciendo

referencia a la construcción social de riesgo y al rol de las identidades grupales. Finalmente,
se discuten la implicaciones teoricas y aplicadas para la comunicación de riesgo.
Key words: emociones, framing, percepción de riesgo, Representaciones sociales, riesgo
simbolico.

Introducción
Los brotes de enfermedades infecciosas cada vez se repiten con mayor periodicidad y se
propagan más. Las medidas para controlarlos no sólo incluyen la identificación de nuevos
organismos, el desarrollo de vacunas y el uso de terapias apropiadas, sino también estrategias
de comunicación adecuadas al público sobre dichos riesgos y las precauciones a tomar, ya que
esta será la base de las representaciones sociales construidas sobre la misma.
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Para promover percepciones realistas de riesgo y medidas de protección eficaces es, pues,
esencial entender la comunicación de riesgo en situaciones de crisis, el tipo de información y
de emociones que se distribuyen, así como diferentes características de la población. Este
trabajo pretende introducirse en dicha tematica a través de la Teoria de las Representaciones
Sociales (TRS)

Representación social del riesgo
La TRS ha enfatizado el contenido específico y complejo del pensamiento compartido en
relación con los riesgos particulares (Joffe, 2003).
Riesgo objetivo y simbólico. En el origen del proceso constructivo de la percepción de un
riesgo sanitario, intervienen factores objetivos -riesgos tangibles- como su localización en un
entorno geográfico cercano, la severidad de sus consecuencias, etc, asi como factores
subjetivos -riesgos simbólicos-, como el ser fuente de desacuerdo entre los expertos, que sea
difícil de detectar, que haya falta de confianza en la fuente, o porque los medios enmarcaron
la noticia desde un encuadre sensacionalista agravando el riesgo simbólico (Glik, 2007).
La comunicación de riesgo, instrumento básico para hacer frente a las situaciones de crisis,
debe combinar de manera adecuada riesgo objetivo y riesgo simbólico, datos objetivos y
representaciones de la crisis. La clave está en el peso que se le da a cada tipo de riesgo y cómo
influye cada una de ellas en el complejo proceso de la percepción de riesgo de cada individuo
o grupo.
Percepción de riesgo y emociones. La percepción de riesgo es un proceso complejo y
estudiado por varios marcos teóricos. Tradicionalmente se ha estudiado por medio del
Paradigma Psicométrico que considera el riesgo como inherentemente individual. El riesgo no
existe “fuera” de nuestras mentes y culturas, sino que es un proceso individual y cognitivo
(Slovic 1992). Este paradigma, sin embargo, ha tenido fuertes críticas e incluso Slovic (2000)
se lamenta de que este enfoque haya sacrificado la profundidad del constructo y él mismo
cada vez pone más atención en los procesos afectivos. De hecho es interesante apuntar el
cambio que el mismo Slovic produce, de una concepción de riesgo como percepción -basada
en el paradigma psicométrico- (Slovic, 2000) a una concepción del riesgo como emoción
(Slovic, 2010), según la cual la información debe implicar emociones o sentimientos para que
sea relevante.
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La TRS propone que las emociones son facetas múltiples de la respuesta al riesgo (Höijer,
2011; Joffe, 2003). Por ello tanto de esta teoría como de los trabajos de varios autores
(DeSteno, Petty, Wegener, & Rucker, 2000; Johnson & Tversky, 1983, Waters, 2009; O`Neil
& Humle 2009) se defiende que la cadena que une a las emociones con la percepción del
riesgo tiene una importancia primordial para la salud de las personas, ya que es determinante
para modelar sus comportamientos ante situaciones de riesgo. Además se ha demostrado que
cuando el riesgo percibido es alto, lo es también la respuesta emocional de las personas o
grupos y su indignación (Millstein, 2003).
La investigación en el campo de las representaciones sociales (Joffe, 2002; Smith & Joffe,
2012) resalta el papel que las emociones juegan en el pensamiento simbólico, creado por los
media, y su importancia para hacer que el tema sea reconocible y comprensible. Este vínculo
hace que muchas veces el riesgo simbólico tenga más peso que el objetivo.
Percepción de riesgo e identidades grupales. La constitución de la percepción del riesgo,
debe relacionarse también con el fenómeno de la protección de la identidad, tanto personal
como grupal. Las representaciones sociales son importantes en esta relación porque emergen
precisamente en respuesta a un peligro para la identidad personal o colectiva del grupo, y, por
consiguiente, un objetivo central de la representación es defenderse de la amenaza
(Moscovici, 1976). Por ejemplo, y en lo que se refiere a representaciones sobre la salud, los
sujetos jóvenes no perciben el riesgo como algo cercano, o se perciben como sujetos
invulnerables (Arrivillaga, Tayalero & Olivos, 2003). Mientras el envejecimiento es a
menudo tratado como sinónimo de mala salud y deterioro (con representaciones negativas de
la vejez en los medios de comunicación), causando profundas implicaciones en la identidad
grupal (Coupland & Coupland, 1990) y como consecuencia en la percepción de riesgo.
Según la TRS en momentos de crisis surgen espontáneamente ideas compartidas y construidas
a nivel social (Washer, 2006; Wagner & Hayes, 2005) y la identidad social es esencial en la
percepción de riesgo (Joffe, 2003). Asimismo, es cómo la gente combina la información de
los medios de comunicación con repertorios existentes de conocimiento lo que informa al
sentido común o al pensamiento sobre el riesgo al que se antepone.
Por otra parte, la representación social del riesgo está motivada por varios factores grupales.
La invulnerabilidad o vulnerabilidad grupal percibida tiene una importancia vital (Joffe,
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2000), ya que coloca a los individuos en situaciones que pueden limitar su capacidad para
prevenir y responder ante una crisis (Delor & Hubert, 2000).
Además, cuando mediante la influencia de los medios de comunicación, los acontecimientos
evolucionan a partir de historias de "los otros" a historias que nos afectan a "nosotros" como
colectivo o grupo el interés público tiende a crecer. Washer (2004) sugiere que estos
fenómenos de los medios son un mecanismo de coping colectivo para ayudar a las personas
mediante la imposición de un orden a una situación aparentemente caótica. Por ello se
reconoce la importancia de los medios de comunicación y sus marcos de referencia en cómo
se conceptualiza un riesgo simbólico, definiéndolos como factores claves, incluso más
importantes que la propia “realidad” del riesgo (Smith & Joffe, 2012).

El papel de los medios de comunicación en la construcción del riesgo
Representación social y framing. La TRS sugiere que cuando la sociedad se enfrenta a un
fenómeno nuevo, como una enfermedad o un brote epidémico, surgen ideas compartidas
sobre el tema (Washer, 2006; Wagner & Hayes 2005). En las representaciones sociales
intervienen el contexto y los valores socio-culturales, pero esta teoría subraya que tales ideas
compartidas ante nuevos fenómenos suelen estar, en todo caso, fuertemente canalizadas por el
discurso de los medios de comunicación y por la manera en que enmarcan los mensajes. Es
decir, mediante la comunicación de riesgo, y a través de los medios de comunicación, se crean
y mantienen las realidades sociales del riesgo.
Framing como riesgo simbólico. El conocimiento cotidiano de la sociedad básicamente tiene
como fuente u origen su difusión a través de los medios de comunicación. Además de ocultar
o sacar a la luz determinados hechos y de darles menor o mayor relevancia (agenda setting)
las noticias los enmarcan creando un esquema interpretativo de los mismos. Al proceso de
crear ese marco interpretativo (frame) de los acontecimientos es a lo que se denomina framing
y, además de a nivel individual, sus consecuencias pueden observarse a nivel social por su
influencia en la generación de procesos de socialización, toma de decisiones o acciones
colectivas (De Vreese, 2005; Reese, Gandy & Grant, 2001; Fischoff, Bostrom & Quadrel,
2002, Valencia, Gil de Montes, Ortiz, Larrañaga & Idoyaga, 2010). En lo que se refiere a la
influencia en epidemias sanitarias, investigaciones anteriores revelaron que los marcos más
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utilizados para acercarse a este tema suelen ser el de interés humano y el de responsabilidad
(Idoyaga, Valencia, Gil de Montes & Ortiz, 2011).
Luego, los medios de comunicación son el conducto principal a través del cual las
percepciones colectivas de riesgo se comunican (Renn, 1991), construyéndose las
representaciones sociales sobre los mismos y el framing es una herramienta clave para ello, ya
que cada tipo de marco puede crear efectos diversos en los individuos y en la sociedad.
El objetivo principal de este artículo es analizar el poder y la influencia del riesgo simbólico
difundido por los medios, en comparación con el riesgo objetivo en el proceso de constitución
de la percepción del riesgo ante un acontecimiento que amenaza la salud de la población. Y
comparar los posicionamientos de identidades que forman parte de grupos de riesgo o no en
estas representaciones. Se espera que los sujetos perciban un mayor riesgo por la influencia
del riesgo simbólico que por el objetivo, ya que el riesgo simbólico tiene una influencia
directa en las representaciones sociales sobre la crisis. Concretamente, que el framing tenga
una mayor influencia que la cercanía geográfica de la epidemia o que la edad de los
participantes. En relación al riesgo simbólico, esperamos que el marco de interés humano, por
sensacionalizar la noticia, cree una percepción de riesgo mayor que el marco de
responsabilidad. Igualmente, también esperamos que la percepción de riesgo de los
participantes se vea afectada por el riesgo objetivo producido por la epidemia, siendo mayor
ante la crisis sanitaria en su localidad que en una localidad lejana, y mayor para las personas
mayores que para los jóvenes. En el mismo sentido, debido a que el riesgo simbólico toma su
influencia por el rol que juegan las emociones en la percepción de riesgo se espera que en la
medida que la percepción de riesgo sea mayor, se dé un mayor impacto emocional pero sólo
creado por el riesgo simbólico. Así pues, las noticias que estén enmarcadas desde un marco de
interés humano, por su sensacionalismo, crearán mayor respuesta emocional en los sujetos.
Método
Muestra
El cuestionario se aplicó a dos grupos de estudiantes universitarios. Tomaron parte en el
estudio 160 estudiantes de grado de psicologia -75,% mujeres- con media de edad de 21 años
y a 164 alumnos de las Aulas de la Experiencia -51,5% mujeres-, con media de edad de 63,63
años. Los sujetos se asignaron aleatoriamente a las cuatro condiciones experimentales.
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Diseño
Se utilizó un diseño experimental inter sujetos 2x2 donde las variables independientes fueron
el tipo de emarcamiento enfatizado (respuesta institucional ante una epidemia sanitaria atribución de responsabilidad- vs. afectados por una epidemia sanitaria -interés humano) y la
cercanía de la epidemia como factor de riesgo objetivo (País del sujeto -mayor riesgo- vs. País
lejano, Argentina en concreto, -menor riesgo-).

Variables e instrumentos
Control de la manipulación del marco. Se midió la influencia de la variable independiente
framing con la escala establecida por Semetko y Valkenburg (2000) para el marco de
responsabilidad y el marco de interés humano. Las respuestas oscilaron entre tres puntos
(1=nada o poco, 2=moderadamente, 3=mucho).
Vulnerabilidad. Se midió con la siguiente pregunta: Si leyeras esta noticia en prensa ¿Qué
probabilidad crees que tendrías de sufrir este virus o consecuencias relacionadas?
Percepción del Riesgo ante las epidemias sanitarias. Se preguntó que valorasen el riesgo
que suponen las epidemias sanitarias para si mismo, su familia, amigos, personas de su país,
otros”. El nivel de riesgo osciló entre 1=nada de riesgo y 5=mucho riesgo.
Respuestas emocionales. Analizamos las emociones desde una orientación de promoción vs.
prevención ante el acontecimiento presentado (Higgins, 1998). Así, se evaluaron dos grupos
de emociones: emociones de prevención –denominado miedo- y que incluía emociones de
intranquilidad, temor, susto, tensión, nerviosismo y disgusto (αcronbach=0.89) y promoción –
denominado acción implicación incluyendo emociones de decisión, disposición, actividad,
atención, interés e inspiración (αcronbach=0.81).

Resultados
Control de la manipulación
Para controlar la manipulación del enmarcamiento se realizó un MANOVA utilizando como
variable independiente el framing y como variables dependientes las medidas de marco de
interés y de responsabilidad. Se encontró que el enmarcamiento produjo una diferencia
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significativa Pillai´s trace F(2,324)= 115.53, p < .001 (p2=0.06). Tanto el marco de interés
humano, como el de responsabilidad afectaban a la medición que se hacía de las mismas.
Riesgo objetivo vs. Riesgo simbólico
Para comparar el peso del riesgo simbólico y el objetivo en la percepción de riesgo, se
introdujeron como variables predictoras el tipo de framing (riesgo simbólico), la situación
geográfica (riesgo objetivo) y la edad de los participantes (riesgo objetivo) en una regresión
por pasos sucesivos. Los resultados mostraron (ver tabla 1) que si bien la localización
geográfica de la epidemia (4%) y la edad (2%) predecían parte de la varianza de percepción
de riesgo, el framing contribuía con una mayor parte de varianza explicada (22%).
Específicamente, los resultados mostraron que la percepción de riesgo para el self era mayor
cuando la noticia estaba enmarcada en el marco de interés humano β=-.20, t(320)=-4.26, p <
.001, también era mayor para los participantes mayores β=.11, t(320)=2.32, p < .02 y cuando
se les informó de que la epidemia estaba localizada en el territorio de residencia β=-.46,
t(320)=-9.72, p < .001.
Tabla 1. Resultados de la regresión por pasos con las variables predictoras, marco, situación
geográfica y edad sobre percepción de riesgo

Modelo
Situación geográfica

2

R corregida
.03

Cambio en R2

F

p

.04

12.20

.001

Situación geográfica, edad

.05

.02

8.66

.000

Situación geográfica, edad, marco

.26

.22

38.96

.000

Riesgo y emociones
Se realizó un MANOVA incluyendo como variables independientes el marco utilizado y la
situación geográfica de la epidemia, y como variables dependientes las medidas de miedo y
acción. Los resultados mostraron que el framing influyó en las emociones de los sujetos
F(5,321) = 20.25, p < .001 (p2=0.16), pero no en cambio la localización geográfica de la
epidemia F(3,317) = 1.22; n.s. Además el análisis de correlaciones reveló que la percepción
de riesgo correlacionaba con el miedo r=.31, p<.01 y emociones de acción-implicación r=.20,
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p<.01. Estos resultados sugieren que percibir riesgo se asocia con emociones relevantes en
situaciones de epidemias sanitarias.

El efecto de las identidades grupales
Con el fin de analizar el peso del framing en mayor profundidad, se realizaron sendos análisis
de varianza para la población joven y la mayor, tomando como variables independientes el
framing (interés humano, responsabilidad) y la localización geográfica de la epidemia
(territorio de residencia, Argentina) y como variable dependiente la percepción de riesgo. Los
resultados mostraron que para los jóvenes sólo el framing, es decir, el riesgo simbólico,
produjo diferencias significativas en la percepción de riesgo F(1,156)= 31.15 p < .001
(p2=.17), siendo la percepción mayor, cuando estaba enfocado desde el marco de interés
humano (Minteres=3.58; DTinteres=1.17; Mrespon=2.55; DTrespon=1.18).
El mismo análisis realizado para los mayores se mostraron una interacción de ambos factores
F(1,163)= 6.69, p < .01 (p2=.04). Los efectos simples encontraron, (ver Tabla 2) que se
percibía mayor riesgo cuando la noticia se enmarcaba en el marco de interés humano que en
de responsabilidad, tanto cuando la epidemia se produce a nivel local F(1,163)= 66.39, p <
.001 (p2=.29) como en Argentina F(1,163)= 18.50, p < .001 (p2=.10). Más importante, se
percibió mayor riesgo ante la epidemia ocurrida a nivel local que en Argentina únicamente
cuando la noticia se enmarcó en el marco de interés humano F(1,163)= 26.34, p < .001
(p2=.14), no cuando se enmarcó con el marco de responsabilidad F(1,163)= 2.10 n.s.

Tabla 2. Resultados del análisis de varianza realizado a los mayores sobre la percepción de
riesgo en función del marco y de la localización geográfica
Local

Argentina

Media

DT

Media

DT

Interés

4.38

.13

3.43

.13

Responsabilidad

2.89

.13

2.62

.14
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Finalmente dos t-test de medidas repetidas para ambos grupos de edad, utilizando como
variable de medidas repetidas la percepción de riesgo (para el self, para otros) encontraron que
en el grupo de los jóvenes hubo diferencias significativas t(159)=-3.94, p<.001de forma que la
estimación de riesgo fue mayor cuando se atribuía a otros (Motros=3.49; DTotros=0.79) que
cuando se atribuía a uno mismo (Mself=3.05; DTself=1.28). En el grupo de mayores en cambio,
no se dieron diferencias significativas en relación a la percepción de riesgo atribuida a otro o a
uno mismo t(166)=.31, n.s., mostrando que el sesgo optimista se da fundamentalmente en el
grupo de jóvenes, y no en el de mayores.
En relación a la percepción de vulnerabilidad, se observó que los niveles de sentimiento de
vulnerabilidad eran parejos para ambos grupos de edad (t(325)=.36, n.s.), si bien el análisis de
correlación encontró que los jóvenes en la medida que se sentían más vulnerables percibían
mayor riesgo sólo para los demás rotros=.18, p<.05. Sin embargo los mayores, cuanto más
vulnerables se sentían aumentaban su percepción de riesgo tanto para sí mismos como para
los otros grupos de referencia, pero especialmente para el self: rself=.38, p<.01; rfamilia=.29,
p<.01; ramigos=.34, p<.01; rpaisanos=.26, p<.01 y rotros=.18, p<.05. Estos resultados sugieren que
jóvenes y mayores atienden a diferente información cuando valoran el riesgo de la epidemia.

Conclusiones
Los resultados demuestran que en la percepción del riesgo, el riego simbólico (framing)
obtiene un mayor poder explicativo que el riesgo objetivo (situación geográfica, edad). Es
decir, el enmarcamiento se revela como un factor importante ante una epidemia sanitaria
porque influye en la percepción de riesgo, y a su vez esta percepción determina la reacción de
la población ante una noticia, incluso si se trata de una percepción sesgada (Sjoberg, 2000).
Así, ante una epidemia sanitaria el discurso de los medios, en la medida que representan
riesgo simbólico, es clave. Para explicar esto, y desde la Teoría de las Representaciones
sociales, se afirma que hay una fuerte interacción entre la información simbólica que se
representa en el mensaje de los medios, es decir, el framing y la construcción de la percepción
de riesgos de salud realizada por las personas y grupos. De hecho, esta interacción es
particularmente importante porque puede facilitar o dificultar la asimilación de un problema
de salud, puede producir o evitar que la gente tome medidas de precaución necesarias y
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porque puede decirnos mucho acerca de quiénes son los grupos afectados en la sociedad
(Joffe, 2013).
Igualmente se revela que ante mensajes sobre una epidemia sanitaria las personas sentimos
miedo, emociones paralizadoras, pero también emociones dirigidas hacia la acción. Es decir
hay ciertas emociones que podrían cumplir una función de alerta y vigilancia derivadas de la
apelación al miedo pero otras que por el contrario parecen centradas en el avance hacia una
solución (Higgins, 1998). De hecho, tanto las emociones de miedo como las de acciónimplicación se intensificaron significativamente cuando la noticia estaba enmarcada desde el
marco de interés humano, confirmando así resultados de otros estudios (Igartua et al, 2011,
Covello, 2003). En el caso de las pandemias sanitarias, dado el temor y la incertidumbre que
las rodea, la probabilidad de que la gente responda emocionalmente es alta, por ello es
indispensable saber canalizar bien las emociones creadas mediante la comunicación de riesgo.
Asimismo, sería interesante para investigaciones futuras analizar las implicaciones que estas
emociones tienen en el comportamiento de la población en esta clase de epidemias y crisis.
En definitiva, los medios de comunicación no deberían atender únicamente al contenido de
sus noticias sino también a cómo las enmarcan, para que este tipo de situaciones de crisis,
riesgo, incertidumbre y miedo se gestionen de la forma más correcta posible. De hecho, el
modo en el que enmarquemos los mensajes trasmitidos a cada grupo social en particular
cimentará las bases de las representaciones sociales sobre las epidemias sanitarias y tendrá
efecto directo en la percepción de riesgo y en las emociones.
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Resumen
Durante el 2012, Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) inicio su campaña como candidato a la presidencia de México. Los medios de
información, presentaban una imagen de éste que generalmente destacaba sus cualidades
físicas y que hacía alusión a su vida privada. Esto nos llevó a realizar una investigación sobre
la imagen y representación que se ha difundido en la prensa escrita mexicana de Enrique
Peña Nieto entre diciembre de 2011 y marzo de 2013, en tres diarios mexicanos de
circulación nacional: El Universal, La Jornada y Reforma y que es motivo de esta
comunicación. Con el apoyo teórico de las representaciones sociales y la propuesta de análisis
argumentativo de Grize, se revisaron 156 notas informativas y artículos de opinión que se
publicaron en los diarios seleccionados. En los resultados se muestra cómo cada diario
construyó una imagen y representación propia, y diferente, de Enrique Peña Nieto, según su
ideología política, sus intereses y la situación coyuntural.
Palabras clave: representaciones sociales, imágenes, medios de comunicación masiva, prensa
escrita, análisis argumentativo.

Introducción
En el proceso de desarrollo de las campañas políticas los medios de comunicación masiva
cumplen un papel fundamental, tanto en publicitar a los candidatos como en la generación de
información sobre el proceso político. En el entendido que la prensa escrita es uno de los
medios que dan seguimiento puntual a las campañas políticas y a los actos políticos, surgió el
interés por estudiar las imágenes y representaciones que se han difundido en la prensa escrita
acerca de Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2011 y marzo de 2013, en tres diarios
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mexicanos de circulación nacional: El Universal, La Jornada y Reforma.
El caso de Peña Nieto, primeramente candidato Partido Institucional Revolucionario (PRI) y
posteriormente presidente de la república, llamó nuestra atención ya que durante el proceso de
la elección presidencial del 2012 algunos medios de información, presentaron una imagen de
éste que generalmente destacaba sus cualidades físicas y lo proyectaban como un personaje de
ficción, más que destacar sus fortalezas políticas (Puig, 2012; Tello, 2012). Si bien esta
imagen no era compartida por todos los diarios analizados, ya que algunos presentaban una
postura crítica, una vez que Enrique Peña Nieto consiguió la presidencia de la república, se
dio un cambio y algunos medios escritos se enfocaron en proyectar sus características
políticas tales como líder, tolerante, demócrata, firme, entre otras más.
Por lo antes expuesto, el propósito de esta ponencia es develar las imágenes y
representaciones de este personaje político que hicieron circular los medios impresos
señalados. Además, mostrar cómo las coyunturas políticas juegan un papel importante en la
construcción y proyección de dichas imágenes y en el proceso de construcción de
representaciones sociales de este personaje.

Representaciones sociales y prensa escrita
Esta ponencia se apoya en la teoría de las representaciones sociales, que fue introducida por
Moscovici para referirse a una modalidad particular del conocimiento cuya función es la
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre individuos. Este autor señala
que: “la representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad” (1979:
18). Es la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en
relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les conciernen (cf.
Moscovici, 1979, Jodelet, 1986). Una representación es de algo, un objeto que puede ser
humano, social, ideal o material que es construida por, es decir, un sujeto (Jodelet, 1986).
Los medios de comunicación masiva, en la actualidad juegan un papel fundamental en la
constitución de representaciones sociales, ya que en muchos casos el origen y nutriente
principal para la elaboración de las mismas son los medios de comunicación masiva; son ellos
los que imponen los temas que se emplean en las conversaciones cotidianas, que son el lugar
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donde las RS se generan y desarrollan con libertad (Gutiérrez, 2007). Esto se debe a su
alcance a un gran número de personas y por la posibilidad que tienen de presentar, además de
la información, sus opiniones sobre los hechos que son de interés social. Aunque no son el
único factor de origen de las representaciones, su influencia se encuentra entre las más
tajantes y complejas.
Es importante considerar que cuando un tema es de interés para el sujeto, éste consulta los
medios de comunicación día a día para seguir la noticia porque el tema siempre tiene aspectos
que no han sido tratados con anterioridad; un medio generalmente presenta la información
con diferentes puntos de vista, que van desde la opinión de un analista político, pasando por
un reportaje y culminando con el testimonio de un personaje de la vida cotidiana como un
policía, un ama de casa, un estudiante.
En el caso de la prensa escrita es a través de sus notas, crónicas, reportajes, artículos de
opinión, que se exponen diversas representaciones sociales de la realidad, éstas tienen huellas
de su contexto de producción y al ser presentadas al público adquieren nuevos sentidos para
sus lectores. Uno de los aspectos fundamentales de la prensa escrita es la construcción del
suceso, el cual se considera como tal por su actualidad y trascendencia para la sociedad y el
público del periódico. El periodista recopila la información necesaria y redacta la noticia de
acuerdo con la línea editorial y el tipo de lectores del diario. Posteriormente, el redactor en
jefe decide la sección y lugar en que aparecerá la noticia (primera plana, páginas internas).
Un medio al presentar la información con determinadas palabras, otorga valoraciones y
calificaciones al suceso; cuando un público consume un medio de comunicación masiva esas
informaciones y opiniones las incorpora y las discute con sus pares. Marková (2003) señala
que el uso de determinadas palabras y la asociación de éstas con nuevos significados en los
medios de comunicación masiva, como los titulares de prensa, son uno de los aspectos que
posibilitan la difusión de representaciones sociales.
El estudio de las representaciones sociales que circulan en la comunicación mediática es
fundamental para conocer cómo se organiza el conocimiento de sentido común que circula no
sólo en las interacciones cotidianas, sino también por canales más poderosos de difusión e
influencia, como los medios de comunicación (Rodríguez, 2009: 13).

Procedimiento metodológico
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Uno de los pasos esenciales de la investigación fue la selección del corpus de estudio, el cual
estuvo guiado fundamentalmente por dos criterios. El primero fue abarcar un periodo de
tiempo que incluyera tanto eventos de la precampaña, de la campaña electoral y de la
presidencia de Enrique Peña Nieto. En específico, se analizaron los siguientes
acontecimientos: su intervención en la Feria Internacional del Libro (3 de diciembre 2011); la
visita a la Universidad Iberoamericana (12 de mayo de 2012); la primera marcha antiPEÑA
(20 de mayo de 2012); la segunda marcha antiPEÑA (10 de junio de 2012); la toma de
posesión de la presidencia (primero de diciembre de 2012) y; los primeros 100 días de
gobierno (diez de marzo de 2013).
El segundo criterio fue la conformación de un corpus heterogéneo, es decir, que se
seleccionaran diarios con posiciones editoriales diferentes. Los periódicos elegidos fueron El
Universal, La Jornada y Reforma; la selección de estos diarios a su vez se basó en los
siguientes criterios. El primero es que son diarios de circulación nacional y tienen un tiraje
importante y, el segundo, es que tienen líneas editoriales distintas y confrontadas entre sí. El
Universal, es uno de los diarios más antiguos de México; se asume como un periódico de
centro, más cercano a la clase política y aunque crítico de los excesos de los poderes públicos,
tiende a ser más contemporizador de las instituciones, no importando el partido político del
que se trate (cfr. Zepeda, 2005). Por su parte La Jornada tiene 30 años de circulación y se ha
consolidado como un periódico que plasma la opinión del mayor número de intelectuales del
país (Valles, 2004). Es un diario considerado de centro-izquierda. Con respecto al periódico
Reforma fue el primer grupo noticioso que separó su división comercial de la división
editorial. A un año de su fundación el periódico enfrentó el boicot de la Unión de Voceadores
del Distrito Federal. Desde entonces nació una red de microempresarios y empresas
independientes que hasta hoy lo siguen distribuyendo.
Una vez que se delimitó el corpus, se continuó con la etapa de recolección de los artículos y
notas de los tres periódicos. Como un primer acercamiento al análisis de la información se
realizó un estudio de los titulares. El análisis de los titulares es de suma importancia ya que en
ellos es factible identificar marcas de subjetividad de los autores. Se partió de la idea de que la
subjetividad siempre está presente en el lenguaje, aun en un discurso como el de los medios
de comunicación social, en el que se supone o al menos se espera un alto grado de objetividad
(cfr. Arce, 1993). Un medio al presentar la información con determinadas palabras, otorga
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valoraciones y calificaciones al suceso; cuando un público consume un medio de
comunicación masiva esas informaciones y opiniones las incorpora y las discute con sus
pares.
Cabe señalar que el titular de una nota o artículo específico, exhibe el tema central del texto y
es por lo menos una versión de su contenido informativo fundamental. La eficacia del titular
radica en su capacidad para atraer la atención el lector y a partir de él hacer que siga leyendo y
se adentre en el texto (Fernández Lagunilla y Pendones, 1997:83).
Para poder identificar este carácter argumentativo del lenguaje de la prensa nos apoyamos en
una propuesta teórico-metodológica centrada en la naturaleza discursiva de las
representaciones sociales. Siguiendo a Grize, (1993), la actividad discursiva es la expresión
más compleja a la que pueden dar lugar a las representaciones sociales, ya que no sea un poco
elaborado y que no presente huellas de argumentación. No existe un discurso donde esta
faceta argumentativa no esté presente, al menos en algún grado. Por ende la metodología
elegida para el análisis del cuerpo de las notas informativas y los artículos de opinión está
centrada en la dimensión argumentativa de esta actividad.

Resultados
Se revisaron 156 notas informativas y artículos de opinión que se publicaron en los diarios
seleccionados. A partir del análisis realizado y tomando en cuenta quién emite el discurso y a
quién va dirigido, se identificó que cada periódico construyó una representación e imagen
como candidato a la presidencia y como presidente. Con fines de organización el análisis se
presenta en dos momentos, la representación e imagen de Enrique Peña Nieto durante su
campaña política y la imagen y representación como presidente de la república. El ethos12 que
el candidato construyó nos servirá de referente para poder comparar la imagen que él se
esforzó por proyectar y aquella que los diferentes diarios seleccionados construyeron sobre él.
 Representación e imagen de Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de
la República
Antes de iniciar el análisis de los diarios se consideró importante mostrar la imagen de sí
mismo que Peña Nieto proyectó en los diferentes medios de comunicación. El político
12

En el Análisis del Discurso se entiende por ethos discursivo la imagen que el hablante construye de sí mismo
en su discurso; esto es, la imagen que se proyecta con el fin de crear en el público interlocutor una idea precisa
de quién está hablando.
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siempre se mostró como un hombre que cumple sus compromisos, como alguien que es
tolerante que escucha también a los que no concuerdan con sus planes, como alguien con
mano firme que lleva a cabo las acciones que se propone y como alguien democrático.
En el caso del diario El Universal se pudo distinguir que la imagen y representación que
circuló de Enrique Peña Nieto fue muy similar a la que el propio candidato construyó de sí
mismo, es decir, como alguien tolerante, respetuoso, democrático y una persona controlada
ante situaciones inesperadas. Cabe resaltar que este diario, no publicó notas relacionadas con
el error que tuvo el candidato priista en la Feria Internacional del Libro (en donde no pudo dar
una respuesta con respecto a sus lecturas preferidas) y de manera muy somera, y en páginas
internas, se publicaron notas con respecto a las marchas antipeña que se dieron en la ciudad de
México y en distintos estados de la república. Cuando El Universal tocó estos temas, proyectó
al candidato del PRI como una persona respetuosa ante la crítica.
En cambio el diario Reforma, configuró una representación e imagen negativa de Peña Nieto.
Lo presentó como un candidato que trataba de destacar su imagen personal para disfrazar sus
carencias intelectuales y falta de cualidades políticas: vaciedad de la ignorancia. Este
periódico destacó en sus primeras planas lo ocurrido en la Universidad Iberoamericana (donde
los estudiantes lo increparon con respecto a su actuación como gobernador en Estado de
México) y las marchas antipeña, con lo cual elaboró la imagen de Enrique Peña Nieto como
un candidato que la sociedad mexicana rechazaba.
Por su parte La Jornada, también difundió una representación e imagen negativa del
candidato, que en muchos aspectos coincidió con la del periódico Reforma. Este diario cubrió
todos los acontecimientos e hizo circular una representación de Enrique Peña Nieto, como un
personaje moldeado por la televisión, que demostró ignorancia y una carencia de ideas.
 Imagen de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República
Una vez que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia, desde su oficina y en actos públicos
destacó una imagen de sí mismo como un político comprometido y responsable, un líder
democrático y decidido a transformar el país a través de las reformas educativa, fiscal y
energética.
Así, El Universal presentó una representación positiva de Enrique Peña Nieto que es muy
cercana a la imagen que el propio presidente construyó de sí mismo durante la campaña y que
mantiene durante su desempeño como gobernante. Entre las características que este diario
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destaca son su eficacia y voluntad para convertirse en el presidente de las reformas que el
Estado necesita.
Mientras que El Reforma, que durante la campaña a la presidencia mostró a Enrique Peña
Nieto como un candidato que trataba de destacar su imagen personal para disfrazar sus
carencias intelectuales y falta de cualidades políticas, ya como presidente de la república,
modificó esa imagen. Este diario proyecta a Enrique Peña Nieto con una representación
positiva (pero con reservas), en donde destaca algunas de sus cualidades tales como político
decidido y con capacidad de negociación.
La Jornada expuso una imagen de Enrique Peña Nieto como un candidato y presidente
construido por y para la televisión sin ideas. Tanto su campaña como la celebración de sus
100 días de gobiernos fueron representadas por este diario como golpes mediáticos. Este
periódico presenta a Enrique Peña Nieto como un presidente autoritario, donde su único poder
es su presencia mediática.

Consideraciones finales
Con el análisis realizado, y considerando quién emite el discurso y a quién va dirigido, se
puede señalar que cada diario analizado construyó y circuló una imagen y representación
social de Enrique Peña Nieto, la cual fue apegada a la ideología política e intereses de cada
uno de los periódicos. Además, cabe señalar que si bien La Jornada y El Universal
mantuvieron la imagen de Enrique Peña Nieto que habían circulado antes de su arribo al
poder, El Reforma la modificó en el momento en que éste ocupó la presidencia. En los
tiempos de campañas políticas la sociedad consulta de manera frecuente los medios de
información tales como la prensa escrita, con el propósito de tener conocimiento sobre lo que
acontece durante el desarrollo de las mismas. Los medios de información cumplen la función
de proveer notas y artículos de opinión acerca de los acontecimientos que se generan en las
campañas políticas. Es necesario considerar que estos medios, particularmente la prensa
escrita, construyen y difunden representaciones sociales de acontecimientos y personas. Así,
cuando se desarrollan los procesos electorales, los medios proyectan diversas imágenes y
representaciones sociales tanto de los partidos políticos como de sus aspirantes a ocupar
puestos de elección democrática (presidente, diputados, senadores, gobernadores). La prensa
escrita es una fuente de consulta para la sociedad y, en época de elecciones, aporta
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información y puede orientar la opinión de los lectores. De ahí la necesidad de identificar y
analizar las representaciones sociales que la prensa difunde.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA CIDADANIA NA MÍDIA ESCRITA E SEUS
NEXOS COM A SAÚDE

VELOSO, Raquel Coutinho - Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ.

Agência financiadora: CAPES (doutoranda bolsista da CAPES)

Resumo
Pesquisa-tese sobre as representações sociais (RS) da cidadania veiculadas em notícias
publicadas na mídia escrita sobre saúde. Pelo caminho das mediações pode-se identificar as
marcas do cotidiano dos leitores. Mesmo o sujeito sendo protagonista da sua história, pode
sofrer a ação da mídia em geral, na medida em que esta supõe um tipo de ação sobre os
corpos, sobre a gestão da vida, isto é, não há imposição de respeito às regras, mas há uma
produção de comportamentos, de subjetividades e de identidades que estará sendo veiculada.
A comunicação não se reduz à transmissão de mensagens originais, pois diferencia, traduz,
interpreta, combina a fim de se fazer entendida pelo seu público alvo. Aplicou-se como
referencial teórico-metodológico, a teoria das RS em sua abordagem processual. Os objetivos
foram: caracterizar as RS da cidadania veiculadas na mídia escrita através de notícias que
abordam questões de saúde pública; estabelecer a articulação entre o conteúdo e as ideias
veiculadas na formação de RS da cidadania; e discutir as implicações que tais RS podem
trazer para o cuidado em saúde. Pesquisa de caráter documental, com dados coletados
provenientes de matérias extraídas de jornais online e impresso, de grande circulação, no
município do Rio de Janeiro (O Globo, Extra, O Dia e Jornal do Brasil), que abordavam como
temática a saúde pública. No total, foram selecionadas 120 notícias, sendo um bloco de 30
notícias de cada um desses jornais. O material coletado passou pelo software Alceste
resultando em 5 classes, de modo que houve a primeira divisão do conteúdo textual em dois
subcorpus constituindo-se em duas temáticas: “saúde como responsabilidade do indivíduo”; e
“saúde como responsabilidade do Estado”. Cada subcorpus foi submetido a uma segunda
divisão. O primeiro resultou nas classes 1: Subordinação aos saberes da ciência (medicina clínica); 2: Subordinação ao sexo e 4: Subordinação a estilos de vida; e o outro subcorpus
resultou nas classes 3: Gestão e gerência nos serviços de saúde: direitos da população não
atendidos; e 5: Gestão e gerência no contexto epidemiológico. Os resultados evidenciaram
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que as RS da cidadania na mídia escrita são deslocadas pelo consumo/interesses do mercado.
É como se os outros direitos ficassem invisíveis, pois só o direito de ser consumidor aparece,
e numa sociedade de grandes desigualdades sociais, favorece a exclusão social. No entanto, as
mediações de massa através dos seus dispositivos encobrem as tensões sociais existentes. O
Estado apresenta responsabilidades que devem ser compartilhadas com a população por meio
de movimentos de participação. Na medida em que o sujeito quer apenas consumir os serviços
públicos ou se coloca como vítima em sofrimento pela atuação do Estado, há um
enfraquecimento da sua condição cidadã e aí revela-se uma tensão na dimensão da produção
desta alteridade. Ao se perceber saúde como produtora de mercadorias, é preciso questionar se
as necessidades do sujeito estão fora ou dentro de um sistema de saúde. Assim, pode-se
atentar e despertar para loci alternativos que lidam com questões de saúde por potencializarem
a dinâmica da vida, sem serem da rede.
Palavras-chave: Mídia, comunicação, cidadania, saúde e consumo
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ROUND TABLE: LOOKING AT THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF THE
ENVIRONMENT THROUGH THE LENS OF SOCIAL REPRESENTATIONS IN
THE CONTEMPORARY MEDIA SCENARIO

ROSA, Annamaria Silvana de - Sapienza University of Rome

Resum
Social Representation theory (SRT) allows articulating various concepts, research methods
and applied perspective related to environment in a meaningful way in the interface with the
contemporary media scenario. Environmental social psychology addressed from the SRT not
only deals with hot societal issues, target of polemic representations and controversial
policies, but also has great potentiality for studying places and people in context from
multiple perspective of residents, tourists, migrants…
This round table calls for appreciation of socio-historical and cultural–symbolic aspects of the
environment, presenting different field and media studies on social representations of cities.
These studies share the assumption of images, social memory and identity as multifaceted
interwoven components of the social representations of places deeply related to relational,
functional and emotional people’s experiences and mediated by multiple forms of
communication about the complex objects.
RT keywords: social representations, place-identity, place@-branding, image, social memory,
new media.
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CONSTRUCTING PLACE IDENTITY THROUGH URBAN MEMORY:
NARRATIVES OF ELDERLY RESIDENTS OF A MEXICO CITY’S MODERN
SUBURBIA.

ALBA, Martha de - Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa
Resum
In this paper we will try to find out the place identity components in the narratives of elderly
residents of Satellite City, a suburban neighborhood built under the principles of modern
urbanism on mid fifties. We sustain that the act of constructing the place memory has the
function of reinforcing place identity in the present. We will observe the importance of the
feeling of belonging to the neighborhood for elder residents, and how aging in place generates
a sense of community integration, which helps them to increase their quality of life. We have
seen that different narratives tend to homogenize social representations and experiences of
neighbors in the past, in order to recreate the image of an ideal community. This community
vanishes in present time narratives, but the social memory of it keeps the place identity alive.
Key words: place identity, social memory, narratives, modernity, Mexico City
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SOCIAL REPRESENTATIONS AND PLACE @-BRANDING OF
HISTORIC EUROPEAN CAPITALS THROUGH E-TOURISM CHANNELS.

BOCCI, Elena- Sapienza University of Rome
ROSA, Annamaria Silvana de - Sapienza University of Rome

Abstract
Starting from the assumption that historic European Capitals can be branded just like
products, this contribution extends the concept of place-branding and applies it to the digital
world of the Internet (place@-branding). Among the various environments, the paper deals in
particular with websites as vehicles of images, representations, evaluations of places and
social networks as spaces for exchanging and sharing of ‘lived’ or ‘imagined’ experiences of
places by tourists and potential tourists.
Keywords: Social Representation, Place@-branding, Brand identity; Brand image

Introduction: Theoretical framework
Anholt (2003: 214) conceives a place-branding strategy as: “a plan for defining the most
realistic, most competitive and most compelling strategic vision for the country, region or city
(….). The better strategies recognise that the principal resource of most places, as well as a
primary determinant of their ‘brand essence’, is as much the people who live there as the
things which are made and done in the place”. According to this definition, therefore,
appropriate marketing strategies could greatly increase the attractiveness of places, also by
enhancing, for their potential users, salient features of a cognitive-representational emotional,
valorial and social kind, as well as purely economic ones. Starting from the assumption that
historic European Capitals can be branded just like products, this contribution extends the
concept of place-branding and applies it to the digital world of the Internet (place@branding). Among the various environments, the paper deals both with websites as vehicles of
images, representations, evaluations of places and with social networks as spaces for
exchanging and sharing of ‘lived’ or ‘imagined’ experiences of places by tourists and
potential tourists.
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In light of the Social Representations theory (Moscovici, 1961/1976) and starting from the
studies on place-branding (Anholt, 2003), this contribution constitutes a further development
of a broad research programme on Place-identity and Social Representations of European
Capitals in first visitors of six different nationalities begun by de Rosa in the 1990s (see e.g.
de Rosa, 1995; 1997, 2010a, 2010b, 2013c). The first wave research, based on a multi-method
modelling approach (de Rosa, 2013b), has been subject to follow-up field study conducted in
Rome at a distance of some decades, starting with a first comparative study between Rome
and Paris and then extended to further historic European capitals (Paris, Helsinki, Lisbon,
London, Madrid, Warsaw, Vienna) (de Rosa, 2010a, 2010b, 2013b; de Rosa and d’Ambrosio,
2010, 2011; de Rosa, Dryjanska & Bocci, 2012).
The target historic European capitals for the research line on place@-branding here presented
are ten: Rome, Paris, Berlin, Brussels, Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Warsaw, Vienna.
These cities are investigated by comparing: a) their institutional websites; b) conversations
among the members of two social networks (Facebook and Yahoo! Answers) on cities’ social
representations and the ‘lived’ or ‘imagined’ experiences of their places as past-first visitors
or potential future first-visitors. The nature of these conversations is induced or spontaneous
according to communicative constraints imposed by the two social networks by means of a
series of piloted questions (in the case of Yahoo! Answers) and a selective focus on
spontaneous communicative exchanges (in the case of Facebook).

Research purposes and methodological design:
Two different, but interrelated research lines are aimed at detecting:
1. some aspects of place@-branding studied using a multi-method approach, including
comparative analysis of the institutional websites of the ten historic European capitals above
mentioned, starting from the assumption that the websites constitute official ‘visiting cards’
presented by the municipalities to residents and tourists (de Rosa, Bocci & Picone 2012).
Preliminary analyses has concerned technical aspects about the usability of the websites using Nielsen’s Usability Test (Nielsen & Loranger, 2006) - and their contents, using an ad
hoc grid designed by de Rosa and Picone. These results are integrated with qualitative
information - obtained using the Atlas/ti -and whose applicative interest has been evaluated in

2187

light of other studies on the usability of municipal websites (Pribeanu, Marinescu, Iordache &
Moisii, 2010);
2. communicative exchanges among members of the two social networks (Facebook in
groups, fan pages, personal profiles - and Yahoo! Answers: travel category), in relation to the
main tangible and intangible aspects, evoking the perceived personalities of the cities
compared with the brand proposals (Hankinson, 2001) and expressing more or less
stereotypical, shared or diversified social representations of their places. Induced or free
conversations about the above-mentioned ten historic European capitals have been
investigated by lexical correspondence analysis, comparing the tourist target destinations
chosen by the members of two social networks differentiated between ‘potential first-visitors’
and ‘past first-visitors’. The goals were to identify:
a. the ‘main places’ of the historic European capitals investigated as ‘objects’ of social
representations charged with symbolic values and emotional attributions;
b. the ‘evaluative dimensions’ expressed during their conversational exchanges;
c. comparison of the results about the lists of evoked ‘places’ as ‘most significant’ and the
cities’ ‘evaluations’ as derived from the field studies above quoted – by interviewing the first
visitors at their arrival and departure from the European Capitals – and from the research line
here presented about the free online interactions among the members of the web communities;
d. any differences between the results depending on the platforms of the two social networks.

Main results
Assuming “e-branding identity” and “e-branding image” as two sides of same coin, the
findings thus far enable us to construct brief profiles of the historic European capitals:
Among the target cities, Vienna, with the high communicative capacity of its
institutional website, is most attentive to the residents and tourists’ needs by combining
services, culture and tourism. By identifying its symbol-place as Schonbrunn Castle,
recognized as the city’s icon by both “real” and “virtual” visitors, we found a prevalence of
places chosen for their artistic-architectural dimension, which consistently flanks the
“aesthetic and artistic-architectural” and “emotional” dimensions.
London and Paris are in a similar position. Their institutional websites respectively
exhibit a medium-high and medium communicative capacity. In regard to contents, the former
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appears less attentive to tourism and international aspects, concentrating instead on internal
ones to foster a strong identity, open to change. The latter seems instead to neglect economic
aspects while instead emphasising touristic-cultural and social features. Both capitals have
their icon-places, such as Buckingham Palace and the Eiffel Tower, which are cited by both
“real” and “virtual tourists”. Finally, both rely on their “aesthetic and artistic-architectural”
and “emotional” aspects, which combine well with the prevalence of artistic-architectural
places.
Although Madrid, like Paris, has an institutional website with a communicative
capacity rated as “medium”, its role is emphasized in around one-quarter of the discourse in
the social networks concerning the adjectives evoked. Also Madrid has its icon-places
recognized by the tourists, which make its history and tradition tangible. Its website is rich
with “aesthetic and artistic-architectural” and “emotional” elements that make it “perfect” and
“unique” in the eyes of visitors, thus emphasising, as in the case of other capitals, the
fundamentally “emotional” nature of Madrid’s brand (Gardner & Levy, 1955; de Chernatony,
1998). The consistency of Madrid’s brand image is confirmed when applying Anholt’s “City
Brands Index” (www.simonanholt.com/Research/cities-index.aspx ) calculated on Italian
subjects.
Some similarities between Madrid and Lisbon are apparent. Also in the case of Lisbon,
in fact, an institutional website with medium-low communicative capacity and seemingly
unconcerned with tourism and international cooperation is off-set by the substantial presence
of places and adjectives connoting the city in both artistic-architectural and sociointerpersonal terms. Lisbon has maintained its symbol-places – “Bairro Alto” and the”Belem
Tower” – unchanged over time as in the field study results (de Rosa and d’Ambrosio, 2011).
The city of Helsinki has a partly reversed profile than Madrid and Lisbon. It has an
institutional website with high communicative capacity, dedicated to tourism, presenting a
dynamic city open to internationalization, and with points of excellence in certain services.
Nevertheless, Helsinki records the smallest number of places and adjectives evoked in the
social networks. Besides the differences that characterize cities and their targets, a critical
factor for Helsinki seems to be its inability in recent years to propose a unified brand for its
municipalities, which often compete against each other as stated by Ilmonen, 2010. However,
despite the difficulties just described, the Helsinki tourism website (www.visithelsinki.fi )
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finally proposes, amongst others, as “strategic goals for tourism in Helsinki”: a unified brand;
comprehensive development plan for tourism in the Helsinki Region; Helsinki Region
marketed as an entity. This renewed strategic vision highlights the need for a strengthened
“brand identity” that fully exploits the potential of the web for building a “brand image”.
The institutional website of Warsaw, at least at the time of the data collection, was
presented with deficient web pages in several respects, among them tourism. The recent drive
for Warsaw’s internationalization has contributed to a restyling of the city’s identity and its
official website. With time, this restyling may enhance Warsaw’s “e-branding image”, which
is shown to be currently rather poor by both the results of our research (in regard to the places
and adjectives evoked) and those obtained on the City Brands Index (where, compared with
the other capitals, Warsaw occupies generally the lowest positions in the ranking).
Berlin and Brussels are other capitals which exhibit a high and medium-high
communicative capacity, although they record a rather low number of places and adjectives
evoked in the social networks. Their websites pay attention to tourism and
internationalization, as well as to internal matters ranging from culture to sport, from social
policies to the economy. Both cities have consolidated landmarks: Alexanderplatz and the
Brandenburg Gate for Berlin, and the Grande Place and the Atomium for Brussels. Finally,
both of them, besides the “aesthetic and artistic-architectural” and “emotional” dimensions,
emphasise the “functional” one.
To conclude, this comparative analysis, which has cut across various European capitals
highlighting the inextricable relationship between “e-branding identity” and “e-branding
image”, furnishes useful information on the most opportune strategies of @-marketing
adopted by the cities analysed. The purpose of the suggestions made is to steer web
professionals and the managers of institutional communication by cities towards possible
convergence among the dimensions conveyed by e-branding, the social representations of
users, and their evaluations as past or future consumers of the target cities and their places:
that is to say, by virtue of both their experiences as past visitors and their expectations as
potential consumers of the tourist destinations and their imagined places. Syssner’s (2010)
proposal concerning the techniques of anchorage and positioning to create a complex web of
branded places, can be understood only from a multi-level perspective on place branding, and
other proposals advanced in the literature (Sicilia, Pèrez and Heffernan, 2008).
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PLACE-IDENTITY AND SOCIAL REPRESENTATIONS OF HISTORIC
EUROPEAN CAPITALS: MULTI-YEAR FIELD STUDY ON FIRST-VISITORS
FROM DIFFERENT EU and non-EU COUNTRIES
ROSA, Annamaria Silvana de1 - Sapienza University of Rome, Italy

Abstract
This paper illustrates some key results based on a wide multi-year research project focused on
place-identity and on social representations of various historical European capitals (Helsinki,
Lisbon, London, Madrid, Paris, Rome, Vienna and Warsaw) in 1394 first-visitors from 6
European countries (France, Germany, Italy, Poland, Spain, United Kingdom) and 2 extraEuropean countries (Japan and United States) recently enriched by new research lines. The
results demonstrate the development of place-identity along the life-cycle and the stability of
figurative nucleus of social representations of the European capitals anchored into their
prototypical and iconic-symbolic elements, as well as the role of direct experience and
cultural belonging of first-visitors in differentiating their imagined and experienced places .
Keywords: social representations, place-identity, European capital cities, tourism, firstvisitors

Introduction: research issues and research purpose
The investigation presented in this paper was guided by two fundamental aims:
a) to propose a way to operationalize the theoretical construct of place-identity (linking both
spatial and temporal dimensions) and to identify the most meaningful places for the research
participants in various phases of their life cycle (childhood, adolescence, youth, maturity and
old age), to analyze any differences between the significant places (home, school, work,
1
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leisure, urban places, natural places, geographical places …) along the life-cycle as functions
of population variables (such as nationality, age, sex, place and length of residence);
b) to contribute to the intercultural exploration of social representations of historical European
capitals (Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Paris, Rome, Vienna and Warsaw) in firstvisitors from different EU and extra-EU nationalities, by comparing their imagined and
experienced preferred places (before and after their visit), by

detecting

cross-cultural

similarity and differences in the evoked places and in the evaluative descriptions obtained
through free associations (adjectives) as regards as both the capital city and the “ideal city”.

Theoretical framework
The research project presented in this paper combines theoretical constructs from social
psychology, such as social representations, identity and social memory, as well as constructs
mainly developed in environmental psychology (in particular place-identity) and psychology
of tourism (such as tourism destination imagery and experiences of first-time visitors in their
transaction with places).
We are particularly interested in the Social Representations and Social Memory of the
Environment, considering the environment as an object of shared symbolic and cultural
representations and at the same time as a social context in which representations are produced
(Arruda and de Alba 2007; Castro 2006; de Alba 2011; de Rosa 1997, 2006, 2010, 2013a,
2013b, 2013c; de Rosa and D’Ambrosio 2010, 2011; Jodelet 2010; Milgram 1984).
On the basis of a constructivist and interactionist conception of the relationship between
individuals and the environment, Fuhrer (1990) emphasizes the potential of Social
Representations theory as a valuable heuristic tool for understanding the ‘settings’, which are
not simply functional and physical socio-spatial realities, but imply shared socio-cultural and
symbolic images, ideas and beliefs that act in a socio-regulatory capacity as regards social and
interpersonal behavior.
In line with the “modeling paradigmatic approach” to social representations (de Rosa, 2013a;
2014 in press), the research presented here was intended to create a further link between the
levels of analysis and explanation of phenomena implicit in the social representation
theoretical perspective and the place-identity construct (de Rosa, 2013b). A link between both
of these with social identity is anchored in the common assumption that individuals and
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groups constantly use interpretative categories and systems to classify the environment –
codes which express norms and values whose origins are to be found in the social context.
The intersection of two fundamental dimensions of the psychological experience of the
individual, space and time, play a crucial role in our conceptualization of place-identity.
Space is understood not only in terms of the physical surroundings, architecture or landscape,
but also as emotionally connoted, and imbued with social meanings through its functional and
contextual roles. It is the source of opportunities for the satisfaction of individual needs and
aims – what Stokols (1981) calls ‘environmental congruence’. Time is conceived as a
dimension involved in the sedimentation of past, present or mentally anticipated experiences
related to the different places or social–environmental settings that are experienced
cognitively or emotionally in a lifetime. Environmental psychology has concentrated
primarily on the spatial dimension, although there has been a gradual shift from the purely
physical perspective, focused on the visual–perceptual variables of the architectural tradition,
to a perspective in which the value of other variables endowed with ever broader psychosocial and subjective meanings is taken into account.
Moreover, we attempt to link the psychology of tourism with environmental psychology by
studying place-identity with reference to a place that individuals experience as tourists (firsttime visitors and for a limited period of time). There were many elements in the 1980s that
allowed consideration of the psychology of tourism as an emerging topic and a prospective
new disciplinary area (de Rosa 1995): first of all, the frequent international and national
conferences, the establishment of university degree, master and academic courses, the
creation of bibliographical indexes of specific keywords indicative of the contributions made
by a literature increasingly identified as specialized, albeit standing at the intersection among
various disciplinary areas of psychology (social psychology, environmental psychology,
community psychology, psychology of individual differences, clinical psychology, general
psychology, economic psychology, marketing and advertising, etc.) and of counterpart
disciplines (sociology, economics, cultural anthropology, human geography) (Fridgen 1984;
Neto and Freire 1990; Nunez 1977; Smith 1977).

Methodology

2196

A total of 1394 first-time visitors to historical European capitals (Helsinki, Lisbon, London,
Madrid, Paris, Rome, Vienna and Warsaw) from 6 European countries (France, Germany,
Italy, Poland, Spain, United Kingdom) and 2 extra-European countries (Japan and United
States) were recruited from language schools for foreigners, lists of hotel guests and travel
agents.
The multi-method questionnaire divided into two main parts (respectively investigating placeidentity and social representations of the historical capital cities and of the ideal city). The
participants were asked to identify:
a.1. the relative importance each phase of the life cycle for the respondents, as shown by how
they divided up a modified timeline scaled from 1 to 50 into metric–perceptual segments
representing each phase of their life cycle, starting from birth;
a.2. the first 10 significant places, in order of importance for the respondent, in each phase of
their life cycle;
a.3. the most significant place to them over the entire life span and the reason for their choice;
b.1 their image of the capital city and its historic center upon arrival (at the imaginary level)
by means of free association using adjectives (the first ten adjectives that came to mind);
b.2 their evaluations of the city and its historic centre at the experiential level (after having
seen it and lived in it) by using free associations (adjectives);
b.3 the ten most significant places of the historical capital cities for the respondents in order
of importance and the choice, from among the places listed, of the one they deemed
absolutely the most important and why;
b.4 descriptions of their “ideal city” by using free associations (adjectives).

Discussion of results
Due to the space limit, it is impossible to graphically display the results of the wide research
program including the field study and its new developments, partially discussed elsewhere (de
Rosa, 1997, 2006, 2010, 2013a, 2013b, 2013c; de Rosa, Dryjanska and Bocci, 2012; de Rosa,
Bocci and Picone, 2012, 2013).
We can briefly state that the various steps of data analysis collected by the multi-method
questionnaire provided information about the relations between the socio-demographic
characteristics of participants, their place identity, their semantic universes associated with
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each capital city and an ideal city, and the imagined and experienced places (before and after
the visit), also in relation to the importance of different sources of information about the city
One of the key results concerning the most significant places for subjects during various
phases of the life cycle confirmed the hypothesis that the “home” constitutes a sort of central
nucleus in the organization of place-identity.
The results also provided evidence of the hypothesis that the choice of the most important
places in each city would differ amongst groups distinguished by different population
characteristics, affecting the representations of the city visited. They confirmed a strong effect
of nationality and age and a weaker effect of sex, also demonstrating that places in each city
are represented (and used) differently according to the visitor’s needs, that seem also to be
quite different and specific for each nationality and influenced by population characteristics.

Final remarks
The results allowed us to identify the organization and development of the place-identity
along the various phases of the life cycle and the relationship between the social
representations of the historical capital cities and the specific elements depending on the
socio-geo-cultural identities of participants from different EU and non EU countries. Such
identities have revealed their influences in the encounter and transaction with the city and
their evocation of the significant places after their visit, even beyond the prototypical placesymbols. The results also showed the role of direct experience that brings new (often trendy)
places associated with the city into the representational field as a result of the visit, despite the
stability of figurative nucleus of social representations anchored into the historical centers of
the capital cities and their prototypical place symbols and landmarks.
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Resumo
No mundo contemporâneo a questão da sustentabilidade vem sendo discutida, e a
agricultura familiar e orgânica é um dos principais eixos de discussão dessa temática. A
definição oficial do alimento orgânico deixa transparente o que é esperado desse
movimento sustentável e os agricultores que os cultivam. De acordo com a Lei 10.831
de 23 de dezembro de 2003, um alimento orgânico não contém insumos artificiais como
agrotóxicos, hormônios, antibióticos, adubos químicos, drogas veterinárias, e
organismos geneticamente modificados. Nesse sentido, compreender as representações
sociais de moradores do campo sobre alimentos orgânicos, especialmente aqueles que
serão educadores em suas comunidades se torna essencial. O Programa de Licenciatura
em Educação para o Campo (PROCAMPO) tem compromisso na formação de pessoas
que residem na zona rural para serem educadores do campo, e é neste contexto que a
psicologia social encontra uma abertura ideal para descobrir e analisar o senso comum
desse grupo social, por meio da Teoria de Representações Sociais (TRS) desenvolvida
por Serge Moscovici. Esses alunos de licenciatura em Educação do Campo têm um
impacto direto no meio ambiente, uma vez que eles e/ou seus familiares são os
agricultores de pequeno porte, cujas principais fontes de renda vêm da agricultura. O
objetivo desta pesquisa foi identificar as representações sociais sobre os alimentos
orgânicos para alunos do PROCAMPO da região do Vale Paraíba Paulista, bem como
estas representações podem influenciar a prática da agricultura familiar e seu
movimento na agricultura orgânica.Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória,
com abordagem qualitativa realizada com alunos da licenciatura em Educação do
Campo de uma Universidade do interior paulista. A coleta de dados foi realizada por
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meio de entrevista semiestruturada, cuja análise foi realizada por meio da técnica de
análise de conteúdo sob à luz da Teoria das Representações Sociais. As três
representações mais encontradas dentre os 17 alunos entrevistados quando perguntados
“O que é um alimento orgânico para você?” foram: “não usa agrotóxico”, “adubo
natural”, e “saudável”, significando que há uma noção básica do que é um alimento
orgânico, mas que é permeada por valores e crenças próprios das representações sociais,
sinalizando a urgência de adequações por parte do governo e movimentos sociais para
atingir as exigências da Lei como treinamentos e associações.
Palavras-chave: representações sociais, agricultura familiar, agricultura orgânica, meio
ambiente

Introdução
Este estudo é o resultado de uma pesquisa feita com os alunos do PROCAMPO com o
objetivo de identificar as representações sociais sobre alimentos orgânicos e a partir de
então realizar uma reflexão como tais representações podem afetar a agricultura familiar
e a produção de alimentos orgânicos por parte dos próprios agricultores envolvidos
nessa produção. O problema que é enfrentado pelos agricultores familiares é uma
alienação da base agrícola devido à dominância do sistema industrial global de
alimentação, forçando um afastamento do conhecimento completo das técnicas e dos
termos utilizados na agricultura orgânica estabelecida pela lei brasileira (AZEVEDO,
2006), resultando numa inadequação de cultivação e promoção da agricultura orgânica
que provoca problemas em relação ao meio ambiente, à saúde da população, à divisão
da terra, às injustiças sociais, aos trabalhadores, e ao estado econômico não somente das
famílias envolvidas, mas também do país. O conceito da agricultura orgânica, de acordo
com a regulamentação vigente no país, compreende vários sistemas como biodinâmico,
ecológico, natural, sustentável, regenerativo, biológico, agroecológico e permacultura, e
é caracterizada por autosustentação da propriedade agrícola, a maximização dos
benefícios sociais para o agricultor, mínimo dependência de energias não renováveis e
que oferta produtos nutricionais (AZEVEDO, 2006; BRASIL, 1999; BRASIL 2003). É
crucial para a evolução da agricultura familiar, e para o bem da sustentação do país, um
olhar profundo nas razões por trás das atitudes e decisões que comandam a agricultura
no mundo contemporâneo. A teoria das representações sociais (TRS) desenvolvida por
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Serge Moscovici se torna importante nesse aspecto, podendo esclarecer as atitudes,
crenças e valores que podem influenciar nas ações dos agricultores em relação à
agricultura orgânica especialmente, uma área que afeta diretamente a população e o
país,

e

ao

mesmo

tempo,

é

afetada

por

estes.

A teoria apresenta uma perspectiva impactante não só na forma como as pessoas
abordam, espalham e representam o conhecimento, como várias outras ciências
existentes, mas também de que maneira e por que as pessoas compartilham o
conhecimento, assim construindo uma realidade comum, permitindo que idéias sejam
colocadas em prática. O contexto no qual as pessoas estão situadas é onde surge o
conhecimento causando uma união entre a satisfação, ou frustração, e os interesses e
desejos. Esses interesses e desejos acabam alterando a expressão do conhecimento,
afirmando que o conhecimento é o fruto de um grupo específico de pessoas que se
situam em circunstâncias específicas, andando na direção de uma meta estabelecida
(BAUER & GASKELL, 1999; MOSCOVICI, 2012). É por esse motivo que a
identificação e a apreciação das RS dos alunos do PROCAMPO são fundamentais para
a compreensão das práticas sociais na área da agricultura orgânica no Brasil. A
aplicação da TRS no presente estudo com os alunos do PROCAMPO é benéfica, pois o
resultado trás à tona como eles pensam em relação ao alimento orgânico, e essas
representações poderão ser utilizadas para afetar comportamentos e até mesmo futuras
políticas que governam esse assunto, fornecendo um insight importante no impacto dos
aspectos diretamente relacionados à agricultura orgânica como a produção desses
alimentos e a saúde da população, a geração de renda, o desenvolvimento local e
regional e a preservação do meio ambiente. Com esse conhecimento revelado, podemos
desmascarar o que possivelmente movimenta as ações e as questões relacionadas ao
meio ambiente e a agricultura em si, com um objetivo de motivar um sistema provado a
ser sustentável.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa descritiva, com caráter exploratório e com abordagem
qualitativa que foi realizada com alunos de licenciatura em Educação do Campo de uma
Universidade do interior paulista. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade de Taubaté (parecer número 423.178) e os sujeitos da pesquisa assinaram
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um termo de consentimento livre e esclarecido, concordando em participar do estudo. A
coleta de dados foi realizada no período em que o aluno estava em suas atividades no
“tempo-escola” ou “tempo-comunidade” e o instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada que incluía a pergunta “O que é um alimento orgânico para você?”. A
analise foi realizada por meio da técnica de analise de conteúdo (BARDIN, 2008), à luz
da TRS.

Resultados e discussão
Participaram do estudo 17 alunos de 19 a 47 anos, sendo oito do sexo masculino e nove
do feminino. Foram identificadas três RS mais comuns:
"Não usa
agrotóxico"

O que é um
alimento
orgânico
para você?
"Adubo
natural"

"Saudável"

Essas representações nortearam as discussões apresentadas no presente estudo.
Moscovici reconheceu, com sua teoria, que o ambiente social não é composto
simplesmente de indivíduos e de grupos sociais, mas também existe uma interface
importante entre eles, e objetos, práticas e ocorrências. Essa interação modifica esses
indivíduos e grupos. Assim, a base da interação social é estruturada e coordenada por
esses objetos sociais. As informações que transitam em torno do propósito são um ponto
de partida para a construção de uma categorização e uma definição dos papeis na
sociedade, do comportamento e atitudes tomadas pelos indivíduos e pela sociedade. As
RS têm o poder de funcionar como reguladores da identidade, afetando as práticas e
decisões em tudo que é feito em todos os ambientes (DESCHAMPS et al., 2009).
Além de identificar as RS sobre os alimentos orgânicos para os alunos do PROCAMPO,
é importante tentar compreender como surgiram e como esse conjunto afeta o estado da
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agricultura orgânica no país. A opinião, caracterização, e o interesse do que é um
alimento orgânico para os alunos em questão, ou seja, levar em consideração o fator
senso comum, pode ajudar na formação de estratégias, em mudanças de comportamento
e o crescimento da agricultura orgânica, trazendo de volta a presença do agricultor
familiar na sua produção. Na compreensão dos conceitos que os alunos têm em relação
ao alimento orgânico e aos pontos que têm uma ligação com a agricultura familiar, é
importante levar em consideração os aspectos que formaram o indivíduo. A história
cultural e a experiência de grupo, criando uma conexão e pertencimento ao meio, pode
ser diverso de acordo com as condições que são colocadas, contribuindo ao
conhecimento e às ações dos agricultores em relação ao assunto (SILVA et al., 2010). A
agricultura orgânica tem um papel pertinente no mundo contemporâneo. A evolução do
sistema agroalimentar é importante para a discussão do estudo devido ao seu efeito na
agricultura familiar e orgânica, esclarecendo como esses tópicos interligados chegaram
na situação atual. Pode-se dividir sua história em duas revoluções marcantes. A
Primeira Revolução Agrícola mostra a transformação do trabalho manual para as
fábricas, que por um lado, foi um acontecimento importante para a qualidade da
civilização humana, acabando com a escassez crônica de alimentos. Mas esse aumento
incluiu o objetivo de fortalecer as indústrias emergentes, criando um momento de
importância histórica com os alimentos considerados “externos”, alimentos de novos
mundos. São importantes para a cena atual porque foi essa demanda que deu mais
espaço e abertura para capitalismo, incrementando as primeiras cadeias de commodities.
(AZEVEDO, 2006; MAZZOLENI et al., 2006). A segunda Revolução Agrícola é
marcada pelo aumento gradual e constante de novos conhecimentos não só em relação
aos alimentos em si, mas também na Revolução Industrial, que criou um espaço ideal
para o ser humano poder exercitar seu poder e controle sobre seus interesses produtivos.
A visão se tornou mais estreita com especializações cada vez maior, abrindo o caminho
para o sistema de monoculturas que provariam a necessidade de agroquímicos
(MAZZOLENI et al., 2006). Foi neste contexto que iniciou-se o uso de adubação
química com fertilizantes nitrogenados solúveis com consequências detrimentais para o
solo, o tornando pobre em matéria orgânica que abalou a capacidade da planta a resistir
às pragas. A alta produtividade que ocorreu nesse momento, e o aumento nos avanços
tecnológicos foi dado o nome Padrão Técnico Moderno (PTM) de agricultura e
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produção de alimentos, carregando com ele impactos corrosivos no ambiente e no
aspecto social. A agricultura, quando dirigida pelo PTM, tem somente seu foco na alta
produção e na economia de escala. Esse foco tem levado à expulsão do agricultor
familiar devido à redução da necessidade de mão-de-obra, inflação no preço da terra,
provocando

conflitos

fundiários

severos

(AZEVEDO,

2006).

No Brasil, a evolução para a implementação de um sistema orgânico foi no ano 1992.
Desde então, a agricultura orgânica tem ganhado mais movimento, não somente para
seus aspectos ecológicos, mas também para a dimensão econômica, da saúde e
qualidade de vida e justiça social (AZEVEDO, 2006; EHLERS, 1994). Tem sido
destacado que os sistemas que possuem um aspecto mais abrangente, incluindo em seus
objetivos o equilíbrio ambiental, não funcionariam com uma estrutura baseada em
produção de grande escala pelo trabalho assalariado. Todos os detalhes que compõem
agrícolas ecológicas são muito mais viáveis para um trabalho familiar, uma vez que são
esses trabalhadores que têm uma visão mais familiarizada e constante com tais aspectos.
De acordo com BITTENCOURT e BIANCHINI (1996) “A agricultor familiar é todo
aquele (a) agricultor (a) que tem na agricultura sua principal fonte de renda (+ 80%) e
que a base da força de trabalho utilizada no estabelecimento seja desenvolvida por
membros da família.” O conhecimento do agricultor familiar deve ser priorizado devido
ao fato de que é isso que sempre sustentou seu modo de vida rural, proporcionando sua
própria condição social e decisões familiares. A agricultura orgânica depende desse
conhecimento e experiência e fornece oportunidades maiores para o estabelecimento de
novas discussões entre os agricultores familiares, gerando novas ruralidades. Os
benefícios desse olhar e dessa ação resultam também em um ambiente mais organizado,
mais equilibrado e mais solidário, provocando mudanças positivas na saúde da
população, no cenário de cultura, no desenvolvimento de uma sustentabilidade real e na
qualidade

de

vida

(AZEVEDO,

2006;

MAZZOLENI

et

al,

2006).

A identificação das RS sobre os alimentos orgânicos para os alunos do PROCAMPO
afeta o engajamento da agricultura orgânica porque a opinião, caracterização, e o
interesse do que é um alimento orgânico para eles pode ajudar na formação de
estratégias, em mudanças de comportamento para o crescimento da agricultura orgânica.
As três representações encontradas apontam que existe um conhecimento do que é um
alimento orgânico para os alunos, porém falta um aprofundamento necessário no
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assunto para conseguir avanços nessa dimensão da agricultura brasileira, especialmente
quando olhamos para o que é um alimento orgânico de acordo com a Lei 10.831 de 23
de dezembro de 2003 que constata que o alimento orgânico não contém insumos
artificiais como agrotóxicos, hormônios, antibióticos, adubos químicos, drogas
veterinárias, e organismos geneticamente modificados. No processamento dos
alimentos, não é aceitável o uso das radiações ionizantes e aditivos químicos sintéticos
(BRASIL, 1999; BRASIL, 2003). A falta de conhecimento completo pelos alunos do
PROCAMPO do que é orgânico e suas finalidades, também incluídas na Lei 10.831,
assinala que existe uma falta de apoio pelas atividades exercitadas pela agricultura
familiar como as ferramentas fornecidas por programas educativos na área e
treinamentos específicos à agricultura orgânica. Também marca uma falha nas ações do
poder público e um plano de ação que inclui uma organização dos agricultores por meio
de associações. Esses apoios ofereceriam condições constantes para que eles
adquirissem conhecimento mais científico e mais exato do que é orgânico para
conseguir uma produção mais eficaz e reconhecida, estimulando melhorias nas
dimensões e preocupações pautadas no estudo. O surgimento dessas RS encontradas
demonstra quanto os problemas que o Brasil enfrenta alcançam e atingem a população e
sua produção no mundo atual. A divisão da terra, as injustiças sociais aos trabalhadores
e ao estado econômico podem ser a fonte desse senso comum básico que os alunos
possuem da agricultura orgânica, estimulando a noção de que o apoio que existe no
sistema atual não está disponível para todos, instigando uma divisão cada vez maior na
população brasileira, agredindo os direitos mais básicos do povo, desde a saúde da
população até o direito ao um meio ambiente seguro.

Considerações finais
O mundo científico busca um entendimento e significado das falas e crenças populares
para, no mínimo, gerar uma discussão verdadeira e franca na resolução das questões que
afetam o andamento das sociedades e suas atitudes e ações envolvidas. As relações que
existem entre as pessoas e seus ambientes exigem um aprofundamento que a TRS
fornece justamente porque as atitudes e ações são dirigidas pelos interesses que são
formados através do que é constituído como comum, natural e familiar. Compreender
por que algo se tornou familiar, é base dos possíveis movimentos sociais, políticas
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públicas e ações das políticas que comandam no sistema. E é com a apreciação das RS
encontradas que começa essa compreensão indispensável. Por meio de uma análise, as
políticas do país podem agir com precisão, atingindo os problemas que têm provado
impactantes quando não resolvidos, e com o poder de afetar várias dimensões como a
saúde, a segurança alimentar, o estado econômico, e o meio ambiente da população e do
país e mundo inteiro.No caso da agricultura orgânica em relação aos alunos do
PROCAMPO, as RS encontradas demonstram um conhecimento raso do assunto. Uma
revisão e criação de novas políticas públicas forneceria o potencial de mudar conceitos
desatualizados e superficiais, podendo gerar um resultado que beneficiaria todas as
dimensões incluídas. A agricultura orgânica precisa ser reconhecida como um problema
público devido à essas dimensões extensas que comprometam o público diretamente.
Essa pesquisa prova ser crucial no melhoramento da situação não somente das pessoas
diretamente envolvidas, como os alunos e seu currículo, mas também os agricultores
familiares, o estado do país e a população, e o bem-estar de tudo e todos.
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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: OS JOVENS E SUAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
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Resumo
A discussão ambiental, como na maioria dos países, acentuou-se no Brasil a partir da
década de 1970 e possui influência direta ao modelo de desenvolvimento adotado pelo
país. Embora não tão recente permanece a necessidade de esclarecimentos sobre
questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade. A discussão sobre a
preservação dos recursos naturais não é recente, pois já havia a preocupação dos
portugueses no período colonial, que posicionavam se inspirados nos ideiais positivista
e de nacionalismo, contra a devastação desenfreada. Devido a esta reflexão, o século
XX foi marcado por importantes determinações que visam abordar as questões
ambientais brasileiras. Para tanto, a presente pesquisa busca compreender as
representações sociais de jovens estudantes sobre o meio ambiente. Foram participantes,
20 jovens, de 15 a 16 anos de idade, de ambos os sexos, estudantes do período integral
em uma escola particular, localizada no Interior da Grande São Paulo. Apoiado a Teoria
de Representações Sociais, aplicou-se questionário semiestruturando de perguntas
abertas e fechadas. As questões fechadas foram destinadas a caracterização dos
participantes e as abertas para a identificação das representações sociais, sendo elas: O
que pensa sobre o desenvolvimento ambiental do Brasil? E o que você pensa sobre o
desenvolvimento da agricultura no Brasil? Os dados produzidos foram identificados e
analisados da seguinte maneira: as perguntas fechadas submeteu-se a análise percentual;
e aos dados produzidos a partir das questões abertas, utilizou-se a Análise de Conteúdo.
Foi possível considerar que é indispensável a incorporação das práticas educativas em
temas relacionados ao meio ambiente e a agricultura. Em pesquisa por nós realizada
constatamos também a falta de foco nas questões ambientais, onde era de se esperar que
estes jovens estivessem mais integrados das questões solicitadas e suas representações
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fossem mais qualificada. Tais constatações nos alerta a estarmos mais atentos quanto à
educação ambiental tanto em voga na atualidade global.
Palavras-chave: Representações Sociais; Jovens; Meio ambiente; Sustentabilidade.

Introdução
No atual momento das sociedades – o da globalização – a falta de cuidados necessários,
principalmente quanto ao ordenamento territorial e o redimensionamento dos ideais de
qualidade de vida, qualidade ambiental, sincronismo e dacronismo, entre outros,
acarretará na imposição de novas representações e o privilégio aos detentores do
conhecimento em detrimento de grande parcela da população, como ocorreu até agora.
Assim, o planejamento e a reflexão sobre um outro desenvolvimento que leve em conta
a relação entre a qualidade de vida e a qualidade ambiental (e não a relação custobenefício) são etapas do processo de ordenamento ambiental. Por exemplo, a paisagem
deve ser encarada como resultado do constante relacionamento (ou fluxo) entre seus
elementos. Por isso, apesar de representar o instante, o momento, ela também se
apresenta dinâmica e mutável.
É importante o desenvolvimento de uma cultura ambientalista uma vez que as
Representações Sociais se originam e estão diretamente relacionadas com o meio
ambiental, social e grupal. Assim, foi realizada uma pesquisa com jovens alunos do
ensino médio para compreender as Representações Sociais que elaboram sobre questões
ambientais, isto porque, As representações sociais são elementos simbólicos que os
indivíduos expressam mediante o uso de palavras e de gestos (FRANCO, 2004, p.170).
Sendo assim, as Representações Sociais sobre o ambiente podem gerar sentimentos de
bem-estar sabendo que está havendo uma interação e integração com os bens naturais.
Desde que as Representações Sociais sejam condizentes com a importância da
conservação ambiental, pode-se inferir que é necessário o desenvolvimento educacional
nesta área. Com a evolução do movimento ambientalista e o surgimento da questão
ambiental como crucial para o desenvolvimento, há de se refletir as novas maneiras de
produzir e consumir, buscando desenvolvimento econômico baseado na qualidade
ambiental objetivando a melhoria da qualidade de vida.
Para contribuir com a formação ambiental dos jovens realizamos uma pesquisa cujos
objetivos, procedimentos e resultados são explicitados nos itens subseqüentes.
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A pesquisa
1. Objetivos
Identificar e analisar as Representações Sociais que jovens alunos elaboram sobre meio
ambiente e sustentabilidade.

2. Procedimentos metodológicos
A pesquisa contou com a participação de 20 jovens, aos quais foi aplicado um
questionário reflexivo contendo questões abertas e fechadas.
As respostas obtidas às questões fechadas foram submetidas a uma análise percentual e
as demais, além da percentual, à análise do conteúdo.
A partir de uma pré-análise das respostas e de uma leitura flutuante que implicam idas e
vindas ao material de análise foram criadas categorias teóricas levando em conta a
similaridade ou heterogeneidade dos conteúdos implícitos nas respostas.

3. Apresentação e discussão dos resultados
Tabela II

O QUE PENSA SOBRE O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL NO BRASIL
Categorias
Respostas que indicam necessidade de
melhoria

07

30,43%

Respostas indicam adequação

04

17,39%

Não sei

12

52,22%

Total

23

100%

Quando levantado o questionamento aos jovens participantes sobre o que pensam sobre
o desenvolvimento ambiental no país, apresentou-se um dado considerável de 52,22%,
ou seja, mais da metade de participantes da pesquisa, que disseram não saber sobre o
tema.
Podendo assim, observar que a maioria dos participantes ignora o que significa o
desenvolvimento ambiental no Brasil. É importante ressaltar que dos 20 jovens
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entrevistas, a metade deles. Esse dado é alarmante, devido que são todos estudantes de
uma instituição que possui grande área agrícola aos redores.
Apresentando 17, 39% dos participantes que indicam uma melhor adequação do
assunto, entre eles, dentro do programa curricular de ensino e até mesmo entre as
atividades extra escolares.
Dentre os que expressam sua opinião, 30,43% consideram ser necessário melhorar. A
melhoria está intimamente relacionada, a partir dos participantes, em abordagem do
tema e explicitação do mesmo em relação as práticas cotidianas.
Cabe lembrar que esse tema deveria ser mais difundido na disciplina de Geografia em
todas as escolas.

Tabela II
O QUE VOCÊ PENSA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
NOP BRASIL?
Categorias
Indicam o desenvolvimento satisfatório

09

33,34%

Indicam que não está satisfatório (voltar ao
tradicional), que deveriam mudar os
trangênicos

09

33,34%

Não satisfatório por causa da devastação do
desmatamento

04

14,81%

Não sei/Não deu opinião

05

18,51%

Total

27

18,51%

Nos dados acima, quando questionado aos participantes de como pensam no
desenvolvimento agrícola no Brasil, observa-se a mesma quantidade de respostas que
indicam ser satisfatória e insatisfatória. Foram possíveis obter em ambas as respostas
satisfatórias e insatisfatórias, 33,34% deles. Os motivos levados para justificar as
respostas satisfatórias apóiam-se no fato que a agricultura está diversificada e rica em
proteínas e assim, por diante. As respostas que consideram o desenvolvimento agrícola
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no Brasil insatisfatório, justificam pela falta de investimento e utilização exagerada de
grãos transgênicos.
Cabe lembrar que algumas das perguntas indicam a dupla característica ou consideram
satisfatórias, mas deveriam melhorar por alguns motivos. Muitos se apóiam no fato de
que a agricultura está diversificada ou pela forma de exploração. Estas duas formas
justificam que é rica em proteínas.
Um outro motivo atribuído por parte de 14,81% dos respondentes refere-se à
necessidade da melhoria da agricultura. No Brasil isto está muito relacionado com a
poluição que os agrotóxicos provocam no meio ambiente.
Como era de se esperar, 18,51% não quiseram se posicionar justificando não saber ou
ligar para este fato.
Embora tenha se constatado estas respostas de desinteresse, cabe-nos considerar as
respostas adequadas, o que demonstra a capacidade de análise e de avaliação desses
jovens respondentes.
Percebe-se também na pesquisa que apesar de sermos um país agrícola (talvez o futuro
celeiro do mundo), os jovens delegam a segundo plano a agricultura, não percebem a
sua grande importância na economia do Brasil.
Na medida em que as Representações Sociais são relevantes indicadores de ação, e se os
jovens desta pesquisa expressam representações que indicam falta de conhecimento ou
conhecimento parcial do assunto, é bem possível que tenham comportamentos negativos
ou inadequados em relação às questões agrícolas brasileiras.

Considerações finais
Surgiu a discussão no Rio de Janeiro, presente no ECO 92, onde diversos países
discutiram políticas e tratados ambientais, a constatação ser de grande importância as
representações elaboradas sobre questões ambientais. Neste sentido é indispensável que
seja incorporado às práticas educativas temas relacionados ao meio ambiente e a
agricultura. Os resultados de pesquisas relacionados à estes assuntos, nem sempre,
apontam para a incorporação satisfatória por parte dos alunos sobre estes temas.
Isto se apresenta mais grave na pesquisa mencionada uma vez que os participantes são
alunos internos em uma instituição religiosa situada em uma cidade do interior com
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grande situação agrícola. Portanto, era de se esperar que estes jovens estivessem mais
interados das questões solicitadas e suas representações fossem mais qualificadas.
Tais constatações nos alerta a ficar mais atentos quanto à educação ambiental tanto em
voga na atualidade global.
A formação de um cidadão ativo e suas representações sociais e um planejamento
participativo estão entre os princípios básicos para a construção de um futuro comum,
em que o ordenamento territorial respeite os limites impostos pelo ambiente e que
permita uma melhoria na qualidade de vida de todos.
Concluindo, assim como os astronautas que tiveram a chance de olhar a Terra do espaço
elaboraram uma representação uma vez que: destacam a beleza de nosso planeta e se
referem a ele como nosso lar. Acreditamos ser necessário por de lado nossos temores e
obsessão em relação aos direitos pessoais e tribais e sermos corajosos o bastante para
ver que a ameaça real provém do dono que infringimos a Terra, da qual fazemos parte e
que constitui nosso lar.
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NA TRILHA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES SOBRE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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JESUS, Ivone das Dores de - UEMA3
Resumo
Este estudo decorre da pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação da
Universidade Federal do Maranhão - UFMA, e tem por objetivo analisar as principais
representações sociais de professores do Ensino Médio, da rede estadual de ensino,
sobre Educação Ambiental. Pretende, ainda, fornecer subsídios que possibilitem a
compreensão sobre a forma como é trabalhada a Educação Ambiental nas escolas de
São Luís, através das representações desses sujeitos sobre a referida temática. A partir
de Reigota (2010), leva em consideração a transversalidade da Educação Ambiental no
desenvolvimento curricular, conforme recomendação prevista em lei. Elege como
campo de investigação um Centro de Ensino Médio da rede pública, sendo que o
universo amostral é constituído pelos professores do referido Centro. Apoia-se na
Teoria das Representações Sociais, inaugurada por Moscovici em 1961, por entender
haver muitos pontos de convergência entre os princípios teóricos dessa teoria e o objeto
de estudo. A pesquisa orienta-se nas questões: O que pensam e o que dizem os
professores sobre Educação Ambiental? Como os professores são influenciados pelas
representações sociais que possuem sobre Educação Ambiental? Como procedimento
metodológico, recorre à abordagem qualitativa, além de pesquisa bibliográfica e
documental. Utiliza a técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977) para a
análise das entrevistas e questionários de perfil aplicados junto aos professores. A
pesquisa propicia perceber algumas representações dos professores em análise,
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destacando-se, entre elas, o modo de situarem a Educação Ambiental no contexto
curricular desenvolvido no cotidiano da sala de aula e como dizem conceber a
interdisciplinaridade apontada nos PCNs. Os estudos conduzem, ainda, para a percepção
de que ainda exista uma tendência conservadora nas representações desses sujeitos,
tendo em vista que alguns expressam ideias pautadas nos avanços proporcionados pelos
debates em torno das questões ambientais, mas, a maioria parece não concretizar as
ações que dizem ser adequadas ao tratamento da Educação Ambiental na escola. É
perceptível a necessidade de se conquistar novos espaços para reflexões mais
aprofundadas sobre as demandas oriundas do ambiente, do mercado e da vida. Dessa
forma, emergiram alguns questionamentos, tais como: Será que a escola e os
professores estão preparados para suplantar essas necessidades? Como modificar o
cenário atual? Por isso, investigaras representações sociais dos professores, mesmo sem
resolver os grandes problemas relacionados à Educação Ambiental, pode restringi-los, e
contribuir com ações que repercutam no desenvolvimento da Educação Ambiental para
a formação de cidadãos críticos e ambientalmente responsáveis.
Palavras-Chave: Educação Ambiental. Representações Sociais. Ensino Médio.
Professores.

Introdução
O interesse em discutir os aspectos ligados a Educação Ambiental, em especial na
cidade de São Luís, surgiu da condição por mim ocupada como estudante de um
programa de Pós-Graduação Lato Sensu nesta área, bem como do fato de também
exercer as funções de professor no Ensino Médio. A partir desse contexto, surgiram as
primeiras inquietações acerca das práticas de Educação Ambiental voltadas para esse
segmento. Foi nessa oportunidade que me foi apresentada a Teoria das Representações
Sociais, fato que despertou o desejo de aprofundar as informações nesse campo de
conhecimento.
Em face desses aspectos, optamos por conhecer a forma como é trabalhada a Educação
Ambiental nas escolas de São Luís, levando-se em consideração as principais
representações sociais que os professores do Ensino Médio expressam em sua trajetória
cotidiana sobre a temática. Por se tratar de um universo de amostragem muito extenso,
restringimos nossa investigação para as representações sociais dos professores de uma
2220

única escola. O fato de desenvolver minhas atividades docentes na escola escolhida,
bem como a maior disponibilidade de acesso aos professores, coordenação escolar,
direção e corpo técnico, contribuiu de forma significativa para a escolha feita.
Optamos por trabalhar com o grupo de professores de um único turno de ensino,
envolvendo todas as áreas trabalhadas no Ensino Médio (Português, Matemática,
Química, Física, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Língua
Estrangeira). Partimos da compreensão de que um pensamento compartilhado por um
grupo de professores se expressa em suas ações e que estes pensamentos e ações
alcançam não somente outros professores, como também os estudantes e demais
membros que desfrutam de um mesmo convívio social. Ao elegermos esse grupo,
pressupomos que obteríamos compreensões mais claras acerca das articulações teóricas
e práticas substanciais à qualidade da Educação Ambiental no universo escolar.
Entendemos que a Escola oferece diversificadas oportunidades por se constituir em um
espaço de formação, bem como por apresentar variados desafios referentes a essa
condição. Consideramos que o espaço escolar é estratégico quando se pretende romper
com algumas concepções ou representações cristalizadas no imaginário de professores e
alunos.
Diante dos aspectos observados, encontramos na Teoria das Representações Sociais,
fundada por Serge Moscovici, em 1961, os pilares centrais para a compreensão dos
aspectos já mencionados, uma vez que transitamos no cotidiano, lugar propício à
expressão do senso comum, matéria-prima com que lida a referida teoria. Entendemos
que os professores possuem esse tipo de conhecimento sobre a temática ambiental e, por
isso, consideramos esta escolha adequada para o desenvolvimento do estudo em pauta.
O universo da pesquisa foi constituído de treze professores licenciados que já exerciam
a profissão docente. Estes sujeitos encontram-se em espaços e tempos que misturam e
condensam concepções desenvolvidas não somente pelo meio científico, como também
pelo senso comum, e possuem a oportunidade de interagir com as informações que
chegam ao universo consensual de seus alunos através da imprensa, da família, bem
como de outros variados segmentos da sociedade.
Interessou-nos saber o que pensavam e o que diziam fazer esses professores em relação
à Educação Ambiental, tomando por base suas representações e a forma como
trabalham os seus conteúdos em suas disciplinas curriculares. A partir desse interesse,
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surgiu alguns questionamentos, como: O que pensam esses professores sobre Educação
Ambiental? Como o fazer docente desse grupo é influenciado pelas representações
sociais que possuem sobre Educação Ambiental?
No intuito de responder estas questões norteadoras, propomos como objetivo analisar as
principais representações sociais de professores do Ensino Médio da rede pública
estadual sobre a Educação Ambiental.
Ao focalizarmos esta realidade, portanto, pretendemos contribuir tanto para a produção
de conhecimentos que venham ser utilizados no campo da Educação Ambiental, quanto
para o desenvolvimento de suportes às estratégias que vislumbram ações que culminem
com a formação de cidadãos mais críticos e responsáveis com o ambiente.

Metodologia
Esta pesquisa adotou como metodologia a abordagem qualitativa, além de recorrer à
pesquisa bibliográfica e documental. As fontes de recolhimento de dados foram:
realização de entrevistas; aplicação de questionários de perfil junto aos professores;
pesquisas e estudos em livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses e
informações disponibilizadas pela rede mundial de computadores (a internet) sobre a
referida temática.
No percurso metodológico para análise dos dados coletados, recorremos à técnica da
análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Compreendemos que essa análise, ao
conduzir a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as
mensagens e a atingir uma compreensão de significados em um nível que vai além de
uma leitura comum.

O que dizem os professores sobre educação ambiental
Entender como os professores percebem a Educação Ambiental, bem como identificar
as principais representações sociais desses sujeitos sobre as temáticas que envolvem o
meio ambiente, é fundamental para se compreender melhor o fazer docente desse grupo.
Consideramos que o percurso conduz às diversas interrelações entre o homem e o meio,
cada sujeito manifesta expectativas, satisfações, insatisfações, julgamentos e
comportamentos que contribuem para a manutenção ou modificação de conteúdos
preestabelecidos, constituindo elementos essenciais na elaboração do processo de ensino
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e aprendizagem. Nesse sentido, a Teoria das Representações Sociais nos auxilia na
compreensão das entidades compostas por representações sociais manifestadas sob a
forma de discursos coletivos que os indivíduos internalizam e utilizam como seus
(JODELET, 2001).
A partir da leitura dos dados levantados, identificamos núcleos de sentido e os
categorizamos conforme a ordem das ideias expressas pelos entrevistados. Destacamos
que a categorização aqui colocada refere-se a um procedimento sistemático que nos
permitiu descobrir as “unidades temáticas” expressas nas falas dos sujeitos investigados,
além de verificar os significados relativos ao pensamento dos professores sobre a
Educação Ambiental. Nesse processo, elegemos cinco núcleos (Aspectos Conceituais;
Abordagem da Educação Ambiental; Consciência Ambiental; Problemas Ambientais e
Interdisciplinaridade) dos quais evidenciaremos somente a Abordagem da Educação
Ambiental.
Quando questionados sobre a forma de utilização da Educação Ambiental em suas
práticas educativas, alguns professores destacaram que, tanto a formação do educador,
quanto a do educando interferem na abordagem das temáticas ligadas às questões
ambientais. Por essa perspectiva, acreditam que nas licenciaturas em Língua
Portuguesa, Geografia e Biologia são oferecidas melhores condições para se promover o
debate sobre os assuntos relacionados ao meio ambiente, como: limpeza dos espaços
públicos, coleta do lixo, reciclagem, preservação do patrimônio natural e cultural, entre
outros.
A fala dos entrevistados direcionou-nos para a percepção de que entre aqueles que
utilizam a Educação Ambiental em suas aulas, assim o fazem por considerarem que a
formação que possuem apresenta maior afinidade com as temáticas ambientais, além de
possibilitar a compreensão da EA como elemento fundamental nos processos de
interpretação e conscientização dos alunos sobre as demandas decorrentes da relação
homem e ambiente. Diante desses aspectos, reforçamos nosso entendimento de que os
professores já possuem representações sociais que conduzem suas ações em sala de
aula, bem como interferem na escolha das metodologias de ensino que julgam mais
apropriadas.
Vale destacar pesquisas (SATO, 1997; GUERRA, 2001) que confirmam ações pontuais,
com abordagem e representações sociais naturalistas (REIGOTA, 2010), não tem sido
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suficientes para a incorporação da dimensão ambiental no currículo e na
institucionalização da EA. Estes trabalhos demonstram que a Educação Ambiental, em
diversos casos, continua sendo tratada de forma conservadora e tradicional.
Além da formação, outra abordagem manifestada pelo discurso dos sujeitos
investigados direciona para a utilização da Educação Ambiental com a perspectiva dos
conteúdos a serem trabalhados. Percebemos em alguns entrevistados a crença de que
suas ações estão limitadas aos conteúdos específicos que devem ser trabalhados em sala
de aula.
Entendemos que a Educação Ambiental deve ser trabalhada na escola não somente pela
imposição de um conteúdo ou por ser uma exigência prevista em lei, mas porque
acreditamos ser uma forma de aprendermos e ensinarmos que a humanidade tem o
dever e o compromisso ético de proteger o planeta.
Em outra perspectiva, os projetos figuram como possibilidades de trabalho dos
professores em relação à utilização da Educação Ambiental em suas práticas. Sob essa
perspectiva, percebemos uma série de possibilidades de ações interdisciplinares que
podem fomentar a criatividade e o aprimoramento do raciocínio dos estudantes,
entretanto, Narcizo (2009, p. 92) nos adverte que projetos impostos por pequenos
grupos, acabam se constituindo em atividades isoladas, incapazes de produzirem
mudanças reais de mentalidade ou de comportamento que se estendam para além do
ambiente escolar.
A advertência da autora nos permite constatar que é necessário procurar alternativas que
promovam uma contínua reflexão sobre as iniciativas de Educação Ambiental na escola,
com o intuito de fomentar o desenvolvimento da cidadania. A própria Política Nacional
de Educação Ambiental, no artigo 5º, destaca que são objetivos fundamentais da EA: “o
incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como
um valor inseparável do exercício da cidadania”. (BRASIL, 1999).
O planejamento também surgiu como orientação para o desenvolvimento das ações de
alguns professores durante suas aulas. Notamos que alguns professores, mesmo
planejando suas ações, possuem uma atuação limitada e pontual em relação a alguns
conteúdos. Paralelamente, também encontramos aqueles que percebem o planejamento
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como um componente essencial tanto para o desenvolvimento de suas aulas de forma
transversal, quanto para a formação geral dos alunos.
Entendemos que o planejamento apresenta diversas possibilidades de percepção da
realidade, avaliação dos caminhos percorridos e construção de referenciais futuros.
Trata-se, portanto, do lado racional da ação, em que devemos reavaliar os processos e
estabelecer deliberações sobre os resultados esperados, procurando a melhor forma de
se alcançar os objetivos pré-definidos.

Considerações finais
A partir da realização desta pesquisa, percebemos que a maioria dos sujeitos
investigados entende que a abordagem da Educação Ambiental está relacionada com o
processo de formação de cada professor, bem como acredita que suas ações estejam
pautadas pelos conteúdos disciplinares previstos nos livros didáticos, paradidáticos e no
rol de conteúdos adotados como referência para o ENEM.
Percebemos que grande parte dos professores considera que os projetos desenvolvidos
na escola constituem excelentes possibilidades de trabalho das diversas questões de
ordem ambiental. Entendem, ainda, que os projetos desenvolvidos no ambiente escolar
contribuem para a materialização de ações multidisciplinares, o que contrasta com o
fato de que, mesmo planejando suas ações, possuem uma atuação limitada e pontual em
relação aos conteúdos curriculares de suas disciplinas.
Apesar da maioria dos entrevistados perceberem a Educação Ambiental por uma ótica
que privilegia a interdisciplinaridade, a análise dessas informações nos possibilitou o
surgimento de algumas questões: Por que esses professores não materializam a
interdisciplinaridade da forma que dizem percebê-la? Por que durante a elaboração de
seus projetos eles não priorizam a construção coletiva dessas ações? Será que a escola
contribui para o isolamento desses sujeitos em suas atividades? Será que a escola e os
professores estão preparados para enfrentamento do complexo desafio que envolve as
questões ambientais?
Acreditamos que ainda exista uma tendência conservadora nas representações desses
sujeitos, visto que alguns expressam ideias pautadas nos avanços proporcionados pelos
debates em torno das questões ambientais, mas, a maioria parece não concretizar as
ações que dizem ser adequadas ao tratamento da Educação Ambiental na escola.
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Como modificar esse cenário? Acreditamos que devemos rever nossas concepções e
construir um processo de educação continuada, que também seja crítico, democrático e
transformador. Dessa forma, acreditamos que, mesmo sem resolver os grandes
problemas relacionados à Educação Ambiental, poderemos restringi-los, e contribuir
com ações que repercutam no desenvolvimento da Educação Ambiental para a
formação de cidadãos críticos e ambientalmente responsáveis.
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AS REDES DE REPRESENTAÇÕES SOCIOESPACIAIS NA REGIÃO
CARSTICA CURITIBANA

SILVA, Maria Cristina Borges da - Universidade Tuiuti do Paraná UTP

Resumo
As áreas cársticas são naturalmente ambientes frágeis, o que tem despertado o interesse
de vários pesquisadores de diversas áreas. Sobretudo no que se relaciona a compreensão
dos seus aspectos físicos e geológicos, que dizem respeito às questões geotécnicas, do
uso e ocupação do solo, e das condições hidrogeológicas, mais recentemente, sobre o
geoturismo. No entanto, poucas têm sido as pesquisas que abordam os aspectos
culturais e as representações sociais, dos diversos atores dessas áreas. Deste modo,
instigados em conhecer as condições em que se encontram porções dos territórios
cársticos da Região Metropolitana de Curitiba – Paraná - Brasil, e visando analisar a
relação existente, entre esses espaços, comunidades locais, e como a educação se insere
neste contexto, definimos, como objetivo geral, identificar e analisar a problemática
socioambiental e socioespacial relacionada à região carstica curitibana a partir da Teoria
das Representações Sociais, de moradores, gestores públicos e professores. Em termos
de embasamento teórico e metodológico optamos pela Teoria das Representações
Sociais. Utilizamos também como abordagem complementar, a Teoria do Núcleo
Central, uma vez que esta proporciona descrições mais detalhadas e explicações sobre o
funcionamento de certas estruturas de forma compatível com a teoria geral das
representações sociais. As estratégias metodológicas utilizadas foram: a pesquisa de
campo, a aplicação de questionários a quatrocentos e vinte e cinco professores da rede
municipal e estadual de ensino, entrevistas com sete gestores e noventa moradores da
área. Fazem parte da pesquisa, porções dos municípios de Almirante Tamandaré,
Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Itaperuçu e Rio Branco do
Sul. Os resultados da pesquisa revelaram o profundo sentimento de abandono em que
vivem os moradores, assim como, os profundos laços identitários que os unem ao
território, que é compreendido como a base da vida e se relaciona intimamente com o
sentimento de pertinência ao lugar. A partir de nossas análises, verificamos que não há
representações sobre o carste e sua fragilidade em nenhum dos grupos pesquisados.
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Deste modo, apontamos para a necessidade de uma educação socioespacial, que possa
contribuir para um planejamento socioambiental e socioespacial mais eficaz e
sustentável, e para a necessidade de novos estudos que se relacionem com o
planejamento socioambiental e a educação como forma de compreender a cultura e
impulsionar o desenvolvimento local, os anseios e as necessidades das comunidades,
como uma possibilidade de buscar a transformação socioambiental e socioespacial das
territorialidades.
Palavras-chave: Representação Social. Território. Educação. Fragilidade ambiental.
Abandono.

Introdução
Repensar práticas e respostas, aliando aporte teórico, método e a competência de agir e
propor, ou seja, interagir e intervir na realidade social em especial no lugar onde se vive,
deve ser a manifestação maior dos compromissos e função social das diferentes
pesquisas. Diante das graves situações socioambientais a pesquisa em meio ambiente e
sustentabilidade, relacionadas à educação é uma necessidade imediata.
A porção norte da Região Metropolitana de Curitiba/Paraná/Brasil, apresenta a
existência de terrenos cársticos, caracterizados por rochas carbonáticas, que têm grande
capacidade de armazenamento de água no subsolo. Os terrenos cársticos têm grande
potencial hidrogeológicos, e os processos urbano-industriais, bem como o uso de
agrotóxicos e a deposição de resíduos sólidos, são fatores de alto risco para esses
mananciais. A escolha da área de estudo é decorrente dos problemas socioambientais,
devido à fragilidade dos sistemas cársticos e humanos (sociais), enfrentados nestes
municípios, o que prejudica a qualidade ambiental e a qualidade de vida da população.
Em termos de embasamento teórico e metodológico, optamos pela Teoria das
Representações Sociais, desenvolvida por Serge Moscovici e seus seguidores.
Utilizamos também, como abordagem complementar, a Teoria do Núcleo Central
proposta por Jean Claude Abric, e outros autores, uma vez que esta proporciona
descrições mais detalhadas e explicações sobre o funcionamento de certas estruturas de
forma compatível com a teoria geral das representações sociais. Entendemos que
compreender as representações sociais de professores, gestores e de moradores dos
municípios que compõem o carste na Região Metropolitana de Curitiba, podem
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contribuir para um novo olhar e novas práticas de planejamento socioambiental,
desenvolvimento local e programas educativos formais e não formais, que envolvam as
dimensões culturais, ambientais e espaciais.
Definimos como objetivo geral, identificar e analisar a problemática socioambiental e
socioespacial relacionada à região cárstica curitibana a partir da Teoria das
Representações Sociais. Com o intuito de identificar se as representações sociais têm
proporcionado interpretações capazes de desenvolver junto à comunidade uma ação
educativa transformadora que possa mobilizar grupos a repensar o mundo que leem a
partir do local.

As Representações Sociais e o espaço vivido
A Teoria das Representações Sociais vem oferecendo à pesquisa em várias áreas do
conhecimento, novas possibilidades para tratar de vários contextos da sociedade
moderna constituindo-se como uma importante base teórica para estudos nessa
concepção. Na perspectiva espacial, são muitas as possibilidades; como nos estudos
regionais, no planejamento ambiental, ordenamento territorial, na educação e na
educação ambiental, entre outros. Deste modo, várias escalas espaciais podem ser
utilizadas, no entanto, é imprescindível estabelecer relações entre as representações e a
realidade, sobretudo se consideramos que somos seres espaciais, consumidores do
espaço, e que elaboramos representações. Para Bollnow, (2008), o espaço é vivenciado
pelo corpo, e assim, não é uma mera ferramenta com a qual o espaço é vivenciado, mas
o corpo é ele próprio um espaço vivenciado, é na verdade, o mais primitivo espaço
vivenciado. Para o autor “somos imersos no espaço maior, mais abrangente não como
um sujeito inespacial, mas, por meio do corpo, como um produto que é ele próprio
espacial”. BOLLNOW, (2008, p.298).
Os Geógrafos Antonie Bailly (1995) e Yves André (1998), trazem importantes
contribuições sobre as representações, e demonstram que os indivíduos se relacionam
com seu território, do mesmo modo que com sua casa. Pois o impregnam de símbolos e
valores, como; amor, medo, tranquilidade. ANDRÉ (1998). Estas representações do real
são elaboradas, de acordo com as percepções dos indivíduos, que se relacionam com; as
diferentes lembranças sejam elas, boas ou más, lembranças sociais, culturais, de pessoas
ou de grupos com o qual nos relacionamos ou pertencemos. São também relações
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visuais, auditivas, olfativas, que seguidas de filtros, formam nas mentes os mapas
mentais. Neste sentido, as representações sociais sobre o espaço vivido, tornam-se cada
vez mais importantes para determinar os nós de dificuldade, as metas e barreiras da
aprendizagem e procura abordar o que é prioridade na construção do conhecimento,
formal ou não formal. É a forma de contornar ou superar os obstáculos para chegar a
outro nível de aprendizagem, é resignificar o conhecimento. De acordo com Moscovici
(1978, p.57), as representações sociais não apenas conduzem as ações, mas também
readaptam e recompõem informações do meio ambiente em que acontecem tais ações,
associando-as em uma trama de relações que se conectam aos objetos, fornecendo as
noções teóricas e os fundamentos que tornam estas relações estáveis e eficazes.
As pesquisas em representações sociais são de extrema importância, e mais estudos
precisam ser feitos, para que novas experiências, e novos resultados, possam conduzir a
mudanças significativas, pois embora seja importante conhecer as representações, o
importante é entender se é possível e necessário transformá-las. Ao entendermos que é
por meio da construção do conhecimento, que atores podem projetar a vida, influenciar
a sociedade e pensar o mundo, verificamos que estas condições não podem ocorrer
plenamente, sem uma consciência socioespacial.

Resultados e discussões
Os resultados apontam que gestores e professores, embora representem o mundo
reificado da ciência e da política, também possuem representações construídas
socialmente. Nas respostas dos professores sobre a qualidade da água, por exemplo, eles
não se utilizam de recursos científicos para responder a essas questões. Já alguns dos
gestores, ao discorrerem sobre a importância do carste, usam expressões como “é uma
bênção divina”, para outros significa “um problema, pois é difícil atrair investimentos”,
ou ainda, “a população desconhece, e mesmo dentro da prefeitura se conhece pouco o
tema”. Assim verifica-se que é quase desconhecido, o significado do carste.
Nas entrevistas com os moradores, nos aprofundamos na Teoria do Núcleo Central, e
percebemos que seria uma possibilidade de organização, que pudesse nos ajudar a
compartilhar as principais representações dos moradores, sem perder a riqueza dos
detalhes das entrevistas. Assim, decidimos usar o programa EVOC Ensemble de
Programmes Permettant L’analyse des Evocations, um software desenvolvido por
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Pierre Vergès, composto de programas que realizam as funções necessárias para
análises das evocações, que possibilitam identificar aspectos da organização interna das
representações sociais. Por meio de processamento de dados, buscamos identificar a
organização de base quantitativa e classificatória na estrutura interna da RS, o que nos
ajudou a analisar as evocações, assim como os detalhes das entrevistas, que por razões
espaço, não serão mencionadas neste recorte da pesquisa.
Solicitamos aos moradores que mencionassem cinco palavras, que lhes viessem à
cabeça, que apontassem aspectos positivos e cinco negativos de viver em seu município.
Do universo pesquisado, tivemos 128 palavras e expressões diferentes, com um total de
900 evocações. Esta foi uma técnica que se mostrou muito interessante, porque, após
pronunciar as palavras, os moradores tinham todo o tempo para refletir sobre o que
disseram na entrevista.
As representações sobre os aspectos positivos de viver no município, destacados por
moradores, têm no núcleo central: amigos, casa, conhecidos, lugar, natureza, parentes,
respeito simplicidade, sossego e tradição. Assim teremos, nas representações, a casa se
relacionando com a família, com os amigos e com a comunidade, o que proporciona
sentimento de tranquilidade, em uma vida simples, característica mais comum das
pequenas e médias cidades, bem como valorizando a tradição e o respeito trazido por
estas condições, que são sinônimos de bem-estar. A palavra “amigo” é a que aparece
como representação mais importante. Isso ocorre, provavelmente, porque, de modo
geral, quando consideramos a função identitária da representação social, esta orienta a
conservação no e do grupo de pertencimento. Ter amigos na comunidade é pertencer a
um grupo social. Podemos considerar ainda a força da cultura do lugar, que mobiliza
algumas práticas coletivas e promove a integração do grupo social, daí a importância da
palavra lugar, que se relaciona com o seu mundo vivido. Verifica-se que o que há de
positivo são os amigos, a casa, conhecidos, parentes, ou seja, a própria comunidade.
Selecionam-se na memória as histórias e vivências coletivas.
A casa já tem sido destacada como uma representação em Bachelard (2003), Bollnow
(2008), e outros autores, já há muito tempo. A casa sugere repouso, “nos põe de corpo e
alma na tranquilidade” e, assim, encaramos a casa como um espaço de conforto de
intimidade, como um espaço que deve “condensar e defender a intimidade”. Para
Bachelard, (2003), “a casa, mais ainda que a paisagem, é um estado de alma, em seu
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aspecto exterior, ela fala da intimidade de seus moradores” (BACHELARD, 2003 p.
64). No texto, A casa como centro do mundo, Bollnow (2008) descreve a importância
da casa para o homem, como um centro de referência. Para o autor, o homem necessita
desse centro, no qual ele se sente enraizado, no espaço em que todas as suas relações
são referidas. “É o lugar onde, no seu mundo, “habita”, ele está em casa e é para onde
pode voltar, para o seu lar”. BOLLNOW, (2008, p.299). Para o autor, o habitar é
enraizar-se é pertencer, segue daí a importância da casa.
Foi muito comum ouvir expressões como “o que tem de melhor aqui é meus amigos,
minha casa, minha família, isso que é o melhor daqui” (Morador Campo Largo). Ou
ainda: “O que é bom aqui? É a comunidade, meus amigos...”. (Morador Campo Magro)
“Aqui quase nada é bom, só os vizinhos, o povo, este sim é tudo gente boa, amigos que
a gente conhece da vida inteira desde criança, agora são tudo home (sic) feito, e assim
como a gente era amigo do pai, agora semos (sic) amigo dos fios (sic) também”.
(Morador Almirante Tamandaré). Desse modo, verifica-se que a representação positiva
mais presente é de fato o sentimento de pertencimento ao lugar, mesmo quando se
reconhece que muita coisa vem mudando com o crescimento das cidades, e mudando
algumas tradições e costumes. Dardel (1990) define bem essa relação do que é o lugar,
como “um conjunto de relações e de trocas; direções e distâncias que fixam de algum
modo o lugar de sua existência” (DARDEL, 1990, p.19).
Por conseguinte, as representações sociais dos moradores refletem a sensibilidade do
que é viver no lugar, onde, a partir das histórias vividas das comunidades, imprime no
território a identidade do grupo social que ali reside.
As representações negativas sobre viver nos municípios destacados por moradores têm
ordenados os seguintes elementos no núcleo central: abandono, dificuldade na
comunicação, desamparo, desemprego, educação ruim, infraestrutura, pobreza,
políticos, preconceito. Quando avaliamos a palavra “abandono”, percebemos que está
intimamente relacionada com as outras representações. Este abandono é seguido de
outras representações, como a dificuldade na comunicação, no desemprego, na
educação e saúde ruins, na infraestrutura, na pobreza, na falta de credibilidade nos
políticos. O sentimento de abandono é discutido por Bourdieu (2008), no seu célebre
livro A miséria do mundo. O autor se refere a vários lugares no mundo e nos traz
inúmeros exemplos de como esses lugares abandonados afetam a vida dos cidadãos.
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Para o autor, essas questões se definem “por uma ausência – essencialmente do Estado e
de tudo que o que disso decorre: a polícia, a escola, as instituições de saúde, as
associações etc.” (BOURDIEU, 2008, p.733).
Desse modo, ao avaliar a representação sobre o abandono, fica evidenciado que todas as
outras representações estão diretamente vinculadas ao abandono.

Algumas Considerações
Por tudo que foi apresentado, é importante, verificar que questões relevantes que
apontam os laços com os lugares e com as comunidades, e a forte relação com os
territórios, ficam evidenciadas no discurso dos moradores dos diferentes municípios.
Toda sorte de problemas de infraestruturas e do abandono político e administrativo em
que se encontram estes locais, mesmo que, por diversas vezes, especificamente no
município de Almirante Tamandaré, tenha sido chamado à atenção para os “buracos que
aparecem, da noite para o dia”, (e não são identificados como dolinas de abatimentos),
não se evidenciou uma representação social, para a questão do carste. Não
encontrarmos, nas representações sociais dos participantes, nenhuma menção às
questões socioambientais, entendidas dessa forma. Verificamos que as questões de
cunho socioambiental permeia o discurso dos participantes. No entanto, não é assim que
percebem. Quando mencionam o lixo, ou o esgoto, ou ainda a água, não os relacionam
com questões socioambientais, nem como sendo prejudiciais ao carste. Para a população
estudada, ainda as questões ambientais se relacionam com a natureza preservada, com a
beleza e com as paisagens cênicas e também com a reciclagem. Vale ainda lembrar que,
na entrevista com um dos gestores, há o reconhecimento, de que nem na própria
prefeitura este tema é totalmente entendido. No entanto, quando avaliamos todos os
impactos e ocorrências no Brasil, verificamos que a questão do carste, é mais grave do
que temos deixado transparecer nas mídias. O resultado desse descaso pode ser
catastrófico em curto prazo. Além dos inúmeros incidentes geotécnicos, estamos
perdendo um patrimônio espeleológico importante. Várias grutas e cavernas da região,
já desapareceram, por conta da mineração, o que impacta a qualidade hídrica, o resgate
histórico e cultural das comunidades locais.
As representações positivas em relação a casa, família e amigos, podem contribuir para
mudanças significativas e positivas no lugar, desde que sejam orientadas para tanto.
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Apontamos para uma educação socioespacial como possibilidade de manter, resgatar e
modificar os vínculos que não foram consolidados, com os territórios e os laços afetivos
com o lugar. Podemos, então, concluir que as pesquisas com aporte teórico
metodológico das Representações Sociais e do Núcleo Central se mostraram úteis e
devem continuar para que possam consolidar-se cada vez mais, nos estudos geográficos
com abordagem cultural. É necessário entender que os planejamentos em municípios
que comportam áreas frágeis, como é o caso dos ambientes cársticos, têm
frequentemente pautado suas políticas de gestão, baseadas apenas nas condicionantes
físicas locais. Desse modo, os resultados dos estudos com abordagens qualitativas, que
aliem o processo educativo ao planejamento, podem contribuir para uma gestão e uma
educação, mais solidária e participativa nas demandas locais.
Neste aspecto, são necessários novos estudos sobre representações sociais,
planejamento e educação, como forma de compreender a cultura local, os anseios e as
necessidades imediatas, como uma das formas de buscar a transformação social,
ambiental e territorial. Até mesmo pelo fato da necessidade de se proteger os aquíferos,
que são fontes de abastecimento, importantes, como uma das formas, para a manutenção
da qualidade de vida dos moradores.
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REPRESENTAÇÃO DE FUTUROS ENGENHEIROS AMBIENTAIS SOBRE O
PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PONTO DE VISTA ÉTICO

TONIN, Ivone Borges da Costa - UNESP Marilia
BATAGLIA, Patrícia Unger Raphael - UNESP Marilia

Resumo
As questões ambientais estão entre os temas que têm merecido grande atenção e
despertado a preocupação da sociedade contemporânea tendo em vista a necessidade de
um planejamento ambiental em função de vários desequilíbrios causados pelo
desenvolvimento da sociedade moderna. Examinando-se os trabalhos na área
Ambiental, pode-se observar que ainda permanecem, na sociedade em geral, visões
cujos conceitos são acompanhados de uma percepção de controle, fiscalização ou
cenários inacessíveis e inatingíveis ao indivíduo. Essa visão é influenciada,
possivelmente, pela visão que os próprios profissionais transmitem. O presente estudo
visa analisar como os futuros engenheiros ambientais percebem o meio ambiente. Neste
contexto, a pesquisa de representação social é um meio que fornece estas informações,
diagnosticando com eficiência a realidade com a qual se deseja trabalhar. A análise é
focada nos valores predominantes e no nível de descentralização de perspectiva social
(inspirados em Kohlberg) obtidas. O trabalho inclui uma pesquisa bibliográfica e um
estudo de caso. Para o estudo de caso foram selecionados acadêmicos do curso de
Engenharia Ambiental. Nesta oportunidade apresentaremos a discussão a respeito da
escolha e adaptação do instrumento de coleta de dados. Foi realizado um piloto e os
dados obtidos permitiram o refinamento do instrumento, que é composto por questões
abertas e por uma série de afirmações com uma escala Likert de cinco pontos. A análise
dos dados permitiu a construção das categorias de análise que serão utilizadas na
amostra total. Os resultados obtidos no piloto apontam que o grupo de acadêmicos
analisados no presente trabalho apresenta uma sensibilização ambiental definida como
uma empatia profunda com a natureza e com o meio ambiente, característica
fundamental na determinação de comportamentos ambientalmente responsáveis. Com
relação à perspectiva social assumida nas justificativas dadas às vinhetas propostas,
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ficou clara a dependência do conteúdo da vinheta. Essa análise será aprofundada na
sequência do trabalho.
Palavras-chave: Ética ambiental. Engenheiro Ambiental. Representação Social

Introdução
O uso desenfreado dos recursos naturais, ao longo dos anos, ocasionou graves
consequências para o planeta Terra. O equilíbrio ecológico foi afetado, tendo como
principal problema o aquecimento global e seus efeitos no meio ambiente (TRISTÃO,
2009).
Como decorrência, o meio ambiente tem sido a preocupação atual de uma grande parte
da população mundial, seja pelas mudanças provocadas pela ação do homem na
natureza, seja pela resposta que a natureza dá a essas ações (BRASIL, 2000).
Parte da sociedade mundial já possui a noção de que uma quantidade enorme de
recursos naturais é necessária para manter o desenvolvimento econômico dos países,
comprometendo, desta forma, a qualidade ambiental do planeta (BRASIL, 2000).
A questão que mobilizou o presente estudo está relacionada à preocupação a respeito de
como os futuros profissionais da área de engenharia ambiental concebem a natureza, o
meio ambiente e seu papel na preservação dos recursos naturais ou na manutenção de
uma forma de funcionamento centrada nos meios de produção e de acordo com os
propósitos do mercado.

Referencial teórico
Para obter respostas dos futuros profissionais da área ambiental utilizou-se a teoria das
representações sociais, uma vez que o tema conecta-se ao conhecimento adquirido no
trato social, o qual não apenas faz circular e sustenta as representações sociais, mas
também as produz. Isto em função das representações sociais serem
[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e
partilhada, com um objetivo prático e que contribui para a
construção de uma realidade comum a um conjunto social.
Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda
saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é
diferenciada,

entre

outras,

do

conhecimento

científico.
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Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto
este, devido à sua importância na vida social e à elucidação
possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais
(JODELET, 2001, p.22).
Jodelet esclarece que representações sociais são sempre de algo e de alguém, um
alguém que as elabora, em seu processo cognitivo e, em contato com o grupo.
[...] são fenômenos complexos sempre ativados e em ação na
vida social. Em sua riqueza como fenômeno, descobrimos
diversos elementos (alguns, às vezes, estudados de modo
isolado): informativos, cognitivos, ideológicos, normativos,
crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc. Contudo, estes
elementos são organizados sempre sob a aparência de um saber
que diz algo sobre o estado da realidade (JODELET, 2001, p.
21)
Conforme Nascimento-Schulze e Camargo (2000) a discussão a respeito da pertinência
das ferramentas consideradas na coleta de dados é parte fundamental do trabalho sobre
representação social tendo em vista a necessidade de se considerar a complexidade dos
fenômenos investigados e a abordagem metodológica adotada. Assim sendo, este estudo
tem como objetivo discutir os dados obtidos em um piloto que possibilitou, por um
lado, refinar o próprio instrumento, e por outro, estabelecer as categorias de análise que
serão consideradas na avaliação da amostra definitiva.

Metodologia
O piloto contou com 15 estudantes do primeiro período do curso de engenharia
ambiental de uma universidade tecnológica federal do sul brasileiro. O instrumento foi
composto por afirmativas e questões abertas. As afirmativas deveriam ser analisadas de
acordo com o grau de concordância dos sujeitos em uma escala Likert de 5 pontos.
A amostra foi composta por 60% de sujeitos do sexo feminino e 40% do sexo
masculino. A idade variou entre 17 e 24 anos, sendo a média 19,8 e mediana 19 anos.
Relatamos a seguir os itens do questionário e os resultados desse piloto que nos
permitiram criticar e aprimorar o instrumento de coleta de dados bem como refinar a
construção de categorias de análise.
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Resultados e discussões
O questionário utilizado foi composto por três seções: dados de identificação, Escala
Likert e vinhetas. A Figura 1 reproduz a primeira parte.

Figura 1: Dados de identificação
Sexo: ( ) F ( ) M Idade: _____________ Atuação Profissional: ___________________________
1) Por que escolheu esse curso?
_________________________________________________________________________________
2) Pretende atuar em que área?
_________________________________________________________________________________
3) Você se considera envolvido na preservação do meio ambiente?
( )SIM ( ) NÃO
4) Você já desenvolveu ou desenvolve algum trabalho em educação ambiental?
( ) SIM ( ) NÃO
Se respondeu sim descreva-o brevemente:

Dentre os motivos alegados para a escolha do curso encontramos basicamente 3
categorias: ligada a questões intrínsecas (vocação, interesse, “loucura”), Porque eu
acredito que essa seja minha vocação (suj 1); compromisso com o ambiente
(necessidade de cuidado com o ambiente, desenvolvimento do mundo, desenvolvimento
sustentável) Porque me interesso na área do ambiente, e acho uma área muito
promissora no futuro, que terá grande influência no mundo, para o desenvolvimento
sustentável (suj. 3) e ligadas a questão financeira (promissora para o futuro, paga bem,
importante no futuro) Porque creio que essa área vai ser muito importante no futuro
(suj. 11). As respostas foram bem distribuídas entre as três categorias.
Com relação à área em que pretendem atuar, 20% declararam não saber. Os outros 80%
pretendem atuar em áreas como: recuperação de matas, energias renováveis,
licenciamento ambiental, educação ambiental, entre outras.
Quanto à preservação do meio ambiente, 100% dos sujeitos se declararam envolvidos,
porém apenas 40% já desenvolveram trabalhos em educação ambiental. Tais projetos
foram descritos como ligados à área acadêmica (TCC, palestra, extensão).
As afirmações da Escala Likert foram uma adaptação de Roizman (2001) que realizou
um estudo com educadores. Algumas poucas questões foram alteradas de acordo com o
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interesse do presente estudo. A partir das respostas dos sujeitos construímos as
seguintes variáveis latentes:
VALORES ECOCÊNTRICOS: agrupou-se as afirmações relativas à admiração e
respeito pela natureza; Por ex.: “A humanidade está abusando seriamente do meio
ambiente”.
VALORES CIENTÍFICOS: agrupou-se afirmações relativas ao interesse por estudos
sobre a natureza; Por ex.: “Gosto de assistir programas sobre estudos científicos da
natureza”.

VALORES INSTRUMENTAIS: agrupou-se afirmações relativas à concordância com à
exploração do meio ambiente e exploração ambiental; Por ex.: “A importância econômica
das florestas é a principal razão para a sua conservação”.

VALORES AFETIVOS: agrupou-se afirmações relativas ao gosto por animais e pela
natureza; Por ex.: “Tenho sentimentos de afeto por animais de estimação como cães e
gatos”.
VALORES ÉTICOS/SOCIOAMBIENTAIS: agrupou-se informações relativas a
valores éticos e ambientais; Por ex.: “O ser humano tem responsabilidade ética em
preservar a natureza”.
VALORES ANTROPOCÊNTRICOS: agrupou-se afirmações relativas à falta de
importância à extinção de espécies e à crise ambiental; Por ex.: “O ser humano deve
dominar a natureza e controlaras suas forças para poder sobreviver”.
Cada variável (valor) se define por um número de indicadores. Após a aplicação do
piloto foi calculada a consistência interna de cada sub-escala (variáveis latentes) por
meio do índice alfa de Cronbach. A Tabela 1 mostra os coeficientes encontrados por
variável latente.

Os coeficientes encontrados para os seis indicadores foram:
Fator
Valor Ecocêntrico
Valor Científico
Valor Instrumental
Valor Afetivo
Valor Ético/Socioambiental
Valor Antropocêntrico

Alfa de Cronbach
0,6987
0,6220
0,5653
0,6495
0,8203
0,5999
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Os indicadores Ecocêntrico e Ético/Socioambiental obtiveram índices de consistência
interna maiores, porém nenhum deles ficou abaixo de 0,56. De acordo com Roizman
(2001) índices acima de 0,50 embora não muito altos, podem ser considerados
satisfatoriamente confiáveis.
A análise da escala evidenciou que grande parte dos acadêmicos é voltada a um sistema
de valores ecocêntricos, dado o alto grau de concordância com questões ligadas à
preservação, admiração, o respeito pela natureza e gosto pelos animais, enquanto que a
grande maioria não concorda com questões antroprocêntricas, devido ao valor de
discordância de questões relativas à falta de importância à extinção de espécies, à crise
ambiental, à exploração do meio ambiente e exploração ambiental.
Nas perguntas relativas aos valores afetivos e científicos os acadêmicos demonstraram
muito interesse pelo funcionamento e estudos científicos da natureza e pelas afirmações
relativas ao gosto por animais e pela natureza, devido o alto grau de concordância nas
perguntas destes valores. Enquanto que os valores instrumentais demonstraram alta
discordância confirmando as respostas obtidas nos valores antropocêntricos.
Nas perguntas relativas aos valores éticos ambientais e socioambientais observou-se um
alto grau de concordância dos acadêmicos às questões, mostrando preocupação com a
responsabilidade ética em preservar a natureza.
As vinhetas oferecidas foram duas. Consistiram em histórias-problemas a respeito da
relação do homem com o meio ambiente. A Vinheta 1 tratou do conflito Valor
Ecocêntrico X Valor Antropocêntrico. Observou-se que o valor Ecocêntrico do grupo
estudado prevaleceu, pois 73,33% dos respondentes manifestaram-se contra a instalação
da represa devido aos danos ecológicos que ela causaria. O valor Ecocêntrico é
confirmado pelas respostas dadas quando perguntados o porquê é contra a instalação da
represa:
A preservação da natureza está diretamente ligada à preservação do homem e sua
história, além disso, há vários meios renováveis para produção de energia. (Suj. 13).
Porque iria afetar o meio ambiente de uma forma irreversível. (Suj. 11).
Alguns dos acadêmicos favoráveis à instalação da represa responderam da seguinte
forma:
Porque hoje em dia não há vida sem água e sem energia, porém seria necessário
recolher os animais da área onde seria alagada. (Suj. 2)
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Porque infelizmente no país em que vivemos o lado socioeconômico ainda pesa mais
que o ambiental, no entanto faria o possível para que o ambiente não fosse
completamente dizimado. (Suj. 14)
A Vinheta 2 procurou-se responder a questão sobre o ponto de vista ético dos futuros
profissionais da área ambiental. Na questão 5 o acadêmico seria convidado a trabalhar
em uma indústria, com salário mais alto que o do mercado, mas teria que assinar um
relatório informando que os resíduos líquidos, depois de tratados, estariam dentro dos
parâmetros exigidos pela legislação, o que não seria verdade, pois o tratamento utilizado
pela empresa não atende os referidos parâmetros. Como resposta para esta questão
93,33% respondeu que não aceitariam o emprego. Na questão 6 foi questionado se
consideram o compromisso com o meio ambiente algo ligado à ética e 100% dos
entrevistados consideram o compromisso com o meio ambiente algo ligado à ética, o
que confirmou as respostas obtidas na questão 3.
Pois é ético de nossa parte proteger e cuidas da nossa “casa” (o meio em que vivemos
assim como todo o planeta), cuidar de tudo isso é um dever. (Suj. 4).
O meio ambiente, assim como muitas questões é algo para todos, não posso tomar
como algo particular e agir a minha maneira (Suj. 7).
Os dados obtidos são de especial relevância aos objetivos propostos neste trabalho. O
alto grau de concordância aos valores ecocêntricos, afetivos, científicos e
éticos/socioambientais e as altas discordâncias nas questões referentes aos valores
antropocêntricos e instrumentais, apontam para um sistema de valores voltados à
preservação ambiental.
A necessidade ética em preservar a natureza foi observada pelas respostas dadas no
questionário. O questionário se mostrou eficaz no sentido de coletar as representações
sociais e os eixos a que se vinculam, levantou, porém a necessidade de introduzirmos
outras categorias para análise das vinhetas classificando-as em relação à perspectiva
adotada na tomada de decisão, ou seja, os motivos alegados para se adotar tais posturas
podem ser centrados segundo Kohlberg (1992) em perspectiva individual concreta
(paralela ao nível pré-convencional); perspectiva de membro da sociedade (nível
convencional) e perspectiva para além da sociedade (nível pós-convencional). As
respostas citadas na vinheta 1 por exemplo podem ser consideradas como centradas para
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além da sociedade, já as respostas citadas na vinheta 2 podem ser consideradas
convencionais.

Considerações finais
As considerações aqui estabelecidas se referem à aplicação de um questionário piloto
com o intuito de conhecer a representação social de futuros engenheiros ambientais
sobre o papel da educação ambiental do ponto de vista ético, bem como serviu para
validar o instrumento de pesquisa aplicado.
A realização deste estudo, fundamentado nas Teorias das Representações Sociais,
possibilitou-nos não só compreender como os futuros engenheiros ambientais concebem
o meio ambiente, mas também nos permitiu refinar nosso questionário e a construção
das categorias de análise que serão utilizadas na amostra total.
A sensibilização ambiental, definida como uma empatia profunda com a natureza e com
o meio ambiente é fundamental na determinação de comportamentos ambientalmente
responsáveis. Ao que tudo indica o grupo de acadêmicos analisados no presente
trabalho apresenta esta característica desenvolvida de maneira acentuada. Resta-nos
aprofundar a avaliação a respeito das perspectivas sociais assumidas nas justificativas
dadas.
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MESA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA
ANÁLISE DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS
ENS, Romilda Teodora – PUCPR/CIERS-ED/FCC

Resumo
Para discutir “Representações sociais e sua contribuição para análise de políticas
educacionais”, reuniram-se três trabalhos que integram um projeto em execução no
Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade-Educação
(CIERS-Ed/FCC,SP/Brasil) e na Cátedra UNESCO sobre profissionalização docente, e
nos quais são investigadas as representações sobre formação e trabalho docente, na
linha de pesquisa “Políticas e currículos da formação e trabalho docente”. Pesquisas
desta linha procuram compreender os processos políticos educacionais, históricos e
sociais que constituem a profissionalização docente, no intuito de verificar como as
representações sociais, articuladas a outros referencias teóricos, podem ser um
instrumento de análise significativo para a compreensão das construções sociais
situando-as em contextos históricos, e como essas definem as políticas e currículos da
formação e do trabalho docente. As investigações aqui incluídas descrevem pesquisas
que se desenvolveram em diferentes instituições: PUCPR, UNISANTOS, Universidade
São Francisco, Universidade Cidade de São Paulo e Fundação Carlos Chagas. A
realização dessas pesquisas, pela unidade de análise comum, possibilitou investigar
aspectos específicos, que permitiram a cada uma ampliar o escopo do Projeto. Tais
subprojetos, em suas investigações, tiveram por suporte teórico a Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978, 1985, 2003, 2005, 2011a, 2011b,
JODELET, 2001; SÁ, 1996; CAMARGO e JUSTO, 2013) para a análise das Políticas
de Formação de Professores no Brasil. No trabalho intitulado “As representações sociais
e a política nacional de formação de professores” as autoras discutem as implicações,
desafios e perspectivas da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério
da Educação Básica, no Plano Nacional de Formação dos Professores/Parfor, para
examinarem as modalidades de influência dessa Política, sob a perspectiva da
normatização, conformidade e inovação para a formação e profissionalização docente,
procurando desvendar essas modalidades de influência social, decorrentes (e de
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representações

sociais,

no

entendimento

do

Parfor,

que

como

qualquer

política/plano/programa de formação expressa conflitos e consensos, construídos a
partir de perspectivas e desafios próprios quanto à (re)definição de intenções e ações
com vistas à transformação social que pretendem. Sob o título “Aportes das ciências
sociais para os estudos na área da educação”, a autora apresenta alguns referenciais
teóricos e metodológicos presentes nas Ciências Sociais que subsidiaram sua análise
sobre diferentes abordagens na área da Educação, – as quais vêm sublinhando a
necessidade de redirecionamento de desenhos de pesquisas, principalmente quanto à
análise de políticas educacionais, de gestão de redes e das unidades escolares. A autora
destaca a contribuição da fenomenologia, da etnometodologia, da dramaturgia social,
bem como de teóricos que analisam a vida cotidiana, repleta de significação cultural,
porque constituída nas estruturas relevantes a grupos e comunidades, no bojo das quais
os sujeitos constroem suas trajetórias de vida. Apresenta tendências contemporâneas –
sobretudo no que se refere à análise denominada de micro-política – como alternativas
ao estudo das políticas educacionais. No trabalho “Representações Sociais da Política
do Programa e Desenvolvimento Educacional-PDE/Paraná/Brasil”, as autoras realizam
um exame e reflexão sobre as legislações que expressam a política que institui e
regulamenta o PDE, analisando as representações sociais contidas nos textos das Leis
Complementares n.103/2004 e n.130/2010, em um estudo de caráter exploratóriodescritivo, que envolveu a análise documental e do corpus textual do programa PDE,
por meio do software IRAMUTEQ (2009), o qual viabiliza a análise da força das
associações presentes em corpus textuais quanto à similitude. A configuração da árvore
máxima dos resultados dessa análise evidenciou dois blocos distintos, com considerável
grau de conexidade: “Professor” e “PDE”, os quais agregam os elementos da
representação social que perpassa o texto dessa política pelas articulações que
demonstra entre profissionalidade e profissionalização docente com a qualidade do
ensino da Educação Básica. Como proposta diferenciada de formação continuada, esse
programa (PDE) evidencia pressupostos neoliberais por definir essa formação como
única forma de acesso ao último nível da carreira docente.
Palavras-chave:

Representações

sociais.

Políticas

educacionais.

Formação

e

Profissionalização Docente. Parfor/Gestão da escola/PDE-PR.
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Resumo
O presente texto tem como objetivo discutir as implicações, desafios e perspectivas da
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica
(BRASIL, 2009a), que constituiu o Plano Nacional de Formação dos Professores/Parfor
(BRASIL, 2009b), para refletir sobre a formação e a profissionalização docente. O que
se pretende, aqui, é identificar os desafios e as perspectivas desta Política frente aos
resultados das pesquisas desenvolvidas desde 2011, no âmbito do Fórum de Apoio à
Formação do Magistério de São Paulo e no acompanhamento de professores-estudantes
do curso de Pedagogia/Parfor de uma universidade do mesmo estado. Nesta perspectiva
pretende-se, fundamentando-se em Moscovici (1985, 2011a, 2011b), debater as
modalidades de influência desta Política - a normatização, a conformidade e a inovação
-, para a formação e a profissionalização docente. Quanto à normatização, distinguemse as normas de objetividade, as de preferência e àquelas referentes à originalidade
(MOSCOVICI, 2011b). Em relação à conformidade, os elementos representacionais
indicam um processo de adesão aos determinantes “normativos” e/ou “informacionais”.
Nesta direção estes elementos sinalizam para as dimensões de experiência profissional
que são comuns a uma maioria, e vivificam as normas e a realidade, conformando-as. E,
por último, quanto à inovação, destacam-se, também, elementos representacionais que
indicam uma certa pressão social em relação à mudança que se pretende. O que se
observa, nesta modalidade de influência, é que há um processo de ruptura com aquilo
que a maioria pensa, e abrem-se canais de comunicação em direção à minoria,
aumentando, assim, a possibilidade de transformar a maioria, conforme Moscovici
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(2011b). Enfim, desvendar essas modalidades de influência social (e de representações
sociais) contribui para o entendimento de que o Parfor, como qualquer
política/plano/programa de formação, é a expressão de conflitos e consensos
construídos a partir de perspectivas e desafios na (re)definição de intenções e ações que
podem levar à transformação social.
Palavras-chave: Parfor. Representações Sociais. Modalidades de Influência Social.
Formação e Profissionalização Docente

Introdução
De forma que tudo aquilo que tem a ver com as ciências, a arte, a urbanização, a democracia, a
nossa duração de vida, as próprias relações de poder etc., inscreve-se na sua esfera de influência
e encontra uma expressão coletiva. Esse é, segundo os fluxos e os refluxos, o novo solo fértil...
(MOSCOVICI, 2011a, p. 546)

Considerando a “esfera da influência” como um “solo fértil”, conforme Moscovici
(2011a), este texto tem como objetivo central discutir as implicações da Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL,
2009a) em relação à formação e à profissionalização docente. Esta política foi instituída
pelo Decreto nº 6755/09, que criou os Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos
Profissionais da Educação e constituiu o Plano Nacional de Formação de Profissionais
do Magistério da Educação Básica/Parfor (BRASIL, 2009b). Colocamos em debate as
modalidades de influência social, propostas por Moscovici (1985, 2011b),
especialmente, no tocante às implicações do Parfor para o Fórum Permanente de Apoio
à Formação Docente de São Paulo (pesquisa relacionada à Associação Nacional pela
Formação dos Profissionais da Educação/Anfope) e para os professores-estudantes da
Pedagogia/Parfor

de

uma

universidade

de

São

Paulo

(conforme

Projeto

OBEDUC/Capes, integrado ao CIERS-Ed, Cátedra UNESCO). Interessa, aqui, não há
descrição dos dados de pesquisa, mas compreender quais desafios e perspectivas nos
parecem fundamentais para o entendimento desta Política e para a melhoria de
intervenção que possamos fazer ao nível das intenções e ações.

Implicações do Parfor para a formação e profissionalização docente
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Quais, então, são as implicações do Parfor, ou seja, seus desafios e perspectivas para o
Fórum de São Paulo e para a formação/profissionalização de professores-estudantes?Tal
questão põe em debate a influência da política de formação de professores sobre as
práticas educacionais. E é, nesta direção, que discutimos as modalidades de influência a normatização, a conformidade e a inovação (MOSCOVICI, 2011b), pois, dessa forma,
como diria Moscovici (2011a, p. 13), “tem-se a impressão de que tudo se ilumina e que
tudo faz sentido, como uma cadeia de que ela é o primeiro elo”.

Dos desafios da normatização aos desafios da conformidade
Quanto à normatização, distinguimos também, conforme Moscovici (2011b, p. 162176), as normas de objetividade, as de preferência e àquelas referentes à originalidade,
no tocante aos processos de formação e de profissionalização docente.
No âmbito legal, são enfatizadas, em especial, as normas de objetividade, que, segundo
o autor (2001b, p. 163), estão relacionadas com a nossa “necessidade de contrastar
opiniões e juízos segundo o critério da exatidão objetiva”. Consideramos, assim, como
normas de objetividade, o que está definido no art. 2º do Decreto 6755/09, ou seja, os
princípios desta Política, sintetizados a seguir: 1º formação compromissada com um
projeto social, político e ético, que promova a emancipação dos indivíduos e grupos
sociais; 2º garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação ofertados pelas
instituições formadoras; 3º articulação entre a teoria e a prática no processo de
formação, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 4º
reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica como espaços
necessários à formação; 5º importância do docente no processo educativo da escola e de
sua valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à
profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação continuada, à
melhoria das condições de remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho.
Também, consideramos como normas de objetividade o que está definido no art. 5º
(BRASIL, 2009a), referente ao plano estratégico elaborado pelo Fórum: a) diagnóstico
e identificação das necessidades de formação e do atendimento das instituições
envolvidas; b) definição de ações a serem desenvolvidas nos diferentes níveis e
modalidades de ensino; e c) atribuições e responsabilidades de cada partícipe, com
especificação dos compromissos assumidos, inclusive financeiros. Ou seja, as normas
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de objetividade estão explícitas nos dispositivos legais, que amparam a organização e
desenvolvimento da Política como um todo (BRASIL, 2009a, 2009b).
As normas de preferência presumem, segundo Moscovici (2011b, p. 163), “a existência
de opiniões mais ou menos desejáveis que manifestem diferentes gostos”. E as normas
de originalidade remetem a julgamentos e opiniões “em função do grau de novidade
que representam” (p. 163). No caso do Fórum, consideramos como normas de
preferência aquelas que constam do Regimento e dizem respeito às atribuições de seus
membros: a) elaborar e acompanhar a execução dos planos estratégicos, avaliando seus
resultados; b) articular ações voltadas aos programas de formação, subsidiando os
sistemas de ensino na definição de diretrizes e critérios para a participação de
professores; c) promover a integração da educação básica com a formação inicial, assim
como reforçar a formação continuada com a prática escolar, respondendo às
características culturais e regionais (SÃO PAULO, 2010, p. 1-2).
Quanto às normas de originalidade, consideramos aquelas que criam as Câmaras de
Formação Inicial, de Formação Continuada, de Avaliação e Monitoramento, destacando
a definição de ações a serem desenvolvidas pelo Fórum visando a atender às
necessidades de formação nos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Esse processo de normatização reforça, também, um processo de conformidade, pois
tem como função “eliminar o desvio que ameaça de modo permanente a integridade de
toda a entidade social” (MOSCOVICI, 2011b, p. 178). Dessa forma os elementos
representacionais, seja ao nível do Fórum e/ou dos professores em formação, indicam
um processo de adesão aos determinantes “normativos” e/ou “informacionais”. O que se
percebe é que “a coesão do grupo incita a todos a respeitar as regras e as normas
previamente transmitidas” (p. 178).
Nesta direção esses elementos de conformidade, ao vivificarem as normas e a própria
realidade, evidenciam no âmbito do Fórum os seguintes desafios: 1º indefinição de suas
atribuições no nível do sistema e das instituições, favorecendo imobilidade e falta de
integração por parte dos membros do Fórum; 2º falhas no uso da Plataforma Freire, que
é o sistema em que as pré-inscrições dos professores são submetidas pelas secretarias
estaduais e municipais às instituições formadoras; 3º fragmentação na elaboração e
desenvolvimento do Plano Estratégico; 4º falta de confiança nas ações da Capes e das
Secretarias; 5º diversidade de funções atribuídas ao Fórum o que contribui para facilitar,
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também, a fragmentação e dispersão de suas intenções e ações a respeito da
implementação do Parfor.
E quanto aos professores-estudantes da Pedagogia/Parfor, indicamos desafios em
redimensionar o espaço-formação com o espaço-trabalho e a própria vida, conforme
seguem: 1º problemas em compartilhar o tempo entre os estudos e outras atividades de
trabalho e familiar; 2º dificuldades quanto aos custos financeiros, materiais de estudo e
transporte, que deveriam ser pagos pelas secretarias, conforme regime de colaboração
(BRASIL, 2009a); 3º distanciamento do contexto de formação com o do trabalho
(fragilidades na relação teoria e prática); 4º falta de tempo para aprofundar
conhecimentos; 5º desvalorização dos estudantes no próprio contexto de trabalho, ainda
que estejam ocupando cargos ou funções docentes situados na base ou na periferia dos
sistemas de ensino (como substitutos, auxiliares de classe ou equivalente). Neste sentido
importa refletir sobre as intenções das normas e ações dos sujeitos, de modo a analisar
como eles se “conformam” ou como “produzem inovações” 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.

Um olhar para a inovação: abrindo perspectivas de mudança
Destacam-se, também, elementos representacionais que indicam uma certa pressão
social em relação à mudança que se pretende, ou seja, à inovação. O que se observa,
nesta modalidade de influência, é que há um processo de ruptura, conforme afirma
Moscovici (2011a), com aquilo que a maioria pensa (“quebra” da uniformidade), e se
abrem canais de comunicação em direção a aceitar o que a minoria - as Câmaras de
Formação Inicial, Formação Continuada e de Avaliação e Monitoramento - pensam,
aumentando, assim, a possibilidade de transformar a maioria - o Fórum Paulista de
Apoio à Formação Docente.
Nesta perspectiva, a criação das Câmaras veio trazer um olhar inovador, prevendo ações
para: aproximar as redes públicas das instituições formadoras; organizar as informações
e os documentos dispersos entre MEC, SEE, entre outros; elaborar instrumentos, junto
ao MEC/Capes/Fórum, para levantamento e acompanhamento de demandas; promover
maior articulação MEC/Capes/SEE/SME e Universidades, com ênfase em ações
voltadas para o diagnóstico das necessidades formativas de cada município/escola;
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propor referenciais para a definição de critérios para validação das ações do Parfor;
estimular um “sistema” de avaliação para as diferentes Instituições; sensibilizar os
participantes sobre a importância de se ter um monitoramento e acompanhamento dos
cursos, a fim de qualificá-los; e outras proposições.
Para os

professores-estudantes,

representacionais

inovadores:

a Pedagogia/Parfor trouxe, como elementos

maior

conhecimento,

que

contribuiu

para

o

desenvolvimento pessoal, social e cultural desses professores, aprofundando o
conhecimento referente à profissão docente; redirecionamento das escolhas e decisões
quanto a processos e estratégias na condução de cursos de formação; oportunidades para
a escuta atenta às próprias necessidades de formação e ao conhecimento apreendido no
curso, de forma a que seja traduzido em ações no contexto de trabalho, contribuindo,
assim, para renovar as práticas pedagógicas e o processo de aprendizagem profissional.

Em jeito de conclusão: revisitando algumas proposições
As modalidades de influência social, propostas por Moscovici (2011b), possibilitaram
compreender as implicações do Parfor, tanto no âmbito do Fórum, quanto em relação às
representações sociais dos professores em formação. Destacamos, então, algumas
proposições defendidas por Moscovici (2011b), a partir das reflexões aqui
desenvolvidas: 1ª a influência social mantém e reforça o controle social; 2ª as
modalidades de influência social incluem a normatização, a conformidade e a inovação;
3ª o processo de influência é determinado pelas normas de objetividade, de preferência e
de originalidade; e 4ª em uma situação em que a pressão quanto à mudança está
implícita, há um movimento de ruptura, que revela, por um lado, inovações (criação das
Câmaras ou mesmo construção de práticas mais inovadoras por parte dos estudantes da
Pedagogia/Parfor), e, por outro, pressões sociais que reforçam momentos de
conformidade (fragilização das Câmaras, ao passar do tempo; ou desvalorização do
espaço de formação/trabalho, provocando evasão do curso).
Enfim, desvendar essas modalidades de influência social (e de representações sociais)
contribui para o entendimento de que o Parfor, como qualquer política/plano/programa
de formação, é a expressão de conflitos e consensos construídos a partir de perspectivas
e desafios na (re)definição de intenções e ações que podem levar à transformação social.
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Resumo
Este texto realiza uma reflexão sobre as legislações que expressam a política que institui
e regulamenta o Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE/Paraná/Brasil, cujo
objetivo é analisar as representações sociais contidas nos textos das referidas
legislações, mais especificamente as Leis Complementares n.103/2004 e n.130/2010. A
partir do aporte teórico da Teoria das Representações Sociais, realizou-se um estudo de
caráter exploratório-descritivo, que envolveu a análise documental e do corpus textual
do programa PDE, por meio do software IRAMUTEQ (2009), o qual viabiliza a análise
da força das associações presentes em corpus textuais quanto à similitude. A
configuração da árvore máxima dos resultados dessa análise evidenciou dois blocos
distintos, com considerável grau de conexidade: “Professor” e “PDE”. As palavras com
maior conexidade no primeiro bloco “progressão”, “nível”, “atividade”, “carreira” e
“formação”, apresentam-se vinculadas às propostas do Plano de Carreira Docente do
Estado do Paraná, o qual inclui o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE
como o critério exclusivo para promoção ao último nível na carreira docente na rede de
ensino do Estado do Paraná. Do termo PDE como elemento aglutinador do segundo
bloco, emergem as palavras “educação”, “lei”, “certificação” e “ensino”. Essa
conexidade reafirma o cenário no qual o PDE/PR é representado nas políticas como
uma “lei” educacional que normatiza o processo de “certificação” como única forma de
progressão ou promoção para o último nível da carreira docente. Esses resultados
agregam os elementos da representação social que perpassa o texto dessa política pelas
articulações que demonstra entre profissionalidade e profissionalização docente com a
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qualidade do ensino da Educação Básica. A profissionalidade como processo interno de
aquisição de conhecimento, e a profissionalização como processo externo de
reconhecimento e valorização profissional. Como proposta diferenciada de formação
continuada, esse programa (PDE) evidencia pressupostos neoliberais por definir essa
formação como única forma de acesso ao último nível da carreira docente dentre outros
aspectos.
Palavras-chave: Representações sociais; PDE-PR/Brasil; Políticas de formação
continuada.

Introdução
O desafio a que nos propomos é estudar as representações sociais que emergem da
análise dos textos da política que institui e regulamenta o Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE do Estado do Paraná/Brasil, como um programa
de formação continuada para os professores da rede de ensino estadual em resposta à
demanda por melhoria da Educação Básica no Brasil, a partir da valorização
profissional desses docentes.
Em relação à valorização dos profissionais de educação, a LDB 9394/1996 dispõe que
os sistemas de ensino tem a atribuição de garantir-lhes o cumprimento dos termos
propostos no estatuto e planos de carreira do magistério público (BRASIL, 1996,
art.67).
Em conformidade com a LDB vigente, em 15 de março de 2004, a Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná decreta e sanciona a Lei complementar n.103/2004 que
reestrutura o Plano de Carreira do Professor da rede Estadual de Educação Básica e
institui o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE como um programa de
formação continuada em serviço.
Esse programa objetiva o aperfeiçoamento profissional e contínuo, bem como a
valorização do professor pertencente ao Quadro Próprio do Magistério (QPM). Ao
propor a valorização profissional por meio de promoção e progressão na carreira
vinculada ao acesso ao nível III, último nível de carreira, a Lei n.103/2004 estabelece
como critério a certificação obtida pelo programa PDE/PR ou aproveitamento total ou
parcial da titulação acadêmica obtida na área de educação para obtenção da certificação
PDE/PR (PARANÁ, 2004, inciso IV, do artigo 11).
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Durante o período de 2005 a 2010, o programa PDE/PR passou a vigorar por meio de
Resoluções e Instruções até a sanção da Lei complementar n.130/20101, que
regulamenta o programa, o qual vincula a promoção do professor ao Nível III, única e
exclusivamente à sua certificação pelo PDE/PR. Por conseguinte, a titulação acadêmica
de Mestrado ou Doutorado passa a ser um mero critério seletivo para ingresso no
programa. Com a normatização do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE,
este se torna uma política de Estado e não mais uma ação política de um determinado
governo.
Com base nesse contexto, temos como objetivo: analisar as representações sociais
contidas nos textos das referidas legislações, mais especificamente as Leis
Complementares n.103/2004 e n.130/2010, tendo como aporte teórico a teoria das
representações sociais conforme: Moscovici (1978, 2003), Jodelet (2001) e Sá (1996),
bem como a contribuição de Camargo e Justo (2013) para o processamento dos dados
pelo software IRAMUTEQ (2009).

Caminho percorrido
Para a realização deste estudo utilizaram-se três tipos de levantamento de dados de
caráter exploratório-descritivo para as seguintes análises: documental, corpus textual e
de similitude dos elementos de maior conexidade presentes no texto das políticas que
institui e regulamenta o Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE/PR.
Para a análise documental selecionaram-se trechos da Lei n. 103/2004 que estabelece o
PDE/PR e o texto da Lei n. 130/2010, o qual regulamenta o programa. Após a seleção
do corpus textual, os dados foram processados por meio do software IRAMUTEQ
(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires),
pelo qual, segundo Camargo e Justo (2013, p. 516), é possível organizar “[...] a
distribuição do vocabulário de forma facilmente compreensível e visualmente clara”.
Essa distribuição é ilustrada pela árvore máxima (FIGURA 1) ao apresentar o grau de
conexidade entre os vocábulos presentes no corpus textual das referidas leis.
A opção pela análise de similitude baseia-se na teoria dos grafos desenvolvida por
Marchand & Ratinaud (2012 apud CAMARGO; JUSTO, 2013, p. 6) e recomendada
1

Lei complementar sancionada em 14 de julho de 2010 que regulamenta o Programa de Desenvolvimento
Educacional-PDE, instituído pela Lei complementar nº 103/2004 (PARANÁ, 2010).
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para sua utilização em pesquisas do campo da cognição social como as representações
sociais, pois, segundo Camargo e Justo (2013, p.516), esse tipo de análise “[...]
possibilita identificar as coocorrências entre as palavras e seu resultado traz indicações
da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da estrutura da
representação”.
Além disso, a análise de similitude possibilita a identificação do status dos elementos de
uma representação ao emergir as distâncias associativas entre esses elementos, ou seja,
identifica a “[...] quantidade de laços ou conexões que um dado elemento mantenha com
outros elementos da representação” (SÁ, 1996, p. 123).

Representações sociais da política do PDE-PR
A partir da análise da conexidade ou força de ligação dos elementos expressos nos
textos legais (Leis complementares nº 103/2004 e nº 130/2010), pode-se observar que
na “árvore máxima” (FIGURA 1) há dois blocos distintos, com considerável grau de
conexidade: Professor e PDE.

Figura 1- Árvore Máxima
Fonte: Organizado com base no software IRAMUTEQ (2009).

No primeiro bloco, a palavra “professor” possui maiores conexões com os vocábulos
“progressão”, “nível”, “atividade”, “carreira” e “formação”, pois esses termos estão
diretamente vinculados ao Plano de Carreira Docente que define o Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE como o critério exclusivo para promoção ao
último nível na carreira docente na rede de ensino do Estado do Paraná.
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Apesar do termo “promoção” nas referidas leis estar relacionado à passagem de Níveis
(Nível I, Nível II e Nível III), essas leis dão maior ênfase ao termo “progressão” que se
refere à passagem de classe (11 classes em cada nível) dentro de um mesmo Nível, isto
é, o professor só pode ingressar no programa quando este progredir na classe 8 do Nível
II. A relação entre os vocábulos “professor”, “formação” e “atividade” demonstra o
caráter formativo do PDE, haja vista que este programa propõe uma formação
continuada articulada com atividades integradoras entre a Escola Básica e Instituições
de Ensino Superior (IES) em conjunto com as Secretarias de Estado da Educação
(SEED) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).
No segundo bloco, o termo “PDE” se destaca como elemento aglutinador e elucidador
das palavras “educação”, “lei”, “certificação” e “ensino”. A concordância dessas
palavras cria um cenário no qual o programa PDE/PR é representado nas políticas como
uma “lei” educacional que normatiza o processo de “certificação” como única forma de
promoção para o último nível da carreira docente.
Assim, apenas 2000 vagas ou mínimo de 3% do QPM da rede pública de ensino do
Estado do Paraná poderão participar anualmente a cada edição do programa. Dessa
forma, a valorização profissional do professor, por conseguinte, melhor remuneração,
fica vinculada diretamente à sua participação com certificação no programa.
O termo “ensino” se justifica na política do PDE/PR por estar relacionado à formação
continuada do professor da rede pública com vias a atender as exigências de melhoria na
qualidade da Educação Básica em âmbito nacional, requeridas pelos organismos
internacionais.
Assim, na análise da conexidade entre os elementos textuais presentes na árvore
máxima, pode-se inferir que a representação social contida nessa política constitui-se da
articulação entre a dimensão relativa à profissionalidade e profissionalização 2 do
professor.
Nesse contexto, com base na teoria das representações sociais, podemos evidenciar que
os blocos de palavras apresentados pela árvore máxima nos deixam “informados sobre o
2

A profissionalidade é um processo interno, que consiste na aquisição de conhecimentos específicos que
são mobilizados nas atividades docentes. Já a profissionalização é um processo externo, que se refere ao
profissionismo ou profissionalismo e envolve a reivindicação de status dentro da divisão social do
trabalho, que requer negociações por grupo de atores no intuito de reconhecimento, perante a sociedade,
das qualidades específicas, complexas e difíceis de serem aprendidas (ANDRÉ; HOBOLD, 2009, p.85).
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mundo a nossa volta” (JODELET, 2001, p. 17), nos guiando no modo de nomear e de
interpretar os aspectos que compõem o texto político, bem como encaminhar decisões e
ações.

Considerações finais
Ao tomar como ponto de partida a natureza e a origem das políticas que regulam o
PDE-PR, no “contexto social onde o objeto é apreendido” (MOSCOVICI, 1978, p.
187), tivemos uma leitura do texto da proposta de formação continuada implantada
como política pública no Paraná/Brasil.
Assim, podemos inferir que a representação social contida no texto dessa política
articula a profissionalidade docente como processo interno de aquisição de
conhecimento, e a profissionalização como processo externo de reconhecimento e
valorização profissional. Expressa preocupação com a qualidade do ensino da Educação
Básica, por propiciar aos docentes selecionados uma formação continuada de caráter
diferenciado e, evidencia pressupostos neoliberais por definir essa formação como única
forma de acesso ao último nível da carreira docente. Todavia, como mostra a pesquisa
de Gatti, Barreto e André (2011), não há como se desconsiderar a importância desse
programa no que tange à política de formação de professores ao objetivar a socialização
da produção de conhecimento pelo docente com os demais da rede.
Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos professores participantes do programa são
concebidos na realidade escolar. Após o ingresso no programa esse projeto passa pela
interface com um docente formador de uma Instituição de Ensino Superior (IES)
parceira na ampliação da discussão teórico-metodológica e construção do professor
como produtor de conhecimento a respeito do contexto escolar e sobre ensinoaprendizagem. Esse conhecimento é, então, compartilhado com os demais educadores
da rede, possibilitando a articulação da Escola Básica com o Ensino Superior.
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APORTES DAS CIÊNCIAS SOCIAIS PARA OS ESTUDOS NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO

MARTINS, Ângela Maria - Universidade Cidade de São Paulo/FCC CIER-Ed

Resumo
Este texto busca apresentar referenciais teóricos e metodológicos presentes nas ciências
sociais, com vistas a subsidiar a discussão sobre diferentes abordagens na área da
educação - que vêm sublinhando a necessidade de redirecionamento de desenhos de
pesquisas -, principalmente no que se refere à análise de políticas educacionais, gestão
de redes e unidades escolares. Inicialmente, são pontuados aportes instituídos no campo
das ciências sociais desde sua criação como disciplina acadêmica, que contribuíram
significativamente para a (re) definição de desenhos nos estudos na área da educação.
Nessa direção, o texto destaca a contribuição da fenomenologia, da etnometodologia, da
dramaturgia social, bem como de teóricos que analisam a vida cotidiana – repleta de
significação cultural – constituída por estruturas relevantes a grupos e comunidades no
bojo das quais os sujeitos constroem suas trajetórias de vida. Na sequência, são
apresentadas tendências contemporâneas – sobretudo no que se refere à análise
denominada de micro-política – como alternativas ao estudo das políticas educacionais,
enfatizando o debate mais recentemente consolidado na área sobre a noção do
conhecimento no processo político e o conhecimento do processo político. Sem dúvida,
o arcabouço legal preconizado por órgãos centrais impacta as redes e sistemas de
ensino, pois normatiza o exercício profissional e as relações de trabalho nesses espaços.
Seus desdobramentos nas relações cotidianas de trabalho, entretanto, são imprevisíveis,
até certo ponto e de certa forma. Assim, tendo em vista que os programas de governo (e
não de estado) são substituídos cada vez mais rapidamente, não há tempo suficiente,
muitas vezes, de consolidação de conhecimentos e análises em torno dos problemas
detectados. Acrescente-se que as próprias agências de fomento e de avaliação na área
instituem prazos cada vez mais curtos para produção, sistematização e divulgação dos
estudos, adotando a dinâmica de outros campos do conhecimento e impedindo que
conhecimentos mais consolidados sejam constituídos nesse percurso.
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Palavras-chaves: Políticas educacionais. Gestão da escola; Metodologias de pesquisa.
Introdução
No campo das ciências humanas e sociais, desde o início do século XX, a polêmica em
torno dos estudos quantitativos versus qualitativos aponta limites dos dados estatísticos
para apreender fenômenos complexos que envolvam processos interativos entre atores
sociais. Parte da literatura assinala que as relações humanas são singulares, subjetivas e,
por isso mesmo, difíceis de serem apreendidas em sua complexidade apenas por meio
de questionários estandartizados e/ou de dados estatísticos. Autores de diferentes
tendências afirmam, ainda, que os profissionais de organizações complexas, por meio de
sua ação, modificam e realizam uma (re) leitura do mundo normativo e prescritivo
dessas instituições, fenômeno passível de ser analisado com base em pesquisas de
campo - estudos etnográficos, observações, entrevistas de aprofundamento, narrativas
de vida, grupos focais -, dentre outras técnicas e procedimentos de pesquisa. Contudo,
muitos estudiosos defendem também a ideia de que os dados estatísticos não conflitam
com pesquisas qualitativas e nem tampouco são excludentes, mas, sim, complementares
(Lessard-Hébert; Goyette; Boutin, 2008). Essa polêmica estendeu-se à área de avaliação
de políticas, particularmente no que se refere às políticas educacionais.
Os estudos pioneiros da Escola de Chicago consolidaram o trabalho de campo (não mais
utilizado apenas em antropologia), além de incorporarem outras correntes tais como a
fenomenologia, a etnometodologia e a dramaturgia social de Erwing Goffman (1992).
No contexto da produção científica no início do século XX, a Escola de Chicago ganhou
relevância em função de pesquisas realizadas que utilizaram múltiplas técnicas de coleta
de dados, demandadas em função do cenário social, político e econômico adverso que
então atingia os EUA. O Departamento de Sociologia e Antropologia, unido até 1929,
realizou uma das produções mais profícuas na área de ciências humanas e sociais,
algumas delas baseadas em pesquisas etnográficas. Esses estudos legitimaram e
consolidaram técnicas utilizadas até hoje: análise de documentos pessoais (cartas e
diários); análise de documentos públicos (artigos de jornais; arquivos; fichários);
trabalho de campo baseado em questionários estruturados e semi-estruturados;
entrevistas (incluindo-se autobiografias); estudo de caso; observação participante;
painéis de discussão.
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Recentemente, Corcuff (2001) realizou mapeamento de teóricos reunidos sob a
denominação de construtivistas, agrupando-os em duas correntes. A primeira toma
como ponto de partida as estruturas sociais para analisar as interações entre os atores
sociais (Norbert Elias, Pierre Bourdieu e Anthony Giddens) e a segunda realiza um
caminho inverso, partindo da análise das interações para examinar as estruturas sociais
(Peter Berger e Thomas Luckmann, Aaron Cicourel, Michel Callon, Bruno Latour e Jon
Elster). É preciso ressaltar que a sociologia cognitiva de Berger, Luckmann (2004) vem
influenciando estudos na área de políticas públicas que lançam mão da análise cognitiva
e normativa dessas políticas, além de subsidiar investigações sobre os processos de
socialização tais como os encetados por Claude Dubar (1991, 1998), mais recentemente.
Teóricos de diferentes escolas de pensamento apontam a necessidade de se estudar os
discursos que fundamentam as atribuições de significados e a análise do imaginário
social. Em outras palavras, indicam a importância de se averiguar a vida cotidiana –
repleta de significação cultural – constituída por estruturas relevantes a grupos e
comunidades no bojo das quais os sujeitos constroem suas trajetórias de vida
(MOSCOVICI, 2005; GOFFMAN, 1992). A produção simbólica é uma das principais
enunciações desse campo: designa nomes, denominações e define relações entre vários
elementos – atores, ações, objetivos, objetos, valores -, articulados em narrativas que
anunciam como o mundo funciona (aspectos cognitivos) ou como devem funcionar
(aspectos normativos). Em suma, diferentes teóricos influenciam o redirecionamento de
boa parte das pesquisas contemporâneas realizadas no campo das ciências sociais e, da
mesma forma, desenharam novos percursos de investigação na ciência política.
Ressalte-se que, no campo da sociologia da experiência, François Dubet (2008) destacase como autor de referência em muitos estudos educacionais realizados recentemente.
Retomando o pensamento de Alain Touraine (1982), no que tange à análise da
sociologia da ação engendrada nos anos de 1960, anuncia uma noção de experiência
como atividade cognitiva, capaz de construir o real.
Nesse debate, a literatura da área aponta três tendências: a análise das políticas públicas
baseada nas teorias do Estado; explicações de como as políticas públicas operam (o
estado em ação) e, finalmente, a avaliação dos processos de implementação e de seu
impacto (DRAELANTS; MAROY, 2007). Esta perspectiva de análise possibilita apreender
processos de (re) significação de interesses, ideias e noções sobre as quais estão baseadas novas
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formas de regulação. Nestes termos, o conhecimento pode ser visto como um poderoso
instrumento regulatório. Com efeito, profissionais alocados em instâncias de decisão compõem
equipes de especialistas (ou são assessorados por pesquisadores da área), lançando mão de
técnicas e instrumentos de ação divulgados pelas tecnologias de informação, que disponibilizam
um conjunto de informações a um público maior.

Estudos voltados a analisar as reformas implementadas desde o início dos anos de 1980
– centradas na responsabilização das escolas e de seus profissionais – questionam as
motivações e opções das políticas educacionais mais recentes e adotam abordagens que
buscam apreender a visão, a opinião, a percepção e/ou a apreensão dos profissionais da
educação, bem como as atribuições de significados. Dessa forma, as contribuições
teóricas e metodológicas advindas da antropologia, da sociologia e da ciência política,
sobretudo, têm sido fundamentais para a incorporação de muitos (re) desenhos na
análise de políticas educacionais. Tendo em vista a prevalência de estudos qualitativos boa parte deles realizados como estudos de caso – a adoção de observações
(participantes ou não), a implementação de estudos etnográficos, da pesquisa-ação, da
pesquisa-intervenção, das técnicas de história de vida e narrativas, configuram parte das
investigações recentes. Boa parte dos mesmos estudos lança mão da análise de diretrizes
legais e de programas e projetos de governo. Esse duplo movimento – análise de
conteúdo e estudos de caso – resume o desenho da maior parte de investigações sobre
políticas educacionais e gestão da educação no presente momento. Em número
reduzido, encontram-se trabalhos que lançam mão de dados estatísticos como ponto de
partida para aprofundamentos posteriores, realizados qualitativamente. Assim, alguns
estudos procuram compreender a trama institucional tecida nas unidades escolares,
sobretudo no que se refere à (re) leitura/ressignificação do conjunto normativo e legal
realizada por diferentes profissionais que atuam nesse espaço. Buscam, ainda, discutir as
questões que afetam a organização e a gestão da escola pública frente às políticas
regulatórias que incidem sobre sua dinâmica de funcionamento. Destacam-se também
pesquisas que investigam as variáveis intervenientes na implementação de políticas
públicas: o papel das equipes centrais e seu conhecimento das questões técnicas e políticas;
as relações entre as diferentes esferas de governo; os processos interativos e as relações de
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poder e/ou de negociação entre diferentes grupos de interesses que atuam no interior das
escolas3.

Esse movimento – de busca por novas possibilidades de abordagem teórica e
metodológica na análise de políticas educacionais - se aproxima da discussão realizada
por Faria (2003) no campo da ciência política. O autor assinala que o rompimento com
os denominados modelos top-down de análise fez com que muitos pesquisadores no
campo das políticas públicas passassem a utilizar o desenho bottom-up, isto é,
adotassem a análise da política pública com base na ação dos seus implementadores,
contrapondo-se às pesquisas dedicadas a analisar apenas processos decisórios/decisores
e gestores de esferas e órgãos centrais. No campo da educação, o modelo top-down
parte do pressuposto de que se o modelo de escola formal é adequado, o ensino e a
aprendizagem serão bem sucedidos (OZGA, 2000). Esta perspectiva ainda permanece e
está longe de responder às questões insistentes que aparecem em estudos dessa subárea:
por que algumas escolas apresentam bons índices de desempenho de alunos e outras
não? O que faz com que determinados professores e diretores consigam mobilizar
recursos (investimentos simbólicos) para implementar um ensino de qualidade e outros
não? A simples mensuração de resultados não responde à complexidade dos processos
educativos, cujas características são singulares: as unidades escolares e as práticas que
ali se desenrolam são permeadas por incertezas, inseguranças e visões de mundo
constituídas ao longo das trajetórias profissionais que se defrontam, ainda, com as
variáveis das famílias e das comunidades que convivem nesse espaço. Suprimir ou não
considerar esse contexto na análise de redes de ensino e unidades escolares – espaço
onde convivem diferentes valores sociais expressos de forma singular – é recuperar a
noção da política na base do top-down.

Considerações Finais
Há boa margem de improvisações, (re) criações, releituras efetuadas no cotidiano das
escolas - e até mesmo por atores alocados em órgãos intermediários executores tais
como as equipes de Secretarias Municipais de Educação -, que modificam e redesenham
as políticas formuladas. Entretanto, tendo em vista a constatação de que a maior parte
das pesquisas vem sendo realizada com base em estudos de caso, lançando mão de
3

Sobre essas pesquisas, ver Estado da Arte organizado por Martins (2011).
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teorias gerais - importadas das ciências sociais - esse processo gera certa fragilidade
teórica e metodológica. Romper com o modelo top-down de estudos em políticas
educacionais – colocando como foco a opinião/visão/percepção e/ou significados
atribuídos por profissionais da educação e responsáveis pela operacionalização de
diretrizes legais e programas oficias - não é tarefa simples, ao contrário. Em outros
termos, é preciso, ainda, considerar que o contexto adverso atual não permite a
construção de perspectivas de longo prazo, cumulativas e previsíveis, e isso inclui a
política e o conhecimento que se constrói nela e sobre ela. Segundo Sennett (2006), a
jaula de ferro burocrática construída nos tempos do capitalismo social (exaustivamente
analisada para o bem e para o mal), proporcionava aos indivíduos uma visão de futuro,
o planejamento perene da vida, da carreira, bem como a construção de conhecimentos
de forma cumulativa, permitindo reflexões e aprofundamentos em diferentes campos.
Nos tempos atuais, assiste-se ao fim do emprego vitalício, ao desaparecimento das
carreiras dedicadas a uma única instituição e, “no terreno público, ao caráter incerto e de
curto prazo adquirido pelos programas de amparo e previdência governamental” (p. 31).
Talvez, esse movimento explique certa fragilidade metodológica e teórica na produção
científica da área, expressando a perplexidade que atinge estudiosos que se dedicam à
análise das políticas públicas educacionais.
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MESA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS & PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA:
DESVELANDO SIGNIFICADOS E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

SILVA, Lourdes Helena da

Resumo
Nas últimas décadas temos assistido diversas articulações e mobilizações da população
rural que, através de suas organizações e movimentos sociais, têm reivindicado novas
políticas

públicas

que

garantam não

apenas

o acesso

à educação, mas,

fundamentalmente, a construção de uma escola e de uma educação do campo. A
expressão educação do campo, mais que uma simples mudança de nomenclatura – de
educação rural para educação do campo; constituiu um dos traços marcantes da
identidade de um movimento nacional que vem se consolidando na luta por políticas
públicas que garantam o direito da população rural à uma educação que seja no e do
campo. Ou seja, mais que o direito da população ser educada no lugar onde vive,
defende o direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua participação,
vinculada a sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais (CALDART, 2004).
No contexto deste movimento da educação do campo tem ocorrido a multiplicação e
consolidação das experiências de formação por alternância em nossa sociedade (SILVA,
2010; 2012). Criadas no Espírito Santo, no final dos anos 60, com a denominação de
Escolas Família Agrícola (EFAs), paulatinamente essas experiências foram se
expandindo em território nacional, assim como também foram surgindo outros
diferentes centros educativos que utilizam a Pedagogia da Alternância. Presentes em
todas as regiões brasileiras, atualmente esses centros somam, no conjunto, mais de 250
experiências educativas no território nacional (SILVA, 2012). Em 2005, teve inicio uma
articulação do conjunto dessas experiências de alternância que culminou com a
constituição da rede nacional dos Centros Familiares de Formação por Alternância
(CEFFAs).
A multiplicação e consolidação dos CEFFAs, assim como o reconhecimento do
potencial educativo de sua proposta pedagógica, favoreceram uma disseminação e
utilização da estratégia da alternância em diversas outras experiências educativas e,
2271

inclusive, em programas e políticas públicas nacionais. Exemplo são os programas
Projovem Campo - Saberes da Terra (SECADi/MEC) e o Residência Agrária
(PRONERA/MDA) que, a despeito de suas especificidades e diferenças, são programas
que têm como princípio norteador dos seus projetos educativos a pedagogia da
alternância, que busca combinar no processo de formação dos sujeitos do campo
períodos de vivência no meio escolar/universitário e no meio comunitário.
Mais que característica de sucessões repetidas de seqüências, a alternância, enquanto
princípio pedagógico visa desenvolver na formação situações em que o mundo escolar
se posiciona em interação com o mundo que o rodeia (SILVA, 2003, 2010). Na busca
de articular universos opostos ou insuficientemente interpenetrados – o mundo da escola
e o mundo da vida, a teoria e a prática, o abstrato e o concreto; a alternância coloca em
relação diferentes sujeitos, com identidades, preocupações e lógicas também diferentes:
de um lado, a escola, o centro de formação, a universidade e a lógica da transmissão de
saberes e, de outro, a comunidade, o assentamento, os movimentos sociais e a lógica da
agricultura familiar. Assim, ao apresentar uma nova dinâmica de interação entre os
sujeitos do projeto educativo, a formação por alternância traz em seu bojo uma
problemática complexa em termos de relações construídas entre o mundo da escola e
mundo da vida.
Com o propósito de compreender essa problemática relacional da alternância
realizamos, com o apoio do CNPq e da FAPEMIG, o Programa de Estudos Novas Faces
da Alternância na Educação do Campo, teve como objetivo identificar analisar as
representações e as praticas de alternâncias construídas em diferentes experiências de
formação por alternância. A opção pela teoria das representações sociais como
instrumental conceitual de análise das relações nas diferentes experiências educativas
justifica-se pelo fato mesmo de que, além de se encontrarem no centro das relações
sociais, elas são orientadoras de condutas. Segundo Moscovici (1961), enquanto sistema
de interpretação que rege a relação dos sujeitos, as representações sociais orientam e
organizam as condutas e comunicações sociais em uma dada situação. Consideradas
como mediadoras entre os diferentes grupos, elas apresentam também pertinência e
operacionalidade tanto para apreender as concepções sobre as quais as relações
educativas entre meio escolar e meio comunitário se estabelecem, quanto para a
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articulação dessas concepções entre os diferentes sujeitos e as diferentes experiências
educativas.
Assim, a proposta da presente Mesa Redonda tem por objetivo apresentar os resultados
do Programa de Estudos, destacando as contribuições da teoria das representações
sociais para a educação do campo, particularmente na compreensão sobre as praticas de
alternância

presentes

em

nossa

sociedade.

Esse

objetivo

se

traduz,

mais

especificamente, na apresentação de três pesquisas integrantes do Programa de Estudos
Novas Faces da Alternância na Educação do Campo que, realizadas em diferentes
experiências educativas de formação por alternância, nos revelam as representações
sociais dos seus sujeitos sobre a alternância e indícios sobre os contornos das praticas
pedagógicas em construção nas respectivas experiências.
Neste contexto, integram a Mesa Redonda os seguintes trabalhos: 1) Representações e
práticas de Alternância nos CEFFAs, que apresenta um histórico e panorama das
experiências brasileiras de formação por alternância, identificando e analisando as
representações sociais de alternância construídas pelos educadores, educandos e
famílias agricultoras integrantes de dois CEFFAs brasileiros; 2) Representações e
práticas de Alternância no ProJovem Campo Saberes da Terra , que apresenta uma
caracterização do Programa Projovem Campo e seu processo de implantação em Minas
Gerais, identificando e analisando as representações sociais de alternância construídas
pelos educadores do Programa; 3) Representações e práticas de Alternância no
Programa Residência Agrária, que apresenta um panorama do Programa Residência
Agrária, analisando as representações sociais de alternância construídas pelos docentes
envolvidos na realização no Programa. Buscamos, assim, com esta apresentação
coordenada, fomentar uma analise comparativa das representações sociais de
alternâncias construídas em diferentes experiências educativas da educação do campo,
destacando as contribuições destes estudos e, particularmente, da teoria das
representações sociais para uma compreensão sobre os avanços, limites e contradições
das experiências de formação por alternância na educação do campo.
Palavras-Chave: Representações Sociais; Educação do Campo; Pedagogia da
Alternância; ProJovem Campo- Saberes da Terra; Programa Residência Agrária.
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ESTUDOS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO:
DESVELANDO A ALTERNÂNCIA NO PROJOVEM CAMPO EM MINAS
GERAIS

MOURA, Regina C. Alvarenga - UFPA4
SILVA, Lourdes Helena da - UFV5
Resumo
Integrante do Programa de Estudos Pedagogia da Alternância na Educação do Campo,
essa pesquisa teve como propósito analisar as representações sociais de Alternância
construídas pelos educadores – coordenadores e professores, do Programa ProJovem
Campo - Saberes da Terra em Minas Gerais. Ancorados nos pressupostos teóricometodológicos da pesquisa qualitativa, os procedimentos técnicos de coleta de dados
combinaram a análise documental, o questionário e a entrevista semi-estruturada. As
informações obtidas foram analisadas na perspectiva do Método de Análise de
Conteúdo. Buscamos na conjugação das avaliações realizadas pelos educadores sobre a
prática pedagógica vivenciada no Programa, as experiências de formação e as suas
representações sociais sobre alternância, indícios para uma compreensão sobre os
contornos da pratica pedagógica do Projovem Campo em Minas Gerais. No conjunto, os
educadores expressam uma representação comum da alternância como uma proposta
pedagógica inovadora, com destaque para as possibilidades desta dinâmica de
proporcionar aos jovens e adultos agricultores uma prática educativa vinculada às suas
culturas, vivências e saberes. Revelam, assim, em suas representações, contornos de
uma prática educativa orientada para valorização do educando como protagonista do
processo de ensino e aprendizagem. São representações que também indicam uma
dimensão social da Pedagogia da Alternância, tanto pela valorização dos educandos
como sujeitos sociais, quanto por uma compreensão de ser um instrumento pedagógico
que apresenta contribuições para o desenvolvimento de práticas de geração de renda e
de melhoria dos processos produtivos dos agricultores. Neste aspecto, os resultados da
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pesquisa também revelam que a alternância é valorizada por estimular um sentimento de
pertença dos educandos em relação aos seus espaços de vida, contribuindo ainda para
motivar a permanência do jovem no campo. Palavras- Chave: Representações Sociais;
Educação do Campo; Pedagogia da Alternância; ProJovem Campo- Saberes da Terra.

Introdução
O ProJovem Campo - Saberes da Terra, Programa Nacional de Educação é um
programa destinado a jovens agricultores familiares, com faixa etária compreendida
entre 18 e 29 anos, instituído no ano de 2007 pelo Ministério da Educação, no âmbito
da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a partir de duas
políticas de Estado: a Política Nacional de Juventude e a Política de Educação do
Campo. O Programa tem como objetivo proporcionar a conclusão do ensino
fundamental, a inserção social e a qualificação profissional dos jovens agricultores e
assume, em sua organização formativa, a Pedagogia da Alternância como matriz
pedagógica de organização dos tempos e espaços para a realização do processo de
ensino e aprendizagem.
Historicamente a Pedagogia da Alternância encontra-se presente na sociedade Brasileira
desde 1968, destinada a “formação de jovens no meio rural [...] em duas vertentes
organizacionais: as Escolas Família Agrícola (EFAs) e as Casas Familiares Rurais
(CFRs)” (SILVA, 2003, p. 11). Entretanto, se as origens da alternância nos Centros
Familiares de Formação por Alternância são remotas em nossa sociedade, a sua adoção
em programas e políticas governamentais é um fenômeno recente no cenário
educacional. Surge desse contexto a importância de destacar, na atualidade educacional
do campo, o Projovem Campo Saberes da Terra como um dos Programas que tem
assumido como matriz pedagógica a Pedagogia da Alternância.
Foi no contexto de implantação do ProJovem em Minas Gerais, particularmente no
âmbito das ações de formação dos educadores para atuação na Pedagogia da
Alternância, que se inscreve a presente investigação que, integrante do Programa de
Estudos As Faces da Alternância na Educação do Campo, teve como objetivo identificar
e analisar as representações sociais de alternância construída pelos educadores do
Programa.
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Na coleta dos dados da pesquisa, além da pesquisa documental e da realização de
contatos com representantes da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais,
participamos de dois Encontros de formação de educadores, em Belo Horizonte-MG,
nos períodos de 03 a 07 de maio de 2010 e de 18 a 22 de outubro de 2010. Inicialmente
foram aplicados um questionário visando a caracterização do perfil e da trajetória sócioprofissional dos educadores. Este questionário também subsidiou a definição da amostra
que, posteriormente, foi composta por 30 educadores atuantes no Programa desde sua
implantação. Do total de 106 educadores que responderam o questionário, nossos dados
revelaram que a maioria deles é oriunda da rede pública estadual de ensino, sendo 62%
do sexo feminino e 38% do sexo masculino. Do conjunto dos respondentes, 93%
informaram não ter nenhuma experiência anterior na Educação do Campo, enquanto
88% deles responderam não ter nenhuma experiência anterior com movimentos sociais,
contrariando as orientações do Projeto Base de que “o fortalecimento da educação do
campo na esfera pública pode ser obtida a partir das experiências concretas dos
movimentos sociais” (BRASIL, 2009, p. 2).
Posteriormente, foram entrevistados 30 educadores com objetivo de identificar suas
representações sociais sobre a Pedagogia da Alternância, assim como suas avaliações
sobre a prática pedagógica do ProJovem Campo em Minas Gerais. As informações
obtidas foram analisadas sob orientação do Método de Análise de Conteúdo (BARDIN,
1988). Tendo em vista os propósitos desta Mesa no CIRS, nesse trabalho
privilegiaremos as representações sociais construídas pelos educadores sobre a
Pedagogia da Alternância.

Desenvolvimento
Tendo como pressuposto que as representações sociais nos possibilitam compreender os
conhecimentos construídos por um grupo sobre determinado fenômeno e/ou objeto, e
que esse conhecimento prático é orientador de condutas (MOSCOVICI, 1978),
buscamos, a partir da análise das representações sociais dos educadores do ProJovem
Campo, indícios sobre as práticas de alternâncias desenvolvidas nos programas e
políticas públicas da educação do campo em nossa sociedade.
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De uma maneira geral, as representações sociais dos educadores se ancoram em uma ideia de
Pedagogia da Alternância como uma proposta inovadora de educação, que tende a contribuir
para uma melhoria de vida do jovem agricultor e de sua família. Essa representação se
sustenta em duas lógicas articuladas que, de um lado, destaca a dimensão pedagógica da
formação; e de outro, destaca uma dimensão social desta proposta pedagógica.
Na especificidade da dimensão pedagógica, os educadores revelam uma compreensão da
alternância como sendo uma prática educativa que permite a articulação entre teoria e
prática, possibilitando aos educandos a realização de atividades educacionais tanto na escola,
quanto fora dela, diferentemente do que é vivenciado por eles em outras experiências
educativas. Nessa lógica, a tendência dos educadores é associarem a teoria ao conteúdo
abordado na escola e a prática às atividades realizadas pelos educandos fora da escola.
Assim, enquanto a teoria é relacionada ao tempo escola, a prática é relacionada ao tempo
comunidade.
“A Pedagogia da Alternância é uma maneira nova de trabalhar com o jovem,
você vai na terra deles, trabalha junto com eles, vê as dificuldades que eles
têm, antes eles não tinham esta oportunidade de ir para a escola, estão
aprendendo. Tem o Tempo Comunidade que a gente vai lá na fazenda, ajuda
eles a limpar a terra, a plantar e a colher” (PROFESSOR TEOBALDO).
“Pedagogia da Alternância é uma forma da gente estar colocando em prática
aquilo tudo que foi trabalhado durante o período de sala de aula. Estudamos os
conteúdos em sala de aula, depois vamos para a comunidade aplicar esse
conhecimento” (PROFESSOR JOSIVALDO).

Ainda nesta perspectiva da dimensão pedagógica da alternância, os educadores utilizam
lógicas distintas para explicitarem suas compreensões sobre a dinâmica de produção do
conhecimento nestas experiências educativas. Assim, de um lado, a lógica de alguns
educadores que representam a Pedagogia da Alternância como uma proposta pedagógica que
permite ao educador se aproximar da realidade do educando e de levar para esse espaço de
vida e trabalho conhecimentos acadêmicos que possam contribuir para uma ressignificação
e/ou melhoria da realidade desses jovens e adultos agricultores.
“A Pedagogia da Alternância permite a aproximação do professor com a
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realidade do aluno, isso pode contribuir inclusive para a elaboração do projeto
de vida dele [do aluno]. Esse projeto de vida vai ajudar o aluno a pensar em
sua comunidade, em uma maneira de promover melhorias para sua vida e para
sua comunidade”. (PROFESSORA MARINALVA).
“O Tempo Comunidade, é um momento muito importante para a aproximação
com a realidade do educando porque o educador tem condições de conhecer
mais seu aluno, pode ensinar para ele o que ele está realmente precisando.
Conhecer melhor o aluno contribui também para a melhoria do que se trabalha
na teoria e o que se propõe para a prática, porque é possível por meio da
Pedagogia da Alternância valorizar o homem do campo” (COORDENADORA
DIADORA).

Sob outra lógica, identificamos um grupo de educadores que compreendem a alternância
como uma prática pedagógica que possibilita uma interação das vivências e conhecimentos
dos educandos com os conhecimentos escolares/acadêmicos. Nessa perspectiva, a Pedagogia
da Alternância é compreendida como uma proposta pedagógica que possibilita a valorização
do conhecimento não formal, do conhecimento popular, dos saberes dos educandos, que são
apropriados pela escola visando favorecer uma interação entre os conhecimentos escolares e
os conhecimentos construídos pelos educandos no cotidiano de suas realidades de vida e
trabalho.
“A Pedagogia da Alternância é a valorização do saber do educando, é
aproveitar o que ele sabe, o que foi passado de geração para geração. É
aproveitar esse conhecimento, trazer para a escola, valorizar o que ele
aprendeu. Lá no campo, no seu trabalho ele tem muita aprendizagem que pode
ser aproveitada aqui na escola” (PROFESSORA VIVALDINA).
“A Pedagogia da Alternância é você valorizar o conhecimento popular, não só
o conhecimento da cidade, mas valorizar o conhecimento do campo, o
conhecimento que o agricultor vai adquirindo no seu dia-a-dia, porque muitos
alunos aqui do ProJovem já trabalham, eles também tem muito conhecimento,
então tem que ser aproveitado” (PROFESSORA JOSIMARA).
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Nesta compreensão dos educadores, na medida em que se aproximam dos saberes e
experiências dos educandos e de suas realidades, eles passam a conhecer melhor as
especificidades de suas vidas e trabalhos, tendo com isto mais oportunidade de intervenção
nessas realidades, no sentido de transmitir para o espaço de vivência dos jovens
conhecimentos e práticas que possam favorecer uma melhoria de vida.
“A Pedagogia da Alternância permite a troca de saberes, saberes da vida com
o saber da escola, saber produzir, saber dialogar. Não é o saber que está na
escola, é o aprender do dia-a-dia. É a valorização do saber do educando,
permitindo que ele compreenda que há possibilidades economicamente
produtivas no seu meio, é ver a teoria e levar para sua prática de forma que
aquilo venha a ajudar na sua vida, no dia-a-dia para melhorar sua vida”
(COORDENADORA LEIDIANE).

Na compreensão da Alternância em sua dimensão social, os educadores destacam o sentido
da prática educativa alternada como sendo orientada para a promoção de melhorias e
benefícios sociais aos educandos. Nesta perspectiva, a Pedagogia da Alternância é associada
ao propósito do Programa de promover uma capacitação profissional que possa contribuir
para a auto-valorização dos jovens e adultos do campo como sujeitos sociais.
“Pedagogia da Alternância para mim, eu acho que é uma forma de educação
que vai trazer ao jovem essa oportunidade de ele se inserir no mundo do
trabalho. Com o conhecimento que ele está adquirindo no Tempo Comunidade
e no Tempo Escola se ele unir esse conhecimento, vai criar alternativa para
aplicar no campo, e ele não vai precisar sair, só se ele quiser sair do campo. O
ProJovem em si tem este objetivo e a alternância ajuda isto, se não tivesse a
alternância seria mais difícil” (PROFESSORA MARINALVA).

Assim, nessa lógica, a alternância é representada como sendo uma prática pedagógica capaz
de contribuir para mudanças sócio-econômicas na realidade de vida dos educandos jovens e
adultos, na medida em que pode favorecer a inserção destes sujeitos no mundo do trabalho.
As atividades escolares são, nesta representação, compreendidas a partir da lógica do mundo
do trabalho e a alternância significada como possibilidade dos jovens desenvolverem práticas
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de geração de renda e de melhoria dos processos produtivos.
“Eu resumo a Pedagogia da Alternância em uma frase que seria realmente
possibilitar ao aluno condições de se formar como cidadão, vamos dizer assim,
sem ter que encarar o desafio de abandonar o seu meio, sua família. É aquela
questão do pertencimento dele na territorialidade e não ser apenas mais um
inchaço nas grandes e pequenas cidades como está acontecendo”
(PROFESSOR JOVINO).

Além disto, na compreensão desses educadores, a Pedagogia da Alternância desenvolve
processos educativos que favorecem a valorização dos educandos como sujeitos sociais,
motivando-os para as transformações e melhorias de condições de vida no campo,
estimulando uma identificação com os espaços de vida e potencializando sentimentos de
pertença, em um processo de motivação para que permaneçam no campo.

Considerações finais
No seu conjunto, as representações sociais construídas pelos educadores do Projovem Campo
– Saberes da Terra em Minas Gerais nos possibilitam identificar um conjunto de significados
e sentidos atribuídos à Pedagogia da Alternância. Entre outros aspectos, para estes
educadores - sem vínculos anteriores com a educação do campo e com os movimentos
sociais, um elemento comum que ancora suas representações é a ideia de alternância como
uma proposta pedagógica inovadora, tanto pelas possibilidades de uma educação
contextualizada, na qual se busca uma valorização dos educandos e de seus conhecimentos;
quanto pela originalidade das práticas pedagógicas de articulação entre teoria e prática,
tempos escolares e tempos da vida, numa busca constante de aproximação do processo
escolar com a realidade de vida do educando.
São representações que revelam, ao lado desta valorização da alternância, uma idealização
dos educadores dessa proposta pedagógica, quando destacam e enfatizam muito mais as
proposições e princípios teóricos da Pedagogia da Alternância que os inúmeros desafios,
dificuldades e contradições vivenciadas no cotidiano da dinâmica pedagógica do Programa
Projovem Campo. Entretanto, a despeito dessas contradições e limites - principalmente no
tocante a uma formação teórico-metodológica da Educação do Campo e da Pedagogia da
Alternância, são esses educadores que têm efetivamente sustentado a implantação do
2280

Programa no estado, integrando uma dinâmica que tende a contribuir para a construção de
um novo olhar sobre o campo e os seus sujeitos sociais e, ainda, de novas práticas educativas.
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ESTUDOS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO:
DESVELANDO A ALTERNÂNCIA NOS CEFFAs
SILVA, Lourdes Helena da - UFV6

Resumo
Integrante do Programa de Estudos sobre Pedagogia da Alternância na Educação do
Campo, a presente pesquisa teve como objetivo geral analisar o fenômeno da relação
escola-família no contexto dos Centros Familiares de Formação por Alternância
(CEFFAs), a partir das representações sociais dos diferentes sujeitos envolvidos no
processo de formação - agricultores, educandos e educadores. No conjunto das
representações sociais identificadas, neste trabalho destacamos a representação social de
alternância que, além de ser uma noção central no conjunto das representações
analisadas, explicita bem as diferenças de percepções e significados construídos no
universo simbólico dos envolvidos nas experiências brasileiras de formação por
alternância. Em termos metodologicos, orientados pelos pressupostos teóricometodológicos da pesquisa qualitativa, utilizamos as entrevistas semi-estruturadas como
procedimento técnico de coleta de dados, realizadas com 45 integrantes dos CEFFAs.
Na análise das representações sociais privilegiamos o método de análise de conteúdo,
pelas possibilidades de realização de análises comparativas, tendo em vista a
importância atribuída ao sentido das categorias e à descoberta de ligação entre elas. A
utilização deste método permitiu a emergência do campo das representações, segundo
os grupos de entrevistados e os CEFFAs estudados. A utilização de fontes documentais
e das produções acadêmicas forneceu os fundamentos para a contextualização histórica
e sócio-econômica das experiências analisadas. A análise das representações sociais nos
colocou frente a uma diversidade de percepções, significados e imagens que refletem as
diferenças de contexto sócio-econômico, de cultura e de valores dos envolvidos nos
processos de formação por alternância. Elas revelaram também, entre outros aspectos, a
existência de lógicas distintas orientando o sentido atribuído à alternância e,
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conseqüentemente, as relações escola-família construídas no interior destas experiências
educativas. Assim, variando entre relações de natureza mais justapositivas á relações
mais associativas, as representações sociais revelam os limites e dificuldades
vivenciados pelos CEFFAs brasileiros na construção de relações mais integrativas no
processo de formação em alternância.
Palavras Chaves: Representações Sociais; Educação do Campo; Pedagogia da
Alternância; Centro Familiar de Formação por Alternância.

Introdução
No Brasil, as primeiras experiências de formação por alternância tiveram inicio no final
da década de 1960, no estado do Espírito Santo, com a criação das Escolas Família
Agrícola (EFAs). Posteriormente, na década de 1980, no estado de Alagoas, foram
criadas as Casas Familiares Rurais (CFRs). Até os anos 2000 essas experiências se
organizavam em redes independentes e sem nenhuma articulação entre elas (SILVA,
2003). Somente em 2005, por ocasião do VIII Encontro Internacional da Pedagogia da
Alternância, teve início uma articulação política das experiências educativas que
assumiam a alternância como eixo pedagógico na formação de jovens e adultos no
campo (SILVA & QUEIRÓZ, 2006), que culminou com a constituição de uma rede
nacional denominada Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs).
Atualmente, em nossa sociedade, existe a presença de oito diferentes CEFFAs que, no
conjunto, somam mais de 270 experiências educativas no território nacional (SILVA,
2010).
A despeito das especificidades e diferenças, os tradicionais CEFFAs brasileiros
especificamente as EFAs e as CFRs, tem suas raízes nas experiências francesas das
Maisons Familiales Rurales e, em comum, assumem como princípio norteador de suas
propostas a pedagogia da alternância, que combina no processo de formação períodos
de vivência do jovem no meio escolar e no meio familiar. Busca-se, assim, alternar a
formação agrícola dos jovens na propriedade e/ou comunidade com a formação teórica
geral na escola que, além das disciplinas básicas, engloba uma preparação para a vida
associativa e comunitária. A ênfase na formação integral do jovem, a participação das
famílias na condução do projeto educativo e na gestão da escola, assim como a
perspectiva de desenvolvimento local, são os outros princípios que, articulados à
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alternância, sustentam o projeto pedagógico dos CEFFAs brasileiros (SILVA, 2003;
2010).
Enquanto princípio pedagógico, mais que característica de sucessões repetidas de
seqüências, a alternância assume como finalidade desenvolver na formação dos jovens
situações em que o mundo escolar se posicione em interação com o mundo que o
rodeia. Ao buscar articular universos considerados opostos ou insuficientemente
associados – o mundo da escola e o mundo da vida, a teoria e a prática, o abstrato e o
concreto – a alternância coloca em relação diferentes parceiros com identidades,
preocupações e lógicas também diferentes: de um lado, a escola e a lógica da
transmissão de saberes e, de outro, a família e a lógica da agricultura familiar. Assim, a
proposta de uma nova dinâmica de interação entre os sujeitos do projeto educativo
apresenta uma problemática complexa em termos de relações construídas entre o meio
escolar e o meio familiar no contexto da formação por alternância.

Contornos da investigação científica
Inserindo-se nesta problemática relacional da formação por alternância, em nossa
pesquisa buscamos compreender o fenômeno da relação educativa escola-família
construída nas experiências dos CEFFAs, a partir das representações sociais dos sujeitos
envolvidos em suas dinâmicas de formação – agricultores, jovens e educadores. A
opção pela teoria das representações sociais como instrumental conceitual de análise das
relações entre os parceiros, no contexto da formação por alternância, justifica-se pelo
fato mesmo de que, além de se encontrarem no centro das relações sociais, elas são
orientadoras de condutas. Segundo Moscovici (1961), enquanto sistema de interpretação
que rege a relação dos parceiros, as representações sociais orientam e organizam as
condutas e comunicações sociais em uma dada situação. Consideradas como
mediadoras entre os diferentes grupos de entrevistados, elas apresentam uma pertinência
e operacionalidade para apreender as concepções sobre as quais as relações educativas
entre escola e família se estabelecem, assim como para a articulação dessas concepções
entre os diferentes grupos de entrevistados.
A opção por uma perspectiva compreensiva do fenômeno de relação educativa nos
levou a privilegiar uma metodologia qualitativa de pesquisa, utilizando como
procedimento técnico as entrevistas semi-estruturadas em torno de 45 sujeitos 2284

agricultores, educandos e educadores, envolvidos nas experiências dos CEFFAs, sendo:
30 integrantes da Escola Família Agrícola de Vinhático-ES e 15 integrantes da Casa
Familiar Rural de Quilombo-SC. Na análise das representações sociais privilegiamos o
método de análise de conteúdo (BARDIN, 1988) pelas possibilidades de realização de
análises comparativas, tendo em vista a importância atribuída ao sentido das categorias
e à descoberta de ligação entre elas. A utilização deste método permitiu a emergência do
campo das representações, segundo os grupos de entrevistados e o CEFFA analisado. A
utilização de fontes documentais, produzidas pelas redes dos CEFFAs em âmbito
nacional e internacional, assim como diversas produções acadêmicas, sobretudo em
torno das problemáticas da educação no campo e da agricultura familiar em nossa
sociedade, forneceram os elementos que fundamentaram a contextualização histórica e
sócio-econômica das experiências analisadas e de suas redes nacionais.
A análise dessas representações sociais nos colocou frente a uma diversidade de
percepções, significados e imagens que refletem as diferenças de contexto sócioeconômico, de cultura e de valores dos sujeitos envolvidos nos processos de formação
por alternância. Elas revelam, ainda, uma heterogeneidade de formas da agricultura
familiar em nossa sociedade que, engendrando processos de trabalhos, modos de vida e
culturas específicas, ancoram diferentes representações de escola, de alternância, dos
papéis e das interações dos parceiros, condicionando assim a presença de modalidades
distintas de relação escola-família nas experiências analisadas. No conjunto das
representações sociais identificadas, no presente trabalho destacaremos a representação
social de alternância que, além de ser uma noção central no conjunto das
representações, explicita bem as diferenças de percepções e significados construídos no
universo simbólico dos sujeitos envolvidos nas experiências de formação por
alternância.

Alternancia ou alternancias? As representações sociais no contexto dos ceffas
Nas diferenças de significados atribuídos à alternância, ao papel dos sujeitos envolvidos
e às suas interações sociais, as experiências de formação em alternância engendram, na
complexidade e especificidade de suas dinâmicas educativas, representações e práticas
de alternância também diferenciadas. Assim, no universo da Escola Família Agrícola de
Vinhático, identificamos uma representação social de alternância caracterizada pela
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sucessão no tempo e no espaço de períodos consagrados a atividades diferentes e
distintas: o trabalho na família e o estudo na escola. Nesta representação, uma ideia de
alternância que associa muito pouco os aspectos e vivências das atividades realizadas
pelo aluno no meio familiar ao programa de formação escolar, caracterizando muito
mais uma justaposição de diferentes atividades. Mesmo existindo por parte da escola
uma intenção de organizar e associar no processo de formação os conteúdos e as
vivências realizadas pelo aluno no meio familiar, esse propósito revela-se pouco
consistente, na medida em que principalmente as famílias dos agricultores e os jovens
educandos não percebem essa finalidade da alternância, além de estarem despreparadas
para uma inserção mais qualificada na dinâmica pedagógica.
No universo da Casa Familiar Rural de Quilombo, por sua vez, identificamos outra
representação de alternância, caracterizada pela ideia de associação, na sucessão das
sequências de formação, do ensino teórico ministrado na escola a um complemento
prático realizado na família. É uma representação que, ao estabelecer laços de
complementaridade entre as atividades de formação realizadas no meio escolar e no
meio familiar, indica uma concepção de alternância na qual teoria e prática, escola e
família, apesar de não serem totalmente integradas, encontram-se mais próximas uma da
outra. A existência de uma percepção comum dos sujeitos entrevistados sobre a
finalidade da alternância, assim como uma melhor compreensão das famílias de
agricultores e dos jovens educandos sobre a dinâmica da formação, favorecem o
estabelecimento de uma relação de colaboração das famílias com a escola no processo
de formação. A presença freqüente dos educadores no meio familiar constitui, nesse
processo, um dos fatores essenciais que viabiliza uma maior aproximação e interação
entre os sujeitos, consolidando as bases da cooperação entre escola-família no processo
de formação.

Considerações finais
O desvelamento e as análises das representações sociais presentes no interior dos
Centros de Formação por Alternâncias revelaram, entre outros aspectos, a existência de
lógicas distintas orientando o sentido atribuído à alternância e, conseqüentemente, as
relações escola-família que têm sido construídas no interior destas experiências
educativas. Assim, variando entre relações de natureza mais justapositivas á relações
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mais associativas, as representações sociais nos revelam indícios das dificuldades e
limites vivenciados pelos CEFFAs na construção de relações mais integrativas no
processo de formação em alternância. Dentre as dificuldades e limites identificados,
destacamos a participação efetiva das famílias no projeto de formação dos jovens como
um dos desafios comuns á experiências analisadas.
A participação efetiva das famílias, assim como das entidades e organizações dos
agricultores na escola, como membros ativos das estruturas de decisão, não apenas
administrativa, mas, sobretudo, pedagogicamente, pressupõe e, ao mesmo tempo,
impulsiona alterações substanciais nas relações entre os sujeitos necessárias à
construção de uma verdadeira parceria. Na base dessa construção de novas relações,
encontra-se a necessidade de superação de velhas representações que têm orientado
concepções presentes no universo das experiências de alternância que, estabelecendo
uma divisão rígida entre quem educa e quem aprende, reforçam a dicotomia entre saber
e ignorância. Assim, educadores são valorizados como sujeitos que sabem e ensinam,
enquanto os agricultores e os jovens são vistos como sujeitos que não sabem e, portanto,
aprendem. Os avanços das ciências da educação, assim como as reflexões em torno da
alternância, têm evidenciado a necessidade de revisão quase que integral dessas
representações que têm aprisionando o ato de ensinar em esquemas simplistas e
reducionistas. Nesse sentido, o desafio é romper com essa visão reducionista do ato de
ensinar como uma relação dual, para passar a considerá-lo uma relação mais complexa,
na qual o saber não pode ser reduzido a um objeto pré-fabricado, herdado do passado,
que deve ser transmitido. Enquanto relação complexa, o conhecimento torna-se uma
dinâmica cultural que exige sua reconstrução permanente, em função do passado, mas,
sobretudo, inscrito no presente e tendo como perspectiva o futuro.
A construção de uma verdadeira parceria no processo da formação por alternância
exige, portanto, esforços na superação de velhas representações, lógicas e práticas frente
à escola e à educação. Partilhar a formação necessita fundamentalmente de novas
atitudes, de novas competências e de novas relações de poder entre os sujeitos
envolvidos no processo formativo. Obviamente essa não é uma construção fácil, muito
menos simples. Trata-se de um processo complexo, multidimensional, que implica
opções e responsabilidades políticas, econômicas, epistemológicas. É um projeto que
exige disposição do conjunto dos sujeitos, além de energia, trabalho e, sobretudo, tempo
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para que possa se realizar de maneira construtiva, na qual que o resultado seja um
projeto comum. E nessa perspectiva já não cabe mais apenas à escola, ou aos
educadores, definir aos outros envolvidos o que eles devem fazer. As definições,
problematizações e respostas são construídas no confronto das lógicas, saberes e
interesses diferentes e divergentes que embasam o projeto comum. Sem dúvida,
conforme ressaltam Clénet e Gérard (1994), não é da homogeneidade que nascem as
tensões e os conflitos que permitem a criação do novo, e sim da heterogeneidade, da
diferença. O desafio das experiências analisadas é, portanto, o de construir uma
verdadeira alternância, que integre no processo de formação os conteúdos e vivências
dos alunos no meio escolar e no meio familiar, numa dinâmica capaz de reconhecer as
diferenças e os paradoxos presentes no universo da escola e da família e dos seus
diversos sujeitos, visando a implementação de um projeto comum em que o todo seja
resultante de algo mais do que a soma das partes.
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Resumo
Este trabalho teve como propósito analisar as representações sociais de alternância
construída no âmbito do Programa Residência Agrária. No presente texto nosso
propósito é apresentar as representações sociais de alternância construídas pelos
educadores do Programa Residência Agrária, visando analisar os contornos das práticas
pedagógicas que têm sido desenvolvida nesta experiência educativa. Em termos
metodológicos, os procedimentos técnicos da coleta de dados envolveram a realização
de pesquisa bibliográfica/documental, aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, visando à caracterização da proposta educativa do Programa Residência
Agrária, a descrição dos seus princípios e da proposta pedagógica da alternância, além
da identificação das representações sociais de alternância dos seus educadores. Em
relação às representações sociais, identificamos uma tendência entre os educadores
entrevistados de significarem a formação por alternância do Programa Residência
Agrária como uma proposta educativa de integração dos diferentes tempos e espaços de
formação: Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade. Todavia, o sentido atribuído a
essa integração é compreendido sob lógicas diferentes: uma, que destaca a dimensão do
processo de aprendizagem subjacente (8/10 educadores); e outra, que destaca dimensão
do movimento e da transformação nos espaços de formação (2/10 educadores). Nossas
análises e reflexões sobre as representações sociais de alternância dos educadores do
Programa revelam os contornos de uma prática pedagógica que, orientada para a
integração dos diferentes tempos e espaços no processo de formação, visa ainda uma
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integração dos saberes e experiências dos diferentes sujeitos envolvidos na dinâmica
educativa. São representações que revelam, ainda, indícios de uma dinâmica educativa
original, na qual as relações interpessoais são mediadas pelo diálogo, aproximação,
reconhecimento e valorização pelos docentes universitários dos saberes e experiências
dos discentes. São relações que têm, ainda, orientado a busca constante de articulaçãointegração das ações de intervenção propostas para os assentamentos e comunidades dos
sujeitos envolvidos no processo de formação.
Palavras Chave: Representações Sociais; Educação do Campo; Pedagogia da
Alternância; Programa Residência Agrária.

Introdução
Este trabalho integra o Programa de Estudos sobre Pedagogia da Alternância na
Educação do Campo que, reconhecendo uma diversidade de experiências educativas
que assumem a Pedagogia da Alternância na atualidade educacional brasileira (SILVA,
2010), teve como propósito analisar as representações sociais de alternância construída
no âmbito do Programa Residência Agrária, que tem sido uma referência importante no
conjunto das ações do movimento da Educação do Campo.
O movimento da Educação do Campo surgiu em nossa sociedade no final dos anos de
1990, como crítica à realidade educacional dos povos que vivem e trabalham no campo
(CARDART, 2008). Em duas décadas de existência, este movimento tem se afirmado
no cenário educacional brasileiro por um conjunto de lutas das organizações e dos
movimentos sociais e sindicais do campo em defesa de um novo paradigma de educação
e de escola do campo, afirmando, ainda, outro projeto de desenvolvimento de campo e
de sociedade (MOLINA, 2010).
Contando com o protagonismo dos movimentos sociais e parcerias com as
universidades públicas brasileiras e setores dos governos, a Educação do Campo tem,
paulatinamente, conquistado espaços na agenda política nacional. Neste contexto, uma
das conquistas marcantes foi o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária PRONERA que, realizado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA, tem desenvolvido projetos de alfabetização, escolarização e formação, atendendo
mais de 400 mil assentados e acampados da Reforma Agrária (SANTOS, 2011). E no
âmbito das ações do PRONERA, cabe destacar o Programa Nacional de Educação do
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Campo: Formação de Estudantes e Qualificação de Profissionais para Assistência
Técnica – Programa Residência Agrária que, destinado à formação de profissionais das
Ciências Agrárias para uma atuação diferenciada nas áreas de Reforma Agrária e
Agricultura Familiar, assume como proposta metodológica a Pedagogia da Alternância.
Nesse trabalho, integrante da Mesa Representações Sociais & Pedagogia da
Alternância: Desvelando Significados e Práticas na Educação do Campo, proposta para
a XII CIRS, nosso propósito é apresentar as representações sociais de alternância
construídas pelos educadores do Programa Residência Agrária, visando analisar os
contornos das práticas pedagógicas que têm sido desenvolvidas nesta experiência de
Educação do Campo. Em termos metodológicos, os procedimentos técnicos da coleta de
dados envolveram a realização de pesquisa bibliográfica/documental, aplicação de
questionários e entrevistas semi-estruturadas, visando à caracterização da proposta
educativa do Programa Residência Agrária, a descrição dos seus princípios e da
proposta pedagógica da alternância, além da identificação das representações sociais de
alternância dos seus educadores. Neste aspecto, por ocasião da etapa final do Curso de
Especialização em Agricultura Familiar e Camponesa e Educação do Campo, realizado
no mês de maio de 2011, foram aplicados questionários e entrevistas a 10 educadores do
Programa, de ambos os sexos e com atuação em diferentes áreas do conhecimento ciências humanas, ciências agrárias e ciências biológicas. O conjunto dos dados obtidos
foi organizado, categorizado e analisado sob orientação do Método de Análise de
Conteúdo Bardin (1977).

Desenvolvimento
O Programa Residência Agrária é oriundo de uma parceria histórica entre universidades
públicas e movimentos sociais e sindicais do campo no âmbito do PRONERA, tendo
surgido em 2004 a partir das demandas e reivindicações dos educadores do PRONERA
pela profissional diferenciada na Assessoria Técnica, Ambiental e Social (ATES)9 e
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)10 em áreas de Reforma Agrária e da
Agricultura Familiar. Na sua origem, o Programa contou com a parceria de 15
9
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universidades públicas com envolvimento anterior no PRONERA, numa ampliação e
fortalecimento da rede de universidades envolvidas com o movimento da Educação do
Campo (MOLINA et al., 2009). Ancorado nos princípios da Educação do Campo, o
Programa Residência Agrária teve inspiração direta dos princípios da Pedagogia da
Alternância. Neste aspecto, Molina et al

(2009) ressaltam que as estratégias

metodológicas do Programa foram concebidas e orientadas para o cultivo de práticas
dialógicas, numa dinâmica na qual as ideias, saberes e valores dos assentados da
reforma agrária e agricultores familiares assumem a mesma legitimidade das ideias,
saberes e valores de toda equipe do Programa.
Em sua primeira experiência, denominada de experiência piloto, o Programa Residência
Agrária foi planejado e desenvolvido em duas etapas: a primeira, constituída pelo
Estágio de Vivência (EV), com duração de seis meses, realizada com a imersão dos
estudantes da graduação do último semestre de cursos das ciências agrárias no cotidiano
de vida e trabalho dos assentados e agricultores familiares, acompanhados por técnicos
de ATER ou ATES. A segunda etapa, constituída pelo Curso de Especialização em
Agricultura Familiar e Camponesa e Educação do Campo, objetivava a formação de
profissionais das ciências agrárias e áreas correlatas para atuação em áreas de
agricultura familiar e reforma agrária, com duração dois anos. Essa experiência piloto
foi realizada no período de 2004 a 2009, nas cinco regiões brasileiras (CASIMIRO,
2009).
Após a experiência piloto, o Programa reeditou uma nova experiência, constituída
apenas pelo Curso de Especialização em Agricultura Familiar e Camponesa e Educação
do Campo, realizada no período de 2010 a 2012. Nesta experiência, o Programa
Residência Agrária assumiu como perspectiva metodológica a Pedagogia da
Alternância, com a finalidade de integrar as atividades realizadas pelos educandos nos
diferentes tempos e espaços de formação (SILVA, 2010). Sob esta perspectiva, os
estudantes participaram alternadamente de tempos de formação na universidade
(Tempo-Escola) e de tempos de formação nas áreas de Agricultura Familiar e de
Reforma Agrária (Tempo-Comunidade). Ao final do Curso de Especialização, os
estudantes apresentaram uma monografia, cujo processo de construção deveria envolver
a participação direta das organizações e movimentos sociais do campo, estudantes e
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docentes integrantes do processo de desenvolvimento da pesquisa-intervenção nos
diferentes tempos e espaços de formação por alternância.
Em relação às representações sociais, identificamos uma tendência entre os educadores
entrevistados de significarem a formação por alternância do Programa como uma
proposta educativa de integração dos diferentes tempos e espaços de formação: TempoUniversidade e Tempo-Comunidade. Todavia, o sentido atribuído a essa integração é
compreendido sob duas lógicas: uma, que destaca a dimensão do processo de
aprendizagem subjacente (8/10 educadores); e outra que destaca dimensão do
movimento e da transformação nos espaços de formação (2/10).
Nesta perspectiva, a compreensão da Alternância está associada mais diretamente ao
movimento da formação que se realiza em seus diferentes tempos e espaços - TempoUniversidade e no Tempo-Comunidade. São aspectos desta dinâmica da formação que
são destacados, com ênfase tanto para as atividades do Tempo-Universidade, como para
as aulas presenciais; as visitas de campo orientadas, em assentamentos da Reforma
Agrária e em áreas de agricultura familiar camponesa; grupos de estudos; orientações e
planejamentos; entre outras atividades que, por sua vez, são articuladas às vivências e
práticas desenvolvidas no Tempo-Comunidade. Sob esta lógica a alternância é
compreendida como um movimento de formação e de transformação dos sujeitos e
espaços alternados.
Alternância seria esses tempos alternados, essa mudança, o movimento, que eu
acho que é o movimento em si é o que mais enriquece (Docente 04).

E o movimento que eu tenho que fazer? Isto significa às vezes ler, significa às
vezes ler fazer analise em laboratório, quer dizer, tem que obrigatoriamente
fazer uma serie de ações pra resolver aquela situação problema (Docente 02).

Na perspectiva da representação da alternância como um processo de aprendizagem, a
tônica central é de uma dinâmica pedagógica que favorece o entrelaçamento dos
conhecimentos científicos com os saberes e as experiências dos sujeitos envolvidos no
processo de formação.
A alternância é o processo de aprendizagem porque ela é profundamente
coerente com a construção da aprendizagem. [...] é um processo que
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fundamentalmente envolve as pessoas que desenvolvem ações. A alternância
traz esse envolvimento real com o processo e que faz com que os educandos
desenvolvam ações dentro desse processo de aprendizagem (Docente 07).

Um processo de construção aproveitando o conhecimento que é produzido numa
instituição formal (Tempo-Universidade) ligado à prática, a experiência em uma
determinada comunidade (Tempo-Comunidade).

[...] um momento de troca

muito profunda de saberes, de experiência, conhecimento e de processo de
aprendizagem (Docente 05).

(...) os professores estão aprendendo mais com os alunos. E eu acho que isto é
muito bom porque é uma forma de tu eliminares uma autoridade, um poder que
esta instituído sem violência. Você simplesmente mostra para ele outra realidade
e ele se transforma na hora. Então, a grande qualidade que eu estou vendo no
Residência é isto, os professores estão melhorando (Docente 03).

Nessa representação de alternância, a integração é tanto dos tempos e espaços
educativos, quanto dos saberes e experiências dos diferentes sujeitos envolvidos no
Programa – docentes, discentes e as comunidades. Trata-se, assim, de uma lógica que
acrescenta uma nova dimensão ao processo educativo – a alternância de saberes e de
experiências entre os sujeitos que, por sua vez, indica uma perspectiva de relação
educativa orientada pelo diálogo, parceria e co-participação.

Considerações finais
Nossas análises e reflexões sobre as representações sociais de alternância dos
educadores do Programa Residência Agrária revelam os contornos de uma prática
pedagógica que, orientada para a integração dos diferentes tempos e espaços no
processo de formação, visa ainda uma integração dos saberes e experiências dos
diferentes sujeitos envolvidos na dinâmica educativa. São representações que revelam,
ainda, indícios de uma dinâmica educativa original, na qual as relações interpessoais são
mediadas pelo diálogo, aproximação, reconhecimento e valorização pelos docentes
universitários dos saberes e experiências dos discentes. São relações que têm, ainda,
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orientado a busca constante de articulação-integração das ações de intervenção
propostas para os assentamentos e comunidades dos sujeitos envolvidos no processo de
formação.
Neste contexto, cabe ressaltar a importância do protagonismo e do comprometimento
dos movimentos sociais e das universidades no processo de formação do Residência
Agrária, orientando a emergência de novas representações e práticas educativas que, por
sua vez, têm favorecido para que o Programa seja propulsor de transformações diversas
no processo de formação dos povos do campo, principalmente no desenvolvimento de
uma prática Pedagógica de Alternância bastante original.
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ROUND TABLE: SOCIAL REPRESENTATIONS AS ESSENTIALISM:
CONSEQUENCES FOR CITIZENSHIP

HOWARTH, Caroline - LSE

Resum
Social representations are built on dialectics of conformity and divergence; sometimes
they build consensus, sometimes they fuel debate and divergences of opinion; they may
strengthen calls to essentialism as well as promote challenges to essentialism.
Citizenship too rests on these dialectics: demanding loyalty to dominant social beliefs as
well as allowing for social debates and critiques; citizenship requires common in-group
identities while often incorporating more hybrid forms of identification and communitybuilding; citizenship, like processes of social re-presentation, demands and resists
essence politics. In this round table, we can discuss the relationship between citizenship,
essentialism and social re-presentation in different contexts. Firstly, in the paper by
Wolfgang Wagner, we discuss the ways in which essentialism operates as a
psychological processes, fulfilling both social and political functions. This lays out the
theoretical framework for the role that social representations play in identity and
essence politics, with some empirical examples given from disputes between
minoritised and dominant groups in different contexts. Secondly, in a paper by Howarth
and colleagues we then examine this more closely through an analysis of social
representations of multiculturalism evident in political speeches in different European
cities, and see that ways in which essentialism is simultaneously presented and resisted
in semi-structured interviews on migration and mobility. This shows that productive
discourses on citizenship need a careful analysis of the competing and evolving
representations of multiculturalism often implicitly or explicitly implied, in order to
prevent unhelpful essentalising discourses of ‘us’ and ‘them’ and the build-up of
negative public sentiments towards local and national governance. Finally, the third
paper, we examine representations of citizenship held by migrants and Greek citizens in
Greece. We use essentialism as an analytical tool to explore the ways that these
representations function to include or exclude migrants from citizenship rights.
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Together these papers show how social representations become political tools in debates
on citizenship, particularly in the de-legitimisation and symbolic exclusion of
minoritised groups.
Keywords:

essentialism,

citizenship,

multiculturalism,

identity,

stereotyping,

minoritised groups.
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ESSENTIALISM IN SOCIAL REPRESENTATIONS OF GREEK CITIZENSHIP

ANDREOULI, Eleni - The Open University, UK

Resum
In this paper we adopt a social representations approach to the study of citizenship
seeking to understand how lay people construct knowledge about citizenship in the
context of intense public debate. In 2010 the Greek government introduced new
legislation regarding citizenship and naturalization which opened up citizenship to
migrant communities. In the paper, we explore debates about Greek citizenship focusing
particularly on the role of essentialist and de-essentialist representations for processes of
inclusion and exclusion. We explore here the perspectives of two stakeholders in
representations of citizenship: Greek citizens and migrants, both of whom have a stake
in the matter. Our data consist of comments posted on the Ministry of Internal Affairs
website following the announcement of the new legislation. In our analysis, we
identified two themes of essentialist representations of citizenship (i.e. citizenship based
on descent and citizenship based on ethno-cultural transformation) and two themes of
de-essentialist representations (i.e. citizenship based on civic criteria and citizenship
based on ethno-cultural participation). Our findings show that the representational tool
of essentialism, although not acknowledged in citizenship research, is an important tool
in understanding the construction of lay representations of citizenship and the dynamics
of inclusion/exclusion. We conclude by discussing the possibilities and terms of coexistence of different groups in multi-cultural societies.
______________________
Co-writer: KADIANAKI, Irini - University of Cyprus, Cyprus
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MULTICULTURALISM AS CITIZENSHIP IN EUROPEAN CITIES:
PROMOTING CIVIC ENGAGEMENT OR FOSTERING EXCLUSION?
HOWARTH, Caroline - LSE

Resum
Multiculturalism has come under sustained political attack within a number of
European countries, such as Germany and England where it is perceived to
potentially foster unhelpful forms of essentialism, segregation and exclusion. Equally
in other countries such Ireland, Sweden and Scotland, multiculturalism continues to
be used to signal an open and diverse society.

This paper explores these differing

political representations through an analysis of how people respond to government
ministers’ speeches on multiculturalism and relate the concept to their lived realities.
The paper draws from the Placing Ourselves cross-European project, which aims to
understand how concepts, such as belonging, integration, multiculturalism &
citizenship are conceptualised, reified and enacted in five European cities (Dublin,
Dusseldorf, Glasgow, Gothenburg and London). 77 migrants and non-migrants from
across the Migration-Mobility Continuum (Mahendran 2013) were shown stimulus
materials, such as an extract from the UK Prime Minister’s 2011 speech on
multiculturalism. Our analysis demonstrates the points of connection and tension
between the differing forms of political governance of multiculturalism and everyday
lived realities. We found that representations of multiculturalism can work both to
promote civic engagement and inclusive forms of citizenship as well as to foster
unhelpful forms of essentialism, exclusion and intergroup tensions. Our central
argument is that productive discourses on citizenship need a careful analysis of the
competing and evolving representations of multiculturalism often implicitly or
explicitly implied, in order to prevent essentalising discourses of ‘us’ and ‘them’ and
the build-up of negative public sentiments towards local and national governance.
_______________________________
co-author: MAHENDRAN, Kesin - Open University; KAPOOR, Anubhuti- LSE; JACKSON, Ima – Glasgow
Caladonian
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ESSENCE POLITICS: DYNAMIC ESSENTIALIST ATTRIBUTIONS IN
IDENTITY WORK AND STEREOTYPING

WAGNER, Wolfgang - Johannes Kepler University, Austria

Resum
Minority groups tend to balance their self-image in a way that maximizes their political
standing and the value they are attributed in a society. For achieving this, groups may
attempt and need to change the image that others hold of them. One way is to take an
influence on the degree of essentialization that others project upon them. If projected
essence is high, the attributes projected on them in out-group stereotyping will appear as
rather immutable and render them a stable and inert part of society. This image can be
changed by developing a de-essentialising politics and propaganda that renders the
minority more dynamic and versatile in the eyes of majority members. An example of
this strategy are parts of the feminist movement by promoting the social term "gender"
instead of the biological term "sex". If projected essence is low and the minority is
perceived as an indistinct entity, essentialising politics may help to render the group
more visible with its own set of rights in the majority's perception. An example of deessentialising politics are certain factions of male homosexuals who promoted an
essentialising politics in the past. This kind of essence politics depends on and entails a
stronger than usually assumed interdependence of group identity and self image on one
hand and stereotyping by the out-group on the other. The attempts of minority groups at
changing outgroup stereotyping would not make a lot of sense if self-image would not
inform stereotypes to a certain degree. In other words, both, self image and stereotypes
have an influence on each other; they are not arbitrarily disconnected. We will provide
empirical examples from studies on uses of the Muslim female veil, of Estonian vs
Russian, Jewish vs Arab Israeli, and Austrian vs Turkish majority-minority relations.
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MESA: COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NUM CONTEXTO
DE EFERVESCÊNCIA POLÍTICA: NOVOS ENTENDIMENTOS E
ARTICULAÇÕES

HERNANDEZ Aline Reis Calvo

Resumo
A Mesa Redonda se fundamenta na Teoria das Representações Sociais segundo a
vertente da escola francesa, enquanto referencial conceitual importante para
compreender o fenômeno dos atravessamentos e influências da mídia na conformação
da opinião pública num momento de “efervescência” na atual conjuntura política
brasileira. A análise da mídia é condição indispensável para a compreensão de qualquer
fenômeno social. Assim, os principais objetivos da Mesa Redonda são: investigar as
estratégias empregadas pela mídia e redes sociais para legitimar representações sociais
acerca do ativismo político e dos protestos públicos; analisar os conflitos e contradições
representacionais que surgem na esfera pública quando as antinomias são postas em
confronto; discutir as relações epistemológicas e ontológicas entre a Teoria das
Representações Sociais e a Psicologia das Minorias Ativas. A Mesa redonda terá
especial interesse em teorizar, debater e compreender as Representações Sociais
enquanto uma teoria do conhecimento social para a compreensão dos fenômenos que
aparecem no cotidiano dos grupos e, mais amplamente, na esfera pública. A Mesa
Redonda estará organizada em torno a três trabalhos encadeados que serão apresentados
sucessivamente, a saber: 1) As mídias sociais: novas facetas da comunicação no
contemporâneo; 2) Novas dimensões da comunicação e sua relação com as
Representações Sociais; 3) Redes Sociais e Grande Mídia: as antinomias em oposição.
Para o debate serão apresentados resultados de pesquisas bibliográficas e empíricas.
Palavras-chave: Representações Sociais. Comunicação. Minorias Ativas. Polifasia
Cognitiva.

2301

ASPECTOS ONTOLÓGICOS E EPISTEMOLÓGICOS DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

FREITAS, Cristiane Davina Redin - UFRGS
HERNANDEZ, Aline Reis Calvo11: – UERGS
GUERRA, André Luiz – UFRGS

Resumo
Iniciamos apresentando os aspectos ontológicos e epistemológicos da Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 1961, 2012) e demonstrando como esses
aspectos se relacionam com a psicologia das minorias ativas. A partir do conceito de
minorias ativas encontramos elementos fundamentais para compreender o fenômeno
dos movimentos sociais no que diz respeito ao poder, a influência social e a polifasia
cognitiva. A ontologia das representações sociais compreende que somente é possível se
aproximar das representações sociais dentro de uma perspectiva qualitativa, por se
tratarem de realidades a serem compreendidas e não mensuradas. O aspecto que torna as
representações sociais um fenômeno que transpõe uma simples reprodução de fatos e
objetos do mundo é a sua função simbólica. Neste sentido, seu poder reside em sua
capacidade de construir a realidade. A epistemologia refere-se ao fato das
representações sociais, a partir das relações eu-outro-objeto, construírem o
conhecimento. Parte-se do entendimento de que as representações sociais são saberes ou
conhecimentos, socialmente elaborados e partilhados, com objetivos práticos e que
contribuem para a construção de realidades comuns a um grupo social (JODELET,
2007). Sobre os grupos sociais, Moscovici (2011) em sua “Psicologia das Minorias
Ativas”, realizou considerações sobre as maiorias e as minorias, não se referindo ao
elemento quantitativo de pessoas inseridas no grupo social, mas sobre a autoridade, o
status de determinados segmentos sociais, representado pela maioria e sobre o poder de
influência das minorias, geralmente consideradas desviantes. Tais minorias são
11

O Prof. Dr. Pedrinho Guareschi – UFRGS e a mestranda Bruna Clézia Madeira Neri – UFRGS, são coautores deste trabalho que compõe a mesa redonda: Comunicação e representações sociais num
contexto de efervescência política: novos entendimentos e articulações.
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multifacetadas, pois são constituídas de saberes diferentes e por vezes contraditórios,
que coexistem no mesmo sistema de conhecimento, a isso se denomina polifasia
cognitiva. Desse modo, iniciamos abordando os pressupostos ontológicos e
epistemológicos das representações sociais. Num segundo momento, será discutida a
psicologia das minorias ativas, sua influência em relação às maiorias e seu papel
transformador na malha representacional. Também será evidenciada a convivência entre
diferentes saberes num mesmo grupo social o que constitui a polifasia cognitiva.
Palavras-chave: Representações Sociais. Ontologia. Epistemologia. Minorias Ativas.
Polifasia Cognitiva.

Representações Sociais: pressupostos ontológicos e epistemológicos
Um saber se constitui como ontológico quando apresenta um status de realidade
socialmente determinado. Tal determinação é validada a partir dos pressupostos sociais,
éticos e culturais que são estabelecidos dentro da sociedade. Neste sentido, as
representações sociais podem ser sintetizadas, em seu sentido ontológico, como um
conjunto de valores, ideias e práticas compartilhadas que permitem o estabelecimento
de uma ordem que capacita os indivíduos a se orientarem em seu mundo material e
dominá-lo. As representações sociais também se propõem a valorizar o conhecimento
produzido no cotidiano, elaborado pelas pessoas comuns. Esses saberes são
considerados pela Teoria das Representações Sociais tão importantes quanto o saber
científico, caracterizado, em geral, o verdadeiro conhecimento (MOSCOVICI, 1961,
2012).
Através do processo de interação, vai-se construindo um campo representacional,
imaterial, que se pode chamar de psíquico. Esse novo entendimento, que pode ser
denominado

de

“construção

de

conhecimento”,

diferentemente

de

outros

conhecimentos, como o cartesiano que estabelece uma dicotomia entre corpo e mente,
mostra que há uma relação intrínseca entre o sujeito (o eu), o outro e o objeto. Nesse
processo de interação, vai-se construindo o espaço mental, uma dimensão imaterial,
simbólica, psíquica e é esse espaço que vai sendo continuamente construído que se
chama de “representação”. Representação, nesse sentido, não tem nada a ver com uma
“cópia do mundo”, “imagem externa que chega à consciência”. Representação é uma
realidade própria, constituída de saberes, experiências. É nesse processo que está o
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conhecimento. Devido à presença constante dos afetos e paixões, a representação, isto é,
esses saberes-conhecimentos estão sempre permeados de dimensões como valores e
crenças. Assim, as representações sociais são saberes, conhecimentos, que implicam
também dimensões afetivas, valorativas, simbólicas, culturais etc. (JOVCHELOVITCH,
2008).
Pode-se facilmente deduzir o que entendemos por representações sociais. Sabe-se que
ninguém se desenvolve sozinho, mas sempre em relação com os outros e os objetos, por
essa razão que os conhecimentos, isto é, representações, são sempre sociais. George
Herbert Mead (MORRIS, 2010), já no início do século XX, mostrava o que ele
denominou como “mente”, uma construção social que é feita através da linguagem e da
relação com os outros. O self não é nem o sujeito (I ou Me), nem a sociedade, mas esse
espaço representacional fruto da relação entre o eu (sujeito), os outros e os objetos. Para
Jovchelovicht (2008) as representações sociais se formam a partir da tríade
comunicativa: Eu-Outro-Objeto, em contextos e tempos específicos. Assim, não são
estanques e fixas, mas formuladas e reformuladas constante e historicamente por
diferentes segmentos sociais que elaborarão diferentes representações acerca de um
mesmo conceito ou fenômeno dependendo do contexto dado. São fenômenos
qualitativos: valores, ideologias, crenças, conjuntos de saberes. Dessa maneira, as
pessoas, no seu cotidiano, ao pensarem e falarem sobre os outros, as coisas e o mundo,
o fazem a partir de suas compreensões dessas realidades que estão sempre permeadas
por valores, hábitos culturais, emoções e práticas de vários tipos. O aspecto que torna as
representações sociais um fenômeno que transpõe uma simples reprodução de fatos e
objetos do mundo é a sua função simbólica.
Nesse sentido, seu poder reside em sua capacidade de construir a realidade. A dimensão
criativa e produtiva das representações simbólicas remete ao fato de que os sistemas de
conhecimento não estão presos ao mundo empírico, porque as representações são
maneiras de construir o mundo. Portanto, compreender a função simbólica das
representações é fundamental ao reconhecimento de que os saberes possuem um
potencial criativo e transcendente da realidade do mundo empírico. “Representar é
tornar presente o que está ausente através do uso de símbolos” (JOVCHELOVITCH,
2008, p. 93).
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Essencial à função simbólica das representações sociais é o reconhecimento de que a
realidade construída é partilhada, ou seja, ela contempla a realidade do sujeito e a
realidade de outros. Além disso, o ato de abranger a realidade de outros conduz ao
envolvimento com outros e com o mundo–objeto. É só através dessa percepção que se
pode falar na natureza criativa da atividade simbólica, em que as experiências de
alguém em particular podem acrescentar sobre a experiência de outros, em um processo
contínuo que resulta na vivência de uma realidade partilhada. Segundo a formulação de
Jovchelovitch (2008) “a expressão ontológica de uma representação social” compõe-se
de três elementos interligados o eu-outro-objeto (p. 319).
Através de dimensões coletivas, afetivas e cognitivas, o saber científico entra em
diálogo com os saberes do senso comum, pois a tarefa de recuperar os saberes
cotidianos assenta-se na tentativa de ligar ou religar os saberes aos seus contextos de
produção, pois os saberes não são sistemas isolados, mas contexto-dependentes. O que
pode parecer irracional ou equivocado ao observador pode estar pleno de sentido aos
agentes do conhecimento.
Sabe-se, historicamente, que o conhecimento do senso comum é reconhecido implícita
ou explicitamente, pelos defensores da racionalidade e da cientificidade como um saber
inferior. Revela-se aqui a dimensão ética de tal concepção de conhecimento. Na
verdade, a dimensão ética está implícita em toda teoria. O conhecimento popular, as
crenças e os mitos originados no senso comum têm sido associados à falta de
racionalidade ou até mesmo à irracionalidade. Marková (2006) questiona essa suposta
inferioridade do senso comum argumentando que é este conhecimento que orienta o ser
humano através da vida e que dirige sua atenção à identificação dos perigos como
também das satisfações. Acrescenta que o conhecimento do senso comum integra os
conhecimentos científicos, fornecendo-lhe o embasamento necessário à sua formulação.
Conclui, assim, que não há como valorizar um conhecimento em detrimento do outro,
mas que eles devem ser igualmente reconhecidos em suas singularidades.
Por considerar todos esses argumentos relevantes, Moscovici (2003), ao desenvolver a
teoria das representações sociais, tratou de reabilitar e mostrar a importância do
conhecimento do senso comum e concretizou essa tarefa ao pesquisar a transformação
do conhecimento técnico psicanalítico ao ser disseminado no senso comum. Nesse
sentido, a teoria das representações sociais empenha-se pela valorização dos saberes do
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senso comum, pressuposto que revela sua dimensão ética. Essa dimensão é identificada
quando há o reconhecimento de que não é apenas o conhecimento científico que tem
valor como episteme, mas também o conhecimento do senso comum.
Nossos conhecimentos de mundo são limitados e, simultaneamente, polissêmicos. Nas
ruas, bares, escritórios, hospitais, laboratórios etc. as pessoas analisam, comentam,
formulam “filosofias” espontâneas não oficiais que têm o impacto decisivo em suas
relações sociais, em suas escolhas, na maneira como educam seus filhos, como
planejam seu futuro, etc. Os acontecimentos, as ciências e as ideologias apenas lhe
fornecem o “alimento para o pensamento” (MOSCOVICI, 2003, p.45).
Enquanto teoria, ao falar de representações sociais obtêm-se conceitos articulados que
explicam como os saberes sociais são produzidos e transformados em processos de
interação, comunicação e intersubjetividade social. Em suma, estamos falando de uma
teoria dos conhecimentos sociais. Como fenômeno psicopolítico, evidenciam-se as
ideias, valores, práticas (microvisões) de comunidades humanas sobre “objetos” sociais
específicos, processos sociais e comunicativos elaborados (JOVCHELOVITCH, 2008).
Para além de um conceito, a Teoria das Representações Sociais é, a um só tempo, um
conjunto de pressupostos teóricos, mas também um fenômeno psicossocial e político
que acontece no interior dos grupos sociais, das sociedades e dos processos da esfera
pública. Além disso, as representações sociais são uma capacidade humana (estrutura) e
um fenômeno social (acontecimento), conjuntos de saberes, redes e tramas de
conhecimentos emergentes dos grupos sociais. Os grupos sociais, as “sociedades dentro
da sociedade” acomodam seus saberes no tecido social: fixam crenças e valores que
acabam orientando ações, condutas e influenciando os comportamentos.
A função social das representações é, então, a de permitir que significações acerca dos
fenômenos sociais sejam formuladas pelos grupos e sociedades, possibilitando a
comunicação, a intersubjetividade, colocando representações diferentes em confronto,
ou seja, as antinomias em diálogo e tensão. A seguir, apresentamos como as
representações sociais emergem de grupos sociais que possuem saberes dissidentes
(polifasia cognitiva), mas que exercem influência diante de grupos hegemônicos
visando a transformação de representações ideológicas vigentes.

Minorias Ativas, Poder e Influência Social
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Moscovici (1979, 2011) propõe que a minoria, o indivíduo e o subgrupo devem ser
considerados como emissores de influência e criadores em potência de normas. Assim,
torna-se importante considerar duas ideias interligadas que abordam o fato de que a
influência acontece em duas direções: da maioria em relação à minoria e da minoria em
relação à maioria. Longe de ser um efeito unilateral, a influência da fonte sobre o alvo é
um processo recíproco que implica ação e reação. A segunda ideia, subjacente à
primeira, é que cada parte do grupo deve ser considerada como emissor e receptor
simultâneos de influência. Mais concretamente, quando há influência, cada indivíduo e
subgrupo independente de seu status, atuam sobre os outros e, ao mesmo tempo, o
fazem sobre eles. Assim, uma maioria que tenta impor suas normas e seu ponto de vista
a uma minoria sofre, ao mesmo tempo, a pressão que exerce esta minoria para se fazer
compreender e para aceitar suas normas e seu ponto de vista.
A questão é agora saber como um agente social, em posição minoritária, é capaz de
exercer influência. Algumas hipóteses podem ser sugeridas: a existência de um conflito
ou desacordo entre os graus de adesão às normas e às opiniões pode criar uma
predisposição para a mudança e um potencial de mudança. A minoria, que representa a
opinião e o comportamento reprimido ou recusado, revela em público o que ocorre em
privado. Desse modo, a minoria exerce sempre certo influxo sobre a maioria e pode
incitar a modificar seu comportamento ou sua atitude, para induzi-la a ser mais tolerante
com o que estava excluído ou proibido. É fato conhecido que quando um sujeito adota
abertamente um comportamento que a maior parte dos indivíduos também assumiria
como seu aquele primeiro sujeito serve de exemplo aos outros e possui um efeito
libertador. Evidentemente, quando uma minoria tenta influenciar uma sociedade em
relação a normas ou respostas fortemente interiorizadas, certamente encontrará maior
resistência.
Por outro lado, a força do consenso, que intervém direta ou indiretamente, depende do
grau de unanimidade que suscita. A minoria, por mais fraca que seja sua força numérica
ou por grande que seja sua dependência, pode sempre recusar este consenso e este poder
de recusa lhe confere uma força considerável. A maioria despenderá de uma grande
quantidade de energia para tentar proteger-se desta eventualidade. Moscovici (1979,
2011) adverte que não há nada mau em ser desviante, mas a tarefa será onerosa. Toda
uma série de fatores: o conflito interno, o desejo de um consenso unânime, o fato de que
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o desviante possa ser atrativo e visto de modo positivo, mostra que as minorias e os
desviantes têm tantas possibilidades de exercer influência como a maioria. Por sua vez,
o desvio implica de um lado, para um indivíduo ou grupo, uma carência de meios
psicológicos ou sociais que permitem perceber ou reconhecer a norma ou a resposta
dominante e, de outro, uma rejeição da norma ou da resposta dominante em razão da
existência de uma alternativa, de contra-normas ou contra-respostas que correspondem
às crenças, às necessidades ou à realidade fática dos indivíduos ou dos grupos que as
adotam.
Fica evidente que a mudança social é o processo central da influência em suas
manifestações individuais e coletivas. A oposição entre mudança social e controle
social, está intimamente unida à direção, origem e efeitos da influência. O caráter
crucial desta oposição reside no fato de que canaliza e orienta todo o enfoque das
relações sociais e as questões que são suscitadas para este propósito. A oposição
também obriga a revisar as próprias teorias sobre a mudança de atitude.
Quando a influência é exercida no sentido da mudança, o desacordo é inevitável. Desde
o momento em que é notado, o desacordo é percebido como um estado ameaçador,
criador de angústia. Indica que o frágil pacto das relações, as crenças e o consenso será
questionado. Esse fato demonstra que é muito importante à Teoria das Representações
Sociais problematizar a ideia de que o conhecimento cotidiano também é contraditório.
Uma teoria que procura recuperar o status epistêmico dos saberes cotidianos, precisa
compreender que o ser humano, com seu grupo social, gera representações sociais e é
constantemente atravessado pelos processos de polifasia cognitiva, processos onde
diferentes saberes coexistem, influenciando a vida e as dinâmicas dos grupos sociais.
Assim, a ideia de que os conteúdos e sentidos variam dentro de um mesmo grupo social
e até em apenas um único indivíduo, leva a compreender que as representações sociais
também são contraditórias. Esse fato faz pressupor que os indivíduos compartilham a
mesma capacidade de possuir muitos modos de pensar e representar. Assim, a polifasia
cognitiva tem grande importância na prática da comunicação e na adaptação às
necessidades sociais em mudança. O conjunto das relações intersubjetivas referentes à
realidade social depende dessa capacidade (MOSCOVICI 2003).
A hipótese da polifasia cognitiva denota que as pessoas são capazes, de usar diferentes
modos de pensamento e diferentes representações, de acordo com o grupo especifico ao
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qual pertencem e ao contexto em que vivenciam naquele momento. Se essas diferentes,
até mesmo conflitantes, formas de pensamento não coexistissem em suas mentes, elas
não seriam humanas. O duplo significado desta hipótese demonstra, em primeiro lugar,
que as pessoas não são monofásicas, capazes de uma única maneira privilegiada de
pensamento, sendo os outros caminhos acessórios, perniciosos ou, mesmo,
sobreviventes dos anteriores. Em segundo lugar, a polifasia cognitiva demonstra que
não há somente uma única forma de pensamento como, por exemplo, a ciência, o que
dizem os cientistas, irá prevalecer e o resto irá desaparecer. Não há razão para acreditar
que, no futuro, apenas uma forma de pensamento “puro” irá predominar, sendo
constatado que, nas mais variadas culturas, várias formas de pensamento coexistem. Em
síntese, a polifasia cognitiva, a diversidade de formas de pensamento, é a regra, não a
exceção. A partir dai, podemos compreender como é possível que, não apenas em
sociedades diferentes, mas também dentro dos mesmos indivíduos, coexistam maneiras
incompatíveis de pensamento e representações. A polifasia cognitiva caracteriza uma
tendência em empregar maneiras de pensar diversas e até mesmo opostas – por
exemplo: as cientificas e religiosas, metafóricas e lógicas – como uma situação normal
na vida cotidiana e na comunicação. Por isso, a maneira como se lida e se com as
informações é uma questão de contexto e representação que explica naquela
determinada situação, o que vai ser tomado como uma causa ou como um efeito
(MOSCOVICI, 2003).
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Resumo
Apresentamos a Teoria das Representações Sociais segundo a vertente da escola
francesa, enquanto referencial conceitual importante para compreender o fenômeno dos
atravessamentos e influências da mídia na conformação da opinião pública num
momento de “efervescência” na atual conjuntura política brasileira. A análise da mídia é
condição indispensável para a compreensão de qualquer fenômeno social. Assim,
nossos principais objetivos serão: analisar as estratégias empregadas pela mídia e redes
sociais para legitimar representações sociais acerca do ativismo político e dos protestos
públicos; analisar os conflitos e contradições representacionais que surgem na esfera
pública quando as antinomias são postas em confronto; discutir as relações
epistemológicas e ontológicas entre a Teoria das Representações Sociais e a Psicologia
das Minorias Ativas. Temos especial interesse em teorizar, debater e compreender as
Representações Sociais enquanto uma teoria do conhecimento social para a
compreensão dos fenômenos que aparecem no cotidiano dos grupos e, mais
amplamente, na esfera pública. Assim, apresentamos uma análise teórica e prática das
mídias sociais como novas facetas da comunicação no contemporâneo e as dimensões
da comunicação e sua relação com as Representações Sociais. Para problematizar o
debate serão apresentados resultados de pesquisas bibliográficas e empíricas.
Palavras-chave: Representações Sociais. Comunicação. Redes Sociais. Ativismo
Político.

Introdução
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Propomos discutir as relações e articulações entre Representações Sociais e a
Comunicação. Inicialmente se lança um olhar sobre novas maneiras da comunicação se
apresentar nos dias de hoje. A seguir, problematizamos, a partir de um novo
entendimento de comunicação, as possíveis articulações com o que é chamado o
fenômeno das Representações Sociais. Num último passo, trazemos exemplos de como
as práticas comunicacionais trabalham na elaboração de novas RS.

As mídias sociais: novas facetas da comunicação no contemporâneo
No intento de discutir a relação das Representações Sociais com os meios de
comunicação é fundamental problematizar como os meios de comunicação se
apresentam hoje. Uma questão é pacífica: dificilmente pode-se falar em RS sem levar
em consideração esse fenômeno pervasivo e abrangente que cria uma nova ambiência
social. Empregamos propositadamente o termo ambiência, pois arriscamos, no segundo
ponto, aprofundar na realidade da comunicação, procurando mostrar a proximidade de
um entendimento mais autêntico de comunicação, isto é, de uma comunicação como
ambiente e como prática, com o entendimento do que seriam as RS.
Evidentemente estamos diante de uma profunda mudança nos meios: se antes, quando
Moscovici publicou seu livro sobre RS a imprensa era o meio mais difundido, hoje a
imprensa ocupa um espaço bem menor no espectro das mídias. O advento das mídias
sociais vem trazer novidades importantes no que se refere à criação, estruturação e
legitimação das RS. De um lado temos a internet e, de outro, a Grande Mídia, ou seja,
aquele sistema de comunicação sob a posse de um pequeno e específico grupo de
famílias, todas elas partidárias de uma mesma orientação ideológica, a qual defende e
legitima os pressupostos liberais capitalistas (GUARESCHI, 2013, p. 27). Se a Grande
Mídia demonstra sinais de declínio em sua influência, pesquisas recentes ainda mostram
que ela é responsável, principalmente a televisão, por quase 80% da alimentação diária
da população. Essa é mais uma razão da premência em se discutir as possibilidades e
potencialidades da internet, das redes sociais ao fazerem um contraponto à hegemonia
da Grande Mídia. Alguns dados sobre o uso da internet são importantes, a saber:
Desde 2010, o Brasil está no primeiro lugar mundial em tempo de acesso à rede e figura
na 9ª posição em relação ao número de usuários ativos (JULIASZ, 2010). Além disso,
pelo menos 65,5% da população já tem acesso à banda larga. Contudo, 67% das pessoas
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que acessa a internet não acreditam que as redes sociais forneçam informações
necessárias para atualizá-las com relação às notícias de seu interesse (JULIASZ, 2010).
Na verdade, apenas 12% das pessoas acreditam que as redes sociais são capazes de
substituírem as informações encontradas nos meios tradicionais e nos grandes portais de
notícias. Esses dados mantêm a televisão como o principal veículo de comunicação e
informação no Brasil, sendo considerada a TV aberta o veículo mais confiável para se
buscar informações por 66,3% da população (BRASIL, 2010b).
Outras questões que merecem destaque nessa discussão e que tem a ver com a
possibilidade das mídias sociais criarem, estruturarem e legitimarem RS, é a
identificação de outros pontos como: Qual o público dessas mídias (em quantidade e
qualidade)?

Qual a prática comunicacional, educativa, dessas redes sociais? Seria

diferente, ou as mídias sociais reproduzem as práticas da Grande Mídia? Qual o espaço
de “liberdade” que elas possuem? As mídias alternativas são mesmo livres em dizer o
que querem? Também nas mídias sociais não há “censores e censuras”, a partir dos que
dão sustentação aos grandes servidores? Como se coloca a dimensão “econômica”
nessas mídias? Essa dimensão estaria ausente nas redes sociais? É só examinar as
páginas dos servidores e vemos uma avalanche de comerciais que se repetem
continuamente. Por que é assim? Porque são esses comerciais que sustentam o “acesso
livre” às mídias.

Novas dimensões da comunicação e sua relação com as Representações Sociais
Esse é o ponto mais complexo e arriscado dessa discussão. Vamos dar três passos
interligados: a) mostrar como a comunicação sempre foi central aos estudos de
Moscovici; b) propor um novo entendimento de comunicação; c) Relacionar RS com
esse novo entendimento de comunicação.
a) A comunicação como dimensão central nos estudos de Moscovici: Sabemos como
Moscovici já se deu conta desse aspecto em seu trabalho seminal que deu origem à
Teoria das RS. Na edição de 1976 ele incorpora discussões e dados de sua pesquisa feita
na mídia e outros documentos. Além de dezenas de entrevistas, ele examinou 1451
textos de imprensa, sendo a metade de jornais cotidianos e a outra de publicações
mensais ou quinzenais (2012, p.268). E foi além: estudou o modo como essa
comunicação agia entre os diversos segmentos estudados: o urbano-liberal, onde o meio
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de comunicação principal foi o jornal Le Monde; o segmento católico e seu meio de
comunicação La Croix; e o comunista, no seu jornal L’Humanité. No primeiro, a
comunicação se dava fundamentalmente pela difusão; no segundo, pela propagação; e
no último pela propaganda. Em seu artigo sobre as RS como resistência, Bauer (2012,
p.186) monta um quadro interessante sobre a comunicação da psicanálise, em função da
resistência. A partir da pesquisa feita por Moscovici, Bauer discute as “características”
desses três tipos de comunicação: difusão, propagação e propaganda. Vai mostrando
como elas possuem determinada ordem, como é o tema, quais as relações entre os
participantes, quais as intenções, a estrutura da mensagem, como se dá a resistência,
quais os grupos sociais e, finalmente, a identidade dessa comunicação: no grupo
urbano-liberal é difusa; nos grupo católico e comunista é definida. A questão que
colocaríamos, a partir daí, é se podemos predicar esses mesmos adjetivos às próprias RS
como tais. Em outras palavras: a identidade da comunicação seria a identidade da RS?
Ou então: será que poderíamos aplicar os conceitos que Moscovici criou para os três
grupos (difusão, propagação e propaganda), “constitutivos” da comunicação, para a
própria RS? São essas as questões que sugerimos sejam debatidas aqui. Pensamos que
reside aqui uma indicação intuitiva do que procuramos desenvolver adiante, quando
tentaremos ligar RS com comunicação.
b) A discussão que estamos construindo só pode ser entendida se deixarmos claro que
estamos tomando aqui comunicação num sentido específico. Esse termo pode ser
entendido de diversas maneiras. Os estudos relativamente recentes sobre comunicação,
iniciados pela virada linguística, vieram mostrar as implicações sutis presentes nesse
conceito. Foram muitos os que se debruçaram sobre ele, como Austin, Searle,
Wittgenstein, um pouco mais recentemente, Habermas, Karl-Otto Apel e mesmo Paulo
Freire. Alguns de maneira explícita, outros, como Freire, de maneira implícita, mas
todos, pertinentes. Um primeiro nível de como a comunicação pode ser abordada é o
nível locutório: aquilo que estou querendo dizer com minha fala, como quando digo:
está chovendo. Um segundo nível, é o perlocutório, isto é, quando pretendo realizar
algo, fazer com que algo aconteça com minha fala, como quando digo: por favor, me dê
um copo de água. Finalmente, e é esse aspecto que nos interessa aqui, há em toda
comunicação um nível que se chama de ilocutório, aquilo que eu digo, pelo simples fato
de dizer; é o que está implícito, pressuposto, no ato de falar, isto é, o medo ou ofensa
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derivados de um “xingamento”; a alegria ou descontração derivados de uma piada.
Nesse sentido, o ato comunicativo é, em si mesmo, uma mensagem, possuindo um
conteúdo que ultrapassa o sentido estrito daquilo que é comunicado.
c) Relacionando RS com comunicação: O que segue são tentativas de relacionar o
entendimento de RS com essa dimensão ilocutória de comunicação. Não pretendemos
que essa tenha sido a intenção de Moscovici. Mas, as semelhanças entre o que ele diz
serem as RS (um fenômeno, uma prática, uma linguagem, etc.) e a ilocução também
como conteúdo, prática, justificam, ao menos em parte, esse risco. Pensamos que essa
reflexão poderá enriquecer tanto o entendimento das RS, como outro entendimento de
comunicação. Ao iniciar seu primeiro escrito em que lança suas ideias sobre RS, já no
primeiro parágrafo, Moscovici escreve: “As RS são entidades quase tangíveis: circulam,
se cruzam e se cristalizam continuamente através da fala, do gesto, do encontro no
universo cotidiano” (2012, p.39). Interessante notar que aí já temos algo relacionado à
comunicação: a fala, o gesto. Continua: “A maioria das relações sociais efetuadas,
objetos produzidos e consumidos, comunicações trocadas estão impregnadas delas”.
Novamente fala em comunicações trocadas e relações sociais realizadas. E conclui o
parágrafo: “Correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na
elaboração, e, por outro lado, à prática (ênfase nossa) que produz tal substância”. Ele
também faz uma comparação com a ciência e os mitos: a ciência corresponde a uma
prática científica e os mitos, a uma prática mítica. Importante resgatar aqui a palavra
prática que produz a substância (simbólica), mas sempre substância.
Há ainda outro ponto que pode se somar na possível “compreensão” do que sejam as
RS: “o que proponho fazer é considerar como um fenômeno o que antes era visto como
um conceito” (MOSCOVICI, 2003, p. 45). E sugere que, para isso, é necessária uma
aproximação a elas que seja, ao mesmo tempo, sociológica e psicológica, isto é,
psicossocial, pois as RS são fenômenos psicossociais. O grande empenho de Moscovici,
em diversos de seus livros (principalmente em “A Invenção da Sociedade”, 2011) é dar
conta e superar essa suposta separação entre o social (externo, tangível) e o psíquico
(individual, etéreo).
Em seu artigo clássico sobre “O fenômeno das RS”, Moscovici (2003, p. 47) comenta
que as RS devem ser vistas como uma maneira específica de compreender e comunicar
o que nós já sabemos. “Um dos mais marcantes fenômenos de nosso tempo – a união da
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linguagem e da representação. A linguagem re-emerge na esfera da realidade histórica e
convencional e conserva sua relação com a representação. A linguística é preocupação
da psicologia social porque a linguagem está ligada ao nosso método normal, cotidiano
de compreender e intercambiar nossas maneiras de ver as coisas”.
Não é difícil perceber uma relação possível, certa analogia, entre a comunicação
entendida como ilocução, isto é, o que ela comunica pelo simples fato de comunicar, e
representações sociais como “pensamento considerado como ambiente”.
Sem querer afirmar enfaticamente, cremos que se poderia dizer que não estamos longe
do “lebenswelt” habermasiano, onde se “materializam” as RS, onde os pressupostos do
entendimento são indispensáveis. A relação entre RS e comunicação transparece quando
Moscovici (2003, p. 48) diz que “as RS que me interessam (...) são as de nossa
sociedade atual, de nosso solo político, científico, humano, que nem sempre têm tempo
suficiente para se sedimentar completamente, para se tornarem tradições imutáveis”. A
relação apontada pelo autor tem sua importância aumentada em uma proporção direta
com a heterogeneidade e a flutuação dos sistemas unificadores (as ciências, religiões e
ideologias oficiais), bem como com as mudanças que tais sistemas devem sofrer para
poderem penetrar na vida cotidiana e tornarem-se parte da realidade comum. Os meios
de comunicação de massa aceleraram a tendência dessas mudanças, penetrarem a vida
cotidiana, multiplicando tais mudanças e aumentando a necessidade de um elo entre, de
uma parte, nossas ciências e crenças gerais puramente abstratas e, de outra parte, nossas
atividades concretas como indivíduos sociais. Em outras palavras, existe uma
necessidade contínua de reconstituir o “senso comum”, isto é, a forma de compreensão
que cria o substrato das imagens e sentidos, sem o qual nenhuma coletividade pode
operar. Ainda Moscovici (2003, p.48): “Do mesmo modo, hoje, nossas coletividades
não poderiam funcionar se não criassem representações sociais baseadas no tronco das
teorias e ideologias que elas transformam em realidades compartilhadas”. Essas
realidades são compartilhadas à medida que são estabelecidas as interações entre
pessoas, passando a constituir uma categoria de fenômenos à parte. Enfim, as
representações “corporificam ideias” em experiências coletivas, assim como
corporificam interações em comportamentos. E conclui Moscovici (idem): “O escritor
bíblico já estava consciente disso quando afirmou que o verbo (a palavra) se fez carne; e
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o marxismo confirma isso quando afirma que as ideias, uma vez disseminadas entre as
massas, são e se comportam como forças materiais”.
Vemos aqui uma estreita concordância, inclusive com o emprego da mesma expressão
“verbo que se faz carne” entre o pensamento de Freire e o de Moscovici. Assim como
Freire, ao falar do poder ilocutório da comunicação, no texto “Palavração” (1992, p.20),
refere-se à expressão bíblica “Verbo-Carne” para mostrar a indissolubilidade entre a
teoria e a prática na educação, Moscovici fala das RS como “corporificação de ideias”,
como práticas ou fenômenos que constituem uma “realidade quase tangível”, originadas
na e pela comunicação.
Há ainda uma última questão que mereceria ser problematizada aqui: a questão da
“prática”. Os pensadores das RS são quase unânimes em dizer que as RS são práticas.
Daí é possível concluir, com relativa tranquilidade, que realmente as RS são práticas e
não apenas um conceito. São práticas comunicativas em um referencial da comunicação
entendida como prática em si mesma. Nesse sentido, sendo indubitável que estamos
numa atmosfera na qual vigora um sem número de novas mídias, o que seria pertinente
problematizar é exatamente o ponto a ser considerado mais pertinente às reflexões sobre
esse campo: é a diferença/novidade dos novos tipos de comunicação que deve ser objeto
de discussão e análise ou é o próprio conteúdo implícito desses tipos de comunicação
(sua dimensão ilocutória)? Ousamos uma sugestão: de que nos adiantaria termos uma
comunicação instantânea, à disposição de muitos, feita de forma oral, escrita,
imagística, subliminar se, sua prática implícita, a relação estabelecida, ainda se mantiver
autoritária, vertical, de mão única, com pontos finais, conclusiva, decisória ao invés de
arriscar ser questionadora, problematizadora, inconclusiva, em forma de interrogação?
Pressupomos, pois, a comunicação como uma prática. Nesse sentido, trata-se de um
processo que institui a mensagem; a mensagem está no próprio ato de comunicar,
independentemente do que esteja sendo comunicado. A mensagem comunicada se
diferencia de acordo com o tipo de prática comunicativa. As RS, por sua vez, são
“fenômenos”, práticas, não conceitos. Isso que acabamos de ler contém um conteúdo,
uma mensagem. Essa mensagem foi “comunicada” no tipo de relação, de prática
comunicativa empregada. Propomos discutir e arriscamos afirmar que as RS são
fenômenos construídos, constituídos e transformados por diferentes práticas
comunicativas. Ontologicamente falando, as RS são “realidades em si mesmas”,
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“tijolaços de saberes”, “massas mentais em circulação” (MOSCOVICI, 2011, p. 396),
conjuntos de saberes socialmente construídos e partilhados. Incorporados ao “tecido
social da sociedade”, são territórios sociais, analogamente aos territórios geográficos.

Considerações finais
Não pretendemos colocar em dúvida a potencialidade das novas mídias e redes sociais,
muito pelo contrário, o que buscamos destacar na discussão é que, talvez, ainda
estejamos dando ênfase demasiada aos meios, não à mensagem. Ou seja, enquanto
deixamo-nos distrair pela aparente total liberdade que vigora na rede, terminamos por
enredarmo-nos aos mesmos fundamentos comunicacionais que criticamos, deixando de
entender a comunicação de forma integral, na qual a própria forma de comunicar é a
prática que mais necessita ser pensada, construída e transformada, caso almejemos,
verdadeiramente, uma renovação nos modos das pessoas se relacionarem e pensarem
sobre si mesmas e os demais.
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Resumo
Apresentamos a Teoria das Representações Sociais enquanto referencial conceitual
importante para compreender o fenômeno dos atravessamentos e influências da mídia
na conformação da opinião pública num momento de “efervescência” na atual
conjuntura política brasileira. A análise da mídia é condição indispensável para a
compreensão de qualquer fenômeno social. Assim, vamos analisar as estratégias
empregadas pela mídia e redes sociais para legitimar representações sociais acerca do
ativismo político e dos protestos públicos na atual conjuntura política brasileira, com
foco nos conflitos e contradições representacionais que surgem na esfera pública
quando as antinomias são postas em confronto; discutir as relações epistemológicas e
ontológicas entre a Teoria das Representações Sociais e a Psicologia das Minorias
Ativas. Temos especial interesse em teorizar, debater e compreender as Representações
Sociais enquanto uma teoria do conhecimento social para a compreensão dos
fenômenos que aparecem no cotidiano dos grupos e, mais amplamente, na esfera
pública. Assim, apresentamos uma análise teórica e prática das mídias sociais como
novas facetas da comunicação no contemporâneo e as dimensões da comunicação e sua
relação com as Representações Sociais.
Palavras-chave: Representações Sociais. Comunicação. Poder. Ativismo Político.
Minorias Ativas.

Psicologia das Minorias Ativas
Habitualmente a minoria é considerada receptora da influência da maioria ou como
desviante. Moscovici (1979, 2011) propõe que a minoria, o indivíduo e o subgrupo
devem ser considerados como emissores de influência e criadores em potência de
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normas. Assim, torna-se importante considerar duas ideias interligadas que abordam o
fato de que a influência acontece em duas direções: da maioria em relação à minoria e
da minoria em relação à maioria. Mais concretamente, quando há influência, cada
indivíduo e subgrupo independente de seu status, atuam sobre os outros e, ao mesmo
tempo, o fazem sobre eles. A existência de um conflito ou desacordo entre os graus de
adesão às normas e às opiniões pode criar uma predisposição para a mudança e um
potencial de mudança. A minoria, que representa a opinião e o comportamento
reprimido ou recusado, revela em público o que ocorre em privado. Desse modo, a
minoria exerce sempre certo influxo sobre a maioria e pode incitar a modificar seu
comportamento ou sua atitude, para induzi-la a ser mais tolerante com o que estava
excluído ou proibido. Evidentemente, quando uma minoria tenta influenciar uma
sociedade em relação a normas ou respostas fortemente interiorizadas, ela certamente
encontrará maior resistência.
Por outro lado, a força do consenso, que intervém direta ou indiretamente, depende do
grau de unanimidade que suscita. A minoria, por mais fraca que seja sua força numérica
ou por grande que seja sua dependência, pode sempre recusar este consenso e este poder
de recusa lhe confere uma força considerável.
Fica evidente que a mudança social é o processo central da influência em suas
manifestações individuais e coletivas. A oposição entre mudança social e controle
social, está intimamente unida à direção, origem e efeitos da influência. Quando a
influência é exercida no sentido da mudança, o desacordo é inevitável. Esse fato
demonstra que é muito importante à Teoria das Representações Sociais problematizar a
ideia de que o conhecimento cotidiano também é contraditório.
A hipótese da polifasia cognitiva denota que as pessoas são capazes de usar diferentes
modos de pensamento e diferentes representações, de acordo com o grupo especifico ao
qual pertencem e ao contexto em que vivenciam naquele momento. Se essas diferentes,
até mesmo conflitantes, formas de pensamento não coexistissem em suas mentes, elas
não seriam humanas. A polifasia cognitiva demonstra que não há somente uma única
forma de pensamento. Não há razão para acreditar que, no futuro, apenas uma forma de
pensamento “puro” irá predominar, sendo constatado que, nas mais variadas culturas,
várias formas de pensamento coexistem. Em síntese, a polifasia cognitiva, a diversidade
de formas de pensamento, é a regra, não a exceção. A partir dai, podemos compreender
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como é possível que, não apenas em sociedades diferentes, mas também dentro dos
mesmos indivíduos, coexistam maneiras incompatíveis de pensamento e representações.
A polifasia cognitiva caracteriza uma tendência em empregar maneiras de pensar
diversas e até mesmo opostas (MOSCOVICI, 2003).

Movimentos Sociais e Efervescência Política
Fazendo uma análise da conjuntura política brasileira no que concerne ao momento de
efervescência política de movimentos sociais vamos percorrer alguns passos: a) Situar
uma série de acontecimentos que, para além dos fatos, marcam a vida de grupos sociais;
b) Configurar cenários, espaços onde os acontecimentos se desenrolam; c) Apresentar
atores: pessoas, grupos, representações sociais diversas; d) Problematizar as relações de
forças que podem ser de cooperação, coexistência, subordinação, igualdade e influência;
e) Por fim, articular conjuntura (acontecimentos, cenários, atores) e estrutura (história e
relações sociopolíticas e econômicas). Queremos clarificar que o Estado está sendo
considerado um palco de disputas entre correlações de forças. Conforme propôs Gramsci o
Estado deve ser analisado a partir de dois planos superestruturais: a sociedade civil e a

sociedade política; o domínio direto ou comando, nesse caso, o Estado visto como
governo jurídico. Essas correlações vão definir os rumos de programas e políticas
públicas a serem implementadas ou ampliadas. Seguindo a mesma linha de pensamento,
Dussel (2007), um dos maiores expoentes da Filosofia da Libertação propõe que
abordemos o tema do poder a partir de sua diferenciação: o poder potestas e o poder
potentia. O primeiro efetivado através de um poder institucional, representativo, poder
das elites de mando; o outro um poder potência, em germe, sempre em atividade, mas
com status de minoria.
Nossa análise de conjuntura política brasileira aborda esse momento de efervescência
política disparado, potencialmente, pelo movimento estudantil brasileiro. Um primeiro
aspecto importante é entendermos que no Brasil ocorre um momento de sucessão de
governos de esquerda, em nível nacional, quando, mundialmente, vemos a retomada dos
governos de direita. Uma análise sintética do governo Dilma permite caracterizá-lo
como um governo de coalizão que exige “flexões” da esquerda à centro-direita e, em
termos sociais e educacionais percebem-se importantes ampliações: maior investimento
na Ed. Pública; mais vagas nas universidades federais; piso salarial nacional; ensino
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médio torna-se obrigatório. Em contrapartida, vemos um alinhamento da Ed. superior
privada aos interesses do mercado.
O que estamos chamando aqui de momento de efervescência política de movimentos
sociais difusos teve seu ponto de partida em São Paulo e se espalhou por centenas de
Estados e cidades do país. Temos que considerar que São Paulo reúne um expoente
radical de organizações da esquerda nacional do país. A luta inicial, protagonizada por
movimentos estudantis difusos, tinha como mote a luta pelo passe livre estudantil. Dado
o poder de convocatória política e o contexto de influência social, rapidamente vemos
surgir na conjuntura política brasileira uma convergência de lutas e movimentos sociais.
O contexto passa a ser de emergência e os movimentos sociais começam a somar às
manifestações pautas sociais e políticas e a protesta efetiva contra a Copa do Mundo de
2014 e escândalos de corrupção política, tendo como pano de fundo a liberdade de
organização plural de diferentes grupos ativistas ou militantes. Além disso, torna-se
uma pauta recorrente a obrigatoriedade de promoção e efetivação de políticas de
assistência e permanência estudantil.
O movimento de movimentos aproveita o momento de oportunidade política para
denunciar aqueles que estão na Câmara, no Senado e no Executivo, pelas políticas
educacionais que seguem a lógica do lucro no ensino, exigindo o cumprimento da
CF/1988, da LDB/1996 e de todas as leis e dispositivos legais concernentes à Educação
Brasileira. Trata-se de um momento de exigência da gestão democrática, com efetiva
participação dos estudantes e movimentos sociais. Os movimentos reivindicam, ainda, a
aprovação da PEC 277 que prevê a obrigatoriedade do ensino de 4-17 anos
possibilitando construir o cenário de ampliação e democratização da Educação
Brasileira, além do efetivo controle e fiscalização imediatos de ingresso de capital
internacional para investimento no setor educacional e econômico.
Mas, o Estado também funciona como esfera pública onde a sociedade civil opera por
persuasão, através de dispositivos de influência social, tendo como horizonte a mudança
social permanente. É na esfera pública que se criam canais de fala, de escuta, de ação. O
Estado é uma arena de disputas e negociações, onde a reforma política deverá passar
pelo exercício da cidadania, da dialogicidade, somando diferentes capacidades para
resolver problemas cotidianos, tanto micropolíticos quanto macropolíticos. Como já
propôs Arendt (2010) é próprio da condição humana a ação. Agir é inaugurar, fazer
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aparecer algo pela primeira vez em público, acrescentar ao próprio mundo. A liberdade
só é possível através da ação.
Nesse sentido, a participação política se vincula ao sentimento de pertença, de
cooperação, ou se preferirmos, de identidade. Moscovici (2011) vai defender a ideia de
que o ato de representar é o ato de representar-se. O ato de representar-se é o
movimento que conjuga a um só tempo a instância singular (do eu) à dimensão coletiva,
do nós (o outro, objeto) das representações sociais. Estamos num momento de
oportunidades políticas em que os movimentos sociais se agitam, assustam os governos.
As minorias pensam! As minorias lêem! As minorias lutam! Porque elas são as maiorias
sociais e culturais. Não é mero acaso que importantes transformações históricas foram
disparadas por minorias ativas. O poder das minorias está na influência social, no poder
de convencer e, não necessariamente de vencer. As minorias não querem o poder
institucional, instituído, jurídico, mas o poder participativo, operado a partir das
dissidências.
Apesar de ser um espaço em disputa, mas, inegavelmente, com grande potencial de
tornar-se uma extensão dos meios tradicionais, ainda é possível identificar contribuições
das redes sociais na contraposição às informações hegemônicas, ainda que a divulgação
dessas contraposições permaneça extremamente restrita, comparada ao poder de
abrangência dos meios tradicionais. Exemplo disso ocorreu em 2013, durante a
ocupação da câmara de vereadores em Porto Alegre (GUARESCHI; GUERRAS, 2014).
Durante os últimos dias de negociação da saída dos manifestantes, houve uma confusão
envolvendo, de um lado, os ocupantes e, do outro, o presidente e o fotógrafo da Câmara.
Um órgão da Grande Mídia publicou uma matéria intitulada “Manifestantes agridem
presidente da Câmara de Porto Alegre e um fotógrafo”; todavia, pouco tempo depois, a
mesma matéria sofreria diversas alterações, inclusive com a modificação do título para
“Presidente da Câmara de Porto Alegre e fotógrafo dizem ter sido agredidos por
manifestantes”. Entretanto, o ponto mais sério dessa situação foi que, no momento em
que fora divulgada a primeira notícia, a Câmara de Vereadores encontrava-se cercada
pelo Batalhão de Operações Especiais, o qual aguardava autorização para efetuar a
reintegração de posse do local. A suposta agressão seria o fato político suficiente para
colocar em curso a ação policial. Contudo, a reintegração de posse não ocorreu. Esse
conturbado episódio só não resultou em um desfecho violento, pois diversos jornalistas
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e comunicadores independentes que acompanhavam a situação no momento em que ela
ocorria gravaram a situação, provando – ao contrário do que dissera a Grande Mídia –
que não havido ocorrido agressão. Inclusive esse vídeo foi enviado a um notório
jornalista da própria Grande Mídia para que ele tirasse suas conclusões sobre o fato, o
que resultou em um editorial posterior sobre o ocorrido. Contudo, ainda que meios
independentes estivessem presentes e, com sua participação tenham colaborado para
evitar o pior, até que ponto os “receptores” dessas informações não se mantiveram
aprisionados entre dois pólos opostos e insuficientes? Isto é, de um lado, uma mídia
hegemônica, autoritária e fascista que, em seu afã pelo lucro, torce e distorce as suas
“verdades” e, de outro lado, uma pequena mídia que ainda possui relativa autonomia
dentro da rede, mas que se vê obrigada a contra-argumentar as verdades expostas pela
Grande Mídia, sempre se mantendo dentro do mesmo campo das afirmações e contraafirmações, jamais das problematizações.
Não pretendemos colocar em dúvida a potencialidade das novas mídias e redes sociais,
muito pelo contrário, o que buscamos destacar na discussão é que, talvez, ainda
estejamos dando ênfase demasiada aos meios, não à mensagem. Ou seja, enquanto
deixamo-nos distrair pela aparente total liberdade que vigora na rede, terminamos por
enredarmo-nos aos mesmos fundamentos comunicacionais que criticamos, deixando de
entender a comunicação de forma integral, na qual a própria forma de comunicar é a
prática que mais necessita ser pensada, construída e transformada, caso almejemos,
verdadeiramente, uma renovação nos modos das pessoas se relacionarem e pensarem
sobre si mesmas e os demais.
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REPRESENTATIONS SOCIALES DE LA CITOYENNETE EN COTE D’IVOIRE
AZOH, François Joseph - Ecole Normale Supérieure, Abidjan, Côte d’voire

Résumé
Le contexte conflictuel de la Côte d’Ivoire qui a duré une dizaine d’années est en partie ou
totalement fondé sur une question d’appartenance des individus à un espace commun. En
effet, la notion d’ivoirité est perçue comme un ferment qui, progressivement, a contribué
(Bouquet, 2005 ; Babo, 2013), depuis les années 90, à inscrire une fracture au sein de la
société ivoirienne.
Par ailleurs, il faut rappeler que la proportion d’étrangers en Côte d’Ivoire est de l’ordre de
20% (Bouquet, 2003), score qui est considéré comme le plus élevé au monde. Dans ce
contexte, la citoyenneté se présente comme un objet social de communications importantes au
sein de la société ivoirienne et sa position a gagné en intensité avec la crise sociopolitique
intervenue entre 2002 et 2011.
L’approche par les représentations sociales (Moscovici, 1961, 2013 ; Jodelet, 1989 ; Abric,
1994 ; Flament et Rouquette, 2003) vise à évaluer le niveau de connaissance et
d’appropriation de cet objet social à travers la méthode des scénarios. L’approche
méthodologique retenue s’inscrit dans les méthodes de collecte et d’analyse des
représentations sociales (Abric, 2003 ; Flament, 1986 ; Vergès, 1994 ; Moliner, Rateau et
Cohen-Scali, 2002). L’étude a ainsi permis d’identifier :


les éléments admis, c’est-à-dire consensuels, pour la compréhension et le

fonctionnement de cet objet ;


les éléments conflictuels, c’est-à-dire partiellement partagés mais aussi contradictoires,

qui font encore l’objet d’un débat social.
Les constats de cette étude permettent d’envisager la réflexion pour une plus grande
appropriation de cet objet social à travers l’éducation, l’information de masse mais aussi les
dispositions institutionnelles qui sont les voies d’un ancrage social plus important. Cette
option s’inscrit dans le processus de construction de la paix durable avec pour corollaire le
développement durable.

Mots clés : représentations sociales, citoyenneté, droits, devoirs
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Introduction
La citoyenneté s’inscrit déjà dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) et
elle est articulée autour d’un triptyque selon Le Pors (2003) :
•

valeurs : les citoyens se sentent membres d’une communauté guidée par des valeurs

partagées, ce qui confère des droits et des obligations ;
•

exercice : les libertés individuelles (liberté de pensée, d’expression, etc.) et collectives

(réunion, association, manifestation, etc.) qui s’exercent de manière effective ;
•

dynamique : la citoyenneté évolue face aux diverses contradictions sociales et intègre

de nouveaux droits tels que les droits économiques et sociaux (droit à la santé, droit à la
protection contre le chômage).
Il faut aussi observer que Weinstock (2000) définit trois dimensions du lien social et politique
dans la citoyenneté :
•

statut juridique: par opposition au simple résident, le citoyen est porteur de certains

droits et responsabilités ;
•

nombre de pratiques : est citoyen celui qui participe à la vie des institutions politiques

et au façonnement du bien commun ;
•

pôle identitaire: cette dimension est pleinement réalisée lorsque le statut de citoyen a

une importance subjective pour l'individu.
La citoyenneté n’est pas "naturelle" mais elle est une construction historique constituée de
Droits et de Devoirs définis par les lois du pays (Schnapper, 2002, p. 915). Et le citoyen
devient "un individu abstrait, sans identification et caractéristiques particulières, en deçà et
au delà de ses caractéristiques concrètes" (Schnapper, 2002, p. 916).
Avec la réinstauration du multipartisme dans le pays en 1990, la question de la citoyenneté
prend encore de l’ampleur. En effet, il faut toujours s’interroger sur la citoyenneté et cette
communauté des citoyens qui forme la Nation avec son support qui est l’Etat démocratique
(Schnapper, 1998, p. 36). Et si la Côte d’Ivoire est un Etat, il reste la question de savoir si elle
est dans une position de nation au regard de l’histoire récente marquée par le coup d’état
militaire de 1999 et le conflit militaro politique de 2002 (Kipré, 2005, 2010).
Dans le contexte conflictuel de la Côte d’Ivoire qui a duré une dizaine d’années (2002-2011)
et qui est en partie ou totalement fondé sur une question de l’appartenance des individus à un
espace commun a fait apparaître de nouvelles positions. En effet, cela s’est révélé avec la
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notion d’ivoirité, perçue comme un ferment qui a progressivement contribué, depuis les
années 90, à inscrire une fracture au sein de la société ivoirienne (Bouquet, 2005 ; Babo,
2013). Cette notion est adressée aussi bien des nationaux que des non nationaux installés dans
le pays depuis plusieurs décennies.
Il faut rappeler que pour les besoins de son développement économique, la Côte d’Ivoire a
pris l’option d’accueillir une main d’œuvre immigrée au point d’atteindre 26% selon les
résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1998 (Bouquet, 2003).
Dans le nouveau contexte de la période post crise (depuis 2011), les Ivoiriens sont-ils
parvenus à concevoir que la nationalité conduit à l’allégeance envers l’Etat alors que la
citoyenneté octroie la possibilité d’exercer des fonctions publiques (Noiriel, 2001) ?
Pour étudier la citoyenneté, nous retenons la théorie des représentations sociales comme cadre
de référence en vue de saisir la convergence ou la différenciation des discours sociaux dans
l’appropriation de ce concept par des acteurs sociaux selon leur distance à l’objet sous étude
(Jodelet, 1989 ; Abric, 1994, 2003 ; Flament et Rouquette, 2003, Moscovici, 2013). Notre
option s’inspire de celle de (Doise, 2001) pour qui la citoyenneté en tant qu’objet de
représentations sociales est composée par des dimensions normatives et des aspects pratiques,
exigeant des individus qui participent à la chose publique une intelligence pratique du
politique et des prises de positions
Pour la Côte d’Ivoire indépendante depuis une cinquantaine d’années, comment ces données
liées à la citoyenneté fonctionnent-elles ? Comment se structure la question de la citoyenneté
en Côte d’Ivoire ? Quels sont les contenus associés à cette notion de citoyenneté ? Quels sont
les savoirs universels disponibles et les construits socio culturels d’un espace historique
spécifique ?

Méthodologie
•

les participants sont recrutés parmi les étudiants, garçons et filles, de l’Ecole Normale

Supérieure, inscrits dans les filières de la profession enseignante et de l’encadrement scolaire
avec les effectifs suivants : n=295 (étude 1, 2005), n=311 (étude 2, 2008), n=144(étude 3,
2011) et n=142 (étude 4, 2012).
•

Instrument : questionnaire d’évocation hiérarchisée (études 1 & 2), questionnaire de

caractérisation (étude 3) et questionnaire composé de scénarios et d’échelles d’évaluation
(étude 4).
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•

Procédure : administration collective au sein des groupes de Travaux Dirigés

Résultats
Etudes 1 & 2 : le contenu des représentations de la citoyenneté (2005 et 2008)
L’analyse prototypique dans la 1ère étude fait ressortir 2 éléments dans la zone centrale de la
représentation : habitant et patriote.
Pour la 2ème étude, la zone centrale de la représentation est composée de 3 éléments :
nationalité, pays et habitant.
Entre ces deux études, l’élément commun inscrit dans la zone centrale se retrouve dans le
statut d’habitant.
Etudes 3 & 4 : les éléments caractéristiques des représentations sociales de la
citoyenneté (2011 et 2012)
Dans la 3ème étude, l’analyse des profils inscrit trois éléments dans le système central de la
représentation sociale : originaire, nationalité et honnêteté.
L’utilisation de scenarios dans la 4ème étude conduit aux constats suivants :

Scénario 1 : Madame et Monsieur O., de la République de B., ont eu un enfant nommé Y. qui
est aujourd’hui âgé de plus d’une vingtaine d’années. Il fréquente un établissement scolaire du
pays
Items

Oui

Non

Peut être

Y. doit-il bénéficier des droits et des libertés ?

140

2

0

Y. doit-il avoir des devoirs et des responsabilités ?

139

2

1

Y. doit-il participer au débat public (question

124

14

4

Y. doit-il être électeur ?

117

19

6

Y. doit-il être éligible ?

92

33

17

Y. doit-il bénéficier de la nationalité de la

127

14

1

d’intérêt national) ?

République de B ?

Scénario 2 : Monsieur P. et son épouse, venus de la République de A., vivent et travaillent
dans la République de T. depuis plusieurs années. Leur enfant, K., est né dans la république
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de T. et y a fait toutes ses études. K. est aujourd’hui âgé de plus d’une vingtaine d’années et
travaille dans la République T
Items

Oui

Non

Peut être

K. doit-il bénéficier des droits et des libertés ?

127

10

5

K. doit-il avoir des devoirs et des responsabilités ?

125

11

6

K. doit-il participer au débat public (question

66

31

45

K. doit-il être électeur ?

14

41

87

K. doit-il être éligible ?

6

35

101

K. doit-il bénéficier de la nationalité de la

34

77

31

d’intérêt national) ?

République de B ?

Scénario 3 : Dans la République de G., vit la couple C. avec leur enfant, le jeune S., né dans
cette république et âgé aujourd’hui de plus d’une vingtaine d’années. Madame C. est venue de
son pays, la République de A. pour s’installer dans la capitale de la République de G., il y a
de cela une quinzaine d’années. Monsieur C., quant à lui, est de la République G
Items

Oui

Non

Peut être

S. doit-il bénéficier des droits et des libertés ?

139

1

2

S. doit-il avoir des devoirs et des responsabilités ?

132

7

3

S. doit-il participer au débat public (question

114

16

12

S. doit-il être électeur ?

106

17

19

S. doit-il être éligible ?

64

43

35

S. doit-il bénéficier de la nationalité de la

120

15

7

d’intérêt national) ?

République de B ?
Scénario 4 : Monsieur F. est venu de son pays, la République de P. pour s’installer dans la
République de V. où il a rencontré son épouse. Madame F. vient elle aussi de la République
de V. ils ont eu un enfant du nom de M. avec qui ils ont toujours vécu dans la République de
V et qui est âgé de plus de vingt ans aujourd’hui.
Items

Oui

Non

Peut être
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M. doit-il bénéficier des droits et des libertés ?

132

6

4

des

128

10

4

M. doit-il participer au débat public (question

92

35

15

M. doit-il être électeur ?

78

34

30

M. doit-il être éligible ?

45

44

53

M. doit-il bénéficier de la nationalité de la

86

43

13

M.

doit-il

avoir

des

devoirs

et

responsabilités ?
d’intérêt national) ?

République de B ?

Scénario 5 : Monsieur et Madame R. ainsi que leur jeune enfant O., venus de la République
de S., vivent dans la République de D. depuis plusieurs années. O. qui est aujourd’hui âgé de
plus d’une vingtaine d’années est arrivé très jeune dans la République de D
Items

Oui

Non

Peut être

O. doit-il bénéficier des droits et des libertés ?

115

11

16

O. doit-il avoir des devoirs et des responsabilités ?

113

11

18

O. doit-il participer au débat public (question

37

29

76

O. doit-il être électeur ?

2

20

120

O. doit-il être éligible ?

0

17

125

O. doit-il bénéficier de la nationalité de la

20

58

63

d’intérêt national) ?

République de B ?
En définitive, peut-on dire que l’enfant nommé Y. (K, S, M et O) est un citoyen de la
République de B. (A, G, P et D) ? Pour 2 participants sur 3, soit 68%, l’individu dont le cas
est traité est un citoyen. De plus, les résultats indiquent qu’il peut bénéficier des conditions
suivantes :
•

disposer de droits et de libertés (92%);

•

avoir devoirs et responsabilités (90%);

•

pouvoir participer au débat public (61%);

•

être électeur pour 45% des participants ;

•

être éligible selon de 29% e
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•

avoir le droit à la nationalité (54%).

Discussion
Les résultats indiquent que les représentations sociales connaissent du dynamisme et sont en
lien direct avec un discours de la période de crise socio politique surtout pour les évocations
patriote et nationalité. En effet, ces deux termes ont fait l’objet d’un usage intensif renvoyant
à l’engagement contre "l’envahisseur" (réel, idéologique ou imaginaire) pour le premier terme
et la dimension identitaire pour le second terme comme ont pu aussi le noter Phalet et
Swyngedouw, (2001) dans le cadre de la Belgique. En effet, la citoyenneté est associée à la
nationalité qui renvoie à l’appartenance nationale.
La reconnaissance de droits et de devoirs donne le statut de citoyen mais on pourrait dire de
citoyen partiel puisque la personne ne peut être électeur et éligible. Par ailleurs, le statut de
citoyen est plutôt relié à des facteurs familiaux qu’à des facteurs individuels au point que l’on
peut se demander s’il est question pour les participants de notre étude, d’une "citoyenneté
héréditaire" ? Les résultats démontrent la distance qui existe encore entre ce qui est admis au
plan de la définition et des caractéristiques de la citoyenneté (Schnapper, 1998, 2002 ;
Weinstock, 2000 ; Le Pors, 2003).
Les autres droits ne sont pas formellement reconnus à l’individu et l’existence de nombreuses
positions hésitantes viennent renforcer l’idée d’un objet en phase d’émergence (Moliner
2001).
Les résultats mettent aussi en exergue la question de la construction de l’Etat-Nation en cours
de construction parce que la communauté des citoyens n’existe pas encore et de nombreuses
confusions persistent dans la pensée des individus.
Cet objet de représentations sociales doit connaître une étude approfondie au regard des
évolutions politiques et sociales.

Conclusion
Au-delà des enjeux politiques locaux et des discours de confusion, la citoyenneté en Côte
d’Ivoire est encore plus une question prioritaire d’éducation mais aussi de culture et de
pratiques démocratiques constantes.
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La compréhension du raisonnement relatif à cet objet et le traitement qui en sera fait par les
politiques seront les gages de la construction de l’Etat-Nation, du renforcement de la cohésion
et de la paix durable.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar a representação social dos usuários sobre a
assistência social no âmbito dos serviços dos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS). Para articular essa compreensão, utilizou-se o referencial teórico das representações
sociais que auxilia a capturar o universo simbólico das ideias, pensamentos e sentimentos dos
usuários. Com intuito de detectar essa representação social, foram realizados nove encontros
em grupo com usuários em três CRASs de Porto Alegre RS. Esses encontros foram
desenvolvidos dentro da proposta dos círculos epistemológicos, nos quais os integrantes
participam ativamente de todo o processo de pesquisa, inclusive da análise e interpretação.
Como achados, foram identificadas duas grandes dimensões dessa representação social: a
primeira dimensão denominada como ideológica, revela um entendimento da assistência
social ancorada na lógica da bondade e da filantropia, em que os usuários aceitam e
consideram favorável tudo o que chega até eles. Também, em função da imposição das
condicionalidades dos programas de transferência de renda, sentem-se devedores de uma
dívida que não possuem, pois são merecedores desse direito. A segunda dimensão,
denominada como crítica, demonstra que os usuários desenvolvem suas análises em relação a
maneira como os serviços são oferecidos na assistência social e quanto a conduta dos
governantes para com eles. Nessa segunda dimensão da representação social, os usuários
apresentam um posicionamento contraditório ao da primeira dimensão, pois apresentam um
entendimento de que são portadores dos direitos de cidadania.
Palavras-chave: assistência social, representações sociais, ideologia.
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Introdução
O presente artigo objetiva descrever e analisar a representação social dos usuários sobre a
assistência social no contexto em que a utilizam, ou seja, no acesso aos serviços oferecidos
nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Ao reconhecer os usuários como
parte fundamental da construção da política de assistência social, pois é a eles a quem ela está
destinada, este artigo, originário de uma pesquisa, tem como objetivo central descrever e
analisar a representação social dos usuários sobre a assistência social por meio dos serviços
oferecidos nos CRASs. Para tanto, foram utilizados os pressupostos da Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003), o que possibilita uma melhor apreensão das
ideias e sentidos dos usuários a respeito de suas vivências na assistência social.
Dessa forma, este trabalho apresenta as seguintes seções: em primeiro lugar, é traçado um
pano de fundo sobre a história e o surgimento da assistência social no Brasil e como ocorre
sua efetivação na prática; em segundo lugar, é realizada uma explanação sobre as
representações sociais, teoria de base desse estudo; em terceiro lugar, é apresentada a
metodologia, dando-se ênfase ao instrumento empregado, os círculos epistemológicos; em
quarto lugar, são apresentadas as duas grandes dimensões da representação social obtida
através das informações resultantes da pesquisa de campo e sua discussão. No final do artigo,
são feitas algumas considerações sobre os resultados e como estes podem colaborar na
ampliação das reflexões da política de assistência social na perspectiva dos usuários.

A assistência social no Brasil
A assistência social, assim como outras políticas sociais, ficou marcada na história brasileira
por suas características de dependência econômica para com o mercado mundial. Além disso,
o peso da escravidão e a colonização entre os séculos XVI e XIX influenciaram diretamente
nos processos de trabalho e nas relações sociais presentes na sociedade brasileira. Assim, no
período da colonização, Império e República, as políticas sociais configuraram-se pela lógica
da troca de favores, do clientelismo, do apadrinhamento e do mando por parte dos grandes
proprietários de terras e/ou das elites (BEHRING e BOSCHETTI, 2008). As práticas
“assistenciais” colocavam a atuação do Estado em segundo plano, o que negligenciou por
muito tempo a compreensão da assistência social como política pública e direito social. Por
essas características, a assistência social demorou a se materializar como política pública e a
superar os traços históricos (BEHRING e BOSCHETTI, 2008; COUTO, 2008).
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A tentativa de modificação desse contexto iniciou em 1988, a partir da Constituição Federal
(BRASIL, 1988; Capítulo II, artigos 194 a 204), na qual a assistência social foi reconhecida
como política pública no Brasil e, juntamente com a política da saúde e a previdência social,
compôs a seguridade social brasileira. Nesse sentido, a assistência social ganhou uma nova
concepção que visava a garantir a proteção social “a quem dela necessitar”, tirando essa
responsabilidade da esfera individual e colocando-a na esfera social pública. A política de
assistência social foi regulamentada como direito em 1993, por meio da aprovação da Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 1993/2009a). Em 2004, foi elaborada a
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) (BRASIL, 2004), aprovada pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) nas deliberações da IV Conferência Nacional da
Assistência Social.
No processo de consolidação da assistência social como política pública, a partir das
deliberações das conferências de assistência social, foram aprovadas a PNAS e a Norma
Operacional Básica (NOB) (BRASIL, 2010), a qual instituiu o Sistema Único de Assistência
Social (SUAS). A partir do SUAS, a assistência social passou a ser organizada,
principalmente, em dois níveis: proteção básica e proteção especial. Conforme o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2004), a Proteção Social Básica
(PSB) tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e fortalecer vínculos familiares e comunitários. Existem diferentes unidades
de atuação da Proteção Social Básica. Dentre elas, destacam-se os Centros de Referência de
Assistência Social (CRASs), considerados como a principal porta de entrada do SUAS devido
à sua multiplicidade nos territórios. No CRAS é disponibilizada a rede de serviços
socioeducativos. Nesse espaço, também é realizado o cadastramento e a inserção nos
programas de transferência de renda (BRASIL, 2004).
O público usuário, que acessa os recursos disponibilizados no CRAS, é designado na PNAS
(2004, p.27) como composto por famílias e indivíduos que apresentam perda ou fragilidade de
vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; estigmas, exclusão pela pobreza entre
outras. Sendo esse o público-alvo da presente pesquisa e para melhor compreender suas
ideias, pensamentos e significados sobre a assistência social, são desenvolvidos alguns
pressupostos da Teoria das Representações Sociais no tópico que segue.
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Representações Sociais
Como um de seus pressupostos mais gerais, a Teoria das Representações Sociais tem entre
seus objetivos “reabilitar o conhecimento do senso comum”. Para a Teoria das
Representações Sociais, o conhecimento do senso comum é considerado tão importante
quanto o científico e é entendido apenas como diferente deste. Por reconhecer os saberes
populares, não se propõe idealizá-los nem negar a importância do conhecimento científico,
acadêmico, mas apenas mostrar a relevância dos saberes comuns.
Parte-se do entendimento de que as representações sociais são saberes ou conhecimentos,
socialmente elaborados e partilhados, com objetivos práticos e que contribuem para a
construção de realidades comuns a um grupo social (JODELET, 2007). Dessa forma, o
interesse da Teoria das Representações Sociais volta-se aos saberes produzidos na vida
cotidiana e na compreensão de como pessoas comuns, comunidades e instituições produzem
conhecimento sobre si mesmas, sobre outros e sobre os fatos sociais que são importantes a
elas. Trata-se do processo de assimilação, elaboração e transformação de temas divulgados
pela ciência, academia e pela mídia (jornais, televisão) e que encontram espaço fecundo na
apropriação pela população em geral (GUARESCHI, 2004; JOVCHELOVITCH, 2008).
Pode-se ainda estabelecer uma ordem de três fases de evolução de uma representação social
(MOSCOVICI, 2003, p. 96): a) fase científica, na qual a representação social é elaborada a
partir de uma teoria, por uma disciplina científica (economia, biologia, etc.); b) a fase
representativa, em que ela difunde-se dentro de uma sociedade, e suas imagens, conceitos e
vocabulário são difundidos e adaptados; c) a fase ideológica, em que a representação é
apropriada por um partido, uma escola de pensamento ou um órgão de estado e é logicamente
reconstruída, de tal modo que um produto, criado pela sociedade como um todo, pode
legitimar-se em nome da ciência. A fase ideológica das representações sociais pode ser
utilizada por instituições e pessoas para estabelecer e sustentar relações de assimetria, que
visam a se aproveitar das ideias representacionais com intuito de estabelecer relações de
dominação. As representações assumem características e funções ideológicas quando há
disputa de poder no campo dos saberes (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 193, THOMPSON,
2009).
Argumenta-se que a Teoria das Representações Sociais como embasamento para a
averiguação das ideias, pensamentos e significados da assistência social para os usuários é
oportuna, no sentido em que auxilia também na identificação de prováveis traços ideológicos
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presentes em suas explanações, ou mesmo na verificação de possíveis críticas à forma como a
assistência social se concretiza. A partir da compreensão da assistência social marcada por sua
condição histórica e a formação das representações sociais que dessa condição decorrem,
entende-se que é possível que seja pertinente evocar as representações dos usuários e
tensioná-las (COUTO, 2008). Esse é também um dos objetivos da pesquisa realizada.

Procedimentos Metodológicos
A proposta metodológica utilizada foi a dos círculos epistemológicos, que tem sua origem nos
círculos de cultura de Freire (1967). A ideia dos círculos epistemológicos é a de incorporar o
círculo de cultura, método de ensino na educação, como metodologia de pesquisa, em que sua
utilização integra um instrumento de coleta e análise de dados. Os pesquisandos não são
meros objetos da pesquisa, na qual se tornam alvo da interpretação alheia, mas são
participantes do processo de elaboração e análise. É por esta razão que a expressão “o
pesquisado” é substituída por “o pesquisando”. Desse modo, a pesquisa é feita em conjunto,
dinamicamente na relação pesquisador e pesquisandos (ROMÃO et al., 2006).
O campo de pesquisa concentrou-se em três CRASs de Porto Alegre RS, sendo esses os
espaços em que foram realizados os grupos com os usuários. Esses grupos já ocorriam há
muitos anos, dentro da rotina de funcionamento dos CRASs e, em sua origem, tinham como
objetivo o monitoramento das condicionalidades de programas de transferência de renda.
Deste modo, a presente pesquisa com os usuários foi realizada nesses grupos já existentes, nos
quais a inserção dos pesquisadores deu-se em três encontros semanais do grupo de usuários.
Foram, ao total, nove círculos epistemológicos com os usuários, três em cada um dos CRASs.
Os pesquisadores possuíam um pequeno roteiro com temas a serem abordados em cada
encontro. No primeiro, o tema proposto foi o da assistência social no âmbito do CRAS:
significados, motivos e formas de acesso. No segundo, foram levantadas questões sobre o
funcionamento e gestão do CRAS: sugestões e críticas. Após os dois primeiros encontros, os
pesquisadores agruparam as informações obtidas em unidades temáticas e, de posse desse
material, realizaram, no último e terceiro encontro, a validação comunicativa. A validação
comunicativa consiste em levar os resultados de volta aos pesquisandos, para que eles
concordem ou discordem das informações. A validação comunicativa é considerada, dentro da
metodologia qualitativa, um critério de qualidade da pesquisa (GASKELL, G. & BAUER, M.,
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2002). As dimensões centrais elaboradas a partir das falas surgidas nos círculos
epistemológicos são apresentadas a seguir, juntamente com sua descrição e discussão.

Representação social da assistência social em sua dimensão ideológica
Essa dimensão da representação social dos usuários foi chamada “ideológica”, no sentido em
que Thompson (2009) a define como já discutido no referencial teórico. Essa dimensão da
representação revela que os usuários, em geral, colocam-se em uma posição de dominação
quando aceitam, sem restrições, tudo o que vem da assistência social. Dois pontos foram
discutidos pelos usuários: a assistência social, seu significado, acesso e utilização dos recursos
e, em um segundo momento, os programas de transferência de renda, sua relevância e a
questão das condicionalidades – imposições feitas pelos programas para o recebimento dos
benefícios.
Inicialmente, a representação social demonstrou que a assistência social e os recursos
oferecidos por meio dos CRASs propiciavam um suporte às necessidades dos usuários,
considerados por eles uma ajuda. Esses serviços acabam por representar locais de ajuda
imediata e, por vezes, individualizada, com características de “pronto socorro social”
(YAZBECK, 1993/2009, p. 146). Essa construção compartilhada, acrescida da forma como
eram oferecidos os serviços, corrobora a ideia de que a assistência social ainda se mantém no
imaginário dos usuários como um espaço de altruísmo, solidariedade e de ajuda ao outro.
Quando questionados sobre as razões de participarem do grupo no CRAS, os usuários
demonstraram certa divergência de opiniões no processo do círculo epistemológico. Esse
conflito aparece de forma semelhante nos diferentes CRASs, nos quais houve desacordo entre
os usuários sobre o fato de integrarem o grupo por vontade própria ou pela obrigatoriedade.
O fato dos usuários acreditarem tão fortemente que tudo que vem da assistência social é bom,
proveitoso e favorável, demonstra que sua representação social, mesmo que constituída por
suas ideias, são contudo “realidades inquestionáveis”, fruto de uma representação social mais
ampla. Essa representação tem origem na história de dominação que permeou as práticas da
assistência social, sua cultura clientelista e tuteladora, que incide na representação social dos
usuários com a força de um objeto material. O impacto é tão grande que, por se tratar de
décadas de assistencialismo, esse entendimento da assistência social torna-se naturalizado e
“invisível”. E acrescenta Moscovici (2003): “o que é invisível é inevitavelmente mais difícil
de superar o que é visível [...] quanto mais sua origem é esquecida, mais fossilizada ela se
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torna” (p. 41). Representações sociais tão enraizadas precisam ser confrontadas para que
outras possam se estabelecer no senso comum e no imaginário social dos usuários
(MOSCOVICI, 2003).

Representação social da assistência social em sua dimensão crítica
Essa dimensão da representação social foi chamada “crítica” devido ao fato de que os
usuários, ao longo do processo dos círculos epistemológicos, puderam transformar seus
posicionamentos de aceitação dos serviços da assistência social em uma reflexão mais crítica,
que abrangeu também alguns aspectos negativos sobre as práticas realizadas. A análise que os
usuários assumiram nessa discussão estendeu-se às ações do Estado e governantes. Além
disso, chegam a mencionar que se entendem como sujeitos de direitos, mesmo se não têm
clareza do quê se tratam esses direitos.
Os usuários apresentaram, em suas elaborações, o entendimento de que o espaço do grupo da
assistência social, além de conter outras atividades, deveria ter um caráter informativo sobre a
própria assistência social e os programas de transferência de renda. Desse modo, as atividades
oferecidas nos grupos da assistência social parecem não estar de acordo com seus interesses e
necessidades, pois desejavam receber informações sobre o Programa Bolsa Família. Pode-se
constatar, dessa forma, que os serviços são oferecidos de forma desorganizada e desconexa e
que, sem objetivos claros, acabam por ter um fim em si mesmos e não consideram o que têm a
dizer os seus maiores interessados. De alguma maneira, os usuários parecem exigir mais
respeito e dignidade no momento em que dizem que querem ser informados e aprender algo
que contribua à sua emancipação. Yazbeck (1993/2009) lembra que os serviços da assistência
social não deveriam se restringir à distribuição de auxílios materiais ou orientações, mas ter
como prioridade programas de formação profissional, de geração de renda e programas
socioeducacionais. É por essa razão que a autora afirma que “as ações assistenciais podem
significar tanto a tutela e a reiteração da subalternidade, quanto um lugar de reconhecimento e
acesso ao protagonismo” (p. 146).
Em meio às discussões nos círculos epistemológicos, surgiu a reflexão e o posicionamento
dos usuários pesquisandos sobre o Estado e os governantes. A referência ao papel do Estado é
permeada pela crítica por sua ineficácia no campo da assistência social. Essa percepção revela
que a exclusão e a subalternidade são situações que, em seu cotidiano, exigem respostas do
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poder público. Os usuários expressam a reivindicação do direito à assistência, a serviços
sociais e a melhores condições de vida. Além disso, demonstram a consciência de que o
Estado está mais vinculado aos interesses dos governantes, dos grandes empresários e que não
dá à pobreza e à desigualdade social a merecida atenção (DEMO, 2001; YAZBECK,
1993/2009).

Considerações Finais
A presente pesquisa objetivou compreender a representação social dos usuários sobre a
assistência social. Os usuários demonstram em suas verbalizações que os serviços da
assistência social têm sido realizados, atualmente, de forma semelhante às práticas de
beneficiência, tutela e clientelismo, que antecederam à implantação do SUAS. Esse aspecto
fica evidente nas duas dimensões da representação social analisada, a ideológica e a crítica,
quando, nos primeiros círculos epistemológicos, os usuários apresentam-se favoráveis às
práticas socioassistenciais e, com o aprofundamento das discussões, apresentam saberes que
contém em si a crítica a essas práticas.
Na pesquisa realizada, a metodologia dos círculos epistemológicos proporcionou diferentes
tipos de reflexões aos usuários, que puderam dar vazão à suas expressões. Nesse sentido,
torna-se imprescindível que sejam oportunizados espaços em que os usuários sejam vistos,
ouvidos e entendidos em seus interesses e projetos. Isso significa dar a eles a chance de
participar de uma forma mais efetiva das atividades propostas nos serviços da assistência
social. Criar condições para que os usuários caminhem na direção de sua constituição como
cidadãos de direito é parte das tarefas socioeducativas e políticas de uma assistência social
que não sirva para a reiteração da subalternidade dos usuários (YAZBECK, 1993/2009).
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PARA QUEM A PSICOLOGIA SOCIAL TEM DADO VOZ?
UMA REFLEXÃO SOBRE ESTUDOS EM COMUNICAÇÃO E MÍDIAS.
HERNANDEZ, Aline Reis Calvo – UERGS
TORRES, Samantha - UFRGS

Resumo
O presente trabalho é uma reflexão critica sobre os estudos da Comunicação e das Mídias em
Psicologia Social. A partir da Teoria das Representações Sociais e da Teoria das Minorias
Ativas de Serge Moscovici, foi pensada a relação entre comunicação, mídia e Representações
Sociais, e a relação entre Minorias Ativas e produção de novas Representações Sociais.
Discursos hegemônicos são perpetuados através das grandes Mídias, porém Minorias Ativas
tomam o espaço de comunicação através das Mídias Alternativas possibilitando com isso a
circulação de novos discursos e novas Representações Sociais. Usamos o conceito de Mídia
Alternativa do referencial teórico de John Downing que a entende como dispositivos que
entrelaçam cultura popular, culturas locais e regionais e culturas de oposição, que podem ser:
grafitismo, internet, hip-hop , TV’s e rádios comunitárias, jornais, zines, teatro de rua,
vestuário etc. Os estudos em Psicologia Social trazem para o discurso acadêmico a realidade
pela qual se debruçam produzindo assim efeitos políticos, entendendo aqui político como tudo
aquilo que afeta o meio social da qual todos fazemos parte. Nesse sentido a escolha do que
pesquisar é uma opção política, pois gerará efeitos no coletivo. Podemos nos estudos
acadêmicos estar se debruçando sobre os discursos hegemônicos eternizando-os mais uma
vez, mesmo que seja através de críticas, ou podemos estar usando as pesquisas para olhar para
a diferença possibilitando assim maiores espaços de circulação de novas Representações
Sociais. Levando em conta que vivemos numa sociedade injusta, desigual em que grupos
minoritários detém o poder de dizer e eternizar certos poderes pela comunicação de massa,
qual deve ser o papel político dos estudos acadêmicos frente a essa sociedade que tanto
restringe a circulação de outros discursos?
Palavras-chave: Pesquisa, Psicologia Social, Mídias, Minorias Ativas, Representações
Sociais.
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Este é um trabalho de reflexão para pensar os estudos sobre Comunicação e Mídia que vem
sendo desenvolvidos pela Psicologia Social e seus possíveis efeitos políticos. Para isso
estaremos usando aqui alguns referenciais teóricos tais como a Teoria das Representações
Sociais, Teoria das Minorias Ativas e o conceito de Mídia Alternativa Radical.
A questão da comunicação no meio social é algo de extrema relevância. A comunicação
segundo Moscovici é o que permite criar e configurar realidades através das Representações
Sociais, elas não são nem uma réplica, nem um reflexo do mundo, ‘as representações evocam
também o que está ausente do mundo, elas o criam, mais do que o simulam’ (2003, p.212).
Uma das ferramentas humanas de comunicação é a mídia, entendendo aqui mídia como os
processos de produção circulação e recepção de mensagens e conteúdos informacionais
através de diferentes tecnologias, tais como: Internet, televisão, jornais, rádios, revistas etc.
(GUARESCHI, 2009).
Porém a mídia no Brasil, devido a uma ditadura civil-militar que durou 21 anos, acabou se
configurando como espaço de alguns grupos. Na época da ditadura, várias linhas de jornais e
TV foram perseguidas e fechadas por se posicionarem divergente do golpe civil-militar. Já os
grupos que se colocaram a favor do golpe receberam investimentos do governo, formando-se
em tempos de ditadura, aquilo que hoje é a nossa grande mídia (HERNANDEZ;
SCARPARO, 2008). Noventa por cento dos meios de comunicação ficaram nas mãos de
apenas nove famílias que tem o poder de dizer ou silenciar certas verdades (GUARESCHI,
2007).
Dessa forma, a mídia acaba por ter um efeito político muito forte. Usamos aqui o
termo “político” em sua etimologia grega “politiká”, uma derivação de polis (cidade), que
designa aquilo que se refere ao convívio social, ou seja, político no sentido de ter resultados
no meio social. Então essa grande mídia tem efeitos sociais por criar e manter subjetividades
hegemônicas, que se cristalizam em modos de saber/poder deixando outros discursos e
saberes no silencio da oficialidade. A mídia se tornou um espaço hierárquico em que apenas
algumas representações circulam em detrimento de outras. Sandra Jovecholovitch nos aponta
os riscos desse tipo de hierarquização, diz ela:

Se são as tuas representações e o teu saber que são colocados no mais
ínfimo degrau da escala, isso pode te desvalorizar como pessoa e
desautorizar tua visão de mundo diante de outros grupos sociais. Pode
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desacreditar o que tens a dizer e frustrar tuas possibilidades de ter
acesso a recursos e oportunidades. Isto pode destruir tua auto-estima e
te marcar por toda a vida (JOVCHELOVITCH, 2008, p.83)

Guareschi (2007) aponta que após a II Guerra Mundial não é mais possível, como antes,
analisar a sociedade pelo prisma das crenças ou das relações de trabalho. A sociedade hoje se
constrói, se organiza e se transforma através da comunicação e produção de conhecimentos.
“É isso que escapa aos psicólogos sociais, que ficam apenas nas relações interpessoais”
(MOSCOVICI, 2002, p. 206, citado por GUARESCHI, 2007).
A Psicologia se desenvolveu como um campo de conhecimento baseado no projeto da Ciência
da Modernidade que possui em seus discursos a naturalização de certas verdades, na idéia de
essências universais, na crença da existência dos objetos em si e na objetivação do mundo. A
Psicologia se posicionou no mesmo sentido, acreditando ser possível a apreensão da
“realidade” de forma imparcial, buscando para isso uma pretensa razão e neutralidade em
detrimento das sensações. Pensada como ciência, a Psicologia se distanciou da política
(COIMBRA ; NASCIMENTO, 2001). E o que de fato se evidencia na prática profissional, é a
impossibilidade de separação entre Psicologia e política:

...pois a Psicologia trabalha com sujeitos habitantes de um lugar em
determinado momento histórico da sociedade. Diante disso, qualquer
intervenção realizada com os sujeitos produz efeitos no coletivo,
sempre havendo uma implicação política, pois essa prática é sempre
uma ação sobre a vida desses sujeitos. Estar atento a isso é o que vai
diferenciar os profissionais que se colocam em uma postura
éticopolítica, ou seja, que se comprometem com o cuidado relativo à
vida dos sujeitos que afetam (REIS; GUARESCHI, 2010).

Nesse sentido, um importante papel político da Psicologia Social é poder escutar e dar voz a
esses outros discursos, pois mesmo que eles não existam num determinada oficialidade,
continuam circulando, as vezes marginalizados ou subterraneamente, no meio social: eles
estão nas vivências da população, vivência essa que se diferem do discurso oficial, eles estão
presentes nos movimentos sócias, nas lutas. Enfim são discursos dos grupos minoritários e
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circulam nas mídias alternativas. As mídias alternativas, em grande parte, são tipos de contrainformação hegemônicas, que entrelaçam cultura popular, culturas locais e regionais e
culturas de oposição, que podem ser: grafitismo, internet, hip-hop , TV’s e rádios
comunitárias, jornais, zines, teatro de rua e popular, vestuário etc. Elas são uma força
importante para democratizar a comunicação (DOWNING, 2002).
Assim como a grande mídia tem efeitos políticos como, por exemplo, através de discursos
dominantes fazer a manutenção de subjetividades hegemônicas, as pequenas mídias também
criam efeitos políticos pelo simples fato de serem saberes/poderes em circulação, mesmo que
com pouca abrangência territorial. Essas comunicações existem simultaneamente sempre
apontando diferentes realidades. Sobre quais realidades o pesquisador da Psicologia Social
tem se debruçado para escutar, analisar? A estrutura social é construção humana e, portanto, é
sempre contraditória: envolve tanto os que pretendem mantê-la quanto os que, insatisfeitos,
pretendem transformá-la. A sociedade é composta desse conjunto de relações de forças em
tensão, onde o conflito é elemento imprescindível de mudança, ele é o terreno de negociação e
de luta, onde as minorias inovadoras produzem saberes alternativos, orientando, junto à
coletividade, novas práticas sociais e estilos de vida (Jovchelovitch, 2008).
Há então, um antagonismo constante entre os que querem e os que não querem a mudança.
Moscovici busca enfatizar o caráter mutável das comunidades, lugares aonde as mudanças
vão sendo incorporadas a partir das representações sociais, formas de conhecimento que
sustentam nossas relações e nossas vidas. Sendo assim não é possível ter uma visão ingênua
sobre a comunidade, mas sim compreendê-las como contextos em movimento, forças
coletivas que operam a partir de rupturas que transformam as sociedades constantemente e
impactam no cotidiano dos diversos grupos sociais (HERNANDEZ et al, 2010).
Para Moscovici (2011) o ser humano é um agente de mudança que deseja e assume a ação
transformadora. Para efetivá-la os sujeitos se organizam em grupos, organismos de caráter
ideológico onde defendem suas opções, criando estratégias e táticas de ação. A mudança
sempre implica intenção e relação.
Nesse sentido as mídias alternativas que apostam na contra-informação hegemônicas, são
parte daqueles grupos e movimentos que Moscovici chama de Minorias Ativas, no entanto, as
minorias não devem ser entendidas em termos quantitativos, mas como grupos sociais
excluídos, divergentes e, portanto, possuidores de um status social marginal ou inferior já que
não ocupam o lugar das elites. Segundo ele, as minorias manifestam conflitos no campo
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social, questionando sistemas normativos, dessa forma, produzem novas idéias e práticas:
promovem no social novos “estilos de comportamento”. Estes “estilos de comportamento”
fazem com que outros grupos sociais questionem suas próprias crenças e posições
(MOSCOVICI, 2011).
Para o educador Paulo Freire (1983), a mudança social passa pela desmitificação da realidade,
visto que os mitos são os elementos básicos da ação manipuladora e favorecem uma
consciência ingênua e uma visão distorcida da realidade que opera a favor da classe
dominante. Aqui se poderia falar do uso dos mitos como formas absorvidas pelos humanos
para explicar a realidade. Assim, desmistificar significa estranhar e compreender a realidade
de outros modos.
Desse modo, a comunicação é um meio que possibilita a revisão da percepção da realidade,
que levava a uma postura fatalista: esse sujeito coisificado condicionado pela própria
realidade, levando a outros modos de ver ela. Comunicar-se e refletir com os outros é uma
estratégia para conscientizar-se junto das dificuldades de sua sociedade. Conscientizar e lutar
contra a ordem dominante e subvertê-la é instaurar um conflito. (HERNANDEZ et al, 2010).
Dessa forma, as mídias alternativas que usam discursos contra-hegemônicos estão sendo essa
ferramenta de comunicação e reflexão que causa o conflito, possibilitando assim, grupos
sociais questionarem as informações hegemônicas divulgadas pelas Grandes Mídias.
Moscovici, na sua obra Minorias Ativas faz uma crítica aos modelos dominantes na
Psicologia Social, que tem um olhar apenas para a conformidade e a estabilidade e, de outro,
ele busca resgatar aqueles conteúdos negligenciados pela psicologia: o conflito, os processos
de influencia minoritária e os elementos psicossociais da ação coletiva: “no mundo social,
fora do laboratório, existem inovações, há revoluções, há lutas simbólicas entre maiorias e
minorias” (MOSCOVICI, 2011, p.9).
Assim, entendendo o lugar da academia como produtora de conhecimento que não é neutro,
pois tem resultados no meio social, buscar entender esses outros discursos é algo que pode
nos apontar caminhos para alternativas aos modos de comunicação dominantes.
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PERSPECTIVAS COLECTIVAS Y POSICIONES DISTINTIVAS EN RELACIÓN A
LA CLASE DIRIGENTE POLÍTICA
TORRES-STÖCKL, Cynthia María - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-Argentina

Resumen
Considerando que la Teoría de las RS postula un pensamiento social polifásico, el propósito
de esta ponencia es analizar descriptivamente la faceta consensual y diferencial de las RS
sobre la Dirigencia política en 431 estudiantes de la Facultad de Psicología y de Filosofía y
Letras (UNT)-Argentina. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de
caracterización y para el examen de los mismos se ejecutaron análisis de porcentajes,
componentes principales, clusters, prueba t de students y ANOVA. Los resultados muestran
una RS caracterizada por componentes nucleares contrarios: Liderazgo y Representación
versus Poder y Corrupción, por dimensiones opuestas: Características/Aspectos Políticos
Positivos versus Características/Aspectos Políticos Negativos y por dos conglomerados similares
a estas últimas. Se observan diferencias en función del año de cursado, la militancia política

estudiantil y los antecedentes de participación política en la Universidad.
Palabras claves: representaciones sociales- dirigencia- consenso- diferencias

Introducción
La vigencia de los problemas económicos y sociales, así como la frustración cada vez mayor
respecto a las instituciones del Estado en general, han llevado a un desencanto de la esfera
pública (Habermas, 1992), siendo la arena política, una de las principales afectadas. La
corrupción, los intereses egoístas, la desconfianza, la división entre la omnipotencia del poder
y la impotencia de las personas sometidas al mismo y la ley como fuente de mensajes
ambiguos, constituyen nociones centrales que dan sentido al mundo político en la actualidad
(Jovchelovitch, 2000). En este contexto, considerar las formas de acción, juicios, sentimientos
y valoraciones de la gente común, resulta de gran utilidad en la medida en que permite
informar y orientarnos sobre cómo es vivida la política (Villarroel, Brito y De Armas, 2004).
Concebidas como “una red de imágenes, conceptos interactivos, cuyos contenidos
evolucionan continuamente en el tiempo y el espacio” (Moscovici, 1988: 220), las RS
constituyen una forma específica de conocimiento social que ha sufrido variaciones y
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diversificaciones, producto de adaptaciones a la sociedad y cultura actuales, (Moscovici,
1961/1979), caracterizadas por el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática, la
ciencia, el flujo exponencial de la información y la mutación constante de los escenarios
políticos, económicos y sociales (González Pérez, 2006). Impregnados por valores e
ideologías heterogéneas y heteróclitas de la vida cotidiana de los conjuntos, estratos y clases
sociales en las que conviven, los ciudadanos evalúan la política con la subjetividad propia de
los colectivos a los cuales pertenecen (Gramsci, 1986; Bourdieu, 1992). De manera que, las
RS de la política permiten tomar conocimiento sobre cualidades significativas de este objeto
que dependerán del pensamiento particular de cada grupo (Rodríguez, Díaz y Mendoza,
1997). Como señala Banchs (1994), se busca entender en qué medida los contenidos de las
RS reflejan no sólo los substratos culturales de una sociedad y de un momento histórico, sino
también de una determinada posición en la estructura social. Al respecto, Doise (1993)
reconoce la existencia de indicadores que organizan un universo simbólico común en relación
al cual, los individuos o subgrupos toman posiciones derivadas de sus inserciones específicas
en una serie de relaciones. A pesar de ser elaboraciones comunes que se desprenden de
modalidades de pensamiento compartidas, las RS políticas no excluyen sino, que, admiten el
conflicto y la contradicción (Villarroel, 2003). Las creencias, las actitudes, los valores que
conforman dichas RS se ordenan en un patrón coherente, pero ello no significa que todos los
estratos o conjuntos sociales comparten la misma cultura, o que este patrón está distribuido
uniformemente en la población (Diamond, 1994). De hecho, la diversidad de opiniones
respecto al ámbito político proviene de múltiples maneras de tomar posición sobre
dimensiones subyacentes que parecen ser universales (Spini, 1997), por esto la existencia de
principios conjuntos en el espacio representacional no implica homogeneidad, sino posturas
diferenciales en torno a esas mismas dimensiones (Pereira y Camino, 2003).
La teoría del núcleo central (Abric, 1976) constituye el aporte más importante al estudio de
las RS y a su estructura, en tanto propone la existencia de dos sistemas de elementos
cualitativamente diferentes: un núcleo central y una periferia. El sistema o núcleo central está
compuesto por uno o unos pocos elementos cognitivos, responsables de la estabilidad, rigidez
y el carácter consensual de la RS. Son innegociables. Estos elementos se encuentran ligados a
la memoria colectiva y a la historia del grupo y son por ende resistentes a los cambios y pocos
sensibles a la modificación del contexto social inmediato. Sus funciones son la generación del
sentido global de la RS y la organización de su estructura (Abric, 2001). El sistema periférico
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está compuesto por otros elementos de la RS, responsables de la movilidad, flexibilidad y
diferencias entre individuos. Permite la integración de las experiencias individuales y se
apoya en la evolución, las contradicciones y la heterogeneidad del grupo. A diferencia del
sistema central, la periferia es más sensible al contexto inmediato. Sus funciones son la
adaptación del contenido representacional a situaciones concretas, la regulación del mismo en
base a las evoluciones del contexto y la defensa de la matriz nuclear -“paragolpes” (Flament,
1987)-, integrando información nueva y contradictoria del entorno social (Abric, 2001).
Contemplando lo reseñado se pretendió identificar y describir el contenido, estructura,
dimensiones latentes y conglomerados de las RS acerca de la Dirigencia política, a partir de
una investigación con estudiantes de la UNT. Se indagó asimismo en sus posibles diferencias
en función de variables socio-demográficas y psicosociales.

Método
Tipo de estudio y diseño: exploratorio-descriptivo, transversal, no experimental. Muestra:
intencional no probabilística. N=431 estudiantes de la Facultad de Psicología (59.6%, n=257)
y Filosofía y Letras (40.4%, n=174) UNT. Edad entre 19 y 54 años ( X =24.05 años,
DE=3.92). Instrumento: Cuestionario autoadministrable, compuesto por la siguiente técnica y
por preguntas sobre aspectos socio-demográficos y psicosociales.
Cuestionario de caracterización1que consta de dos partes:
-Primera parte: pre-encuesta donde se conocen las categorías/temas de la RS y las palabras
utilizadas al interior de éstos. Se implementaron categorías asociadas al término inductor
“Dirigente político” en un estudio previo. En esa oportunidad, se aplicó un Test de evocación
jerarquizada (Abric, 2003), a una muestra de 426 estudiantes similares a los del grupo aquí
analizado. Se obtuvieron 1646 palabras ubicadas en un orden de importancia de 1 a 4. Por
proximidad semántica se crearon 55 categorías, utilizándose 29 con frecuencia = o > a 15
(89.4% del corpus total). En base al cruce entre la frecuencia media de evocación (51) y una
media de rangos medios de importancia (2.5), dichas categorías fueron ordenadas en un
Cuadrante de cuatro casas (Vergés, 1992) (Tabla 1).
Tabla 1. Cuadrante de cuatro casas representaciones sociales del “Dirigente político”
Rango
Frecuencia

X

≤ 2.5

X

> 2.5

1

Promovido por Flament (2001) y basado en la hipótesis de una jerarquización colectiva de temas, éste método tiene como fin identificar aquellos elementos que
tienen una fuerte saliencia a la hora de representar un objeto de interés. El concepto de saliencia es utilizado para indagar la importancia que se atribuye a los
componentes representacionales, teniendo en cuenta que algunos son considerados como más importantes a diferencia de otros (Vergés, 2001). Autores como
Abric (2003) justifican su utilización, ya que un elemento nuclear, posee la propiedad de mostrarse como muy característico respecto al resto.

2356

X

X

> 51

≤ 51

NUCLEO CENTRAL
PALABRA
Frecuencia
Corrupción
165
Representación
145
Liderazgo
142
Poder
116
Ambición
54
ZONA DE CONTRASTE
PALABRA
Frecuencia
Compromiso
51
Política
50
Capacitación
28
Manipulación
26
Ideales
20
Protesta
21
Falta de compromiso
21
Dinero
21
Presidente
16
Ideología
16
Cambio
16
Movilización
15

Rango
2.4
2.1
2.0
2.4
2.4
Rango
2.5
2.3
2.5
2,5
2.1
2.3
2.4
2.4
1.6
2.1
2.4
2.5

PRIMERA PERIFERIA
PALABRA
Frecuencia
131
125
55

Guía
Mentira
Puntero

SEGUNDA PERIFERIA
PALABRA
Sociedad
Gobierno
Campañas
Lucha
Oportunismo
Honestidad
Descreimiento
Desprestigio
Incompetencia

Frecuencia
46
34
30
25
24
22
21
18
17

-Segunda parte: se propone un listado de categorías, demandando la elección de aquellas más
características, más o menos características y menos características a la hora de describir al
objeto representado. En esta investigación, se definieron 12 categorías2. Las etapas detalladas
permiten confirmar la centralidad de los elementos de la RS examinada, tomando en cuenta
las respuestas a las categorías, especialmente aquellas concentradas en la modalidad “más
características”3. Procedimiento: La participación fue voluntaria y anónima. La aplicación del
cuestionario fue colectiva. Se efectuaron análisis estadísticos mediante el paquete SPSS-17.

Resultados:
1.a) Componentes de las representaciones sociales
Los términos descriptores vinculados a la figura del “Dirigente político” considerados más
característicos fueron: Poder, Liderazgo, Representación y Corrupción.

Asimismo los

términos que se prefiguraron como más o menos característicos fueron: Presidente, Puntero4,
Dinero, Ambición y Mentira. Finalmente los términos que se contemplaron como menos
característicos fueron: Guía, Ideales y Compromiso (Tabla 2).
Tabla 2. Caracterización componentes representaciones sociales del “Dirigente político”
REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Términos descriptores
Poder
Liderazgo
Representación
Corrupción
Presidente
Puntero
Dinero
Ambición
Mentira

Más
característico
60.3
47.6
44.5
40.6
20.4
23.7
29.5
30.2
28.3

Más o Menos
característico
29.9
34.3
17.6
29.5
64.5
58.7
44.1
40.1
36.4

Menos
característico
9.7
18.1
37.8
29.9
15.1
17.6
26.5
29.7
35.3

2

Se respetó el criterio de trabajar con múltiplos de tres sugerido por Vergés (2001) y Abric (2003).
Vergés, (2001); Roland-Lévy; (2003); Abric, (2003); Costa (2007) consideran válidos porcentajes cercanos o superiores al 50%.
4
Personaje informal asociado al “clientelismo” y a prácticas poco democráticas que se desenvuelve en barrios estableciendo un vínculo basado en la distribución
de bienes materiales a cambio de favores (votos) en beneficio personal y/o partidario.
3
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Rango
2.6
2.7
2.7

Rango
2.6
2.6
2.7
2.8
2.9
2.6
2.6
3.1
2.7

Guía
Ideales
Compromiso

9.3
26.5
34.8

38.1
21.1
16.2

52.7
52.4
49.0

1.b) Estructura factorial de las representaciones sociales
Con el propósito de analizar la forma en que se agrupaban los términos reportados se realizó
un Análisis de Componentes Principales con rotación oblicua Promax. Se computó el índice
de adecuación muestral propuesto por Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que proporcionó un
coeficiente de .846, señalando que las matrices de datos eran aceptables para la realización del
análisis y el Test de Esfericidad de Bartlett=1569.921, gl 36, p<.000, expresando un buen
ajuste entre la cantidad de personas que habían respondido al instrumento y el número de
ítems. Se solicitó una estructura integrada por dos factores en respuesta al interés de
reproducir los resultados empíricos encontrados anteriormente en torno a la temática. Para
delinear los conjuntos de los reactivos se decidió retener a aquellos elementos con
saturaciones superiores a .350 en un factor. En base a la matriz aislada se anularon los
términos descriptores Presidente, Poder y Ambición. Los factores preservados según el
criterio de raíz latente explicaron respectivamente el 48.85% y el 10.90% de la varianza,
siendo 59.75% la varianza total. Los reactivos integraron dos variables latentes dotadas de
coherencia y con capacidad de ser analizadas a nivel teórico. El primer factor concentró 5
términos descriptores: Compromiso, Ideales, Guía, Representación y Liderazgo, dando cuenta
de Características y Aspectos políticos Positivos. El segundo factor congregó a 4 términos
descriptores: Corrupción, Mentira, Dinero y Puntero los cuales reflejaban Características y
Aspectos políticos Negativo. Cabe aclarar que si bien el penúltimo elemento representacional
reportó una saturación inferior a la contemplada, se optó por incluirlo en esta dimensión. Para
vislumbrar la consistencia interna de los factores se requirió el coeficiente Alpha de
Cronbach, lográndose índices de .731 para el Factor 1 y .720 para el Factor 2, comprobándose
de esta forma que el modelo factorial propuesto reportaba niveles óptimos de consistencia
(Tabla 3).
Tabla 3. Estructura factorial representaciones sociales del “Dirigente político”
REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Compromiso
Ideales
Guía
Representación
Liderazgo

Factor 1
Características/Aspectos
Políticos Positivos
.812
.766
.670
.627
.433

Factor 2
Características/Aspectos Políticos
Negativos
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Puntero
Corrupción
Mentira
Dinero
Alpha
Varianza Total
Varianza Factor
KMO
Bartlett

.731

.848
.504
.445
.301
.720

48.85%

10.90%

gl. 36

Sig.=.000

59.75%
.846
= 1569.921

1.c) Conglomerados jerárquicos de las representaciones sociales
Para complementar la información obtenida en base al Análisis de Componentes Principales
precedente y explorar la estructura común existente entre los 9 términos descriptores del
“Dirigente político” integrados a las dimensiones, se realizó un análisis de conglomerados
jerárquicos. Se constituyó una matriz de distancias entre las variables estudiadas empleando
como medida de similitud o proximidad un coeficiente Phi (4 puntos). El método de
aglomeración fue el de vinculación inter-grupos o promedio, el que permitió aprovechar la
información de todos los miembros de los conglomerados que se comparaban, calculándose la
distancia promedio existente entre los pares de elementos de cada conglomerado. Mediante el
análisis multidimensional, fue posible comprobar gráficamente (dendograma), la existencia de
dos conglomerados similares a los factores subyacentes identificados. El primer
conglomerado compuesto por: Corrupción, Mentira, Dinero y Puntero, representando aspectos
despreciables del ámbito político, mientras que el segundo por: Ideales, Guía, Compromiso,
Representación y Liderazgo, representando aspectos valorados del mismo. (Figura 1)
Figura 1. Dendograma términos descriptores representaciones sociales del “Dirigente político”
C A S O S
Categorías
Num
Corrupción
7
Mentira
8
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9
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6
Ideales
2
Guía
3
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1
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Liderazgo
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|
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1.c) Diferencias en factores según características socio-demográficas y psico-sociales.
Persiguiendo el objetivo verificar diferencias en los factores de las RS según variables sociodemográficas y psicosociales se calcularon las pruebas t de Student y ANOVA. Se detecta
una diferencia en el factor Características/Aspectos políticos Positivos entre los estudiantes
que cursan el 5to año de su carrera y los estudiantes que cursan el 4to año de la misma, a
favor de los primeros. Con relación al factor Características/Aspectos políticos Negativos se
2359

advierte una diferencia a favor de los alumnos que cursan el 4to año de su carrera cuando se
los compara con alumnos que cursan el 5to año de la misma (Tabla 4).
Tabla 4. Diferencias en factores de las representaciones sociales del “Dirigente político” de acuerdo a
variables socio-demográficas
FACTORES REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Factores RS y Edad
Características/Aspectos Políticos Positivos

19 a 25 años
4.52

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS
26 a 54 años
4.54

t
-.073

gl
429

Sig.
.471

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.15

4.06

.379

429

.353

Factores RS y Sexo
Características/Aspectos Políticos Positivos

Mujeres
4.54

Varones
4.45

t
.245

gl
429

Sig.
.403

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.12

4.15

-.097

429

.462

Factores RS y Facultad
Características/Aspectos Políticos Positivos

Facultad Psicología
4.65

Facultad Filosofía Letras
4.34

t
1.091

gl
429

Sig.
.138

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.00

4.31

-1.398

429

.082

Factores RS y Disciplina

Disciplinas
Pedagógicas
4.13

Disciplinas Organización
social
4.36

F

gl

Sig.

Características/Aspectos Políticos Positivos

Disciplinas Pensamiento
Comportamiento humano
4.65

.639

430

.264

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.00

4.87

4.26

1.487

430

.114

Factores RS y Año de cursado
Características/Aspectos Políticos Positivos

Tercer año
4.65

Cuarto año
4.12

Quinto año
4.86

F
2.583

gl
430

Sig.
.039

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.05

4.52

3.75

4.436

430

.006

Se observa que los militantes en política universitaria se diferencian de los no militantes en el
factor Características/Aspectos políticos Positivos, a favor de los primeros. En lo que se
refiere al factor Características/Aspectos políticos Negativos, hay una diferencia entre los
estudiantes no implicados en prácticas proselitistas y los estudiantes involucrados en dicho
tipo de prácticas, a favor de los primeros. Se identifica también una diferencia en el factor
Características/Aspectos políticos Positivos, a favor de los alumnos que reportan antecedentes
en política universitaria en comparación con los alumnos no poseedores de tales precedentes.
Con respecto al factor Características/Aspectos políticos Negativos, se observa una diferencia
entre los estudiantes que no poseen amigos/conocidos o parientes comprometidos con el
ámbito político de la Universidad y los que si los poseen, favor de los primeros. (Tabla 5).
Tabla 5. Diferencias en factores de las representaciones sociales del “Dirigente político” de acuerdo a
variables psico-sociales
FACTORES REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Factores RS y Militancia
Características/Aspectos Políticos Positivos

No-Militantes
4.44

VARIABLES PSICO-SOCIALES
Militantes
t
5.81
-2.380

gl
429

Sig.
.009

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.18

3.31

2.461

30.838

.010

Factores RS y Representación
Características/Aspectos Políticos Positivos

No-Representantes
4.51

Representantes
6.00

t
-1.164

gl
429

Sig.
.123

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.14

3.20

.933

429

.176

Factores RS y Votación
Características/Aspectos Políticos Positivos

No-Votantes
5.00

Votantes
4.50

t
.847

gl
429

Sig.
.191

Características/Aspectos Políticos Negativos

3.85

4.15

-.662

429

.254

Factores RS y Antecedentes

Sin antecedentes

Con antecedentes

t

gl

Sig.
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Características/Aspectos Políticos Positivos

4.17

4.75

-2.061

429

.020

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.40

3.96

2.016

429

.022

Factores RS y Conocimiento
Características/Aspectos Políticos Positivos

Desinformado
4.55

Medianamente Informado
4.59

Informado
4.47

F
.076

gl
430

Sig.
.464

Características/Aspectos Políticos Negativos

4.16

4.03

4.20

.283

430

.377

Conclusión
Los hallazgos del estudio revelan una RS de los políticos caracterizada por la convivencia de
elementos nucleares opuestos: Liderazgo y Representación versus Poder y Corrupción.
Coincidentemente en la estructura representacional se identificaron dos dimensiones latentes
contrapuestas Características/Aspectos Políticos Positivos versus Características/Aspectos
Políticos Negativos. Respecto al factor Características/Aspectos políticos Positivos se
encontraron diferencias, a favor de los estudiantes que cursaban el 5to año de su carrera, de
los militantes estudiantiles en política universitaria y de aquellos sujetos de la muestra que
poseían antecedentes –parientes y/o amigos conocidos- involucrados en política de la UNT.
En lo que hace al factor Características/Aspectos políticos Negativos se observaron
diferencias, a favor de los estudiantes que cursaban el 4to año de su carrera, de los no
militantes estudiantiles en política universitaria y de los sujetos que no poseían antecedentes
de participación en política universitaria. En relación a los conglomerados se determinaron
dos agrupamientos categoriales, el primero aludiendo a facetas negativas y el segundo facetas
positivas del universo político. En síntesis pudo observarse una RS de la política divergente
compuesta por conceptualizaciones con un sentido funcional, práctico e informal, cercanas a
la experiencia cotidiana y otras con un sentido abstracto, teórico y formal, cercanas al ideal.
Asimismo, no pudo advertirse un campo representacional totalmente homogéneo sino signado
por posicionamientos grupales diferenciales. A pesar estas disimilitudes, solo pocas
características socio-demográficas y psicosociales arrojaron diferencias, sugiriendo la
existencia de una RS con un matiz marcadamente dominante y hegemónico.
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ESTRATO DIRIGENCIAL POLÍTICO: ASPECTOS GENERALES Y
PRONUNCIAMIENTOS MÚLTIPLES

TORRES-STÖCKL, Cynthia María - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-Argentina

Resumen
Partiendo de la concepción sostenida por la Teoría de las RS en términos de constructos
mentales no exclusivamente homogéneos y unitarios sino diversos y plurales, el objetivo de
esta presentación es examinar y describir aspectos comunes y divergentes de las RS sobre la
Dirigencia política en un muestra de 461 estudiantes de la Facultad de Psicología y de
Filosofía y Letras (UNT)-Argentina. Para la recolección de datos se utilizó un test de
cuestionamiento (MEC) y para el examen de los mismos se ejecutaron análisis de porcentajes,
componentes principales, clusters, prueba t de students, y ANOVA. Los resultados dan cuenta
de una matriz nuclear representacional constituida por las categorías: Representación,
Ideología, Liderazgo, Guía, Política, Ideales, Compromiso, Lucha y Sociedad, dos
dimensiones

contrarias:

Características/Aspectos

Políticos

Positivos

versus

Características/Aspectos Políticos Negativos y dos conglomerados principales coincidentes
con estas últimas. Se advierten diferencias en función de la edad y los cargos de
representación estudiantil universitaria.
Palabras claves: representaciones sociales-dirigencia- convergencias-divergencias.

Introducción
Como temática relevante, la política es sometida al arbitrio del pensamiento social a través del
denominado conocimiento del sentido común (Rodríguez Cerda et.al., 1998). Según
Villarroel (2003) la evidencia muestra un complejo sistema de representaciones, es decir
formaciones que atañen a un conjunto de ideas, valores, actitudes y orientaciones, referidas a
los asuntos públicos y al sistema, actividades y experiencias de corte político. Descriptas
como una “forma de conocimiento socialmente elaborada y compartida con un objetivo
práctico y que contribuye a una realidad común a un conjunto social” (Jodelet 1989:36), las
RS se ocupan de difundir conceptos y creencias en torno a aquellos hechos y fenómenos
centrales para los miembros de una sociedad. Constituyendo un constructo que abarca
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virtualmente los procesos intermedios entre lo individual y lo socio-cultural, la epidemiologia
de las RS tiene que ver con procesos demergentes que median entre los niveles de análisis
macro y micro (Martin y Royer- Rastoll, 1990). Haciendo alusión a este aspecto dialéctico
Jovchelovitch (2000: 10) afirma: “las RS pueden investir con un rostro humano a la
objetividad histórica de la esfera pública, lo que nos permite ver cómo la misma adquiere vida
y sentido a través de la actividad simbólica de los actores sociales”. En un contexto, donde los
sistemas políticos de las sociedades altamente diferenciadas son un espacio de convivencia
que permite la competencia entre variados intereses particulares y que por lo mismo aseguran,
el libre juego de las diferencias y la alternabilidad en el poder, sin debilitar la unidad global
social ni reducir los antagonismos entre las distintas posiciones (Luhmann, 1990), los
universos representacionales existen no sin el conflicto o la contradicción Dumont (1977).
Wagner y Hayes (2011) explican que los seres sociales aparte de establecer un orden en el
mundo de las cosas, también adoptan posiciones dentro de este, por lo que la relación entre
categorías, RS y posicionamiento social es recíproca. Definiendo a las RS como “principios
generadores de tomas de postura, ligados a inserciones especificas en un conjunto de
relaciones sociales y que organizan los procesos simbólicos que intervienen en esas
relaciones” Doise (1985: 246), reconoce la existencia de un sistema de referencias conjuntas
en relación al cual se asumen actitudes y pronunciamientos variados de acuerdo al lugar
ocupado en el seno de la estructura societal. Jodelet, (1986: 473) esboza que las RS
constituyen “una manera de interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de
conocimiento social, y correlativamente, la actividad desplegada por individuos y grupos a fin
de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones
que les conciernen” por lo que éstas deben ser estudiadas en cuanto conocimiento específico
portado por personas y conjuntos sociales, situados en un espacio de discusión común (Doise.
et.al, 1992).
Desde finales de la década del 70´ la vertiente estructural de la escuela de Aix en Provence,
liderada por Abric, ha constituido en un enfoque orientado al abordaje de las RS como
producto, señalando como imprescindible la identificación de sus componentes, así como la
organización interna de los mismos en un sistema nuclear central y periférico. El sistema
nuclear central se caracteriza por ser estable, coherente, consensual. Está determinado
histórica, ideológica y socialmente. Resistente a la influencia del contexto material y social,
este sistema, constituye la base común del universo representacional. Entre sus funciones se
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destacan definir y mantener la homogeneidad a nivel intra-grupal, establecer el consenso, dar
consistencia y continuidad a las RS, a partir de rasgos como la permanencia, cohesión y
resistencia al cambio (Abric, 2001). El sistema periférico es flexible, adaptativo, y
relativamente diverso. Permite la integración de las experiencias e historias personales.
Sensible a la influencia del contexto material y social, este sistema constituye la dimensión
plural del universo representacional. Entre sus funciones se destacan apoyar la heterogeneidad
a nivel intra-grupal, adaptar la matriz nuclear a situaciones concretas permitiendo emprender
acciones acordes, regular y acomodar las características de la misma matriz a circunstancias
específicas, defender y preservar la significación principal de las RS (Abric, 2001).
En base a lo detallado, se procuró detectar y detallar el contenido, estructura, dimensiones
latentes y conglomerados de las RS en torno a la Dirigencia política, mediante una muestra de
estudiantes de la UNT. Se pesquisó también en sus posibles diferencias en función de
variables socio-demográficas y psicosociales.

Método
Tipo de estudio y diseño: exploratorio-descriptivo, transversal, no experimental. Muestra:
intencional no probabilística. Compuesta por 461 estudiantes de la Facultad de Psicología
(59.9%, n=276) y Filosofía y Letras (40.1%, n=185) UNT. Edad entre los 19 y 54 años ( X =
24.57 años, DE=4.49).

Instrumento: Cuestionario autoadministrable, compuesto por la

técnica abajo descripta y por preguntas sobre datos socio-demográficos y psicosociales
Test de cuestionamiento del núcleo central (MEC)5 que consta de dos partes:
-Primera parte: pre-encuesta donde se identifican los principales términos vinculados con el
objeto de interés, los componentes hipotéticos del núcleo central y periferia, elaborándose un
listado con ellos. Se evaluaron 22 categorías relacionadas al término inductor “Dirigente
político” en un estudio anterior. En esa ocasión, se aplicó un Test de evocación jerarquizada
(Abric, 2003) a una muestra de 426 estudiantes con características semejantes a los del grupo
aquí examinado. Se obtuvieron 1646 palabras ubicadas en un orden de importancia de 1 a 4.
Siguiendo el criterio de proximidad semántica se elaboraron 55 categorías, empleándose 29
5

Introducido por Moliner (1989), éste método responde al supuesto no solo de la existencia de elementos salientes, sino también organizadores, es decir necesarios para la
definición del objeto. La técnica permite verificar si un elemento saliente–previamente identificado- es parte o no de la matriz representacional (Vergés, 2001). Los
componentes centrales, no son negociables por lo que su puesta en cuestión conduce necesariamente a un cambio de la RS. Es el cuestionamiento de estos componentes
básicos y absolutos el que da lugar a un proceso de refutación que puede servir como indicador de la centralidad de determinadas cogniciones. Los componentes periféricos al
ser más flexibles y no absolutos, aceptan en mayor medida la contradicción, es decir que su cuestionamiento no constituye un riesgo para la RS, en tanto el mismo no da lugar
a un proceso de refutación (Moliner et.al., 2002). Metodológicamente es razonable usar el cuestionamiento (estimulo) y el proceso de refutación (respuesta) para probar la
importancia de un determinado conocimiento. El MEC está basado en la utilización de un principio de doble negación: a) Cuestionamiento de un elemento: primera negación
y b) Rechazo al reconocimiento del objeto: segunda negación (Abric, 2003, Moliner, 1989)
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con frecuencia = o > a 15 (89.4% del corpus total). El cruzamiento entre la frecuencia media
de evocación (51) y una media de rangos medios de importancia (2.5), permitió disponer las
categorías en un Cuadrante de cuatro casas (Vergés, 1992) (Tabla 1).
Tabla 1. Cuadrante de cuatro casas representaciones sociales del “Dirigente político”
Rango
Frecuencia

X

NUCLEO CENTRAL
Frecuencia
Corrupción
165
Representación
145
Liderazgo
142
Poder
116
Ambición
54
ZONA DE CONTRASTE
PALABRA
Frecuencia
Compromiso
51
Política
50
Capacitación
28
Manipulación
26
Ideales
20
Protesta
21
Falta de compromiso
21
Dinero
21
Presidente
16
Ideología
16
Cambio
16
Movilización
15
PALABRA

X

X

> 51

≤ 51

X

≤ 2.5

> 2.5

PRIMERA PERIFERIA
Rango
2.4
2.1
2.0
2.4
2.4
Rango
2.5
2.3
2.5
2,5
2.1
2.3
2.4
2.4
1.6
2.1
2.4
2.5

PALABRA
Guía
Mentira
Puntero

SEGUNDA PERIFERIA
PALABRA
Sociedad
Gobierno
Campañas
Lucha
Oportunismo
Honestidad
Descreimiento
Desprestigio
Incompetencia

Frecuencia
131
125
55

Frecuencia
46
34
30
25
24
22
21
18
17

-Segunda parte: control de centralidad -basado en el principio de doble negación-, donde se
presenta información contradictoria que pone en cuestionamiento el listado de categorías
seleccionadas. En esta investigación dicho cuestionamiento se efectuó bajo una serie
preguntas formuladas de manera negativa, a partir de las cuales se debía establecer en qué
medida era posible seguir considerando a la persona en cuestión un “Dirigente político”,
ofreciéndose 4 opciones de respuesta: 1-No, 2-Probablemente No, 3-Si, 4-Probablemente Si.
Las etapas reseñadas permiten corroborar la centralidad de los elementos de la RS bajo
observación, considerando las respuestas a las categorías, específicamente aquellas centradas
en la modalidad “No”, en tanto la doble negación (negación de la pregunta, más negación de
la respuesta) es la que posibilita la confirmación buscada6. Procedimiento: La participación
fue voluntaria y anónima. La aplicación del cuestionario fue colectiva. Se efectuaron análisis
estadísticos mediante el paquete SPSS-17.

Resultados:
1.a) Componentes de las representaciones sociales
Los términos descriptores vinculados a la figura del “Dirigente político” que no admitieron
cuestionamiento fueron: Representación, Ideología, Liderazgo, Guía, Política, Ideales,
6

Ratinaud, (2009), Battaille y Mias, (2002), sugieren porcentajes cercanos o superiores al 50% como tasa de refutación válida.
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Rango
2.6
2.7
2.7

Rango
2.6
2.6
2.7
2.8
2.9
2.6
2.6
3.1
2.7

Compromiso, Lucha y finalmente Sociedad. Asimismo Gobierno no resistió dicho tipo de
tratamiento en un porcentaje próximo a la mitad de los casos a diferencia de otros términos
como: Ambición, Dinero, Mentira, Manipulación, Poder, Capacitación, Descreimiento,
Oportunismo, Corrupción, Puntero7, Incompetencia y Presidente, los cuales presentaron
porcentajes de poca envergadura (Tabla 2).
Tabla 2. Cuestionamiento componentes representaciones sociales del “Dirigente político” (MEC)
REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Términos descriptores
Representación
Ideología
Liderazgo
Guía
Política
Ideales
Compromiso
Lucha
Sociedad
Gobierno
Ambición
Dinero
Mentira
Manipulación
Poder
Capacitación
Descreimiento
Oportunismo
Corrupción
Puntero
Incompetencia
Presidente

No
68.1
62.0
61.2
60.1
57.9
57.0
56.4
56.0
49.2
41.4
36.7
34.9
32.8
28.2
28.0
27.3
26.7
26.5
24.5
23.4
19.7
17.6

Probablemente
No
8.9
13.0
20.4
16.9
15.8
15.8
10.4
19.7
13.7
11.7
23.0
18.2
16.1
23.9
11.7
14.3
13.7
20.8
18.0
16.3
12.4
5.2

Si
8.5
8.7
4.3
8.5
10.4
10.2
11.5
6.5
13.4
19.1
12.8
15.6
20.2
18.2
31.2
23.6
19.5
20.2
24.1
24.1
28.2
51.8

Probablemente
Si
11.3
12.4
11.1
10.2
12.8
14.3
17.1
12.8
20.0
23.9
23.0
27.5
25.8
25.2
25.4
32.1
29.7
28.6
31.5
30.2
34.1
21.9

No contesta
3.3
3.9
3.0
4.3
3.0
2.6
4.6
5.0
3.7
3.9
4.6
3.7
5.2
4.6
3.7
2.6
10.4
3.9
2.0
6.1
5.6
3.5

1.b) Estructura factorial de las representaciones sociales
Se realizó a un Análisis de Componentes Principales con rotación Promax para determinar si
los 22 términos correspondientes a las RS evidenciaban cierta agrupación. Se computó el
índice de adecuación muestral propuesto por Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que proporcionó un
coeficiente de .850, señalando que las matrices de datos eran aceptables para la realización del
análisis y el Test de Esfericidad de Bartlett=2584.016, gl 153, p<.000, expresando un buen
ajuste entre la cantidad de personas que habían respondido al instrumento y el número de
ítems. Se solicitó una estructura integrada por dos factores en respuesta al interés de
reproducir los resultados encontrados anteriormente en torno a la temática. Para delinear los
conjuntos de los reactivos se decidió retener a aquellos elementos con saturaciones superiores
a .350 en un factor. En base a la matriz aislada se anularon los términos descriptores
Descreimiento, Política, Presidente y Gobierno. Los factores preservados según el criterio de
raíz latente explicaron respectivamente el 26.10% y el 16.13% de la varianza, siendo 42.24%
la varianza total. Los reactivos integraron dos variables latentes dotadas de coherencia y con
7

Personaje informal asociado al “clientelismo” y a prácticas poco democráticas que se desenvuelve en barrios estableciendo un vínculo basado en la distribución de bienes
materiales a cambio de favores (votos) en beneficio personal y/o partidario.
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capacidad de ser analizadas a nivel teórico. El primer factor concentró 9 términos
descriptores: Corrupción, Oportunismo, Manipulación, Dinero, Ambición, Mentira, Poder,
Puntero e Incompetencia, reflejando Características y Aspectos políticos Negativos. El
segundo factor congregó a 9 términos descriptores: Ideales, Ideología, Sociedad,
Compromiso, Guía, Capacitación, Lucha, Representación y Liderazgo dando cuenta de
Características y Aspectos políticos Positivos. Para vislumbrar la consistencia interna de los
factores se requirió el coeficiente Alpha de Cronbach, lográndose índices de .834 para el
Factor 1, .801 para el Factor 2, comprobándose de esta forma que el modelo factorial
propuesto reportaba niveles óptimos de consistencia (Tabla 3)
Tabla 3. Estructura factorial representaciones sociales del “Dirigente político”
REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Corrupción
Oportunismo
Manipulación
Dinero
Ambición
Mentira
Poder
Puntero
Incompetencia
Ideales
Ideología
Sociedad
Compromiso
Guía
Capacitación
Lucha
Representación
Liderazgo
Alpha
Varianza Total
42.24 %
Varianza Factor
KMO
.850
Bartlett

= 2584.016

Factor 1
Características/Aspectos
Políticos Negativos
.813
.811
.782
.735
.675
.668
.564
.433
.372

Factor 2
Características/Aspectos Políticos
Positivos

.834

.699
.677
.670
.646
.625
.589
.574
.556
.540
.801

26.10%

16.13%

gl. 153

Sig.=.000

1.c) Conglomerados jerárquicos de las representaciones sociales
Para apoyar los resultados alcanzados a partir del Análisis de Componentes Principales previo
y verificar la estructura común existente entre los 18 términos descriptores de la figura del
“Dirigente político” comprendidos en las dimensiones, se ejecutó un estudio de
conglomerados jerárquicos. Se constituyó una matriz de distancias entre las variables
estudiadas empleando como medida de similitud o proximidad entre las mismas un
coeficiente Phi (cuatro puntos), a partir del cual tuvieron lugar distintos agrupamientos. El
método de aglomeración utilizado fue el de vinculación inter-grupos o promedio, el que
permitió aprovechar la información de todos los miembros de los conglomerados que se
comparaban, calculándose la distancia promedio existente entre los pares de elementos de
cada conglomerado. A partir del análisis multidimensional, fue posible comprobar
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gráficamente (dendograma) la existencia de dos conglomerados similares a los factores
subyacentes detectados. El primer conglomerado integrado por los términos: Corrupción,
Oportunismo, Manipulación, Ambición, Dinero, Mentira, Puntero, Poder e Incompetencia
aludiendo a facetas negativas del universo político y el segundo por los términos:
Representación, Compromiso, Lucha, Liderazgo, Ideología, Ideales, Guía, Sociedad y
Capacitación aludiendo a facetas positivas de dicho universo. (Figura 1).
Figura 1. Dendograma componentes de las representaciones sociales del “Dirigente político”
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1.e) Diferencias en factores según características socio-demográficas y psico-sociales.
Se llevaron a cabo las pruebas t de Student y ANOVA, para establecer si los factores de las
RS expresaban diferencias a partir de aspectos socio-demográficos y psico-sociales. Se
destaca una diferencia en el factor Características/Aspectos políticos Positivos, entre los
estudiantes de mayor edad y los estudiantes de menor edad, a favor de los primeros (Tabla 4).
Tabla 4. Diferencias en factores de las representaciones sociales del “Dirigente político” de acuerdo a
variables socio-demográficas
FACTORES REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Factores RS y Edad
Características/Aspectos Políticos Negativos

19 a 25 años
13.11

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS
26 a 54 años
12.84

t
.396

gl
459

Sig.
.346

Características/Aspectos Políticos Positivos

6.98

8.32

-2.323

459

.011

Factores RS y Sexo
Características/Aspectos Políticos Negativos

Mujeres
12.89

Varones
13.60

t
-.942

gl
459

Sig.
.174

Características/Aspectos Políticos Positivos

7.18

8.14

-1.458

459

.073

Factores RS y Facultad
Características/Aspectos Políticos Negativos

Facultad Psicología
13.34

Facultad Filosofía Letras
12.57

t
1.240

gl
459

Sig.
.108

7.41

-.130

Características/Aspectos Políticos Positivos

459

.448

Disciplinas
Pedagógicas
13.31

Disciplinas Organización
social
12.50

F

gl

Sig.

Características/Aspectos Políticos Negativos

Disciplinas Pensamiento
Comportamiento humano
13.34

.881

460

.208

Características/Aspectos Políticos Positivos

7.34

7.31

7.42

.011

460

.495

Factores RS y Año de cursado

Tercer año

Cuarto año

Quinto año

F

gl

Sig.

Factores RS y Disciplina

7.34
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Características/Aspectos Políticos Negativos

12.92

12.42

13.82

1.774

460

.086

Características/Aspectos Políticos Positivos

6.85

7.20

8.15

2.144

460

.059

Se identifica una diferencia en el factor Características/Aspectos políticos Positivos, entre los
estudiantes que ocupan un cargo de representación estudiantil universitaria y los que no lo
hacen, a favor de los primeros. (Tabla 5)
Tabla 5. Diferencias en factores de las representaciones sociales del “Dirigente político” de acuerdo a
variables psico-sociales
FACTORES REPRESENTACIONES SOCIALES
“DIRIGENTE POLÍTICO”
Factores RS y Militancia
Características/Aspectos Políticos Negativos

VARIABLES PSICO-SOCIALES
Militantes
13.00

No-Militantes
13.03

t
.022

gl
459

Sig.
.492

Características/Aspectos Políticos Positivos

7.34

8.00

-.523

459

.301

Factores RS y Representación
Características/Aspectos Políticos Negativos

No-Representantes
13.05

Representantes
9.00

t
.880

gl
459

Sig.
.190

Características/Aspectos Políticos Positivos

7.34

15.00

-1.916

459

.028

Factores RS y Votación
Características/Aspectos Políticos Negativos

No-Votantes
11.31

Votantes
13.17

t
-1.630

gl
459

Sig.
.052

Características/Aspectos Políticos Positivos

7.74

7.34

.406

459

.343

Factores RS y Antecedentes
Características/Aspectos Políticos Negativos

Sin antecedentes
12.61

Con antecedentes
13.32

t
-1.164

gl
459

Sig.
.123

7.30

7.42

-.218

459

Características/Aspectos Políticos Positivos

.414

Factores RS y Conocimiento
Características/Aspectos Políticos Negativos

Desinformado
12.00

Medianamente Informado
13.00

Informado
13.24

F
.564

gl
460

Sig.
.285

Características/Aspectos Políticos Positivos

7.97

7.33

7.31

.222

460

.401

Conclusión
Los datos del estudio dan cuenta de una RS de los políticos integrada por las categorías
nucleares: Representación, Ideología, Liderazgo, Guía, Política, Ideales, Compromiso, Lucha
y Sociedad. Teniendo en cuenta la estructura representacional se identificaron, dos
dimensiones

latentes contrarias,

Características/Aspectos

Políticos

Positivos

versus

Características/Aspectos Políticos Negativos. Respecto al factor Características/Aspectos
políticos Positivos, se encontraron diferencias a favor de los estudiantes poseedores de mayor
edad y de los que ocupan un cargo de representación estudiantil universitaria. En torno al
factor Características/Aspectos políticos Negativos, no se observaron diferencias en función
de ningunas de las variables socio-demográficas y psicosociales. Acerca de los
conglomerados, se vislumbraron dos agrupamientos categoriales, el primero aludiendo a
aspectos negativos y el segundo aspectos positivos de la esfera política. En resumen, pudo
advertirse una RS de la política contrastante, integrada por ideas con un sentido simbólico o
conceptual que responden a una idealización, aludiendo a normas y valores socialmente
aceptables y otras con un sentido concreto o pragmático vinculadas a la experiencia práctica,
es decir con las vivencias grupales inmediatas. De igual manera, no pudo confirmarse un
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universo representacional completamente compartido sino atravesado por diferencias. Más
allá de estas divergencias pudo observarse una imagen o pensamiento fuertemente común ya
que solo pocas características socio-demográficas y psicosociales propiciaron diferencias.
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MEANING OF DEMOCRACY IN UNIVERSITTY STUDENTS: A STUDY FROM
THE THEORY OF SOCIAL REPRESENTATIONS

AGUILAR, Fernando González - Universidad Nacional Autónoma de México
Resum
In this work we try to understand and compare the social representations of democracy in
undergraduate students of four regions of Mexico. We assume the importance of thoughts and
actions of citizens in the consolidation of democratic processes, and at the same time, we
recognize that we live in Mexico in a complex society with high levels of mistrust and
feelings of uncertainty about the future. We find in the literature surveys as the one prepared
by Latinobarómetro (2009, 2010 and 2011) in which they link high school with a higher
acceptance for democracy, lacking the answer of the question about what is the meaning of
democracy for Latin Americans. We are in the theoretical perspective of social
representations originally made by Moscovici in 1961, particularly highlighting two concepts:
the notion of field of representation and the notion of themata, proposed by Moscovici and
Vignaux (2004) with the purpose of giving an account of the organizational characteristics of
social representations, articulating collective memory with the form as socially relevant
objects appear in thought, likewise , we take the approach of Markova ( 2001) who introduce
the concept of themata to study democracy as social representation in the European context,
in the western area, as in countries of the exr socialist bloc. We use a purposive sample of 245
subjects: 60 students from higher education in the East-Gulf Area, 44 from Metropolitan
Area, 60 from the Southeast Area and 81 from Central Zone of Mexican Republic. As
instrument for obtaining information, we applied the technique of Natural Semantic Networks
(Figueroa, Gonzalez and Solis, 1981, and Reyes 1993), with elements of Cognitive Schema
Model Base (Rouquette and Rateau, 1998), using democracy as the evocative word. Based on
this, the students associated words, rated their importance and argued their responses. The
results can identify the following aspects of the representational system of students. 1).- At
the most general level we place the thema be-must be, like macro organizer, through and
stresses the various components of the field of representation. 2).- The field of representation
structured by four dimensions: values and false values (dimension with the greatest semantic
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weight that incorporates equality as the most important word in the core network) content
critical, actors and instruments of democracy. 3).- By comparing the different groups of
students in the investigated areas, we find four words that have the greatest semantic weight
and that are shared by the four group: equality, corruption, freedom and politics. These results
provide evidence about the complex significance of democracy for the students of our sample,
opening a number of questions regarding their possible presence in populations with other
socio-cultural characteristics, as well as show the link between social representations and
actual behavior in the public space.
Keywords: social representations, democracy, students, higher education.
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REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS
ESTUDIANTILES Y SU ROL EN LA TOMA UNIVERSITARIA
(TUCUMÁN-ARGENTINA)

CARRERAS, María Paula - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-Argentina
TORRES-STÖCKL, Cynthia María - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-Argentina

Resumen
El movimiento estudiantil juega en la historia Argentina un papel protagónico. Durante el
siglo XX se hicieron presentes sucesivos eventos, la Reforma Universitaria (Córdoba, 1918),
la Noche de los Bastones Largos (Buenos Aires, 1966), el Cordobazo (Córdoba, 1969), el
Tucumanazo (Tucumán, 1970), la Noche de los Lápices (La Plata, 1976) defendiéndose la
Universidad libre, gratuita y laica y solicitándose comedores y el boleto gratuito para
transporte urbano.
En el 2013, a partir de dos casos de abuso sexual padecidos por estudiantes universitarias, se
reanimaron reivindicaciones históricas, sumándose el pedido de implementación de Leyes de
emergencia de Violencia Sexual, Doméstica y de Género en cinco casas de estudio de la
UNT, a partir de una medida denominada “Toma”. Este fenómeno implicó la posesión de
instalaciones edilicias, generando posicionamientos diferenciales por parte de agrupaciones
políticas, estudiantes independientes y docentes.
En la Facultad de Psicología, se distinguieron FRANJA MORADA (derecha), brazo
estudiantil del Partido Unión Cívica Radical y del gobierno oficial de la unidad académica,
con clara oposición al reclamo; MOVIMIENTO SUR, (centro-izquierda) vertiente estudiantil
del Partido Frente Amplio Progresista que aliado a LUE – CEPA, (izquierda) conformada por
miembros del Partido Comunista Revolucionario, conducen del Centro de Estudiantes, siendo
éstos los que incitaron inicialmente la ocupación en cuestión.
Cabe destacar que durante un proceso de 53 días, MOVIMIENTO SUR desestimó dicha
medida como una opción eficaz, convocando junto a FRANJA MORADA, a una asamblea
fuera del edificio -aún ocupado por LUE-CEPA y estudiantes independientes-, proclamando
el levantamiento de la protesta; por lo que las autoridades, declararon el regreso a las
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actividades. Esta situación lejos de resolver el conflicto, acrecentó la disidencia entre
partidarios y opositores quienes reiniciaron las tareas en dependencias alternativas cedidas por
la UNT hasta que comenzaron a concretarse soluciones a través de canales institucionales.
Este trabajo se propone realizar una aproximación desde la teoría de las RS y núcleo central a
las concepciones que los estudiantes sostienen de las agrupaciones políticas en el contexto
planteado.
Participaron del estudio 236 estudiantes de Psicología, de 18 a 43 años ( X =24.36, DE=4.12).
Para el relevamiento de los datos se utilizó un test de evocación jerarquizada, auto-aplicado
grupalmente y para el análisis se realizaron cálculos estadísticos mediante los programas
EVOC-2000 y SPSS 17.
Los resultados indican que FRANJA MORADA es visualizada como una agrupación
asociada al Radicalismo, destinada a atender las necesidades estudiantiles que, debido a su
accionar indiferente ante el fenómeno analizado, evidenció privilegiar intereses personales y/o
partidarios, catalogándosela de corrupta. LUE-CEPA, emerge como una agrupación
independiente, no distinguida académicamente, que no obstante, al haber portado un rol
esencial en la Toma, se diferenció por ideas de lucha y revolución, orientándose al beneficio
del estudiantado. Finalmente MOVIMIENTO SUR se prefigura como una agrupación
remitida a la conducción del centro estudiantil y a la tarea de bregar por los derechos del
estamento, que por su actuación ambivalente en la coyuntura abordada se concibió
respondiendo a intereses individuales y/o grupales, recibiendo atribuciones desfavorables
como: conveniencia, falsedad, oportunismo, traición, mentira y venta.
Palabras claves: agrupaciones-representaciones-toma-Universidad
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EL FENÓMENO DE LA TOMA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
(UNT): UN PRIMER ACERCAMIENTO A SUS REPRESENTACIONES SOCIALES

CARRERAS, María Paula - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-Argentina
TORRES-STÖCKL, Cynthia María - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-Argentina

Resumo
Desde 1918, en Argentina, se producen diferentes movilizaciones tendientes a reivindicar los
derechos estudiantiles universitarios. En el año 2013, uno de los escenarios fue la Universidad
Nacional de Tucumán. Estudiantes de las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Artes,
Educación Física y Ciencias Naturales tomaron posesión de las instalaciones edilicias,
impidiendo el habitual desarrollo de actividades académicas y administrativas. Este
fenómeno, denominado comúnmente “Toma”, se desencadenó en esta oportunidad en repudio
a dos casos de abuso sexual padecidos por alumnas en cercanías al predio universitario. El
reclamo ante las autoridades de la casa de estudios superiores y el gobierno de Tucumán- que
duró en su totalidad casi dos meses, captando la atención de gran parte de la sociedad-,
consistió en el pedido implementación de las leyes nacionales 26.150 y 26.485 y la ley
provincial 8.336 de emergencia de violencia sexual, doméstica y de género, a los que
posteriormente se sumaron reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil como la
solicitud de reapertura de comedores y la concesión del boleto universitario gratuito para el
transporte urbano. En este contexto se desarrollaron asimismo marchas al Rectorado, Casa de
Gobierno y

Legislatura, asambleas intra e interfacultades, y paros de docentes quienes

apoyaron la moción, demandando al mismo tiempo mejoras a una situación laboral
precarizada. Circunstancias similares ocurrieron paralelamente en las provincias de Jujuy, La
Rioja y Salta, revelando, en general, el estado de fragilidad de la institución universitaria
pública en el país.
La medida de fuerza contemplada se levantó una vez que el Consejo Superior de la UNT
asumió el compromiso de gestionar soluciones a las problemáticas en lo referente a su
competencia y frente a los funcionarios de la provincia y del municipio tales como la
construcción de dos comedores universitarios, la creación de planes de seguridad y sistemas
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de monitoreo en dos unidades académicas, la habilitación de un servicio de atención
psicológica para mujeres víctimas de abuso sexual, el impulso de las leyes mencionadas y la
solicitud de información sobre el estado parlamentario o no de los proyectos presentados
acerca del boleto estudiantil.
El objetivo de esta investigación fue realizar una primera aproximación, desde la Teoría de las
RS y particularmente desde aportes de la vertiente estructural de Aix en Provence-, a la
“Toma universitaria” como objeto de estudio.
La muestra estuvo conformada por 342 estudiantes, de 18 a 51 años ( X =23.91, DE=4.43)
pertenecientes a las carreras de Psicología, Trabajo social, Comunicación social, Letras,
Filosofía, Historia y Geografía de la UNT. Para el relevamiento de los datos se utilizó un test
de evocación jerarquizada, auto-aplicado grupalmente y el análisis de los mismos se realizó
con cálculos estadísticos mediante los programas EVOC-2000 y SPSS 17.
Los principales resultados obtenidos indican la existencia de puntos de tensión en la
configuración representacional. Si bien la “Toma” implica una medida política de reclamo
por justicia, de lucha por los derechos estudiantiles; las consecuencias de esta modalidad de
protesta son interpretadas por el grupo considerado en términos de pérdidas de tiempo, clases
y exámenes.
Palabras claves: Universidad-Toma-estudiantes-representaciones
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DIREITOS HUMANOS ELABORADAS POR
PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL

CIRILO, Lívia Sales

Introdução
A cidadania e o cumprimento dos direitos humanos tornaram-se eixos norteadores das novas
formas de atendimento em saúde mental, alicerçadas na Reforma Psiquiátrica, contudo
parecem ainda existir ações que ferem o respeito aos direitos humanos. No cotidiano dos
serviços de saúde mental alicerçados na Reforma Psiquiátrica, o objetivo é que os direitos
humanos sejam respeitados. Historicamente foram criadas leis que tratam dessa questão, a
exemplo da Lei 10.216, aprovada após 12 anos de difícil tramitação no Congresso Nacional.
As leis e portarias se configuram como um aparato legal na garantia desses direitos, porém se
observa uma discrepância entre conhecer os direitos dos portadores de transtorno mental e
consolidar estratégias que busquem essa garantia.

Objetivos
Este estudo tem como objetivo principal identificar, analisar representações sociais dos
direitos humanos de profissionais atuantes nos serviços de saúde mental de Campina GrandePB, mais especificamente busca identificar os direitos conhecidos pelos profissionais dos
serviços de saúde mental e verificar a quem os profissionais atribui que deveria ser
responsável pelo cumprimento dos direitos humanos e quem eles julgam que tem se esforçado
na implementação desses direitos.

Fundamentação Teórica
Tais objetivos poderão ser em parte respondidos a partir de uma pesquisa cujas bases teóricas
e metodológicas são desenvolvidas por Willem Doise. A teoria deste autor resulta de uma
articulação entre a Teoria das Representações Sociais de Moscovici e a Teoria construtivista
de Jean Piaget.
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Método
A presente pesquisa constitui-se num estudo de campo, de caráter descritivo, do qual
participaram 60 profissionais de diferentes categorias, que atuam em cinco CAPS do
município. O instrumento foi uma entrevista dividida em duas partes. A primeira constituída
por um questionário sócio- demográfico e a segunda por perguntas que abordam os direitos
humanos e a Reforma Psiquiátrica. Os participantes foram entrevistados individualmente.
Este estudo foi pautado nas normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Saúde na
Resolução de nº 196 de 10 de outubro de 1996, no que se refere aos procedimentos éticos.
Para analisar os dados foi utilizado o programa estatístico ALCESTE, que permitiu uma
análise lexográfica do material textual e ofereceu contextos que são caracterizados pelo seu
vocabulário e pelos segmentos de texto que compartilharam esse vocabulário (Lima, 2008).

Resultados e discussão
Foram formadas cinco classes que elucidaram as representações dos direitos humanos
ressaltando aspectos relacionados a assistência e ao preconceito, a legislação, as implicações
da doença, o papel dos profissionais e a inserção social.

Considerações Finais
As representações sociais dos direitos humanos dos participantes evidenciam o preconceito e
a discriminação social e familiar perante o individuo portador de transtorno mental, neste
sentido denunciam alguns aspectos negativos da Lei 10216. As representações também
abordam a necessidade dos direitos serem cumpridos, considerando as consequências
pessoais, familiares e sociais, inerentes ao adoecimento psíquico. Mostram ainda que os
próprios profissionais julgam que devem se empenhar mais para que esses direitos sejam
respeitados e ressaltam que mesmo devagar a Reforma Psiquiátrica tem alcançado êxitos no
tocante a ressocialização dos portadores de transtornos mentais.
Palavras chave: Direitos humanos- Reforma Psiquiátrica- Profissionais de saúde mental
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O QUE É LOUCURA? REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE MENTAL

CIRILO, Lívia Sales

Introdução
A loucura tem sido percebida de diferentes formas ao longo da história. Se na Antiguidade foi
concebida como manifestação divina e na Idade média como resultante de possessões
demoníacas, no Século XVIII ganha status de doença mental, passando a exigir mecanismos
segregadores e excludentes de tratamento, culminando com o surgimento do hospital
psiquiátrico. Somente após a II Guerra Mundial é que podemos observar movimentos que
tentaram reformular as práticas dominantes e oferecer uma nova perspectiva de tratamento ao
transtorno mental. No Brasil o movimento em busca de uma reestruturação do atendimento
em Saúde Mental inicia-se a partir da década de 70, onde constatamos o surgimento de
inúmeros serviços substitutivos como os CAPS, que têm como objetivos promover uma
ampla mudança na forma o transtorno mental é concebido e buscar a autonomia e o resgate da
cidadania do portador de transtorno mental.

Objetivos
Este estudo tem como objetivo principal identificar as representações sociais dos de
profissionais atuantes nos serviços de saúde mental de Campina Grande- PB, sobre o
adoecimento psíquico.

Fundamentação Teórica
Tais objetivos poderão ser respondidos a partir de uma pesquisa cujas bases teóricas se
aportam na Teoria das Representações Sociais de Moscovici.

Método
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Foram entrevistados 60 profissionais de saúde mental de nível superior, que atuam nos
diferentes serviços CAPS de Campina Grande. As questões foram analisadas a partir da
Análise de Conteúdo ( Bardin, 1987). Foi realizada análise de frequência das categorias
formadas.

Resultados e discussão
Foram formadas quatro categorias. As consequências do adoecimento, que envolvem as
dificuldades enfrentadas totalizaram 45% das respostas, as causas da doença, mencionadas as
causas genéticas e situações adversas de vida obtiveram 20 % , a limitação com a realidade
social, destacando a perda de autonomia e

laços sociais foi responsável por 20% das

respostas e desequilíbrio psicológico, com destaque para a descrição de sintomas como
alucinações e delírios , obteve 15%. Foi possível constatar que o que é mais perceptível no
adoecimento mental são as consequências da doença, representadas através do sofrimento do
individuo e sua família. Para muitos, para se definir o transtorno mental se faz necessário
buscar explicações nas suas causas. As limitações sociais são discutidas de forma enfática
pelos profissionais envolvidos na Reforma Psiquiátrica e com menor frequência o adoecer
psíquico está representado pela sua sintomatologia.

Considerações Finais
As representações sobre o adoecer mental continuam a trazer aspectos relacionados a
caracterização da doença, mas também traz novos componentes que discutem a necessidade
de ressocialização e autonomia do portador de transtorno mental, determinante para a política
de atendimento centrada na Reforma Psiquiátrica.
Palavras chave: Representações Sociais- Transtorno Mental- Reforma Psiquiátrica
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AS POLÍTICAS PÚBICAS DE JUVENTUDE NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO
– UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTANA, Gustavo - PPGPS/UERJ

Resumo
Após nove anos de tramitação no Congresso Nacional, a aprovação do Estatuto da Juventude
representa o reconhecimento da juventude na esfera dos direitos constitucionais e na agenda
das políticas públicas de justiça e participação social. Situada neste contexto está a juventude
das favelas do Rio de Janeiro, constantemente alvo de políticas estatais que lhes são
oferecidas com os mais variados serviços e um objetivo suposto pelos agentes públicos:
livrar-lhes das influências que o cotidiano violento destes territórios podem incidir sobre suas
trajetórias. Estes jovens ao contrário do que se quer supor a política pública de resultado –
descolada da realidade e cujo objetivo é simplesmente construir indicadores – possuem
práticas muito próprias através das quais entrelaçam suas condutas individuais e coletivas
criando, ao mesmo tempo, categorias cognitivas e relações de sentido exigidas para sua
inscrição social, ou seja, produzem e acionam representações sociais como mecanismos de
estabelecimento identitário. Disto percebemos que as representações sociais estão no alicerce
da elaboração social grupal, elas podem funcionar como predicado dos grupos, ou melhor,
“grupos sociais podem identificar-se, perceber-se, aliar-se ou rejeitar-se através dela”.
(HERZLICH, 1991, p. 25). As representações inserem-se, portanto, no limiar da percepção do
sujeito enquanto agente que se posiciona no contexto social e grupal a partir da memória
recebida fazendo com que o par sujeito-objeto esteja ligado por um saber efetivamente
praticado. Com o objetivo de compreender os processamentos em torno das representações
sociais dos jovens de favela do Rio de Janeiro acerca das políticas públicas que lhes são
oferecidas acompanhamos os primeiros cinco meses de implantação de um programa do
governo do Estado oferecido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Através de uma abordagem holística, nos termos de Jodelet buscamos considerar os
fatos humanos, as interações entre os jovens e destes com os agentes públicos, como
totalidades que não podem ser explicados limitando-se a estudar separadamente seus
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diferentes componentes. (JODELET, 2003). Não concentramos a observação no sujeito
ontológico, possuidor de uma natureza comum, mas nos elementos determinados pelas
construções particulares do campo social. Compreender estas questões com mais propriedade
poderá, acreditamos, contribuir para indicar como determinados discursos se legitimam no
meio social e apontar como o poder público pode agir de maneira mais horizontal.
Acompanhamos os encontros chamados “grupos de mobilização”, rodas de conversa onde os
jovens eram convidados a expressar sua opinião a respeito do que supunham ser aquele
programa e sobre o que esperavam de uma política pública destinada ao seu seguimento. Após
estas reuniões ao todo 15 jovens foram convidados a responder uma entrevista
semiestruturada. Para a tarefa de análise destes dados elegemos a técnica da Análise de
Conteúdo “uma técnica [usada] para produzir inferências de um texto focal para seu contexto
social de maneira objetivada.” (BAUER, 2010, p. 191). Análises preliminares tem nos feito
perceber o constante acionamento de categorias como desconfiança e descontinuidade da
política pública o que pode ser um indicativo que reforce o senso comum em torno da
verticalidade nas políticas públicas oferecidas nos territórios pobres.
Palavras chave: Representações Sociais, PPJ, Juventude, Favelas.
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O SUPORTE RELIGIOSO EM MULHERES SUBMETIDAS À
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

COUTO, Pablo Luiz Santos - Universidade Federal da Bahia
RODRIGUES, Gilmara Ribeiro Santos - Universidade Federal da Bahia
RIOS, Paula Patrícia Santana - Universidade Federal da Bahia
OLIVEIRA, Daiane Santos - Universidade Federal da Bahia

Agência Financiadora: CAPS/ CNPq

Resumo
Esta pesquisa apresenta a importância da religiosidade para mulheres no enfrentamento à
Revascularização do Miocárdio (RM). Para tanto, foi fundamentada na Teoria das
Representações Sociais (TRS). O objetivo deste estudo foi analisar as representações a
implicação do suporte religioso apreendido a partir das representações sociais (RS) de
mulheres submetidas à revascularização do miocárdio sobre o seu corpo. A TRS por sua
importância na análise de aspectos psicosocioculturais contribui para a formação de condutas
e de normas que regem o pensamento social. As práticas religiosas e o desenvolvimento da
religiosidade, favorece à construção de representações a partir do senso comum de um
determinado grupo acerca de um fenômeno, pois as religiões contém dispositivos
transmissores de símbolos, de ideologias e formadora de crenças em uma cultura. Utilizou-se
o banco de dados da Tese intitulada: Representações Sociais de mulheres submetidas à
revascularização do miocárdio sobre seu corpo: repercussões para a sexualidade. Este artigo é
um estudo de abordagem qualitativa, em que foi utilizada a entrevista como técnica. As
entrevistas foram analisadas por meio da análise de conteúdo temática proposta por Bardin
(2004). As participantes da pesquisa foram mulheres que haviam sido submetidas à RM
atendidas em um ambulatório de cardiologia geral de um hospital público da cidade de
Salvador-Bahia, durante os anos de 2011-2012 na pesquisa original. Foram observados os
aspectos éticos e legais dispostos na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. A
objetivação e a ancoragem dessas mulheres se processam no sentimento da esperança que
desperta o sentimento de viver mais e consequentemente na oportunidade de realizar os
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sonhos antigos e/ou novos. Ficou perceptível nas representações das mulheres sentimento de
alívio por terem enfrentado a RM, superado o medo iminente da morte e aumentado a
expectativa da vida. Assim, as RS das mulheres mostram que é a fé que desperta a esperança e
contribui para a cura e o enfrentamento da RM.
Palavras-chaves: Representações sociais; Religião; Mulher; Revascularização do Miocárdio

Introdução
Ao longo da história da humanidade, as práticas religiosas, a religiosidade e a espiritualidade
têm despertado nos seres humanos a necessidade de ligar-se a uma divindade e
consequentemente a uma religião, como um modo de enfrentar as adversidades da vida e de
suportar/lutar contra males que afligem o corpo e alma, como no caso das doenças. Assim, ao
voltar-se para o divino e para o sobrenatural, as pessoas visam soluções e/ou respostas que
dêem sentido à vida.
Os indivíduos, principalmente os que sofrem de problemas saúde de ordem psíquicas,
emocionais e/ou físicas, buscam satisfazer de forma imediata suas necessidades por meio da
religiosidade, já que uma parcela dessa população é marginalizada e sofrem privações
econômico-sociais, o que torna compreensível o vínculo com o misticismo que envolvem as
religiões (PARKER, 1995). Por sua vez Giddens (2005) corrobora ao afirmar que “[...] as
pessoas, muitas vezes, recorrem à magia em situações adversas ou em caso de perigo” (p.
427).
O que se percebe é que alguns indivíduos buscam preencher o vazio de sua alma a partir do
desenvolvimento de sua espiritualidade, passando a crer em algo ou alguém que lhes dê
direção ou mostre um caminho norteado por símbolos e rituais que os leve a ter as suas
necessidades atendidas.
O estudo de fenômenos sociais, tais como, os desafios das mulheres que são submetidas à
revascularização do miocárdio, permitem compreender a partir da Teoria das Representações
Sociais (TRS), como a religião/religiosidade praticada por uma coletividade determina o
pensamento social e as auxiliam no enfrentamento deste fenômeno, em seu grupo de
pertencimento e na sociedade de um modo geral.
A TRS por sua importância na análise de aspectos psicosocioculturais que permeiam o
processo saúde/doença e as práticas sociais relativas ao mesmo, bem como, pelos atos de
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comunicação social e fenômenos coletivos, tem contribuído para a formação de condutas e de
normas que regem o pensamento social (AZEVEDO et al, 2006).
As religiões, como transmissoras de símbolos, de ideologias e formadoras de crenças em uma
cultura, favorece à construção de representações a partir do senso comum de um determinado
grupo acerca de um fenômeno (LEMOS, 2011), no caso deste estudo, os sistemas religiosos
contribuem para a construção simbólica das representações de mulheres sobre o suporte das
práticas religiosas no enfrentamento a revascularização do miocárdio.
Desse modo, o objetivo desse artigo é analisar a implicação do suporte religioso apreendido a
partir das representações sociais (RS) de mulheres submetidas à revascularização do
miocárdio sobre o seu corpo. Salientamos que para este artigo utilizamos o banco de dados da
tese: Representações Sociais de mulheres submetidas à revascularização do miocárdio
sobre seu corpo: repercussões para a sexualidade.

Referencial teórico
A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Esta pesquisa foi conduzida à luz da (TRS) por tratar-se da dimensão simbólica elaborada
pelas atrizes sociais (mulheres) nos espaços comunicacionais e por ser esta dimensão
determinante de suas atitudes nos aspectos afetivo, cognitivo e comportamental. A teoria
surge na no início dos anos 1960, com Moscovici, quando por meio da psicologia social,
estabelece uma ruptura com a visão dicotômica do positivismo, a partir do conceito de
representações coletivas de Durkheim (GOMES, 2010).
A TRS se ocupa de explorar e explicar o conhecimento elaborado socialmente, o
conhecimento do senso comum, por meio dos conteúdos cognitivos, simbólicos e afetivos que
têm o papel de orientar as condutas e comportamentos das pessoas no seu cotidiano. Assim,
com as RS é possível reconhecer os estereótipos, opiniões, crenças, valores e normas que
costumam orientar positiva ou negativamente as atitudes (CARVALHO, 2010).
Ao criar a Teoria das Representações Sociais, o saber do senso comum, Moscovici (2003)
também analisou a forma como as representações sociais se formam, concebendo dois
processos: a objetivação e a ancoragem. Essas etapas não são distintas ou hierarquizadas, mas
entrelaçadas e articuladas. Ancorar é denominar, classificar fenômenos desconhecidos, novos
para o senso comum. A objetivação consiste na cristalização de uma representação, em
reabsorver um excesso de significações, corporificar os pensamentos.
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Metodologia
Trata-se de um artigo decorrente de dados advindos do banco da Tese intitulada:
Representações Sociais de mulheres submetidas à revascularização do miocárdio sobre seu
corpo: repercussões para a sexualidade, de autoria da Drª Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues,
fundamentada na TRS a partir de um estudo de caso do tipo descritivo e analítico, com
abordagens qualitativa e quantitativa.
A coleta de dados ocorreu em um ambulatório de um hospital público e de referência em
cardiologia no estado da Bahia, sediado na cidade de Salvador, credenciado como HospitalEscola, que presta atendimento especializado aos usuários submetidos a cirurgias cardíacas.
Foram utilizadas nesse estudo multi-técnicas, dentre as quais a associação livre de palavras, a
entrevista semi-estruturada e o desenho-história com tema. A pesquisa foi desenvolvida com
base nas normas e diretrizes da pesquisa com seres humanos, estabelecidas pela Resolução
196/ 96, usando o protocolo de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos (BRASIL,
1996). A coleta de dados foi iniciada após a aprovação pelo comitê, conforme processo sob o
número 69/2011.
Para este artigo, consideramos a abordagem qualitativa, cuja técnica de coleta de dados
utilizada foi a entrevista semi-estruturada, as quais foram analisadas por meio da análise de
conteúdo temática (BARDIN, 2004). Contribuíram com a entrevista 07 (sete) mulheres dentre
as que participaram das demais técnicas na pesquisa original.

Resultados e Discussão
As religiões têm servido de refúgio para parte da população, que sem encontra desesperada e
aflita e buscam as respostas nas crenças religiosas. A esse raciocínio, associa-se o objetivo das
religiões populares nos centros urbanos, que é a sacralização da cura obtida por meio do
sobrenatural ou do suporte espiritual buscado por muito(a)s nas práticas da religiosidade para
o enfrentamento de doenças.
As mulheres entrevistadas acreditam que a cirurgia de revascularização do miocárdio
associada ao apoio religioso/espiritual lhes oportuniza um corpo mais saudável e com isso há
a possibilidade de viver mais, em condições melhores do que antes do procedimento. Nesse
sentido, alimentam expectativas positivas de uma vida melhor e mais duradoura, que as
motivam a planejar o futuro, como pode ser observado na fala da entrevistada a seguir:
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Ah, em mim mudou muita coisa, eu aprendi a ter paciência, buscar
mais a Deus também. Mudou minha vida toda, fiquei feliz, não sinto
mais falta de ar, caminho bem agora, só tenho que falar isso, o que eu
posso falar, fiquei bastante feliz, contente, porque agora eu vivo né?
Depois da cirurgia, eu vivo assim como se fosse uma vida renovada
(E. 6).

A objetivação de mulheres submetidas a RM sobre o seu corpo aponta que a cirurgia traz a
esperança de se viver mais e ter a oportunidade de realizar seus sonhos e objetivos, bem como
repensar o modo de viver a própria existência, possibilitando retomar ou construir novos
planos de realização pessoal. Nesse sentido, as mulheres deste estudo ancoram seus
pensamentos na palavra oportunidade, dada por Deus e pela cirurgia, intermediada pelos
profissionais de saúde. A fé em Deus fica evidente nas falas das informantes, assim como o
sentimento de esperança.

A vida lhe deu uma chance, Deus lhe deu para você pegar com toda a
garra, nada de querer ficar negativa. Sempre ficar para cima, ficar
forte (E. 2).

Deus me conforta e me dar forças para voltar à vida, assim como Ele
me deu a oportunidade de sobreviver a uma cirurgia, então
retornamos à vida, todos os momentos. É porque ali você quer
defender o seu coração, um órgão que depende de você para não ter
aborrecimento, não ter assim [...] passar raiva, porque ali o que você
viver, você vai transferir para o coração, então você tenta fugir,
evitar aquela maneira de ser aborrecida (E. 6).

A fé, a esperança e a crença evidenciadas nos discursos revelam que essas mulheres apegamse a Deus para suportar os momentos difíceis da vida, no caso em questão a cirurgia cardíaca
e suas consequências, e assim recorrem ao divino com o objetivo de encontrar forças e,
sobretudo, sobreviver sem complicações.
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No que concerne a concepção de uma vida com sentido, a saúde tem se apresentado como
uma necessidade absoluta, pois, o ser humano se enxerga como um ser para a vida, e a doença
aponta em direção a morte, portanto, em direção ao caos interior de cada ser; a religião vem
como um apoio para organizar esse caos (LEMOS, 2008, p. 54).
O medo, a preocupação e a tristeza levam ao apego a Deus, em razão da recuperação lenta e
das limitações, restrições e dores. Existe também uma relação adaptativa que pode manifestarse frente aos outros, exigindo-lhes a compreensão, o cuidado, o consolo e a ajuda. A ausência
do auxílio Divino, além de poder imobilizar a pessoa, pode causar ocorrências de danos ou
perdas maiores (MARTINS, 2004).
A busca pela religiosidade, representada pela figura de Deus, é marcada por promessas de
mudanças de comportamentos considerados prejudiciais à saúde, contudo a adesão a tais
mudanças depende de vários fatores, dentre eles a história de vida, as crenças, a
personalidade, o apoio familiar e de amigos, as expectativas sobre a vida e a maneira de
encarar a doença (RODRIGUES, 2008). Desse modo, as representações enquanto sentidos
atribuídos a um dado objeto mobilizam o sujeito, sua história, seus afetos, sua cultura e a sua
inserção social (MADEIRA, 2005) e contribuem para o processo de ancoragem e objetivação
na formação das RS sobre o apoio religioso no enfrentamento à RM sobre o corpo
recuperado.

Bom [...], por enquanto, eu continuo com melhoras. O que mudou foi
a vida para melhor, melhorou, minha saúde melhorou, porque desde
quando eu estava sentido falta de ar, a médica disse que era para eu
ter tido um infarto fulminante, mas graças a Deus, Ele me poupou do
infarto fulminante, então eu já estava me sentindo quase me arriando,
mas a cirurgia, primeiramente Deus, me levantou muito (E. 7).

As religiões contém práticas mágicas, que consistem em dispositivos técnicos, com uma
dimensão ritual, responsáveis por alimentar a fé do(a)s fiéis, e contém, em si mesmos, a
eficácia teurapêutica e/ou apoio para o enfrentamento das doenças; são nesses dispositivos
despertadores da fé que está a potência e a esperança para a cura e a vida.
A fé e a esperança de cura norteiam o inconsciente humano, pois este, desde a antiguidade
sempre lutou contra a morte, e ao
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[...] retrocedermos no tempo e no espaço e estudarmos culturas e
povos antigos, temos a impressão de que o ser humano sempre
abominou a morte e com ela a doença que faz lembrar que estamos
sujeitos a morrer. Essa abominação é compreensível, pois para o
inconsciente humano é inconcebível imaginar um fim real para sua
vida. Portanto, se a vida tiver um fim, este será sempre atribuído a
uma intervenção maligna fora do nosso alcance (KÜBLER-ROSS,
2000, pg. 6).

Na verdade o que se observa é que o homem em si, só preenche o vazio de sua alma quando
desenvolve a sua espiritualidade, passando a crer em algo ou alguém que lhes dê direção ou
mostre um caminho a partir de símbolos e rituais que o leve a fugir da morte, do desespero do
fim da vida e a viver o maior tempo possível.
Considerações finais
A escolha da Teoria das Representações Sociais permitiu explorar a complexidade do tema
suscitado, pois estudar o suporte que a religiosidade dá as mulheres após a realização da
revascularização do miocárdio, ainda é um tema pouco abordado, pois, muitos estudos
focados na pessoa com problema cardíaco privilegiam o caráter biológico e epidemiológico
da doença.
As RS e os fenômenos religiosos evidenciaram valores, crenças e práticas das mulheres
submetidas à RM no seu grupo de pertença social. O conhecimento já construído apresentado por elas sobre o corpo -, a contribuição dos aspectos das práticas religiosas e das
relações sociais formaram uma teia de informações que favoreceram o processo de
objetivação e ancoragem na criação das representações deste grupo de pertença.
O fenômeno religioso aparece no contexto histórico, como uma força que sustenta e embala o
imaginário e o inconsciente do ser humano. As manifestações religiosas contribuíram para a
formação de significados das representações, na amplitude do eu vazio e do medo da morte
das mulheres que passaram pela RM.
Ficou perceptível nas representações das mulheres o sentimento de alívio por terem
enfrentado a RM, superado o medo iminente da morte e aumentado a expectativa da vida.
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Portanto as representações sociais dessas mulheres, sobre o suporte religioso, reafirmam que a
esperança e a eficácia da cura se encontram na fé.
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Resumo
Este texto apresenta os resultados obtidos, mediante realização de uma investigação das
representações sociais de 120 universitários sobre o Ensino Religioso. Dado que a religião
vem atraindo a atenção do mundo ocidental e oriental, pois se encontra direta ou
indiretamente relacionado aos grandes problemas enfrentados pela humanidade e aos
questionamentos que ela levanta, essa pesquisa poderá colaborar para a compreensão do papel
e da função do Ensino Religioso na Educação. Tem como aporte teórico o estudo das
Representações Sociais de Serge Moscovici. Os dados coletados a partir das questões
fechadas foram submetidos a uma análise percentual e para a interpretação dos dados
coletados a partir das questões abertas fez-se uso da análise de conteúdo, que é um
procedimento utilizado para fazer inferências interpretativas a partir das características das
mensagens. A partir dos resultados obtidos conclui-se que o Ensino Religioso favorece a
construção de personalidades morais, uma vez que propicia o protagonismo dos estudantes, a
experiência, a discussão e o enfrentamento de conflitos de natureza sociomoral e a
clarificação de valores como o respeito, o diálogo, a solidariedade, a igualdade e a
participação. Em síntese, o estudo a partir do Ensino Religioso permite que a ação humana
torne-se carregada de significados e de interpretações estabelecidos e partilhados entre os
grupos humanos.
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS – ENSINO SUPERIOR – ENSINO RELIGIOSO –
ANÁLISE DE CONTEÚDO

Introdução
Este estudo parte do princípio de que a formação humana e retidão moral estão implicadas na
educação que, quando levada a sério, poderá ser um poderoso instrumento para ajudar na
solução de problemas morais e éticos ora observados em nossa sociedade.
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E como a sala de aula, portanto, se configura como um espaço privilegiado de reflexão e
mediações sobre limites e superações, isto implica a necessidade de se constituir vínculos
afetivos que favoreçam tal perspectiva, porque o que objetivamos é fruto de uma experiência,
na incansável busca de respostas para as questões existenciais.
A pesquisa que faz uma incursão sobre o Ensino Religioso tem como fundamento a teoria das
Representações Sociais, idealizada por Serge Moscovici (2012). O tópico Ensino Religioso no
contexto universitário é especialmente interessante de ser estudado sob a ótica das
representações sociais, pois a teoria foca a interação entre o individual e o coletivo. Essa
interação produz um novo conhecimento, ou uma nova síntese, que se caracteriza por ser um
saber popular a respeito de um determinado tema que é de interesse e de preocupação pública.
Desse modo, o Ensino Religioso se constitui numa questão que está diretamente ligada à vida,
e que vai se refletir no comportamento, no sentido que orienta a ética humana. Está garantido
na Constituição Federal, de 1988, que assegura: “O Ensino Religioso ocupa-se com a
educação integral do ser humano, com seus valores e suas aspirações mais profundas”.
A partir dessas considerações foi possível desenvolver essa pesquisa com universitários para
captar suas Representações Sociais sobre o Ensino Religioso e compreender as implicações
dessas representações em suas vivências sociais.

Objetivos
Identificar e analisar as representações sociais que os estudantes de uma Instituição de Ensino
Superior da cidade de São Paulo elaboram sobre o Ensino Religioso.
Investigar a contribuição que a disciplina de Ensino Religioso exerce sobre a vida cotidiana
desses universitários.

Referenciais teóricos
Essa pesquisa tem na Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici, seu principal
aporte teórico para nortear essa pesquisa, entendeu-se que ela explica muitos pontos que
permaneciam obscuros, permite verificar como se constituem os conhecimentos e, portanto,
possibilita que o processo seja organizado.
Sabe-se que as representações sociais são sempre o resultado de interação e comunicação e
elas adquirem sua forma e configuração específicas a qualquer momento, como uma
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consequência do equilíbrio específico desses processos de influência social. Moscovici define
representação social como
Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro,
estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas orientar-se em seu mundo
material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação
seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhe um código para
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua
história individual e social (2012, p. 21).
O autor enfatiza que as Representações Sociais, como teoria científica, são representações de
alguma coisa ou de alguém, Elas têm um conteúdo específico (Moscovici, 2012, p. 201).

Procedimentos metodólógicos
Participantes
Participaram da pesquisa 120 universitários de doze turmas dos cursos de Administração,
Enfermagem, Psicologia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sendo 30
alunos de cada um dos cursos relacionados acima, assim distribuídos: 10 alunos da turma de
ingressantes, 10 alunos da turma intermediária, ou seja, que cumpriram metade da matriz
curricular de cada um desses cursos e, por último, 10 alunos formandos, em 2013. Essa
distribuição foi adotada com o objetivo de fornecer um retrato mais fiel de cada curso
pesquisado. Os participantes têm idades variando entre 17 e 45 anos.
Os cursos foram escolhidos de cada uma das quatro áreas oferecidas por uma Instituição de
Ensino Superior, localizada na cidade de São Paulo: Administração – Ciências Sociais
Aplicadas; Enfermagem – Ciências da Saúde; Psicologia – Ciências Humanas e; Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Ciências Exatas. Dessa forma, entende-se que
essa amostragem pode muito bem representar a Instituição como um todo.

Instrumento
Para a coleta de dados, o pesquisador optou por trabalhar nesse processo com um questionário
com questões fechadas, a fim de caracterizar esses estudantes quanto a idade, sexo, estado
civil, religião, quando teve o primeiro contato com a disciplina de Ensino Religioso, se a
partir do Ensino Médio ou somente ao ingressar na graduação e como classificaria as aulas de
ER; e, com questões abertas, para captar suas representações sociais sobre a disciplina.
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Foi aplicado um mesmo questionário aos três grupos distintos: alunos ingressantes,
intermediários e concluintes.

Procedimentos de coleta de dados
O questionário foi aplicado em sala de aulas, por professores de diversas disciplinas, numa
mesma aula a alunos que voluntariamente se dispuseram a participar da pesquisa. Na ocasião,
cada participante preencheu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, na sequência,
respondeu ao questionário. Os dois documentos foram recolhidos de todos os participantes no
mesmo período letivo. Todos os participantes tiveram uma aula de 50 minutos para o
preenchimento dos documentos.

Procedimentos de análise de dados
Os dados coletados a partir das questões fechadas foram submetidos a uma análise percentual
e os dados coletados a partir das duas questões abertas foram submetidos à Análise de
Conteúdo, que é um procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo
da comunicação e tem como ponto de partida a mensagem (FRANCO, 2012, p. 23).
A Análise de Conteúdo é uma técnica que permite se fazer inferências a partir das mensagens
fornecidas pelos participantes. De acordo com Franco (2012, p. 24) a inferência é o
procedimento intermediário que vai permitir a passagem da descrição à interpretação.
Produzir inferências em Análise de Conteúdo tem um significado bastante explícito e
pressupõe comparação dos dados.
Com base no aspecto inferencial da análise de conteúdo, Bardin (2012, p. 42) discorre que,
atualmente, designa-se o termo como sendo:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.
Bardin (2012, p. 133) escrevendo sobre a importância da inferência no processo de análise
conteúdo, assim se expressa:
Teoricamente, pode remeter para ou apoiar-se nos elementos constitutivos do
mecanismo clássico da comunicação: por um lado, a mensagem (significado e
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código) e o seu suporte ou canal; por outro lado, o emissor e o receptor,
enquanto polos de inferência propriamente ditos.
As respostas dadas pelos participantes propiciaram a definição de indicadores e a posterior
formação de categorias de análise.
Categorias aqui entendidas como uma operação de classificação de elementos constitutivos de
um conjunto, por diferenciação, seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir
de critérios definidos (FRANCO, 2012, p. 59).

Resultados
As informações da tabela abaixo envolvem participantes dos quatro cursos pesquisados:
Administração, Enfermagem, Psicologia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.
SEXO

IDADE

ESTADO CIVIL

CURSOS

M

F

17-21

22-30

+30

SOLT

CAS

Administração

12

18

11

12

9

21

Enfermagem

4

26

17

9

4

26

Psicologia

2

28

16

11

3

25

4

Tec. em Análise

29

1

12

12

6

22

4

TOTAIS

47

73

56

44

20

94

39%

61%

45%

37%

18%

79%

%

RELIGIÃO

SEP

P

CATÓL

OUTROS

9

23

6

1

4

26

3

1

1

29

1

4

25

2

3

21

5

103

12

5

17%

4%

86%

10%

4%

Caracterização dos participantes. Explicação das legendas: SEXO (M=Masculino; F=Feminino); ESTADO
CIVIL (SOLT=Solteiro; CAS=Casado; SEP=Separado); RELIGIÂO (P=Protestante; CATOL=Católico:
OUTROS=Adepto de outra denominação).

Os dados que estão retratados no Quadro acima oportunizam várias análises. Excetuando-se o
Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, os demais cursos
(Administração, Enfermagem e Psicologia), o sexo feminino tem predominância na sala de
aula. Quanto à idade, os dados dão conta de que a maioria dos estudantes está na faixa que
compreende entre os 17 e 21 anos e uma minoria dos participantes (18%), vem fazer sua
graduação com idade acima dos 30 anos. No quesito Estado Civil, a maioria esmagadora,
45%, é constituída de estudantes solteiros, inferindo-se que ingressaram na universidade
recém-saídos do Ensino Médio. Sobre a Religião, há uma predominância de protestantes
(86%). Os católicos vêm em segundo lugar, representados por 10% dos participantes.
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A primeira questão aberta: “Como você vê a inclusão do Ensino Religioso na matriz do seu
Curso?”, pretendeu captar as representações sociais que os alunos têm dessa disciplina que
lhes é oferecida a cada semestre.
Dos participantes, 55% responderam que a disciplina fornece conteúdos para sua
aprendizagem sobre a religião. Respostas como “Oportunidade de conhecer mais sobre
Deus”, “Perfeito, aprendo mais sobre Deus” e “Sem Deus nada sou” demonstram essa
consciência dos alunos.
Para 65% dos pesquisados, a disciplina os colaca em contato com o Transcendente. Suas
representações apareceram na pesquisa através de frases como “Estou mais perto de Deus”,
“Para ter Deus em primeiro lugar”, “É o meu momento de reflexão com Deus” e “Essas aulas
me dão a oportunidade de comungar com o Divino”.
Entendem os participantes da pesquisa, 17,5%, que a disciplina incide sobre sua conduta. Eles
responderam que a disciplina os “Ajuda a entender o ser humano”, que “Ajuda a conviver
melhor com as pessoas” e que “Ele os bons princípios dos estudantes”.
Um número expressivo de participantes, 75%, declarou perceber a importância da inclusão da
disciplina na matriz de seus cursos. As respostas, naturalmente, se multiplicaram. Eis
algumas:

“Extremamente

importante”,

“Interessante”

“Excelente”,

“Fundamental”,

“Imprescindível” e “Essencial”. Essas respostas servem, inclusive, como incentivo para toda a
equipe de professores de Ensino Religioso.
A inclusão da disciplina da matriz curricular dos cursos, de acordo com 10% dos
participantes, reflete na satisfação das suas necessidades subjetivas e emocionais, o que fica
evidente em afirmações como: “Ajuda a vencer os medos e as dificuldades”, “Ajuda quanto a
tomada de decisões”. Para alguns estudantes, as aulas de Ensino Religioso se constituem em
momentos prazerosos, pois responderam que é uma “Maneira de descontrair o aluno”.
Com a segunda questão aberta: “Quais aspectos da sua vida você acha que o Ensino Religioso
mais vai impactar?” a pesquisa procurou verificar qual as representações sociais dos
participantes sobre a contribuição do Ensino Religioso nos vários âmbitos de suas vidas.
Um percentual expressivo, 67,5%, respondeu que a disciplina de Ensino Religioso exerce um
impacto muito forte no âmbito espiritual/religioso. A palavra Espiritual foi usada pela maioria
dos participantes. É possível fazer inferência de que a disciplina tem contribuído para o
desenvolvimento desse sentimento ou reforçado o sentimento já existente nos estudantes.
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Para uma parte dos pesquisados, 20%, os conteúdos de Ensino Religioso causam impacto no
aspecto moral. Palavras como “Ajuda a ter ética”, “Agir com lisura e honestidade”, “Os
exemplos dos personagens bíblicos me incentivam a ser honesto”, compuseram as respostas
dos participantes.
O Ensino Religioso, para 22,5% dos universitários, exerce impacto no aspecto profissional e
acadêmico. As respostas deles sugerem isso. Para os estudantes, os conteúdos ministrados em
sala lhes dão uma “Melhor visão de mundo”. Responderam, ainda, que a disciplina “Me
prepara para a vida”. Afirmaram ainda que a disciplina, como é apresentada, os “Torna
consciente das responsabilidades profissionais”.
Discussão
A aplicação da Teoria das Representações Sociais na elucidação das diferentes apropriações e
expressões conceituais sobre o Ensino Religioso por parte dos estudantes aponta para
diferentes representações. Assim, situando-se num espaço claramente definido pela pesquisa é
possível identificar a partir das respostas dadas, determinados conceitos, definições e
explicações daquilo que representa o Ensino Religioso.
Portanto, nas representações feitas pelos estudantes sobre o que é o Ensino Religioso
predomina uma compreensão voltada para o estudo sobre Deus, Respeito e Valores.
Nas representações presentes nos discursos dos participantes sobre o Ensino Religioso, notase a importância duma organização de pensamento comum que tem como resultado a boa
convivência entre o grupo que compõe o ambiente universitário. O discurso do estudante
reflete uma visão religiosa com base em valores morais e, portanto, como colaboradora na
construção de um ethos religioso e moral. Esse ethos fortemente enraizado na prática cristã
faz, inclusive, com que o universitário tenha um discurso de um Ensino Religioso sem
proselitismo, porém marcado fortemente por expressões do cristianismo.

Considerações finais
A análise das Representações Sociais dos universitários à luz da perspectiva teórica acerca do
Ensino Religioso permitiu vislumbrar algumas possibilidades de considerações finais.
O Ensino Religioso tende a contribuir na formação de uma pessoa para o respeito à
diversidade cultural, regional, religiosa e política. Pelo discurso dos participantes da pesquisa,
o Ensino Religioso tende a contribuir para que as pessoas adquiram cada vez mais autonomia
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racional, emocional e operacional, num aprendizado ao respeito, ao diálogo, à cooperação e à
convivência.
Em síntese, o estudo a partir do Ensino Religioso permite que a ação humana torne-se
carregada de significados e de interpretações estabelecidos e partilhados entre os grupos
humanos.
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CULTURA RELIGIOSA COMO CONHECIMENTO RELEVANTE NO
APRENDIZADO DO ENSINO FUNDAMENTAL AO ENSINO MÉDIO
PACHECO, Terezinha de Sousa – CIERS – Ed/FCC

Resumo
O estudo realizado com 82 alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio delineou um
retrato da necessidade de envolver a cultura religiosa no contexto escolar. Essa amostragem
suscitou a importância de discutir a relevância da cultura religiosa na formação do aluno e,
por conseguinte, a inclusão do ensino religioso como disciplina no programa curricular do
ensino médio. Os pontos abordados vão dos fundamentos legais aos argumentos referentes à
“cultura religiosa”, ao currículo escolar e ao desafio para a escola pública. A Teoria das
Representações Sociais defendida por Moscovici (2003) foi o aporte central dessa
investigação. A metodologia contou com três instrumentos de coleta de dados iniciado pelo
questionário indicando o perfil dos sujeitos – idade, gênero, curso, matéria. Em seguida, um
questionário que contempla três itens: a) Saber se a música ouvida é conhecida ou
desconhecida para os sujeitos; b) A aplicação do teste de associação livre de palavras (ALP),
constituído pela audição de uma música sacra cujo interesse foi de possibilitar a identificação
de conteúdos subjacentes e, assim, levantar significados sobre o entendimento do contexto
cultural religioso dos sujeitos. No primeiro momento da aplicação do teste, o pesquisador
solicitou dos sujeitos que escrevessem três palavras que viessem à mente ao ouvir o extrato da
obra musical. A que esses sujeitos associam a música de tema religioso? Esses dados foram
analisados pelo software Evoc (2000), desenvolvido por Vergès (1992); c) Saber e justificar
qual é a relação da audição da música sacra com a aula de Língua Portuguesa. Outro
instrumento metodológico solicitado aos sujeitos foi a produção de um desenho relacionado à
mesma música. Esses dados foram submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin
(1977). Esta análise pode identificar semelhanças e diferenças nas representações dos sujeitos.
Uma possível ancoragem pode ser identificada na medida em que a maioria dos sujeitos não
conseguiu estabelecer uma relação com o objeto cultural religioso enquanto herança cultural
da civilização ocidental, porém, contraindo uma relação com sua religião e religiosidade. A
expectativa é de alertar a relevância deste conhecimento e de seus ganhos no âmbito
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educacional considerando a dimensão desta cultura religiosa como indispensável na
compreensão do homem social que interage consigo, com o outro e com a natureza.
Palavras-chave: cultura religiosa; aprendizado escolar; representações sociais.

Introdução
A dimensão religiosa constitui parte do universo cultural do ser humano – o homo religiosus
(ELIADE, 2013, p.133). Esta realidade permite uma abertura na esfera educacional em nível
de discussão com a perspectiva do ensino religioso na escola pública. Por um lado, a inserção
da disciplina ensino religioso na legislação LDB 9394/96, Art. 33, contempla o ensino
fundamental I e II e, por outro, priva-se o ensino médio deste conhecimento que poderia
salvaguardar uma cultura que tem um papel fortemente marcado nas artes, na filosofia, na
literatura, na ciência. O objetivo aqui é colocar a importância da cultura religiosa como
aprendizado escolar em todas as etapas da formação que antecipam o curso universitário.
Concomitantemente, enfrentar os desafios a serem superados para sua efetivação no ensino
médio.
A proposta deste estudo é de natureza exploratória. Sua justificativa tem a origem no relato de
um professor de Língua Portuguesa do ensino médio:
Eu e meus discentes líamos um texto sobre os aforismos de Nietzsche.
A temática de nossa apostila de Língua Portuguesa era a música
erudita. Assim, o texto lido apresentava, sobretudo, aforismos que se
referiam a essa nobre área das faculdades humanas. Mozart,
Beethoven, Bach, Schubert! O belo artigo nos apresentava esses
nomes germânicos e um pouco de sua genialidade! O último foi
intrigante: primeiro, pela pronúncia; segundo, por uma de suas
composições mais famosas, a qual fiz questão de relembrar aos
alunos.
– Senhores, tenho certeza de que vocês conhecem esta composição
que vou colocar!
Conectei, pois, o meu celular à minha caixa de som, apertei o play e a
música começou trazer ares elevados àquela sala de aula, àqueles
alunos, a mim!
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– Já deu, né, professor? – indagou um aluno. A música mal havia
começado.
–

Senhores, vamos esperar a parte mais conhecida! Essa obra é

belíssima!
– Ah! É Ave Maria! – reconheceu um aluno.
– É! É uma música religiosa, mas eu não sou católica. – prosseguiu
uma aluna.
– Senhores, acima de ser religiosa, é artística! Pertence ao movimento
romântico austríaco!
Que imagens e representações de cultura religiosa esses alunos possuem e revelam em sua
experiência escolar?
Cabe, então, compreender que, ao longo dos séculos, a religião católica assumiu o comando
do ensino religioso na escola pública brasileira. E, com a primeira Carta Magna Republicana
(1891) caracterizando a laicidade como fundamento na separação entre Estado e Igreja,
iniciou-se um lento processo de desarticulação deste formato de ensino que, ainda hoje,
produz interpretações catequéticas para este aprendizado.
O que é considerado um avanço sobre este ensino no cenário atual da educação é a visão
antropológica adotada para a apropriação dos conteúdos nesta disciplina. O fato religioso
passa a ser conhecido de uma forma neutra em relação às religiões e, por isso, a interação
cultural religiosa com as demais culturas assume um caráter comprometido com a
interdisciplinaridade e com a diversidade religiosa. Certo é, que ajustes à estrutura
organizacional do currículo, à performance do professor de ensino religioso em sua concepção
pedagógica, epistemológica e metodológica, precisam ser tematizados e realizados. Há uma
orientação oferecida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso –
PCNER (FONAPER, 1997) em disponíveis eixos de estudo - culturas, religiões, textos
sagrados, teologias, ritos que concorrem para a valorização de uma cultura da alteridade.
Porém, o sistema educacional em suas conexões com a gestão desta disciplina revela que não
há consenso em nível nacional, estadual e local.
Segundo Junqueira (2010), isto ocorre porque a identidade desta disciplina ainda está em
construção. Um balanço das dissertações e teses sobre esse ensino observou-se que até o ano
de 1994 foram elaboradas apenas treze dissertações e, que após a LDB 9394/96 o número
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subiu para 116 dissertações e 20 teses. Só no estado de São Paulo, foram 37 dissertações e
cinco teses. O autor, (2010, p.252) afirma que há uma grande distância entre a situação atual e
a esperada em relação ao status do Ensino Religioso como programa curricular. Para ele, esta
expectativa só se efetivaria quando aprofundada por um processo crítico, reflexivo e coletivo,
o que poderia conquistar uma identidade para o Ensino Religioso com definição clara no meio
educacional.
A pergunta principal, neste estudo, busca saber que consequências produzem a ausência do
ensino religioso como disciplina no Ensino Médio?

Metodologia
Esta pesquisa tem como recorte uma aula de Língua Portuguesa expositivo-dialogada com
intervenções musicais. Um dos objetivos dessa aula foi interpretar e compreender o texto
“Notas de leitura: a música antiga e a nova segundo Nietzsche”, de João Marcos Coelho. Para
tanto, os procedimentos se deram em três etapas: ler o texto “Notas de leitura: a música antiga
e a nova segundo Nietzsche”; desenvolver o tema transversal da unidade de trabalho: música
clássica ou erudita; mostrar pequenos trechos de músicas eruditas famosas de autores citados
no texto: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert e Bizet (compositores); John Eliot Gradner
(maestro) e Glen Gould (pianista e intérprete). Retomar a importância da música para o
trabalho na área de Linguagens, códigos e suas tecnologias.
Especificamente, este trabalho teve o foco na audição de um trecho da música sacra “Ave
Maria” de Schubert. Foram envolvidos 82 alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio,
de uma escola particular da Baixada Santista - São Vicente/SP.
Assim, por tratar-se de analisar as respresentações desses sujeitos (82 alunos), atrelou-se à
questão pesquisada o estudo das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003). É nas relações
sociais que o homem constrói suas concepções e representações que, segundo Moscovici
(2003, p.183), elas são aderidas publicamente. Esse conceito de representação social nos
ajuda a compreender a ligação entre a representação social e a formação cultural religiosa dos
alunos que participaram da pesquisa.
A metodologia contou com três instrumentos de coleta de dados iniciado pelo questionário
indicando o perfil dos sujeitos – idade, gênero, curso, matéria. Em seguida, um questionário
que contempla três itens: - a) Saber se a música ouvida é conhecida ou desconhecida para os
sujeitos; b) A aplicação do teste de associação livre de palavras (ALP), constituído pela
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audição de uma música sacra cujo interesse foi de possibilitar a identificação de conteúdos
subjacentes e, assim, levantar significados sobre o entendimento do contexto cultural religioso
dos sujeitos. No primeiro momento da aplicação do teste, o pesquisador solicitou dos sujeitos
que escrevessem três palavras que viessem à mente ao ouvir o extrato da obra musical. Essas
palavras se constituiram em campo semântico de análise no qual delas buscou-se extrair o que
esses sujeitos pensam a respeito da música sacra que ouviram na sala de aula. A que esses
sujeitos associam a música de tema religioso? Esses dados foram analisados pelo software
Evoc (2000), desenvolvido por Vergès (1992); c) Saber e justificar qual é a relação da audição
da música sacra com a aula de Língua Portuguesa.
Outro instrumento metodológico solicitado aos sujeitos foi a produção de um desenho
relacionado à mesma música. Esses dados foram submetidos à análise de conteúdo proposta
por Bardin (1977). Esta análise pode identificar semelhanças e diferenças nas representações
dos sujeitos.

Resultados
Com relação ao perfil dos sujeitos à variável idade e curso, a maior parte encontra-se entre 15
e 17 anos de idade e 54 desses cursam o segundo ano, enquanto 26, o terceiro ano do Ensino
Médio.
Com relação ao questionário, o primeiro item revela que poucos sujeitos tiveram algum
contato com a música escolhida para a audição.
Sobre o teste “associação livre de palavras – ALP” observou-se que os sujeitos, em sua
maioria, demostraram um compartilhamento em relação à música sacra ao evocar as palavras
“IGREJA” e “PAZ” as quais foram as mais escritas no primeiro momento, seguidas das
palavras “FÉ”, “RELIGIÃO”, “MORTE”. Isto mostra que pode existir uma relação direta da
música com a vida pessoal, cotidiana desses sujeitos na questão da religiosidade, da religião,
da fé. As palavras: “ANTIGA”, “GRECIA”, “IDADE MÉDIA” e “CLÁSSICO” apareceram
uma única vez, no primeiro momento. Possivelmente, um grupo muito restrito dos sujeitos
relacionou a música ouvida como cultura religiosa. Provavelmente, houve uma interação mais
objetiva com a proposta desenvolvida pelo professor nesta aula de Língua Portuguesa.
Sobre o “teste projetivo dos desenhos”, é possível perceber um quadro de similaridade em
relação ao teste “associação livre de palavras – ALP” no que tange a religiosidade, o ambiente
pessoal religioso, pois o desenho “CRUZ” apareceu por 46 sujeitos e o desenho “IGREJA”
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por 32 sujeitos. É necessário esclarecer que o desenho “CRUZ” foi feito isoladamente por
nove sujeitos enquanto o desenho “IGREJA” por 26 dos sujeitos. Isto quer dizer que os
desenhos “CRUZ” e “IGREJA” em grande parte, foram feitos pelos mesmos sujeitos. Esta
disposição em grau de relevância, para a figura cruz, pode indicar uma associação da música
sacra à religião cristã, à fé católica. E, para a figura igreja, pode indicar uma associação da
música sacra ao lugar de encontro religioso.

Considerações finais
A pesquisa, nos limites de seu caráter exploratório, mostrou pelos seus resultados que a
maioria dos alunos tem dificuldade em estabelecer uma relação com o objeto cultural
religioso - a música sacra. As representações manifestas, pela análise semântica das palavras
mais frequentes que vieram à mente dos sujeitos, informam uma relação com sua religião e
religiosidade. Uma possível ancoragem dessas representações pode estar presente no
paradigma histórico desse ensino no Brasil.
O que se constata é que a ausência deste conteúdo cultural religioso no Ensino Médio, no
enfoque antropológico como demanda o modelo atual, pode produzir uma espécie de
analfabetismo religioso que facilita a manipulação da consciência religiosa. As experiências
com as diferentes dimensões culturais empobrecem quando não se constrói vínculos com a
dimensão cultural religiosa. A não apropriação desses conteúdos, por vezes, repercute em
atitudes de vulnerabilidade diante da mídia e nas relações sociais.
Para Regis Debray (2002), este ensino pode acrescentar um discernimento no reconhecimento
de uma linguagem própria, no acesso às inúmeras obras do patrimônio da humanidade e,
também, no papel que a religião desempenha no mundo contemporâneo. O entendimento é
que esses elementos podem despertar no aluno uma visão crítica que promova sua atuação
como cidadão.
Portanto, o grande desafio da escola pública é por um lado fortalecer a identidade do ensino
religioso no ensino fundamental I e II e, por outro, incentivar a inclusão desse ensino como
disciplina no programa curricular do ensino médio. Desse modo, considerando o conjunto de
exigências que o sistema educacional impõe para a implantação de uma disciplina, o aluno
com esse ensino ao longo da educação básica contará com uma formação integral capaz de
gerar coerência no seu diálogo entre o aprendizado e o entorno.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A RELIGIÃO

WERNECK, Vera Rudge - Universidade Católica de Petrópolis

Resumo
A comunicação tem por objetivo, conhecer as representações sociais que estudantes da
Universidade Católica de Petrópolis em 2013 fizeram sobre o seu ensino de religião. Como
fundamentação teórica toma a Teoria das Representações Sociais especialmente no pensar de
S. Moscovici. Como metodologia de pesquisa iniciou com uma investigação quantitativa, a
partir da categorização das respostas obtidas, pela aplicação de questionário a 50 estudantes
para, em seguida, proceder à análise dos conteúdos desses dados, numa pespectiva qualitativa.
O resultado mostrou um equilíbrio nas respostas e a necessidade de maior conscientização
sobre os pontos de vista da instituição e o dos estudantes.
Palavras-chave: Ensino; religião; representações sociais e universidade

Introdução
Há questões humanas que motivam a razão incitam à pesquisa, à construção de hipóteses e de
teorias, levam à ciência e mesmo à tecnologia. Outras que, não apenas motivam a busca pelo
conhecimento, mas que ainda mobilizam para a ação. São questões que afetam não somente a
razão mas especialmente a sensibilidade e a vontade constituindo-se como valores para o
sujeito.
A religião é uma dessas questões que não limita-se a motivar o conhecimento, ao plano do
saber, mas que apresenta-se como valor ou como contravalor mobilizando o querer e o agir
humanos. Raramente apresenta-se como algo neutro e indiferente para o homem.
Afirma Joule que “a influência está no coração da vida social, ela começa desde que dois
indivíduos estão em presença e nas modificações de opiniões ou de comportamentos algumas
vezes radicais” 2000 p. 232. Essas influências que começam na infância são feitas de modo
espontâneo sem qualquer fundamentação teórica.
O Conhecimento superficial da religião pode levar ao fanatismo, à aceitação cega e, por
vezes, irracional de um conteúdo pouco compreendido e pouco explicitado ou à sua negação
sem maiores motivos, como algo falso e prejudicial.
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Essa realidade pode justificar o ensino sistemático das doutrinas religiosas. O aprendizado
mais fiel e correto das religiões ajudaria à superação do preconceito permitindo
posicionamentos mais livres e conscientes.
Considerando-se a grande dificuldade de conhecimento mais aprofundado sem aprendizagem
sistemática, torna-se importante para a melhor compreensão do processo do ensino de
religião, pesquisar as representações sociais que dela tem os vários grupos sociais nos
diversos espaços e tempos históricos. Sendo essa uma tarefa excessivamente vasta, vai-se aqui
limitar a pesquisa a estudantes da Universidade Católica de Petrópolis – RJ de diversas
faculdades no ano de 2013.
A pesquisa tem por objeto a representação social do ensino de religião e por objetivo,
conhecer as representações sociais que dele fizeram estudantes da Universidade Católica de
Petrópolis em 2013. Para esse fim, solicitou-se a 50 estudantes que respondessem à seguinte
questão: o que pensa sobre o ensino de religião na Universidade?
Acreditou-se ser a Teoria das Representações Sociais o referencial teórico mais adequado
para o conhecimento dessa questão.

A fundamentação téorica
Considerou-se adequada para a compreensão da visão de senso comum manifestada nas falas
dos estudantes pesquisados, a Teoria das Representações Sociais.
De modo geral, esses estudantes não possuem um maior conhecimento teórico e doutrinário
que justifique seu pensamento sobre a religião e sobre o seu ensino. Suas falas expressam o
senso comum, a tradição, os costumes. Afirma Sandra Jochelovitch: “a luta entre psiqué e
logos que, na verdade constitui ambos, foi amplamente obscurecida pela consolidação gradual
de uma noção da cognição como processamento de informação, uma forma de saber
concebida como racionalidade “pura” centrada no logos enquanto correspondência perfeita
entre o conhecimento e a realidade do mundo”. 2008 p. 20. A grande contribuição da Teoria
das Representações Sociais concentra-se, no fato de considerar o aspecto da psiqué, do saber
proveniente da imaginário, do saber proveniente não do conhecimento do real como ele é mas
da interpretação que dele se faz.
O fato de focalizar a interpretação da realidade, a representação que dela faz a sociedade não
implica em relativismo como a negação da possibilidade do conhecimento objetivo mas, no
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reconhecimento da sua relatividade pelo ponto de vista do sujeito e pela interferência da sua
subjetividade.
Afirma novamente a autora citada: “as representações sociais se referem tanto a uma teoria
como a um fenômeno. Elas são uma teoria que oferece um conjunto de conceitos articulados
que buscam explicar como os saberes sociais são produzidos e transformados em processos de
comunicação e de interação social”. 2008 p. 87. O modo de compreender a religião e o seu
ensino expressa um fenômeno, um acontecimento que deve ser explicado e compreendido
como um saber social que interfere nos processos de comunicação e de interação nos grupos
sociais em foco.
Moscovici entende as representações sociais como “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”. 2003 p. 49 e continua ainda: “as representações
sociais restauram a consciência coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e
acontecimentos de tal modo que eles se tornam acessíveis a qualquer um e coincidem com
nossos interesses imediatos”. 2003 p. 52.
Esse é o prisma segundo o qual devem ser analisados os dados colhidos na pesquisa. O ensino
de religião vai ser entendido a partir do senso comum e com os interesses imediatos dos seus
sujeitos. As representações sociais expressam uma interpretação do fato, um modo de ver que
“cria” a realidade.
Novamente afirma Moscovici: “A teoria das representações sociais, por outro lado, 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”. 2003 p. 79. Indivíduos
oriundos de diferentes grupos sociais freqüentando faculdades diversas reagiram diante de um
mesmo fenômeno: o ensino de religião, criando uma nova realidade.
Moscovici 2003 p.33 registra ainda o fato de apresentarem as representações sociais uma
natureza convencional e prescritiva constituindo como que uma atmosfera, um ambiente
social e cultural que pode favorecer ou dificultar a pretensão do projeto político-pedagógico
da instituição. As representações sociais dos estudantes constituem uma convenção de caráter
prescritivo que de certo modo vai pressionar todo o meio estudantil facilitando ou
dificultando o cumprimento das metas propostas pelos dirigentes das instituições. Por serem
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prescritivas, as representações sociais impõem-se com uma força quase irresistível no seu
meio social.
Voltando a Moscovici, lê-se: “pessoas e grupos criam representações no decurso da
comunicação e da cooperação. Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo
isoladamente. Uma vez criadas, elas adquirem vida própria, circulam, se encontram, se atraem
e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações morrem”. 2003 p. 41.
Como ocorre esse nascimento e essa morte? Quais os fatores que concorrem para elas, são
perguntas fundamentais para os que se propõem a ensinar, a transmitir determinado conteúdo
que pode ser bem aceito ou rejeitado conforme as representações do grupo social focalizado.
Não se trata portanto de razões lógicas intelectualmente compreensíveis mas de um modo de
ver e de interpretar que se constitui num novo modelo de conhecimento.
As representações sociais manifestam-se em dois mecanismos que se mostraram muito
presentes na pesquisa desenvolvida: a ancoragem e a objetivação.
A ancoragem, diz Moscovici, “é 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 nos pensamos ser apropriada”. “No momento em que determinado objeto ou
idéia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa categoria e é
reajustado para que se enquadre nela”. 1003 p. 61. “Ancorar é classificar, é das nome a
alguma coisa”. 2003 p.61.
Está-se exatamente diante da questão que motivou essa pesquisa: como os estudantes da
Universidade Católica de Petrópolis classificam o ensino de religião?
Esta classificação não é feita de modo objetivo mas seu objeto é reajustado para que se
enquadre em paradigmas anteriormente estabelecidos como diz a teoria.
Considerando que, segundo Moscovici, “a neutralidade é proibida, pela lógica mesma do
sistema, onde cada objeto e ser devem possuir um determinado lugar em uma clara escala
hierárquica”. 2003 p. 62, os estudantes vão classificar atribuindo um valor positivo ou
negativo à prática do ensino de religião promovido pela universidade. É esse o objetivo da
pesquisa: conhecer essa interpretação de um procedimento, a representação social desse
ensino específico.
O segundo mecanismo é o da objetivação. “Objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma
idéia ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem”. 2003 p.72
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Por conta da natureza da pesquisa e do universo pesquisado não aparecem as imagens e os
ícones com tanta clareza. O pensamento dos universitários sobre a questão manifesta-se mais
por palavras e categorizações do que por objetivações expressivas . Segundo Moscovici, “nem
todas as palavras que constituem esse estoque podem ser ligadas a imagens seja porque não
existem imagens suficientes facilmente acessíveis, sejs porque as imagens são lembradas
como tabus”. 2003 p. 72.
Essas colocações permitiram tomar a Teoria das Representações Sociais como referencial
teórico para a pesquisa realizada.

Metodologia adotada
A pesquisa realizou-se na Universidade Católica de Petrópolis – RJ, instituição particular,
sem fins lucrativos, pertencente à Mitra Diocesana do Município. A Universidade foi fundada
há mais de 60 anos sendo constituída por inúmeras faculdades, 3 programas de mestrado e um
de doutorado.
Por caracterizar-se como uma instituição confissional, a Universidade mantém em todos os
currículos de suas faculdades cursos sobre os vários aspectos do Cristianismo Católico, com o
objetivo de difundir o conhecimento sobre o Cristianismo Católico, razão de ser da
instituição, e de reafirmar a sua identidade.
Sendo os cursos ministrados como conhecimento sobre uma área do saber e não como prática
de proselitismo, são remunerados como qualquer outra disciplina obrigatória.
Essa obrigatoriedade do aprendizado sobre o Cristianismo, numa instituição particular e
confissional, é entendida de diversos modos pelos seus alunos revelando interpretações
imaginárias que vão dar origem à diferentes representações sociais.
A pesquisa foi realizada nos espaços da U.C.P. nos meses de outubro e novembro de 2013.
Os alunos foram contatados de modo aleatório, em horários e lugares variados da instituição,
fora da situação de classe e de aula.
O universo pesquisado distribuiu-se entre as seguintes faculdades;
Marketing – 1
Pedagogia – 2
Arquitetura – 1
Direito – 8
Filosofia – 1
2421

Psicologia – 21
Engenharia – 11
O questionário anônimo perguntava a idade, o sexo, a faculdade e constava apenas de uma
pergunta sobre o ensino de religião na U.C.P.
Visou-se, de início uma investigação quantitativa a partir da categorização das respostas e
posteriormente uma análise do conteúdo das mesmas numa perspectiva qualitativa.
Os questionários, no momento da análise dos resultados foram numerados de 1 a 50 e em
seguida iniciou-se o processo de categorização pela semelhança das respostas.
A resposta mais freqüente, (11 em 50) foi a que focalizava a diversidade religiosa como
argumento contra o ensino de uma única religião, pedindo que fossem contempladas também
outras modalidades.
Em segundo lugar, (10 em 50), vieram as respostas defendendo o ensino de religião como
optativo.
Em terceiro lugar (9 em 50),

as respostas que consideraram o ensino de religião da

Universidade como desnecessário.
Em quarto lugar, com o mesmo número de respostas, (7 em 50), dois tipos de respostas que
de certo modo se complementam: as que admitem o ensino de religião como uma exigência
válida pela identidade da universidade e, com o mesmo número de respostas, as que
consideram importante mas mal aplicado.
Finalmente, (6 em 50) as respostas que o consideram necessário para o desenvolvimento do
senso crítico.
Outras com percentual pouco significativo, falam em imposição, alienação, manipulação,
excesso de créditos, obstáculo ao conhecimento acadêmico e no custo.
Pode-se perceber que em 50 respostas, 30 condenaram o ensino de religião na U.C.P. 20 o
admitiram como válido ou seja: 60% contra 40% a favor.

Discussão
A observação das respostas obtidas permite algumas considerações sobre as representações
sociais dos estudantes investigados: 60% deles:
- não consideram a religião como um valor. Como algo que mereça ser conhecido nem como
um valor que vá preencher uma necessidade humana, nem como um fenômeno cultural.
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- não reconheceram o direito de uma universidade confissional resguardar sua identidade
promovendo o conhecimento da doutrina que justifica a sua existência.
- não contemplaram a opção livre que faz o estudante ao escolher a universidade que vai
freqüentar.
- não perceberam a diferença entre o conhecimento de um fenômeno e a prática do
proselitismo.
40% deles:
- reconheceram a identidade da Universidade e admitiram o seu direito de promover o
conhecimento da religião que justifica a sua existência.
- fizeram crítica ao modo como esse ensino é realizado.
- viram a religião não como uma doutrina a ser aceita por fé, não como um conteúdo a ser
conhecido pela razão, mas como uma prática de aprimoramento da personalidade.
Afirma Moscovici que: “diz-se há longo tempo, que nosso pensamento sobretudo nosso
pensamento social, tende a conservar suas aquisições, a preservar os conhecimentos, as
normas, as crenças e as explicações que já existem. Por meio de nossos exemplos nós
constatamos que a primeira informação recebida é quase sempre a mais eficaz ...” 2000 p. 228
O aluno da Universidade é um indivíduo adulto que nela ingressa com conhecimentos,
normas, crenças e explicações anteriormente adquiridos frequentemente como preconceitos
ou seja sem justificativas lógicas. Recebem então com dificuldade, saberes que se apresentam
como valores e não como conteúdos científicos e tecnológicos. Talvez essa possa ser uma das
causas da opisição ao aprendizado de um conteúdo de religião.
Chama a atenção a aparente contradição entre o entendimento do ensino de religião na
Universidade como tentativa e proselitismo e ao mesmo tempo a crítica pela cobrança de
pagamentos pelos créditos a ele correspondentes.
Talvez a Universidade não deixe claro que a cobrança de remuneração é feita exatamente por
esse ensino não visar proselitismo mas sim a transmissão de um saber que teve grande
influencia na cultura ocidental.

Considerações finais
Com freqüência encontram-se condenações ao ensino de religião partindo da oposição entre
fé e razão e da laicidade do Estado. Confundem-se as noções de pluralismo de concepções
religiosas com a de ateísmo que é apenas uma delas. Afirma Vargas Llosa: “o laicismo não é
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contrérario à religião: é contrário à transformação da religião em obstáculo para o exercício da
liberdade e em ameaça ao pluralismo e à diversidade

que caracterizam as sociedades

abertas.” 2013 p. 160.
Ao que parece tanto a Universidade teria o direito de exigir o conhecimento da religião que
caracteriza a sua identidade quanto o aluno de ser ou não religioso. O simples aprendizado de
um conteúdo aumenta o saber mas, por si só, não converte à nenhuma religião.
A questão parece então deslocar-se para o modo pelo qual é feito esse ensino.
De inúmeros modos pode ser feito o ensino de religião: simplesmente como um despertar para
a espiritualidade sem distinção de denominação religiosa; como transmissão de uma
determinada religião, ou seja como catequese; como prática cultural, costumes e tradições;
como história das religiões; como apresentação das diversas modalidades de expressão da
religiosidade, como ética entre outras.
Sendo todas elas válidas sob algum ponto de vista, vai se necessário, da parte da instituição,
uma opção consciente e justificada do método a ser utilizado.
O despertar para a instância espiritual pode ter o mérito de humanizar, de elevar os interesses
do simplesmente material para outros níveis do conhecimento sem, no entanto, oferecer
maiores subsídios para as questões existenciais. Pela falta de objetividade, sustenta-se com
dificuldade e pela ignorância dos conteúdos leva facilmente a crendices e a confusões com
tradições culturais não satisfazendo as exigências do nível acadêmico.
Uma segunda modalidade, vai introduzir a espiritualidade pela transmissão de uma
determinada visão religiosa. Nesse caso, já é feita uma opção que levaria ao sentimento de
“pertencimento” a uma determinada comunidade, já se constituiria uma identidade.
Como história das religiões, o ensino torna-se intelectualizado como um conteúdo a ser
aprendido pela razão perdendo as características da religião propriamente dita.
A apresentação dos conteúdos das diversas doutrinas como um mostruário do fenômeno
religioso, além do superficialismo vai levar à racionalização dificultando a vivência da
espiritualidade que caracteriza a religiosidade.
Pode ainda entender-se o ensino de religião como fundamentação da ética.
Não faz parte de objetivo da pesquisa a análise das modalidades de ensino religioso. A
digressão visa apenas refletir sobre os dois pontos de vista: o da instituição e o dos estudantes
ambos justificáveis.
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Pode-se por fim perceber a dificuldade de comunicação entre as duas partes e a necessidade
de maior diálogo e de explicações que facilitem o entendimento entre a instituição e os
estudantes.
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ROUNDE TABLE: BE BEAUTIFUL! SOCIAL REPRESENTATIONS OF BEAUTY
AND AESTHETIC SURGERY IN YOUNG PEOPLE FROM THREE EUROPEAN
COUNTRIES, BRAZIL AND CHINA

ROSA, Annamaria Silvana de - Sapienza University of Rome

Resum
We present key results from a wider research program on the interrelated social
representations of beauty and aesthetic surgery in 948 university students in Arts, Information
Technology and Sports from EU countries (Italy, Spain, Romania), Brazil and China. The
data - explored through multi-step cross-analyses - are based on a multi-method research plan,
inspired by the “modeling approach” to S.R. (de Rosa, 2013), including: a) “Associative
Network”, using “Female/Male Beauty “ and “aesthetic surgery” as inductive words; b)
Involvement Level scale; c) Self –Attractiveness Scale; d) Self Identification Conceptual
Network.
The results highlight cultural sharing and differences in the interrelated social representations
of beauty and aesthetic surgery in terms of values systems, contents, attitudinal, emotional
and experiential dimensions in geo-cultural contexts, where body culture and the diffusion of
the aesthetic surgery shape various meanings and social practices.
Keywords: Beauty, Aesthetic Surgery, modeling approach, social representations
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE BELEZA E CIRURGIA ESTÉTICA DE
UNIVERSITÁRIOS NO BRASIL

CAMARGO, Brigido Vizeu - UFSC
VILAS BÔAS, Luana M. S. - UFSC
ROSA, Annamaria Silvana de - Sapienza University of Rome

Resumo
O objetivo desse estudo foi identificar as representações sociais de homens e mulheres com
diferentes formações acadêmicas a respeito de beleza e da cirurgia estética. Trata-se de um
estudo de natureza descritiva e comparativa, participaram 120 universitários dos cursos de
Educação Física, Artes e Exatas, distribuídos de modo equivalente entre homens e mulheres.
A teoria das representações sociais oferece possibilidade para a compreensão da natureza do
conhecimento e práticas voltados aos objetos sociais. O estudo é parte de um projeto mais
amplo, transcultural, e preserva as mesmas características do instrumento de coleta de dados.
Os resultados apresentados foram obtidos pela aplicação de um questionário envolvendo:
redes associativas sobre beleza masculina, feminina e cirurgia estética; escala de implicação
pessoal em relação à cirurgia estética; escala de percepção da própria atratividade; escala de
auto-identificação a termos comumente associados ao corpo e a beleza. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva e relacional, e análise textual. Os resultados
destacam diferenças nas representações entre os grupos em relação aos objetos sociais, beleza
e cirurgia estética em termos de conteúdos, avaliações e dimensões sócio-psicológicas. Eles
também mostram evidências das variáveis influentes em termos de sexo e formação dos
participantes, conforme sua maior familiaridade com o corpo.
Palavras-chave: Beleza Masculina; Beleza Feminina; Cirurgia Estética; Representações
Sociais.

Introdução
O presente estudo insere-se no âmbito de um projeto internacional, coordenado pela Prof.
Dra. Annamaria De Rosa, da Universidade de Roma (La Sapienza) (de Rosa, A.S., Holman,
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A. 2011). Utiliza-se da teoria das representações sociais (Moscovici, 1981 e 2012; Jodelet,
1989 e 1994; Abric, 2003), que contribui para a compreensão do pensamento social e
comportamentos relacionados às práticas corporais, ao esclarecer o papel do conhecimento
compartilhado pelos indivíduos nas concepções sobre beleza e cirurgia estética.
O objetivo desse estudo foi identificar as representações sociais de homens e mulheres com
diferentes formações acadêmicas a respeito de beleza e da cirurgia estética. Esta pesquisa
também inclui o conceito de implicação pessoal (Flament & Rouquette, 2003), utilizando uma
de suas dimensões, a identificação pessoal, delimitada pela proximidade entre o sujeito e
objeto (Gruev-Vintila, 2005). A contribuição dessa dimensão conceitual na formação das
representações sociais se dá a partir da relação que os cursos universitários estabelecem com o
corpo, na formação das representações sociais. O curso de Artes enfatiza o corpo na sua
relação com a estética; o curso de Educação Física o relaciona com a saúde e o esporte; e os
cursos de Ciências Exatas não tem o objeto “corpo” tão presente em sua formação. Sob essa
perspectiva, pensa-se que as diferenças existentes entre as formações acadêmicas pesquisadas
possam influenciar na maneira como as pessoas lidam e se relacionam com seus corpos.
Outra variável importante é o gênero. Estudos anteriores mostram diferenças acentuadas tanto
na imagem corporal, quanto nas representações de corpo e de cirurgia estética, entre mulheres
e homens (Camargo, Goetz, Barbara & Justo, 2007; Camargo, Justo & Jodelet, 2010). O
estudo das representações sociais da beleza e cirurgia estética indica predisposições quanto às
práticas de modificações corporais, para melhoria na imagem dos indivíduos nos grupos
pesquisados (Camargo, Justo & Jodelet, 2010).

Método
Trata-se de um estudo de natureza descritiva e comparativa, com delineamento transversal,
com a participação de 120 universitários dos cursos de Educação Física, Artes e Exatas,
distribuídas de modo equivalente entre homens e mulheres. Os resultados apresentados aqui
envolveram as seguintes partes do questionário aplicado: a) redes associativas; b) escala de
implicação pessoal em relação à cirurgia estética; c) escala de percepção da própria
atratividade; d) escala de auto-identificação a termos comumente associados ao corpo e a
beleza.
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Os dados referentes à caracterização dos participantes e as partes b, c e d foram analisadas por
meio de estatística descritiva (média, desvio padrão, distribuição de frequências) e estatística
relacional, comparação de médias (teste do Qui-quadrado, Teste-t de Student e ANOVA),
com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences-SPSS (versão 17.0). O
material textual das redes associativas (De Rosa, 2005), passou por uma caracterização
estrutural com o emprego do software Ensemble de programmes permettant l’analyse des
evocations – EVOC 2000 (Vergès, Scano & Junique, 2002).

Resultados
a) Redes Associativas

As figuras 1, 2 e 3 apresentam as palavras evocadas em função, respectivamente, das
expressões: Beleza Masculina, Beleza Feminina e Cirurgia Estética.

Figura 1 - Rede Associativa do termo Beleza Masculina. Fonte de Dados Brutos.
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Figura 2 - Rede Associativa do termo Beleza Feminina. Fonte de Dados Brutos.
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Figura 3 - Rede Associativa do termo Cirurgia Estética. Fonte de Dados Brutos.
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O elemento “inteligência” foi o mais evocado e considerado o mais importante (central), tanto
para a concepção social de beleza masculina, como para a de beleza feminina. No entanto a
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representação da beleza feminina apresenta mais um elemento importante: corpo; enquanto
para a beleza masculina os elementos: sorriso e saúde completam os termos mais evocados e
considerados mais importantes. A noção de cirurgia estética traz duas ideias que foram mais
compartilhadas: beleza e necessidade.
b) Escala de implicação pessoal em relação à cirurgia estética
As mulheres apresentaram maior implicação com a cirurgia estética (M= 2,78) do que os
homens (M= 2,00) (t= 3,73; gl= 118; p< 0,001 – d= 0,68). Já os cursos não apresentaram
diferenças significativas. Submeteram-se a cirurgia estética 10,8% dos participantes, e 25,2%
tem intenção em se submeter (43,3% de mulheres e apenas 6,8% de homens) (χ² = 21,08; gl=
1; p <0,001; VC= 0,42).
c) Escala de percepção da própria atratividade.
Aqui os resultados demonstram que não houve diferença estatisticamente significativa entre
as médias de homens e mulheres, e nem entre os cursos. A média geral foi de 3,95 em uma
escala tipo Likert de 5 pontos. E todas as médias foram superiores ao escore médio da escala,
o que sugere que os participantes se consideram atraentes.
d) Escala de auto-identificação a termos comumente associados ao corpo e a beleza.
As tabelas 1 e 2, respectivamente, indicam os termos que foram associados de forma diferente
em função do sexo e do tipo de curso. Além da identidade sexual (os termos homem e
mulher) os homens se identificaram mais com: felicidade, corpo e esporte; enquanto as
mulheres se diferenciaram dos homens quanto aos termos: maquiagem e cirurgia estética,
embora não tenham efetivamente se identificado com eles.
Tabela 1.
Rede de identificação pessoal – Média e Desvio Padrão em
função da variável sexo

EU conectado
à dimensão:

masculino

M

DP

feminino

M

teste t independente
t
p
d
gl

DP

Corpo

2,00 2,067

1,07 2,629

2,162 0,033 0,40 118

Homem

2,13 2,521

1,23 1,943

2,190 0,030 0,40 118

CE

-0,07 0,406

0,50 1,535 -2,765 0,007 0,58 118

Maquiagem

0,02 0,431

1,23 2,368 -3,916 0,000 0,87 118

Felicidade

3,60 1,806

2,65 2,328

Mulher

1,40 2,188

3,37 2,240 -4,866 0,000 0,89 118

2,498 0,014 0,46 118
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Esporte

2,98 2,190

1,87 2,273

2,740 0,007 0,50 118

Tabela 2.
Rede de identificação pessoal – Média e Desvio Padrão em função da variável
curso
Cursos

EU conectado
à dimensão:

EDF
M

ART
DP

M

EXT
DP

saúde

3,68 a 2,055

1,70 b 2,127

realidade

0,38 b 3,394

1,00

mulher

3,28 a 2,331

1,78 b 2,337

esporte

3,60 a 2,329

2,00 b 1,854

2,882

M

DP

F

ANOVA *
p
gl

2,50 b 2,418 8,115 0,001 2; 117
2,50 a 2,460 5,530 0,005 2; 117
2,10

2,373 4,521 0,013 2; 117
1,68 b 2,235 9,197 0,000 2; 117

a e b localizam as diferenças entre as médias no teste ANOVA de acordo com o post hoc

Quanto aos cursos, a Educação Física se diferencia dos demais se identificando mais com:
saúde, esporte e mulher; enquanto os de Exatas identificaram-se com realidade.
Considerações
As posições sociais dos participantes, incluindo o sentido de pertencer a determinado sexo e
formação acadêmica, indicaram a importância que o contexto e a influência social assumem
na formação das representações sociais de beleza masculina, beleza feminina e cirurgia
estética. Nossos resultados indicam que mesmo considerando-se atraentes, as mulheres
participantes do estudo revelam maior preocupação com a aparência e com cirurgia estética
do que os homens. A cirurgia estética parece ser um assunto proibido, mas entre as mulheres
foi confirmada uma forte saliência, o que em vista dos outros resultados pode representar uma
opção de intervenção no corpo, qualificada como necessária, que permite o controle tanto da
aparência física quanto da saúde emocional. A hipótese a respeito da relação de proximidade
entre as formações acadêmicas e o corpo foi parcialmente confirmada, enquanto fator de
implicação para a formação das representações sociais. O curso de Educação Física é mais
voltado para a ação corporal, saúde e bem-estar, mas também relacionado às questões
estéticas da imagem corporal, suas representações sociais demonstram maior proximidade
com objetos sociais pesquisados, que tem o corpo como principal referência, é o caso da
beleza e da cirurgia estética. Entre os grupos estudados, as normas sociais da estética corporal
é mais presente quando associada à beleza feminina, do que quando se pensa em beleza
masculina.
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BE BEAUTIFUL!
SOCIAL REPRESENTATIONS OF BEAUTY AND AESTHETIC SURGERY
IN YOUNG PEOPLE FROM THREE EUROPEAN COUNTRIES, BRAZIL AND
CHINA
ROSA, Annamaria Silvana de1 Sapienza University of Rome, Italy

Abstract
We present key results from a wider research program on the interrelated social
representations of beauty and aesthetic surgery in 948 university students in Arts, Information
Technology and Sports from EU countries (Italy, Spain, Romania), Brazil and China. The
data - explored through multi-step cross-analyses - are based on a multi-method research plan,
inspired by the “modeling approach” to S.R. (de Rosa, 2013), including: a) “Associative
Network”, using “Female/Male Beauty “ and “aesthetic surgery” as inductive words; b)
Involvement Level scale; c) Self –Attractiveness Scale; d) Self Identification Conceptual
Network.
The results highlight cultural sharing and differences in the interrelated social representations
of beauty and aesthetic surgery in terms of values systems, contents, attitudinal, emotional
and experiential dimensions in geo-cultural contexts, where body culture and the diffusion of
the aesthetic surgery shape various meanings and social practices.
Keywords: Beauty, Aesthetic Surgery, modeling approach, social representations

Theoretical framework
The general assumption of our research program is that aesthetic surgery is at the same time a
“social practice guided by” and “object of” Social Representation. The social practice of
cosmetic surgery has always been strongly related to the social representations of beauty, and
our research attempts to highlight the correlated dynamics of the social representations of
1
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2437

masculine and feminine beauty and aesthetic surgery as social practice among various
subject’s groups from different countries in three continents and geo-cultural contexts:
Europe, Latino-America, Asia.. Given the rapid growth of the aesthetic surgery industry (of
10% each year), the increasing “popularization” or “democratization” of aesthetic surgery
could be defined as “irreversible” (Flament, 1989), and thus should generate significant
changes in the S.R. of beauty. the various social dynamics in which beauty and aesthetic
surgery are inserted have an ongoing evolution in nowadays society. Moreover, we can notice
a general shift in perspective on the body, from its traditional definition as an integer, whose
defects should be assumed, to a “fragmented body” which allows modifications not only for
the sake of the aesthetic norms, but also for the purpose of personal expression.
Multi-dimensional and Multi-method Research Design: the “Modeling” approach
The instruments employed in our investigation are:
 Associative Network (de Rosa, 2003, 2005), a projective measure useful for
detecting the content, structure, polarity and stereotyping dimension of the semantic field
evoked by “stimulus words”. The participant is requested to write down all the words that
come to mind in relation to the inductor phrase, and then rank their order and subjective
importance, mark their valence and connect them in any way that he / she considers they
should be linked. The Associative Network was used with the following inductor phrases: Masculine beauty; - Feminine beauty; - Surgery; - Aesthetic surgery.
 Self – attractiveness scale – requiring the participant to assess his / her level of
attractiveness on a 6 points Likert scale. In the subsequent analyses, we used the level of
involvement, obtained by calculating the median of the scores and splitting the sample
accordingly.
 Self-Involvement in the topic of aesthetic surgery scale – a 2 item scale, inspired
by Rouquette’s (1994) considerations about the role of proximity with the chosen object of
representation, detected by asking the participant to assess his / her involvement and,
respectively, personal relevance of the topic of aesthetic surgery on a 6 points Likert scale.
The correlation between the two measures was 0,82. In the subsequent analyses, we used the
level of involvement, obtained by calculating the median of the mean scores on the two items
and splitting the sample accordingly.
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 Self Identification Conceptual Network, a projective verbal technique –
developed by de Rosa - aimed at extracting the intensity of one’s identification with various
cultural referents (beauty, body, culture, nature and soul. Its purpose was twofolds: according
to a multi-step strategy of data analysis aimed, firstly to build a bi-national comparative view
on this topic between a pair of two countries and thus dealing with the results as dependent
variables; and on the following step, to assess the specific self-identification referent for each
of our participant, to be used as an independent variable, in order to position the subjects on
their representational system elicited by other research tools and not only by their sociodemographic variables.
 Participants and population variable’s definition
STUDY 1, focusing on 495 participants from European countries: Italy, Spain and Romania
STUDY 2, developed for the data collection in collaboration with prof. Brigido Vizeu
Camargo and dr. Luana M. S. Vilas Bôas (Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil)
and prof. Jian Guan (Nankai University, China), including 948 participants: 495 participants
from the three European countries, 120 participants from Brazil, 333 participants from China.
The independent variables of both studies were: country, Level of self – rated attractiveness,
Level of self-involvement in the topic of aesthetic-plastic surgery, the specific selfidentification with cultural referents for each of our participant extracted from the Self
Identification Conceptual Network (beauty, body, culture, nature and soul), faculty (Arts,
Sports, Engineering/Informatics)
The dependent variables of both studies were the results derived from the Associative
Network (textual corpus, Stereotyping index, Inductive power, Polarity index).

Results
1st Wave-Research: focus on the European countries Italy, Spain, Romania.
Concerning Masculine and Feminine Beauty, the three indexes extracted from the Associative
Network, regarding Stereotyping, Inductive power and Polarity, show a relative homogeneity
of the valence of the two inductors in the three national groups – as shown by the similar
values of the polarity indexes – and various degrees of stereotyping and richness. Concerning
aesthetic surgery, the Italian discourse has the same level of stereotyping and negativity as the
Romanian discourse, but is the most “vocal” of all three with the richest dictionary. The
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Spanish discourse is the least stereotyped and emotionally polarized, while for the Romanian
sample, aesthetic surgery as inductor had the weakest inductive power, but the strongest
negative valence polarity.
In a transversal perspective across the three inductors, the Lexical correspondence analysis on
the textual corpus shows that among the Italian participants, beauty is mainly defined by its
physical, but also by interpersonal dimensions. The latter represent additional resources in the
attractiveness equation, and they are expected to compensate, to some degree, the accidental
drawbacks of the physical endowment. This could justify the intense negative charge of
aesthetic surgery, which becomes an understandable option only for those in psychological
need for an “update” of their beauty status. As the interpersonal capabilities still play a major
part in the attractiveness play, aesthetic surgery reflects the weakness of the individual and
solves an insignificant part of his / her real identity, as an expensive and failed technological
solution to a psychological problem. This dialogue between the inner sources of decisions to
undergo aesthetic surgery and its questionable outputs share with the feminist liberal
perspectives the focus on the individual and his / her struggles to meet some more or less
personal criteria in terms of appearance.
The representations expressed by the Spanish participants evoke a vision of beauty of both
genders gravitating around the physical traits, yet with strong references to personality
stereotyped dimensions. In this context, aesthetic surgery is integrated as a personal choice of
modifying specific beauty - relevant body parts, but keeping in mind, at the same time, its
potential negative consequences. This detached, conscious perspective builds upon the
rational utility criteria, in terms of the gains and losses balance. Overall, it renders the view of
aesthetic surgery close to the first liberal feminist perspective presented, as an “acceptable” –
in some limits - way to address the cultural pressures and exterior definitions of beauty, with
an intense awareness of the alternative criteria that should define it – one’s personality.
The view of aesthetic surgery expressed by the Romanian participants in the study is a
negative one, as an “unjustified alteration”, falsification of the natural prerequisites of beauty.
Thus, it is a phenomenon attributed to social pressure, and then it carries the social stigmata of
the “mystifying”. The decisions to undergo aesthetic surgery are, thus, motivated by external
and general pressure agents, as mass-media or the celebrity system, an explanation similar to
the radical feminist view. The increased frequency of these interventions is seen by our
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Romanian participants as a sign of the progressive and unstoppable contamination with a
“virus of superficiality”, which threatens what should be every one’s private possession: the
body. As such, the relationships between the social representations of beauty and of aesthetic
surgery evoke a more general psychological conflict between individual and societal value’s
referential systems in the Romanian sample.

Cross-cultural Extension of the study: focus on Europe, Brazil and China
Concerning Masculine and Feminine Beauty, the three indexes extracted from the Associative
Network indicate that China has the lowest Stereotyping index and the highest Polarity index
among the five countries. Contrarily, concerning aesthetic surgery, China has a highly
stereotype discourse, while Brazil stands out as having the lowest Stereotyping index and a
high Polarity index.

Results from the Lexical correspondence analysis
a. Masculine Beauty - the results of the b. Feminine Beauty - the results of the
analysis are projected onto the graph below.
analysis are projected onto the graph below.

41

Overall, the SR of beauty in China and Brazil is marked by several significant specificities in
comparison to the European countries. The specific Brazilian reference is intelligence, while
in China the SR of beauty gravitates around traditional sex-roles traits (for instance
responsible / manner) and racially relevant physical traits (for instance high nose, eyelid, big
eyes, tall). Comparatively, the SR of beauty in Italy is centered on the interpersonal
dimension of beauty (charm / sensual), in Spain – on physical traits (eyes / breasts) and
stereotyped personality dimensions (confidence / sweet), while in Romania – on positive
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character traits (protective / harmony). Moreover, Romania and China share the salience of
the natural in defining beauty, while the results from Brazil and Romania highlight the
consumer culture dependencies of masculine (Romania: money, success) and feminine
(clothing) beauty
c. Aesthetic Surgery – the results of the analysis are projected onto the graph below:

Likewise, there are specific elements in the Chinese and the Brazilian SR of aesthetic surgery
in comparison to the European SRs. The SR in China is marked by a more pronounced
concern for the risks of aesthetic surgery (for instance risk, failure, death, pain); it is also
objectified through “race – corrective” procedures (double eyelid surgery, open canthus
surgery, whitening), focused on the face as main locus of identity. The Chinese perspective on
aesthetic surgery seems somewhat detached, as beings reserved for the upper layers of society
(expensive, star) or defined as an out-group phenomenon (hence the multiple associations to
Korea). Comparatively, the Italian SR is centered on the concerns for the psychological
causes of aesthetic surgery (insecurity, fear); the Spanish SR reveals an objectified look, as
purely a surgical matter (hospital, doctor), while in Romania aesthetic surgery emerges as an
“unjustified alteration”, falsification of the natural prerequisites of beauty (stupid, repugnant)
attributed to social pressure (mass-media, society). Globalisation does not destroy cultural
anchoring of the S.R. into contexts.
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WHEN EAST MEETS WEST:
SOCIAL REPRESENTATIONS OF MASCULINE AND FEMININE BEAUTY AND
AESTHETIC SURGERY IN YOUNG PEOPLE FROM CHINA.
ROSA, Annamaria Silvana de2 Sapienza University of Rome, Italy

Abstract
Part of the international comparative research program conducted in Europe, Brazil and China
lead by A.S. de Rosa, this contribution is aimed at investigating the relationships between the
social representations of female/male beauty and aesthetic surgery in 332 young participants,
university students from “science and engineering” and from “liberal arts and social
sciences”, from China (Tianjin). The results highlight sociocultural dynamics in actions at
explicit and implicit level “when East meets West” and intergroup differences, related to both
the participant’s gender and other independent variables detected by various techniques (level
of involvement in the topic of aesthetic surgery, level of self-rated attractiveness, level of
involvement in the topic of aesthetic surgery, identification with cultural referents, the choice
of the face/body as the most probable area for a potential aesthetic surgery). These complex
interrelated elements organize different representational systems detected by cross-analysing
the various results obtained by the multiple techniques in a multi-step methodological design.
Keywords: Beauty, Aesthetic Surgery, modeling approach, social representations

Introduction
The visits at the anthropological museums are a great opportunity to reflect on the
interrelation between collective memory, social practices, rituals and social representations
elaborated about various objects socially constructed and differently charged of symbolic
values and meanings according to historical periods, geo-cultural contexts and groups. Even
in the case of the “body”, which seems to belong the realm of nature, the gallery of objects
2

Annamaria Silvana de Rosa, Program Director of the European/International Joint PhD in Social Representations and Communication, Full
Professor of Social Representation and Communication integrated by the laboratory on New Media and Web-Marketing at the Faculty of
Medicine and Psychology, Sapienza University of Rome, Italy; annamaria.derosa@uniroma1.it.
dr. Andrei Holman ("Alexandru I. Cuza" Univ, Iasi, Romania) not appearing above due to registration rules - is co-author, having
substantially contributed to develop this research program. Prof. Brigido Vizeu Camargo and dr. Luana M. S. Vilas Bôas (Universidade
Federal de Santa Catarina, Brazil) and prof. Jian Guan (Nankai University, China) have collaborated to the data collection respectively in
Brazil and China.
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and artifacts exhibited in the anthropological museums show ancient practices that
impressively let us reflect on fashions and costumes.
It is enough to look at the images below about the “缠足 = foot binding” to realize how old
are the practices of the “body” manipulation and to understand that the aesthetic surgery is not
indeed a new phenomenon, in bringing the body in realm of the culture and technique that
dominates the nature. The foot binding is exemplary for its special reference to the Chinese
context, but practices of body manipulation exist in all the cultures over the world. ( see:
http://en.wikipedia.org/wiki/Foot_binding and the Chinese version of the wiki page available
at the link: http://zh.wikipedia.org/wiki/缠足)
The practices of body manipulation persist even in the post-modern society under several
forms, revealing the combination of cultural and economic dimensions and the socionormative value in the definition of beauty (distinctively for women and man) under the
pressure of systems of social expectations.

Research goals, design and participants
The contribution - inspired by the modeling multi-methodological approach (de Rosa, 2013) –
present a selection of results aimed at investigating the relationships between the social
representations of female/male beauty and aesthetic surgery in 332 young participants,
university students from “sciences and engineering” and from “liberal arts and social
science”, from China (Tianjin).3 In addition to the socio-demographic variables (gender and
educational paths), the selection of other independent variables detected by various techniques
(level of involvement in the topic of aesthetic surgery, level of self-rated attractiveness, level
of involvement in the topic of aesthetic surgery, identification with cultural referents, the
choice of the face/body as the most probable area for a potential aesthetic surgery) was driven
by the goal to enrich the wide cultural horizon of the cross-cultural comparisons between
European, Brazilian and Chinese, guided by the hypothesis to detect significant intergroup
differences within and between each cultural context differences.

3

The participants do not include also university students of Sport, as in the other EU countries (Italy, Spain and Romania) where the research
has been activated, before its extension to Brazil and China, because the Nankai University does non have students in Sport. For the space
limit , in this paper we will not comment also the results related to the intergroup differences related to the choice of educational paths.
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The data - explored through multi-step cross-analyses, including the lexical correspondence
analysis - are based on a multi-method research plan, inspired by the “modeling approach” to
S.R. (de Rosa, 2013), including: a) “Associative Network”, using “Female/Male Beauty “ and
“aesthetic surgery” as inductive words (de Rosa, 2002, 2003); b) Involvement Level scale; c)
Self –Attractiveness Scale; d) Self Identification Conceptual Network (de Rosa, 2004); e) the
“body map ”, another innovative tool designed by us with a graphical referent concerning the
aesthetic surgery ranking of the various parts of the human body, basically the face or parts of
the body.

A selection of the main results
The Social Representations of “Masculine and Feminine Beauty”
Summarizing very strongly the main results of the correspondence analysis of the lexical
associations, obtained analysing the data by T-Lab 8.1, the social representations of the
masculine beauty among the Chinese young participants is highly focussed on personality
traits, as a desirable man, full of humour, warm, patient, responsible, resolute, calm, zeal and
rational, with some attention to the body aspects, evoking strength, speed, power, white
skinned, eyelid. Not by chance among the elements candidate for the central nucleus of the
social representations of the “masculine beauty” most of the words are related to personality
traits (strong, optimistic, responsibility, mature, resolute, well balanced, wisdom) and only
two elements are specifically related to the physical aspect (tall, healthy) (see Fig. 1).
The social representations of the feminine beauty among the Chinese young participants is
more focussed than the social representations of masculine beauty on body and physical
elements, differentiated according to the participants’ gender: mouth, eyebrows, high nose,
big eyes for women, who are also willing to consider aesthetic surgery on these face elements;
while for man the focus of feminine beauty is on breast, butt, voice and independent on the
participants’ gender: smiling, net, thin. When evoked the personality traits, a desirable women
is graceful, intellectual, sensitive, with humour (see Fig. 2).
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Fig. 1: Correspondence analysis of the lexical associations
related to “Masculine Beauty”

Fig. 2: Correspondence analysis of the lexical
associations related to “Feminine Beauty”

The Social Representations of “Aesthetic Surgery”

Fig. 3: Correspondence analysis of the lexical associations related to “Aesthetic Surgery”

The factor 1 (18.3% of the variance) reflects the opposition between the representations:
-

on the negative semi-axis, are focused prevalently on parts of the body or face candidates
for aesthetic surgery or beauty treatments (like double fold eye, ground bone, breast
implant, thin legs, elevate the nose, lose weight, whitening, depilation, liposuction,
heighten, micro, young) and on some elements (like courage, love, popular) associated
with the aesthetic surgery - mainly expressed by women, participants identified with
beauty and culture, with low level of self-rated attractiveness, with high involvement in
the topic of aesthetic surgery, willing to consider an aesthetic surgery on body;

-

on the positive semi-axis, are focused prevalently on negative evaluative dimensions
(abominate, sham, disgusting, useless, sick ), but also on actions or elements related to
the practice of aesthetic surgery (reshaping, affect, purpose, facial, breast, foot) -
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expressed by men, highly identified with soul and nature, with high level of self-rated
attractiveness, with low involvement in the topic of aesthetic surgery and not willing to
consider any aesthetic surgery.
The factor 2 (16.5% of the variance) reflects the opposition between the representations:
-

on the negative semi-axis, focused on ambivalent evaluations and practices related to
aesthetic surgery (boring, courage, time, pretty, make-up, defect, good, view eyebrow) –
as expressed by participants, who self-rate high attractive, identified with beauty and
soul, with high involvement in the topic of aesthetic surgery, willing to consider as
probable an aesthetic surgery intervention on body or none;

-

on the positive semi-axis, focused on neutral practices of the aesthetic surgery (elevate,
heighten, eyelashes, wrinkle) - expressed by participants, who self–rate low attractive,
highly identified with nature, culture and body, with low involvement in the topic of
aesthetic surgery, but willing to consider an aesthetic surgery intervention on face.

In short the social representations of the aesthetic surgery among the Chinese young
participants is strongly differentiated according to the participants’ gender: double fold eye,
ground bone, breast implant, thin legs, elevate the nose, lose weight, whitening, depilation,
liposuction, heighten, micro, young are the element evoked by the women, who are also
willing to consider aesthetic surgery, accomplishing the western standard of beauty (white
skinned, nose up, bigger eyes…); while for man the focus is mainly on negative evaluations
of this phenomenon, considered abominate, sham, disgusting, useless.

Discussion
The results highlight that there are significant differences in the content and structure of the
social representations of masculine and feminine beauty and aesthetic surgery between the
groups generated by our independent variables. The results highlight cultural sharing and
differences between groups, which give meaning to the interrelated objects of social
representations of beauty and of aesthetic surgery in terms of contents, evaluations, emotional
dimensions and referential system of values. They also show evidence of the influential
variables in terms of gender, psychological dimensions (such as self-identification with
cultural referents) and participants’ different familiarization and involvement with the
aesthetic surgery. Impressive are gender influences, significantly combined with the self-rated
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level of attractiveness and identification with cultural referents like beauty, culture, nature,
soul etc. Women from China seem to be more sensitive to the impact of the mass media as far
it concerns the body image, desiring the western beauty standards (whitening, big eye, nose
up…); the body parts usually objects for aesthetic surgery intervention desired by women are
eyes, nose, breast, although psychological and financial costs of the aesthetic surgery are also
evoked (risk, pain, money, expensive, change). With less ambivalence the majority of our
Chinese male research participants have a negative representation of the aesthetic surgery,
regarding the beauty (abominate, sham, disgusting, useless, sick).
The results highlight both the dynamics of East-West hybridation in the interrelated social
representations of beauty and aesthetic surgery and their anchoring (in terms of values
systems, contents, attitudinal, emotional and experiential dimensions) into the geo-cultural
contexts, where body culture and the diffusion of the aesthetic surgery shape various
meanings and social practices. The Westernisation of the beauty standards in China deserves
to be discussed with regard to the epidemiological data of this new massive phenomenon: the
aesthetic surgery, as another desired object of the consumer’s agenda within the new
economic scenario of the State-capitalism which has invested and transformed in the last
decades the China society reshaping its cultural system of expectations and values.
If a visit to the anthropological museum may provide insights on retrospective anchoring of
the phenomena of body manipulation into collective memory of ancient rituals and diffused
practices, a journey trough the new multi-media scenarios offers a rich exposure to the
contemporary communicative world: here social representations circulate and are shaped by
the interactions among multiple social actors, while exchanging their value’s system and
expectations and absorbing/elaborating the socio-normative media pressure for beauty
standards. The listed youtube videos have been selected with particular focus on China and
Asian target “when East meets West” with the explicit message “Be superWestern”: a)
China's

Tortured

Beauties:

Make

Me

Look

Western

https://www.youtube.com/watch?v=QRp6seV9pYs (Published on 03/June/2013; seen by
625.657);

b)

“Why

Chinese

Girls

Want

to

Look

White”

https://www.youtube.com/watch?v=OxdtLzdxpUQ (Published on 09/October/2012 ;seen by
231.808);

c)

“ deal

Girl:

Beauty

Standards

in

China

s

the

West”

https://www.youtube.com/watch?v=-GH1mSjge9M (Published on 06/October/2013; seen by

2449

201.892);

d)

“What

is

the

deal

Chinese

Guy

Like?

https://www.youtube.com/watch?v=SzqBD2fDauI (Published on 17/December/2013; seen by
70.440);

e)“Chinese

girls

get

dramatic

plastic

surgery

to

marry

rich

men”

https://www.youtube.com/watch?v=jeL2UqfA_Bs (Published on 16/January/2013; seen by
1.300.606)
Starting from their imperative titles, these videos provide an impressive post-hoc crossvalidation of the sematic space and the system of meanings, that we have empirically and
systematically detected by our investigation, and testimony how rich resources the new media
offer to social scientists.

Background Research Reference
de Rosa, A.S., Holman, A. (2011) Social representations of male - female beauty and
aesthetic surgery: a cross-cultural analysis, Temas em Psicologia, Vol. 19, no.1, pp. 75-98
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MESA: A CONSTITUIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS E DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO BRASIL EM
TEMPOS DE AIDS

OLIVEIRA, Denize Cristina de

Resumo
A presente mesa redonda apresentará os resultados de uma pesquisa nacional multicêntrica
que teve como objetivo analisar as memórias e as representações sociais do HIV/aids e das
práticas profissionais de cuidado de saúde voltadas às pessoas que vivem com o vírus e a
doença, de forma a identificar as transformações dessas práticas ao longo do desenvolvimento
da epidemia no Brasil. Será composta de quatro exposições articuladas para discussão das
diferentes configurações assumidas pelas construções simbólicas e pelas memórias do
HIV/aids construídas a partir da década de 80 até os dias atuais, além das práticas de cuidado
associadas a essas representações. Pretende-se discutir o processo de construção e
transformação das representações sociais dos profissionais de saúde sobre o HIV/aids e o
cuidado às pessoas que vivem com a doença e o vírus, modeladas pelas transformações das
práticas profissionais.
A epidemia do HIV/aids no mundo e também no Brasil tem apresentado transformações
epidemiológicas e sociais que lhe conferiu características bastante distintas daquelas do início
da década de 80. De uma doença metropolitana passou a ser interiorana; de origem nas classes
médias e altas, migrou para as populares; dos meios artísticos e culturais localizou-se no
cotidiano das pessoas comuns; e de restrita a grupos socialmente excluídos, difundiu-se para
pessoas consideradas não vulneráveis à síndrome.
A emergência da referida doença repercutiu sobre as práticas e representações dos
profissionais de saúde e se faz presente no cotidiano dos serviços de saúde no Brasil, com
importantes implicações para as políticas públicas nesse campo.
No que tange às práticas profissionais de saúde, as representações assumem dimensão
importante, pois possibilitam a apreensão dos processos e mecanismos pelos quais o sentido
do objeto de trabalho é construído por sujeitos concretos em suas relações cotidianas. Isto
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porque, para compreender as práticas de saúde é necessário pensá-las em suas expressões
objetiva e subjetiva, uma vez que as estratégias de cuidado em saúde são efetivadas por
pessoas, que agem segundo suas representações do real e suas representações do possível.
Ao considerar que os profissionais também estão situados em determinada sociedade e cultura
esse quadro torna-se ainda mais complexo, uma vez que este grupo constrói representações
sociais que determinam formas específicas de compreender a realidade, atribuindo-lhe
sentido, de forma autônoma ao conhecimento científico e, algumas vezes, em contradição
com os mesmos.
A importância de abordar esta faceta do objeto reside no fato das representações possuírem
forte relação com as práticas e uma importante faceta de mútua implicação, o que exige a
compreensão de ambas para se aproximar de um fenômeno tão complexo quanto o da
síndrome da aids. Soma-se a isto as mudanças da aids no campo biomédico, sobretudo, a
partir de 1996, com o advento da terapia antiretroviral, a qual vem permitindo o aumento do
tempo de vida das pessoas com Hiv/aids, bem como trouxe novos desafios e demandas ao
setor saúde e às práticas profissionais.
A pesquisa que será apresentada nesta mesa redonda foi desenvolvida nas 5 regiões
brasileiras, em 11 municípios abrangendo 7 estados, respectivamente: Norte – Manaus, Coari,
Belém e Santarém; Nordeste – Recife, Jequié e Vitória da Conquista; Sudeste – Rio de
Janeiro e Niterói; Centro-Oeste – Cuiabá; Sul – Rio Grande.
Foram entrevistados, responderam a questionários e à técnica de evocações livres
profissionais de saúde graduados inseridos em ações de atenção aos pessoas vivendo com
HIV/Aids, em instituições públicas de saúde participantes do Programa Nacional DST/AIDS.
As análises que serão apresentadas nesta mesa redonda se situam na constituição e evolução
das memórias e das representações dos profissionais de saúde sobre o HIV/aids e o cuidado
em saúde desde o início da epidemia até os dias atuais, identificadas a partir de diferentes
enfoques:
- análise das ancoragens sociais das representações sociais identificadas;
- análise de evocações livres buscando a identificação das estruturas representacionais do
HIV/aids, bem como suas ancoragens sociais;
- análise de evocações livres buscando a identificação das estruturas representacionais do
cuidado em saúde às pessoas vivendo com a síndrome, bem como suas ancoragens sociais;
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- análise de entrevistas estruturadas buscando a identificação dos conteúdos das memórias e
representações sobre o HIV/aids e do cuidado em saúde às pessoas vivendo com a síndrome.
A partir dos resultados serão colocadas em evidência as dimensões, os conteúdos e as
transformações das representações sobre a síndrome e os cuidados de saúde às pessoa vivendo
com HIV/Aids, com destaque particular para as mudanças das práticas desenvolvidas pelos
profissionais de saúde ao longo do tempo e para as variações das ancoragens sociais.
Como conclusão, destaca-se que as representações e as práticas profissionais dirigidas as
pessoas com HIV/aids vem passando por um processo adaptativo nos últimos anos,
aproximando-se do saber do senso comum e das experiências dos pacientes no convívio com
a doença, com o processo de estigmatização, com as novas tecnologias incorporadas ao
tratamento, com a esperança de vida e a incorporação de uma nova significação que atribui a
aids o sentido de doença crônica.
Palavras-chave: HIV/aids, mudança social, representações sociais, práticas de cuidado
profissional.
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A ESTRUTURA REPRESENTACIONAL DO CUIDADO PARA PROFISSIONAIS DE
SAÚDE NO CONTEXTO DO HIV/AIDS

GOMES, Antonio Marcos Tosoli - UERJ
PECORA, Ana Rafaela - UFMT
TEIXEIRA, Elizabeth - UEPA
ABRÃO, Fatima Maria da Silva - UEPE4
Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a estrutura representacional do cuidado à pessoa que
vive com HIV/Aids para os profissionais de saúde que atuam no âmbito do programa
DST/Aids em diferentes regiões do Brasil. Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido
com o apoio da Teoria das Representações Sociais em sua abordagem estrutural. Foi
desenvolvido com 631 profissionais de saúde que atuam nas unidades do programa de
DST/Aids com o quais coletou-se evocações livres ao termo indutor “cuidado a pessoas que
vivem com HIV/Aids”. O tratamento dos dados se deu através do software EVOC 2005 e a
análise pelo quadro de quatro casas. Os resultados mostram uma representação estruturada na
essência das próprias profissões (memória social) e nas diretrizes do Programa, desdobrandose em uma estrutura representacional que engloba imagens, atitudes e práticas profissionais.
Conclui-se que a representação social apresenta-se com várias dimensões em função da
complexidade que se mostra o cuidado no contexto da aids e que são necessários novos
estudos para a verificação da dimensão normativa na definição dos resultados para o grupo
estudado.
Agência Financiadora: CNPq, FAPERJ, UERJ, FAPEMAT

Considerações iniciais
No mundo como um todo e no Brasil em particular, desde o seu surgimento, a aids tem se
configurado como uma epidemia de várias facetas geográficas, temporais, epidemiológicas,
culturais e simbólicas. De origem inesperada e associada a intenso desespero, necessita, desde
os seus primeiros casos, particularidades no cuidado em saúde e de enfermagem que se
Co-autora: OLIVEIRA, Denize Cristina de - UERJ
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associam à manutenção da vida, à diminuição do agravo, à compreensão do processo saúdedoença e à luta contra a discriminação e o preconceito (BRASIL, 2011; 2008). Profissionais e
pacientes, ao longo desta história, se viram diante de construções cognitivas e simbólicas que
até hoje influenciam na interação entre os atores sociais e na execução do próprio cuidado, o
que engloba culpabilização ou vitimização, segregação e morte social e associação da
síndrome à terminalidade da vida para os acometidos por ela e possibilidade de sua aquisição
para os profissionais que atuam em seu contexto (BRASIL, 2008).
Atualmente, este cuidado, ao menos na atenção primária e secundária, se concretiza nas
unidades de saúde que visam ao diagnóstico da infecção e ao acompanhamento e tratamento
dos pacientes, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde através do Programa de
DST/Aids. Sendo interdisciplinar, este programa permite que diferentes necessidades sejam
atendidas e que profissionais e usuários possam lidar com os múltiplos desafios a partir do
conhecimento científico e o suporte técnico (BRASIL, 2011). Ao mesmo tempo, acredita-se
que a compreensão do cuidado em saúde torna-se tributária da apreensão do modo como este
fenômeno se estrutura na dimensão simbólica e psicossocial de um determinado grupo que se
encontra inserido em uma determinada instituição e em um momento temporal específico,
bem como do modo como esta reconstrução define práticas, conforma atitudes e influencia
ações.
Adota-se, então, como objetivo deste trabalho: analisar a estrutura representacional do
cuidado à pessoa que vive com HIV/Aids para os profissionais de saúde que atuam no âmbito
do programa DST/Aids em diferentes regiões do Brasil.

Percurso metodológico
Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida com o suporte teórico da Teoria do Núcleo
Central proposta por Abric (2003) como complementar à Teoria das Representações Sociais
(MOSCOVICI, 2011), que propõe que uma representação seja organizado ao redor de uma
núcleo, que possui basicamente duas funções, a geradora, através da qual os outros elementos
ganham sentido e valor, e a organizadora, que organiza e estabiliza a representação. Este
núcleo é o elemento mais estável da representação e o mais resistente à mudança. Portanto, é
a identificação do núcleo central que caracteriza determinada representação e a diferenciação
do mesmo significa o diferencial de uma representação. Em torno deste núcleo, organizam-se
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os elementos periféricos que são os componentes mais acessíveis, vivos e concretos e que
possuem três funções primordiais, quais sejam: a concretização, permitindo a formulação da
representação em termos concretos, a regulação, dimensionando os elementos novos ou
menos importantes às orientações do núcleo central e a defesa do núcleo (ABRIC, 2003).
Os cenários da pesquisa foram os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e os
Serviços de Assistência Especializada (SAE) das cidades de Belém e Santarém (PA), Coari e
Manaus (AM), Rio Grande (RS), Niterói e Rio de Janeiro (RJ), Jequié e Vitória da Conquista
(BA), Recife (PE) e Cuiabá (MT), abrangendo todas as regiões geográficas do país. Os
sujeitos estudados nesta pesquisa foram 631 profissionais de saúde atuantes no atendimento a
pessoas que vivem com HIV/Aids nas unidades supracitadas, incluindo Médicos,
Enfermeiros, Assistentes Sociais, Psicólogos, Farmacêuticos e Nutricionistas.
Os dados foram coletados através de evocações livres, solicitando aos sujeitos que
explicitassem cinco palavras ou expressões que viessem imediatamente à cabeça quando
ouvissem o termo indutor “cuidado a pessoas que vivem com HIV/Aids”. Os dados foram
anotados em questionário próprio e posteriormente tratados através do software EVOC 2005 e
analisados pelo quadro de quatro casas, conforme proposição de Vergès (1992). Este quadro
expressa o conteúdo e a estrutura das representações sociais e é formado pelo cruzamento
entre a frequência e a ordem hierarquizada das evocações. Corresponde a quatro quadrantes,
onde no alto e à esquerda ficam situados os termos mais significativos para o sujeito e,
provavelmente, o núcleo central da representação. As palavras localizadas no quadrante
superior direito e no quadrante inferior esquerdo são os elementos da 1ª periferia e os
elementos de contraste, respectivamente. Já aquelas localizadas no quadrante inferior direito
constituem os elementos mais periféricos da representação ou 2ª periferia (OLIVEIRA et al.,
2005; SÁ, 2002).

Apresentação e discussão dos resultados
A representação social do cuidado para os diferentes profissionais que compõem a presente
pesquisa mostra-se estruturado ao redor dos elementos amor, cuidado, apoiar, educaçãosaúde, atenção e acolhimento. Este possível núcleo central configura-se apoiado em dois
polos, um ligado à memória social das profissões de saúde (amor) que possui maior saliência,
possivelmente arqueológico na estruturação sóciocognitiva e simbólica, e outro a uma ação
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preconizada como a aquela considerada inicial para o processo de cuidar no contexto do
Programa DST/Aids (acolhimento), mais prontamente evocado.
Na abordagem do binômio amor-acolhimento podem ser compreendidas duas inferências
possíveis. A primeira relaciona-se ao acolhimento como uma atitude oriunda da dimensão
afetiva da representação que é o amor; Insere-se no contexto da relação interpessoal e no
encontro que gera empatia e solidariedade ante o sofrimento humano no processo de viver,
adoecer e morrer, alinhando-se aos imperativos éticos humanos e, inclusive, ao
aprofundamento de conceitos ligados à estética humana, como o belo e a grandeza humana
(RIOS, 2009). A segunda destaca a potencialização mútua de ambos os polos citados no
parágrafo anterior, uma vez que as diretrizes do Programa de DST/Aids, no que tange
especificamente ao acolhimento, possui a capacidade de ancorar esta tecnologia na memória
social que as diferentes profissões possuem acerca de sua identidade (sacerdócio, amor,
dedicação e empatia). Alguns estudos (MATOS, 2010; RIOS, 2009) apontam a presença do
amor em representações de cuidado, quer seja para profissionais de saúde, como também para
os próprios usuários, e discutem a importância deste elemento como forma identitária
originada no desenvolvimento histórico das profissões.
No contexto desta polaridade, o apoio e a atenção se mostram como seu desdobramento
direto, ligando-se às recomendações do Ministério da Saúde e, ao mesmo tempo, às
características das profissões que compõem a equipe de saúde. No caso dos pacientes que
vivem com HIV/Aids e seus familiares, ambos os léxicos se revestem de importância, dada à
necessária reorganização do cotidiano por causa dos antirretrovirais, à morte social que
enfrentam com o sorodiagnóstico e a estigmatização de que são alvos por serem
soropositivos. O apoio e a atenção, então, permitem que o cuidado englobe as dimensões
biológicas, farmacológicas, sociais, relacionais, culturais, humanas e espirituais do viver e do
conviver com o HIV e com a síndrome (BRASIL, 2008; BRASIL, 2008).
O provável núcleo central comporta, ainda, uma dimensão imagética das representações,
aglutinada no próprio léxico cuidado. Esta dimensão imagética expressa a interação entre o
conceito de cuidado difundido na sociedade como um todo e, de modo especial, entre os
profissionais de saúde, e o próprio ato de cuidar, desdobrado em imagens diversas nos meios
de comunicação de massa e nas situações corriqueiras do microespaço em que cada pessoa se
localiza. O cuidado é, atualmente, requerido pelas profissões de saúde como um dos pilares de
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suas essências e uma maneira particular de concretização de suas práticas na interação com os
pacientes e seus núcleos familiares (GAUER et al., 2006). De um modo mais específico, este
aspecto é aplicado à enfermagem, que entende o cuidado como sua essência desde o seu
nascimento como profissão (PIRES, 2009).
A educação em saúde, por sua vez, possui papel considerável no Programa de DST/Aids em
função de sua importância no processo de adesão à terapia antirretroviral e à qualidade de
vida das pessoas que vivem com o HIV e dos que convivem em seu círculo familiar e social.
Para o Ministério da Saúde (2008b), a educação em saúde deve ser transversal a todas as
ações de atenção ao paciente soropositivo para o HIV, o que inclui a consulta de cada
profissional, a interconsulta e a consulta conjunta, a sala de espera, os procedimentos, o
atendimento no hospital-dia e a realização de grupos.
Ressalta-se a existência de um elemento de contraste que parece expressar um subgrupo
representacional, que é autoproteção profissional, sendo o único que se refere, no bojo da
representação do cuidado, à proteção profissional diante da possibilidade de infecção pelo
HIV no desenvolvimento das ações de atenção à saúde. Esta dimensão, no entanto, é
recorrente em estudos de representação social do cuidado para profissionais de saúde que
trabalham com o HIV/Aids (MATOS, 2010), a ponto da biossegurança ser considerada como
uma representação não autônoma da própria síndrome. No contexto positivo em que se
estruturou a representação em tela, este elemento é o único que se configurou como uma
necessidade exclusiva do profissional.
O sistema periférico da representação estrutura-se com seus elementos relacionados à
dimensão da prática profissional do cuidado, o que inclui capacitação-profissional,
atendimento humanizado e responsabilidade, ao mesmo tempo em que engloba uma
dimensão atitudinal, qual seja, a de não discriminação. Observa-se, ainda, uma dimensão de
finalidade (adesão-tratamento) e imagética (tratamento e futuro), que completam as
diferentes facetas que compõem a representação social em sua parte mais flexível, temporal e
influenciada pelo meio legal, social e cultural. Práticas, finalidade e imagem interagem
fornecendo uma dinâmica própria à representação para abarcar a complexidade do cuidado no
contexto do HIV/Aids, que requer conhecimento científico, sensibilidade humana,
criatividade e empatia (GOMES, 2011).

2458

Considerações finais
As representações sociais do cuidado no contexto da aids para profissionais de saúde que
desenvolvem suas atividades no Programa DST/Aids em unidades de nível primário e
secundário de atenção à saúde mostram-se perpassadas de memórias sociais, de pressupostos
técnicos do Ministério da Saúde, das exigências práticas do processo de cuidado e de imagens
que refletem o perfil epidemiológico da síndrome e os recursos terapêuticos disponíveis na
atualidade. Abarca, ainda, a relação interpessoal que caracteriza a tecnologia básica do
programa que são as consultas e os diferentes procedimentos necessários ao desenvolvimento
da atenção às pessoas que vivem com HIV/Aids.
Se, por um lado, considera-se relevante a composição do possível núcleo central conter o
binômio essência das profissões-diretrizes do Programa Nacional DST/Aids, por outro, devese ter a suspeita teórico-metodológica de que esta configuração possa sofrer forte influência
de aspectos normativos inerentes à auto-representação de cada profissão e aos protocolos do
Ministério da Saúde, o que torna ainda mais importante a presença do elemento de contraste
ligado à proteção profissional. Em função disto, como desdobramento da presente pesquisa, já
se encontra em desenvolvimento análises que possam ajudar na compreensão deste fenômeno
e deste aspecto da representação.
A representação social do cuidado estrutura-se, ainda, na compreensão de que este fenômeno
integra duas pessoas distintas (profissional e usuário) e na aceitação de que sua concretização
permite a continuidade da existência em sua vertente biológica e possibilita a elevação da
qualidade de vida daqueles que se veem em um quadro mórbido repleto de construções
sociais e simbólicas fortes e negativas, inclusive com intensa segregação e estigmatização.
Desse modo, relativiza-se a morte no contexto da síndrome, permitindo que o futuro já esteja
presente entre os conteúdos representacionais.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar as representações do HIV/aids e dos cuidados de
saúde desenvolvidos com pessoas que convivem com a síndrome, assim como analisar o
desenvolvimento das práticas profissionais no contexto do cuidado de saúde.
Trata-se de uma pesquisa multicêntrica nacional, na qual a coleta de dados foi realizada
através de entrevistas com 92 profissionais de saúde atuantes nos Centros de Testagem e
Aconselhamento (CTA) e nos Serviços de Assistência Especializada (SAE), nas cinco regiões
brasileiras – norte, sul, sudeste, nordeste e centro-oeste –, nos municípios de Belém e
Santarém (PA), Coari e Manaus (AM), Rio Grande (RS), Niterói e Rio de Janeiro (RJ), Jequié
e Vitória da Conquista (BA), Recife (PE) e Cuiabá (MT).
Os dados foram analisados através da técnica de análise lexical de conteúdo com o uso do
software Alceste 4.10.
Os resultados se organizam em seis classes que abarcam dois polos distintos das
representações: o primeiro afeito ao contexto público das práticas de cuidado, referindo-se as
práticas institucionais, as práticas profissionais de cuidado e às políticas públicas destinadas a
prevenção do contágio e aos cuidados com os sujeitos infectados; o segundo polo trata das
memórias do aparecimento da doença e suas imagens e dos conteúdos simbólicos atuais
associados à síndrome. Esses conteúdos serão detalhados na presente mesa redonda.
Pode-se inferir a partir dos resultados que as representações da aids, elaboradas por
profissionais de saúde, tiveram sua constituição simbólica inicial alicerçada em diferentes
Co-autor: GOMES, Antonio Marcos Tosoli –UERJ

2462

contextos sociais, culturais, epidemiológicos e do desenvolvimento do conhecimento
científico sobre o vírus e a doença. O surgimento dos primeiros casos de aids no Brasil, em
1982, desencadeou, em nível psicossocial, a necessidade de criação de mecanismos de
explicação dessa nova doença/síndrome e dos seus mecanismos de ação e determinação.
Na falta de conceitos científicos, as dimensões imaginárias de senso comum ocuparam um
importante lugar na elaboração das primeiras representações, influenciadas pela dimensão
prática da nova doença, marcada pela morte e alta transmissibilidade. Os processos de
explicação da aids associados à morte derivaram mudanças nas práticas profissionais de
cuidado de saúde, inicialmente pela adoção de “práticas de distanciamento”, objetivadas no
uso exacerbado de técnicas de autoproteção profissional, mas também no distanciamento do
relacionamento interpessoal com os pacientes.
Num segundo momento, com a mudança do perfil epidemiológico da síndrome, o
aparecimento de mulheres e crianças entre os doentes, bem como com a política de
distribuição universal gratuita dos antiretrovirais no Brasil, novas mudanças foram observadas
em nível das práticas de cuidado e da transformação das representações.
A aids e os cuidados ao portador do vírus se configuram como objetos de representações que
se relacionam à adoção de determinadas práticas no contexto do cuidado de enfermagem e de
saúde. No que tange à aids, suas representações englobam tanto dimensões ligadas à memória,
como peste e castigo, quanto às ciências biomédicas atuais, com a imagem de doença crônica.
A representação da pessoa que vive com aids também possui dois polos, aquela em que estes
são compreendidos como culpados/vítimas, por um lado, ou como doentes de uma entidade
mórbida comum, por outro.
Em ambas as representações, pode-se observar um extremo relacionado à moral e outro ao
aparato biológico. A complexidade dessas representações favorece a adoção de
comportamentos distintos na dependência das situações que se apresentam durante a execução
do cuidado de enfermagem. A representação de peste e/ou castigo tende a gerar atitudes
negativas com relação à síndrome e comportamentos de julgamentos e de culpabilização no
desenvolvimento das atividades do cuidado de enfermagem, que deita raízes em preconceitos
e estigmas.
Ao mesmo tempo, o polo moral da representação do paciente apresenta outra tensão entre as
construções representacionais de culpados e vítimas, sendo que, para as primeiras, observa-se
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a manutenção de uma atitude hostil com comportamentos de distância afetiva e de
julgamento; para as segundas, destaca-se o elemento empatia como organizador do cuidado de
enfermagem em seu aspecto mais cotidiano, solidarizando-se com a condição da
soropositividade.
Por sua vez, o polo biológico, estimula comportamentos de naturalização da síndrome,
ancorando-a em entidades mórbidas de evolução crônica, como diabetes e hipertensão arterial,
o que favorece maior interação e impede ações de preconceitos e estigma. Neste contexto,
ganham destaque as ações de estímulo à adesão ao tratamento e à incorporação do
medicamento como um elemento necessário à sobrevivência.
A rede social de apoio se revela como instância com possibilidades de crescimento e maior
consolidação em função da delimitação das características do vírus que a todos torna
vulneráveis, diferente do polo anterior que torna esta vulnerabilidade na esteira dos
considerados erros morais ou dependente do julgamento divino.
Conclui-se que os conteúdos representacionais da aids englobam tanto a doença quanto a
pessoa que vive com a mesma, configurando-se como elementos que estimulam determinadas
práticas e desestimulam outras, apresentando-se como um complexo conjunto por vezes
contraditório, mas ao mesmo tempo complementares. A partir dos resultados empíricos serão
discutidas as suas relações com as transformações observadas nas práticas de cuidado
desenvolvidas pelos profissionais de saúde.
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Resumo
Este estudo visa identificar, descrever os conteúdos e a estrutura e analisar as representações
sociais de HIV/AIDS, segundo profissionais de saúde inseridos nos serviços ligados ao
Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde. O referencial teórico adotado é a
Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici em 1961, as contribuições
de Denise Jodelet e sua Abordagem Estrutural, conforme proposição de Jean-Claude Abric.
Sendo as representações sociais consideradas como guia para as ações, conforme salienta
Jodelet (2001), conhecê-las, a partir do objeto HIV/aids, auxiliará na compreensão do
universo representacional que serve de orientação para as práticas cotidianas dos profissionais
de saúde em território brasileiro. Este estudo contou com a participação de 632 sujeitos, sendo
a coleta de dados feita por meio de evocações de palavras ao termo indutor: HIV/aids, e o
processamento dos dados pelo software EVOC (versão 2005). Os resultados revelaram que no
núcleo central da representação de HIV/aids são destacados os vocábulos preconceito,
tratamento, prevenção, doença, medo e cuidado. Há, além disso, um subgrupo (zona de
contraste) que aponta ser o diagnóstico de HIV/aids ainda causador de sofrimento e tristeza,
visto a finitude/morte a ele associado. Um segundo conjunto de elementos dessa zona parece
estabelecer contraste com o núcleo central ao trazer os elementos doença crônica e luta,
apontando para uma possível mudança na representação da síndrome a partir de um subgrupo.
Os sujeitos revelaram também as dificuldades e a necessidade de ajuda na adesão ao
tratamento, conforme os termos presentes na primeira periferia, considerada a fronteira mais
importante em termos de estrutura representacional. O componente esperança, associado à
Co-autores: OLIVEIRA, Denize Cristina de – UERJ; GOMES, Antonio Marcos Tosoli - UERJ
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medicação, aparece dentre as palavras menos evocadas e menos importantes, mas, apesar
disso, parecem se associar aos termos nucleares tratamento e prevenção. Em sendo a aids
uma enfermidade que tem as histórias médica e social em desenvolvimento conjunto (Jodelet,
2001), nota-se que os achados do saber científico, com a utilização de novas tecnologias no
tratamento, com destaque para os antirretrovirais, e as comunicações havidas entre os grupos
sociais, ao longo de pouco mais de três décadas, continuam a possibilitar transformações das
representações compartilhadas sobre o tema. Embora em transformação, a representação de
HIV/aids continua a ser organizada e seu significado construído a partir do preconceito, da
consideração de que a mesma é uma doença alarmante, causadora de medo, e que necessita
ser cuidada, tratada e prevenida. Observa-se nesta análise indicações de uma mudança
representacional em curso, com a presença de atitudes mais positivas frente a doença e o
vírus, além da inclusão da noção de doença crônica em substituição a noção de morte e
destruição.

Introdução e Justificativa
Aqui será

apresentado parte dos

resultados

de uma investigação multicêntrica

nacional/brasileira, com representação de suas cinco regiões administrativas – norte, sul,
sudeste, nordeste e centro-oeste –, denominada As Transformações do Cuidado de Saúde e
Enfermagem em Tempos de AIDS: Representações Sociais e Memórias de Enfermeiros e
Profissionais de Saúde no Brasil. Esse estudo analisa as representações sociais e de
HIV/AIDS, construídas e compartilhadas por profissionais de saúde brasileiros, situados em
realidades distintas tanto no aspecto geográfico, quanto epidemiológico, histórico e de
inserção nos níveis de atenção à saúde em relação ao contexto da epidemia do HIV/AIDS, de
forma a identificar a estrutura e conteúdo da representação social investigada (Oliveira, 2010).
A teoria das representações sociais (TRS), desenvolvida pelo psicólogo social Serge
Moscovici (1978), divulgada na França, em 1961, as contribuições de Denise Jodelet, e a
Abordagem Estrutural das representações sociais, conforme proposição de Jean-Claude Abric,
é o referencial teórico-metodológico do estudo. Tal proposição aponta para um modelo de
psicologia social calçada numa dimensão psicossocial, o que permite considerá-la, segundo
Farr (1995), como uma forma sociológica de psicologia social.
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Moscovici (2003) considera serem as representações sociais elaboradas, construídas e
compartilhadas socialmente, por meio de trocas comunicativas entre as pessoas. Para Abric
(1994), estas são tidas como “[...] o produto e o processo de uma atividade mental pela qual
um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com que se confronta e lhe atribui uma
significação específica” (p. 13).
A atribuição de significações, conforme lembra Oliveira (2010), ao se reportar ao objetivo
central da construção de uma representação social, se associa a transformação do não familiar
em familiar, permitindo às pessoas e aos grupos sociais incorporarem o novo. A
familiarização havida entre aquilo que antes se desconhecia, é notado, sobretudo, quando um
saber do universo reificado migra para o senso comum.
Neste sentido, como aponta Jodelet (2001, p.18), a AIDS “é a primeira doença cujas histórias
médica e social se desenvolveram juntas”, possibilitando um campo fértil para o estudo. Foi
no decorrer dos anos, concomitantemente ao aparecimento dos novos casos e das demandas,
que ocorreu o desenvolvimento do conhecimento científico acerca do HIV/AIDS. Nesse
contexto, ganharam força as preocupações por parte do poder público, com a distribuição e o
desenvolvimento de medicamentos, a divulgação de informações para a população e a adoção
de estratégias para lidar com a doença.
De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2011), os primeiros casos de AIDS surgiram no
final da década de 70 nos Estados Unidos, Haiti e África Central. No entanto, apenas em
1982, foi reconhecida e classificada como a nova síndrome.
No Brasil, a síndrome apareceu primeiramente no estado de São Paulo, na década de 80, entre
homossexuais masculinos, fato que contribuiu para que a doença ficasse conhecida como
Peste Gay. Mesmo os sujeitos que contraíram a doença por meio de relações heterossexuais
ou por contato com sangue contaminado, passaram a ser discriminados por supostamente
pertencer àquela orientação sexual. Na época em que foram identificados os primeiros casos,
a AIDS foi considerada como restrita ao gênero masculino e às grandes metrópoles. No
decorrer das décadas seguintes verificou-se a interiorização e feminização da epidemia
(ROSSI, 2002, apud PAGAN, 2004).
Diante da epidemia, as primeiras medidas para o controle da doença começaram a ser
adotadas pelo Ministério da Saúde (MS) e por Organizações Não-Governamentais (ONGs).
De acordo com dados do Departamento de DST, AIDS e Doenças Virais do MS, as primeiras
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e principais providências foram a estruturação, em 1984, do primeiro programa de controle da
AIDS no Brasil, o Programa da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. No ano de 1985,
foi fundado o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA) e a primeira ONG do Brasil e da
América Latina na luta contra a AIDS (ONG/AIDS). Em 1986, foi criado o Programa
Nacional de DTS/AIDS, o qual se tornou Departamento da Secretaria de Vigilância em Saúde
do MS (Brasil, 2011).
Sendo as representações sociais consideradas como guia para as ações, conforme salienta
Jodelet (2001), conhecê-las, a partir dos objetos HIV/AIDS e cuidado da pessoa com
HIV/AIDS, auxiliará na compreensão do universo representacional que serve de orientação
para as práticas cotidianas dos profissionais de saúde da capital cuiabana.

Percurso Metodológico
Em sendo uma pesquisa multicêntrica nacional, a coleta de dados foi realizada nos Centros de
Testagem e Aconselhamento (CTA) e nos Serviços de Assistência Especializada (SAE) nas
cinco regiões administrativas do Brasil – norte, sul, sudeste, nordeste e centro-oeste –, nos
municípios, respectivos, de Belém e Santarém (PA), Coari e Manaus (AM), Rio Grande (RS),
Niterói e Rio de Janeiro (RJ), Jequié e Vitória da Conquista (BA), Recife (PE) e Cuiabá
(MT).
A investigação contou com a participação de 632 sujeitos. Dentre as categorias profissionais
participaram médicos (23,9%), enfermeiros (17,7%), auxiliares e técnicos de enfermagem
(20,0%), assistentes sociais (10,3%), psicólogos (9,0%), farmacêuticos (4,8%), nutricionistas
(3,7%), dentistas (1,4%) e 9,1% representam outras profissões.
A coleta de dados foi feita por meio de evocações de palavras ao termo indutor: HIV/AIDS, e
os dados processados pelo software EVOC (versão 2003).

HIV/AIDS: As Representações Sociais dos Profissionais de Saúde
A Figura 1, seguinte, apresenta os resultados obtidos pelo processamento do corpus de
palavras no software EVOC.
F OME
F OME
OME 3,0
OME 3,0
NÚCLEO CENTRAL
PRIMEIRA PERIFERIA
Preconceito
120 2,42 Ajuda
38 3,13
33
Tratamento
73 2,56 Adesão-tratamento 35 3,25
Fm
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Prevenção
Doença
Medo
Cuidado

56
46
42
37

2,73
2,32
2,64
2,40

ZONA DE CONTRASTE
Morte
30 2,56
Sofrimento
22 2,22
Tristeza
16 2,81
33 Doença-crônica 15 1,86
Luta
15 2,93

SEGUNDA PERIFERIA
Medicamento
18 3,22
Desconhecimento 16 3,43
Esperança
16 3,68
Aconselhamento
15 3,20
Renascimento
15 3,60
Saúde
15 3,06
Conhecimento
14 3,50

Figura 1. Elementos estruturais das representações sociais do HIV/AIDS (N=632), segundo profissionais
de saúde do Brasil.

O núcleo central, ao congregar os elementos mais frequentes e mais importantes da
representação social, com as funções de gerar o seu significado e determinar a sua
organização (ABRIC, 2005), permite a consideração, a partir dos resultados, de que a
representação de HIV/AIDS é organizada e seu significado construído a partir do preconceito,
da consideração de que a mesma é uma doença alarmante, causadora de medo, e que necessita
ser cuidada, tratada e prevenida.
Esse sistema nuclear é complementado pelos resultados da primeira periferia – onde também
se evidenciam os elementos com as mais altas frequências, como os presentes no núcleo, mas
não têm muita importância para o grupo em função da ordem elevada de evocação –, onde os
profissionais de saúde revelaram as dificuldades e a necessidade de ajuda na adesão ao
tratamento, visto ser a AIDS doença que necessita ser banida.
Há, além disso, um subgrupo minoritário, representado pela zona de contraste, que aponta ser
o diagnóstico de HIV/AIDS ainda causador de sofrimento e tristeza, visto a finitude/morte a
ele associado. Longe, assim, de estabelecer contraste com o núcleo central, esses elementos
parecem reforçar o preconceito preexistente sobre a síndrome, ligado a sua representação
desde a sua descoberta, na década de 1980.
O componente esperança, associado à medicação, aparece dentre as palavras menos evocadas
e menos importantes, mas, apesar disso, parecem se associar aos termos nucleares tratamento
e prevenção.

2469

Considerações finais
Em sendo a AIDS uma enfermidade que tem as histórias médica e social em desenvolvimento
conjunto (Jodelet, 2001), nota-se que os achados do saber científico, com a utilização de
novas tecnologias no tratamento, com destaque para os antirretrovirais, e as comunicações
havidas entre os grupos sociais, ao longo de pouco mais de três décadas, continuam a
possibilitar transformações das representações compartilhadas sobre o tema.
Embora em transformação, a representação de HIV/AIDS continua a ser organizada e seu
significado construído a partir do preconceito, da consideração de que a mesma é uma doença
alarmante, causadora de medo, e que necessita ser cuidada, tratada e prevenida.
Em necessitando ser cuidada, tendo em vista o perigo que a AIDS representa para a sociedade,
pesquisas sociais e químicas vêm sendo desenvolvidas e financiadas pelo governo brasileiro,
mas também por outros países, e o cuidado prestado ao portador da síndrome recebendo
atenção especial por parte dos profissionais de saúde.
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MESA: REFERENCIAIS TEÓRICOS NORTEADORES DE ESTUDOS EM SAÚDE

A TEORIA DA ADAPTAÇÃO APORTANDO O ESTUDO DA PRÁTICA DO
CUIDAR DE UM FILHO POR MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE

CÂMARA, Marília Cruz G.- Faculdade ASCES
VASCONCELOS, Eliane Maria Ribeiro – UFPE

Introdução
A Teoria da Enfermagem “Modelo da Adaptação de Roy” (MAR) foi construída por Callista
Roy fundamentada nos princípios gerais do humanismo e veracidade, dessa forma optou-se
utilizar como ancora em um estudo qualitativo realizado em uma unidade prisional feminina
no Recife. Desenvolvimento: a escolha dessa Teoria permitiu aprofundar os significados da
prática do cuidar de um filho desvelada a partir da percepção da mulher privada de liberdade.
A análise das falas das mulheres privadas de liberdade foi realizada fundamentada em um dos
elementos principais do modelo de Enfermagem: o ambiente e os quatro modos adaptativos:
fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência..O fisiológico é a representação
da resposta física do ser aos estímulos ambientais, sendo dividido em dois elementos:
necessidades básicas e fisiológicas. As necessidades básicas desse modo são as essenciais a
integridade fisiológica, agrupada pela oxigenação, a nutrição, a eliminação, a atividade e
repouso e a proteção, enquanto que as fisiológicas são os sentidos, os fluidos e eletrólitos, a
função neurológica e a função endócrina. O modo fisiológico, nesse, estudo foi visto sobre a
ótica dos padrões de sono, de nutrição, de atividade e de repouso, de crescimento e de
desenvolvimento abrangendo a função neurológica e endócrina como parte da prática do
cuidar, relatados pelas mulheres. O modo autoconceito retratou a necessidade de integridade
psíquica, a partir dos aspectos sociais, espirituais e psicológicos da pessoa. Esse modo possui
duas subáreas o eu físico e o eu pessoal, apenas o último foi utilizado para análise. No eu
pessoal investigou-se a sua autoconsistência forma como a mulher em privação de liberdade
se reconhece e se sente nesse cenário com seu filho, e as crenças dessa mulher é chamada de
eu moral-ético-espiritual. O modo função de papel abrange os papéis que a pessoa assume na
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sociedade, papéis primários e secundários. A mulher privada de liberdade antes de exercer o
papel materno já possuía outros papéis primários como o de filha e pode ainda estar em
processo de transição, nesse modo, foram agrupadas as falas sobre o papel materno e esse
processo de transição. O preenchimento das necessidades afetivas é identificado no modo de
interdependência. Nessa categoria, reuniram-se as falas sobre se essa mulher em privação de
liberdade possuía suas necessidades afetivas preenchidas, se estava com carência de afeição e
amor, sentindo-se deprimida ou triste, entre outros sentimentos que foram verbalizados por
essas mulheres no decorrer das entrevistas e identificados na análise. Conclusão: A
construção desse marco possibilitou a reflexão sobre a atuação do enfermeiro no ambiente de
privação de liberdade, como promotor do bem estar integral e educador em saúde, podendo
adaptar para sua realidade na prática clínica estratégias educacionais construídas
fundamentadas nos significados da prática do cuidar aqui encontrados e no processo de
Enfermagem contido no Modelo de Adaptação de Roy.
Palavras-chaves: Cuidado do lactente. Mães. Relação mãe-filho. Prisões. Teoria de
Enfermagem
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ESTRESSE OCUPACIONAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA À LUZ DA TEORIA DE BETTY NEUMAN
OCCUPATIONAL STRESS IN THE EMERGENCY MOBILE CARE SERVICE
UNDER
THE LIGHT OF BETTY NEUMAN’S THEORY
ESTRÉS DEL TRABAJO EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÓVIL DE
EMERGENCIA A LA LUZ DE LA TEORÍA DE BETTY NEUMAN
SILVA, Telma Marques da7

Resumo
O presente estudo teve como objetivo compreender a percepção dos enfermeiros que atuam no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência sobre o estresse ocupacional à luz da Teoria de
Betty Neuman. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritivo-exploratória, aprovada pelo
CAAE 01094612.0.00005208. Participaram do estudo vinte e um enfermeiros. As entrevistas
foram gravadas e analisadas a partir da utilização da Análise de Conteúdo de Bardin. As
categorias encontradas foram: peculiaridades inerentes à atividade no SAMU; estresse
ocupacional no SAMU e satisfação em salvar vidas. Em seguida, as categorias foram
analisadas à luz da Estresse ocupacional nos enfermeiros que atuam no Serviço de
Atendimento Móvel. As categorias encontradas foram: peculiaridades inerentes à atividade no
SAMU; estresse ocupacional no SAMU e satisfação em salvar vidas. Em seguida, as
categorias foram analisadas à luz da Teoria de Enfermagem de Betty Neuman. O estudo
mostrou a presença do estresse ocupacional entre os enfermeiros devido às peculiaridades do
cenário do SAMU. Porém, a compreensão final é que a satisfação por atuar salvando vidas
supera todas as dificuldades impostas pelo trabalho. Descritores: estresse ocupacional,
assistência pré-hospitalar, enfermagem em saúde do trabalhador.
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Abstract
This study aimed to analyze the perception by nurses working in the Emergency Mobile Care
Service (SAMU) of occupational stress under the light of Betty Neuman’s Nursing Theory.
This is a qualitative, exploratory and descriptive, research approved under the CAAE
01094612.0.00005208. Twenty one nurses participated in the study. The interviews were
recorded and data were approached through Bardin’s Content Analysis. The categories found
were: peculiarities inherent to working in SAMU; occupational stress in
SAMU; and satisfaction in saving lives. Then, the categories were analyzed under the light of
Betty Neuman’s Theory. The study showed the presence of occupational stress among nurses
due to peculiarities of the SAMU scenario. However, one finds out that the satisfaction of
acting to save lives overcomes all difficulties posed by work. Descriptors: occupational
stress, pre-hospital care, occupational health nursing.
Resumen
Este estudio tuvo como objetivo analizar la percepción por los enfermeros que actúan en el
Servicio de Atención Móvil de Emergencia (Samu) del estrés del trabajo a la luz de la Teoría
de Enfermería de Betty
Neuman. Esta es una investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva, aprobada bajo el
CAAE 01094612.0.00005208. Participaron del estudio 21 enfermeros. Las entrevistas fueron
grabadas y los datos fueron abordados por medio del Análisis de Contenido de Bardin. Las
categorías encontradas fueron: peculiaridades inherentes a la actividad en el Samu; estrés del
trabajo en el Samu; y satisfacción de salvar vidas. Entonces, las categorías fueron analizadas a
la luz de la Teoría de Betty Neuman. El estudio demostró la presencia de estrés del trabajo
entre los enfermeros debido a las peculiaridades del escenario de Samu. Sin embargo, se
constata que la satisfacción de actuar para salvar vidas supera todas las dificultades impuestas
por el trabajo.
Descriptores: estrés del trabajo, atención prehospitalaria, enfermería del trabajo.
Este Artigo Original foi construído a partir da Dissertação intitulada “Estresse ocupacional
nos enfermeiros que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à luz da Teoria de
Betty Neuman” de Francimar Nipo Bezerra. Mestra em Enfermagem pelo Centro de Ciências
da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESTRATÉGIA
DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTOS-SP

ABDALA, Christiane Alves - UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
LIMA, Laura Câmara - UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo

Resumo
O Programa de Saúde da Família (PSF) é, desde 1994, a estratégia de atuação da Atenção
Básica à Saúde, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Fundado no conceito de Promoção
da Saúde, esse modelo considera os sujeitos em contexto e pressupõe a participação da
comunidade na produção de melhor qualidade de vida, contrapondo-se assim ao anterior,
médico-centrado, pautado em procedimentos e relações de poder-saber hierarquizadas. Em
Santos, o PSF foi implementado em 2000, atualmente são 17 equipes, distribuídas em quatro
distritos/territórios sanitários. Essa pesquisa objetivou repertoriar as Representações Sociais
da Promoção da Saúde produzidas pelos profissionais da saúde que trabalham na ESF de
Santos e investigar de que forma esses saberes e vivências influenciam e organizam suas
práticas cotidianas. A hipótese é que as representações da maioria dos profissionais ainda
estariam ancoradas no modelo precedente, determinando práticas centradas nas doenças e nas
consultas individuais. A coleta de dados se fez por entrevista. Foram sorteadas quatro equipes,
uma de cada distrito/território sanitário e um representante de cada uma das categorias
profissionais que compõem a equipe mínima preconizada na ESF (médico, enfermeiro,
aux/técnico de enfermagem, agente comunitário, além do chefe da seção) totalizando 19
sujeitos entrevistados. As entrevistas foram realizadas com base em roteiro semiestruturado,
gravadas, transcritas e analisadas a partir do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC),
preconizado por Lefèvre (2010). Dois discursos coletivos diferentes sobre Promoção da
Saúde foram identificados, cada qual ancorado em um modelo de atenção. Foi possível
perceber que as categorias profissionais, equipes e territórios produzem algumas objetivações
e práticas específicas, próprias àqueles coletivos. Um dos DSC está ancorado no conceito de
educação em saúde, identificado como um processo verticalizado e hierarquizado de
transferência de conhecimentos dos profissionais de saúde para os usuários dos serviços.
Enquanto o outro DSC está ancorado em conceitos de saúde mais abrangentes, que
2477

consideram a qualidade de vida e a questão da autonomia do sujeito. Em relação às práticas
mencionadas pelos sujeitos entrevistados, a mais citada foi a realização de grupos educativos,
baseados na transmissão de orientações diretivas sobre doença e higiene. Ações voltadas à
concretização da ideia de Promoção da Saúde e qualidade de vida, em sentido mais amplo,
foram pouco mencionadas. Foi possível observar que o fato das equipes estarem inseridas em
territórios diferentes, com suas próprias características geográficas, populacionais e
epidemiológicas, determina práticas diferenciadas. O vínculo entre os profissionais que
compõem a equipe também mostrou ser um fator que merece grande atenção no
estabelecimento de ações mais articuladas e inovadoras. Foi organizada roda de conversa na
qual deu-se uma devolutiva para os profissionais que participaram da pesquisa com a
apresentação para todos os presentes dos dois DSC que descrevemos. As discussões serviram
para validar os dados. Espera-se que essas intervenções tenham levado os profissionais da
ESF a refletirem sobre suas práticas e implementarem coletivamente ações mais favoráveis à
própria saúde e à qualidade de vida das populações por eles atendidas.
Palavras-chave: Promoção da Saúde, Atenção Primária, Programa Saúde da Família,
Representações Sociais.

Introdução
Há quase 30 anos, desde a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, que
aconteceu em Ottawa, no Canadá, em 1986, o mundo tem direcionado seus olhares para a
rede de Atenção Primária (ou Básica) à Saúde e consequentemente para as ações relacionadas
à Promoção da Saúde. Conferências, encontros e políticas públicas têm-se voltado para
estruturar e consolidar aspectos referentes a uma atenção à saúde menos focada na doença e
mais centrada na pessoa.
Especificamente no Brasil, vivenciamos uma grande reestruturação da Atenção Básica à
Saúde com foco e investimentos na Estratégia da Saúde da Família (ESF), que procura
estabelecer vínculos diferenciados com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e
priorizar ações de prevenção às doenças e promoção à saúde, mas sem deixar de executar a
assistência curativa.
Sendo assim, o presente estudo se desenvolveu no cenário da Atenção Básica à Saúde,
especificamente, na Estratégia da Saúde da Família, por caracterizar-se como estratégia
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reorganizadora de toda a Atenção Básica, e, conjuntamente, é o setor no campo da saúde que
atuo desde o início de minha carreira profissional.
No município de Santos existem dois modelos de atuação e cuidado na Atenção Básica,
Unidade de Saúde da Família (USF) e Unidade Básica de Saúde (UBS) que funciona no
modelo considerado “tradicional”, gerando grande confusão entre os usuários destes serviços
e mesmo entre muitos profissionais que atuam na Secretaria de Saúde do município.
Cotidianamente, ou nas reuniões do conselho local e conferências de saúde, muitos usuários
dos serviços da Atenção Básica referem preferência pelas UBS’s em relação às USF’s,
principalmente pelo fato das UBS’s contarem no seu quadro de recursos humanos com um
número maior de médicos para atendimento aos usuários. Em todas as UBS’s há pelo menos,
um médico ginecologista, um médico clínico geral e um médico pediatra, enquanto que nas
USF’s há um médico generalista. Esse aspecto ilustra a ancoragem no modelo médicocentrado, que vê a saúde como campo de atuação deste único profissional, com seus
saberes/poderes estabelecidos em práticas medicalizantes e exclusivamente biologicistas, ou
seja, nesta perspectiva continuamos na hegemonia do modelo biomédico.
Neste sentido, nossa hipótese de pesquisa é a de que as Representações Sociais que os
profissionais de saúde que atuam na ESF no município de Santos possuem sobre Promoção da
Saúde estão ancoradas também no modelo precedente, médico-centrado, pautado em
procedimentos, com critérios assistencialistas e fortes relações de poder/saber, estruturado no
conceito de saúde baseado na doença, o que dificulta a execução de propostas diferenciadas e
inovadoras em Promoção da Saúde.
Assim, nossa pesquisa teve como objetivo geral analisar as Representações Sociais que esses
profissionais repertoriam sobre Promoção da Saúde e verificar como suas práticas diárias
correspondem ou relacionam-se com essas representações.

Desenvolvimento
Esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa no campo da saúde, que envolve a
investigação sócio-histórica da produção e cuidado do sujeito da saúde.
Por sua vez, a pesquisa qualitativa , segundo Minayo (2010), pretende considerar o universo
dos significados, valores, motivos, atitudes e as relações intersubjetivas que compõem este
campo.
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Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, realizamos uma entrevista semiestruturada com os
profissionais que integram as equipes das USF’s pesquisadas. Estas entrevistas foram
analisadas a partir do método do Discurso do Sujeito Coletivo proposto por Lefèvre (2010)
com fundamentação na Teoria das Representações Sociais desenvolvida por

Moscovici

(2011).
Posteriormente, os DSC construídos foram os temas para a realização da roda de conversa
que reuniu todos os sujeitos participantes da pesquisa. Este encontro objetivou, ao mesmo
tempo, a prévia devolução dos resultados da pesquisa e a discussão dos dados coletados. Da
mesma forma, foi também o início de uma intervenção junto a estas equipes, pois, a partir do
momento que há questionamentos, trocas de experiências e ideias, os sujeitos participantes
teriam a possibilidade de repensar as ancoragens que determinam suas atuações.
O DSC é construído a partir dos discursos dos sujeitos entrevistados, exatamente como foram
fornecidos ao pesquisador, o que possibilita a construção de um discurso que expressa os
pensamentos e ideias compartilhados pelo grupo, considerando aspectos sociais e culturais.
Assim, o método busca as ideias fortes, enraizadas e também aquelas que estão começando a
circular entre os sujeitos.
Para a construção do DSC são utilizadas três figuras metodológicas que

organizam e

auxiliam na análise dos dados coletados: expressões-chave (ECH), pedaços ou trechos que
formam descrições literais; ideias centrais (IC), descrevem o sentido presente nos
depoimentos utilizando as palavras do entrevistado; e ancoragem (AC), manifestação de uma
teoria, ideologia ou crença que traz a ideia básica que sustenta o discurso.
Por trazer as vozes de um grupo, o referido método possibilita que o sujeito seja visto e possa
se ver nas falas apresentadas, isso proporciona um fácil reconhecimento e identificação dos
pesquisados no momento da devolutiva e validação dos dados (LEFÈVRE et al., 2002).
Segundo Duarte et al. (2009, p. 624) “à medida que os DSC vão sendo construídos,
compõem-se o sistema de interpretação da realidade pelos participantes, as relações
estabelecidas por eles no contexto social, bem como vão se colocando em relevo seus
comportamentos e práticas.”
Atentando para o processo de construção do DSC, notamos como os cenários sociais
apresentam-se enriquecidos de Representações Sociais, e, de que forma, essas RS são
organizadoras das práticas nos referidos cenários.
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Sendo assim, entendemos que o método do DSC pode nos proporcionar uma melhor
compreensão acerca das RS que circulam no cenário da ESF, e como as práticas dos
profissionais envolvidos se articulam com essas representações.

Considerações
Nos DSC’s construídos com as IC’s presentes nas respostas dos entrevistados às questões
sobre Promoção da Saúde, percebemos a prevalência de respostas que associam a Promoção
da Saúde às práticas de educação que elegem como estratégia pedagógica a realização de
grupos: “Os grupos. Muito importante os grupos. ... a gente tenta passar o máximo possível
de orientações pra eles... a gente ensina... os grupos são muito importante pra promover a
saúde desde a criança até o idoso...”
A realização de grupos voltados para ações pedagógicas em saúde é historicamente uma das
práticas constitutivas deste campo. Sendo assim, consideramos a possibilidade de uma
continuidade entre estas práticas e as ações de promoção como uma forma de tornar comum
uma proposta que se apresenta como inovadora e fundada em diferentes conceitos. Conforme
Moscovici (2011):
O ato da re-apresentação é um meio de transferir o que nos perturba, o
que ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo
para o próximo. A transferência é efetivada pela separação de
conceitos e percepções normalmente interligados e pela sua colocação
em um contexto onde o incomum se torna comum, onde o
desconhecido pode ser incluído em uma categoria conhecida.
(MOSCOVICI, 2011, p. 56-57).

O segundo DSC traz o conceito de Promoção da Saúde baseado numa ideia de saúde mais
ampliada articulado inclusive com a questão da autonomia e bem estar geral, como uma RS
que vai de encontro às propostas atuais do nosso sistema de saúde e mesmo da Organização
Mundial de Saúde (OMS): “...então eu acho que promover saúde é promover autonomia, é
promover bem estar, é promover qualidade de vida...”
Entretanto, quando interrogados sobre a efetivação destas práticas, as ações desenvolvidas, as
respostas dos sujeitos participantes da pesquisa indicaram certa fragilidade, sem grandes
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ações ou mesmo perspectivas de como transformar tais conceitos em ações: “pensamos como
PSF, mas agimos como UBS”.
Observamos que há certa dificuldade em pensar e realizar ações além do setor saúde, de
forma intersetorial e articulada. Além disso, na própria Política Nacional de Promoção da
Saúde encontramos essa dicotomia, por um lado as propostas teóricas demonstram articulação
e visão ampliada, mas por outro lado, quando chegamos à questão das práticas recomendadas,
o que percebemos é uma grande normatização com indicações basicamente prescritivas de
atividade física e nutrição balanceada visando assim a diminuição dos riscos à saúde.
As consideradas novas RS contidas nos discursos sobre as ações em Promoção da Saúde
mostram importantes ancoragens estabelecidas nas propostas e práticas diferenciadas da ESF:
reunião de equipe, visita domiciliar e vínculo. Apesar de contarem com uma baixa frequência,
ou seja, poucos profissionais ofereceram essa resposta, podemos considerar como RS em fase
de difusão, já com alta amplitude, ou seja, presente nas respostas de diferentes categorias
profissionais.
De forma geral, podemos salientar que os profissionais da ESF associam a Promoção da
Saúde com a Educação em Saúde. A Promoção da Saúde possui sim um aspecto educacional,
mas este não é o único, devemos ainda considerar os aspectos relacionados à gestão e à
assistência, à melhoria da qualidade de vida. E, mesmo as RS que encontramos nos DSC’s
construídos com as falas de todas as categorias profissionais envolvidas foram aquelas
ancoradas nas questões educacionais de cunho preventivista, que consideram ainda a
transmissão de saber verticalizada, tendo a orientação como melhor forma de educação em
saúde e esta por sua vez, como melhor forma de Promoção da Saúde.
Apesar de alguns profissionais mencionaram em suas entrevistas a questão da qualidade de
vida para além do setor saúde, da autonomia e do empoderamento dos sujeitos, pouquíssimos
conseguiram articular esses conceitos com alguma ação prática, o que nos leva a pensar que
as discussões em Promoção da Saúde ainda encontram-se num nível extremamente básico e
sem grandes articulações.
Nossa pesquisa mostrou que a Representação da Promoção da Saúde que ainda predomina é
ancorada nas rotinas disciplinares do modelo médico-centrado e da lógica do biopoder, porém
existem representações alternativas que começam a ser construídas a partir das práticas de
alguns profissionais que colocam a Promoção em uma perspectiva mais ampla, mais
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condizente com a vocação da ESF, tal como ela foi concebida pelas diretrizes do Ministério
da Saúde.
Algumas experiências consideradas pelas equipes como exitosas, destacam-se por serem
criativas e surgiram pela capacidade da equipe de mobilizar as habilidades e competências dos
seus profissionais de modo que eles potencializaram sua capacidade individual colocando-a a
serviço do coletivo e recebendo em troca a possibilidade de realizar um trabalho melhor e
mais gratificante.
Entretanto, o conteúdo das Representações Sociais analisados neste estudo aponta para a
necessidade de se repensar as práticas em Promoção da Saúde, pois estas ainda encontram-se
ancoradas em modelos considerados não mais eficientes para os objetivos atuais: a percepção
do sujeito a partir do modelo biomédico e a consideração de ações em Educação em Saúde
com práticas diretivas e hierarquizadas não atendem as prerrogativas atuais em Promoção da
Saúde que enfatizam a autonomia, a qualidade de vida e o empoderamento dos sujeitos como
pontos essenciais.
Desta forma, compartilhamos da ideia de Leite & Veloso (2009) que ressalta que o avanço
qualitativo da ESF será possível a partir de avaliações e discussões mais apropriadas desse
cotidiano, com identificação de problemas e discussão de conceitos, no intuito de
instrumentalizar as mudanças necessárias à implementação do modelo almejado.
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Resumo
Muito se pesquisa sobre a velhice, o idoso e o envelhecimento, motivado principalmente pelo
fenômeno mundial de envelhecimento populacional. Atualmente a população que ultrapassa
os 60 anos de idade apresenta altas taxas de crescimento, tornando-se cada vez mais
significativa sua participação na sociedade como um todo. Com uma proporção cada vez
maior de idosos em nosso convívio social, aumenta-se também as trocas e relações
intergeracionais. Seja no ambiente familiar ou nos espaços públicos, crianças, adolescentes,
adultos e idosos possuem uma maior probabilidade de convívio social. A partir desta
motivação o presente trabalho objetivou analisar as representações sociais de três grupos
etários diferentes (crianças, jovens/adultos e idosos). Para isso foi utilizada a Associação
Livre de Palavras que contou com o temo indutor VELHICE, para o qual foram solicitadas
cinco evocações. Essas evocações foram analisadas a partir do software EVOC e
posteriormente foram calculados seus índices de queda de frequência. Os grupos foram
constituídos da seguinte forma: do Grupo 1 participaram 25 crianças, estudantes de quatro
turmas do ensino fundamental I; do Grupo 2 participaram 60 jovens e adultos, estudantes da
Educação para Jovens e Adultos (EJA); e o Grupo 3 foi composto por 60 participantes de um
grupo de convivência de idosos. O Grupo 1 apresentou elementos de uma representação social
de velhice bastante ligados à ideia de dependência e relações com os avós. Identifica-se
aspectos que apontam para a construção da representação social, associados a características
concretas do cotidiano das crianças. Em um primeiro momento, as evocações dos jovens e
adultos do Grupo 2 se encontram divididas entre elementos positivos no provável núcleo
central (primeiro quadrante) e negativos na primeira periferia (segundo e terceiro quadrante).
1
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Embora mais numerosos, os elementos negativos receberam uma menor atribuição de
importância. Isso pode estar relacionado com a atual valorização dos aspectos positivos da
velhice e a ordem do “politicamente correto”. O Grupo 3 apresentou um maior equilíbrio
entre os elementos positivos e negativos, mas após calculada a queda de frequência o núcleo
central da representação se mostrou composto somente por elementos positivos. A isso pode
estar relacionado o mecanismo de proteção identitária. Conclui-se com este trabalho que a
representação social de velhice ainda se encontra bastante relacionada à ideia de declínio
físico e perdas advindas desta etapa da vida. A partir da analise realizada emergiram
elementos que possibilitam um esboço do processo de desenvolvimento e transformação das
representações sociais de velhice.
Palavras-chave: Velhice; Representações Sociais; Intergeracionalidade.

Introdução
Considera-se que envelhecer hoje ultrapassa os limites desse processo individual e se constitui
como uma “novidade coletiva” (ARRUDA, 2012). O fenômeno do envelhecimento
populacional nos alerta para uma nova configuração demográfica na qual os idosos
representam uma parcela significativa que se encontra em crescimento (CAMARANO;
KANSO, 2009). Contudo, como afirma Jesuíno (2012), a temática do envelhecimento conduz
a reflexões sobre a própria natureza humana, que não pode, ou ao menos não deveria, ser
desligada de uma reflexão mais ampla; há também de se considerar os aspectos sociais.
Com um maior número e proporção de idosos vivendo em nossa sociedade, se faz necessário
considerar também o crescimento da convivência entre gerações, seja esta correndo dentro ou
fora da dimensão familiar. Com isso, tornam-se relevantes investigações sobre como sujeitos
de diferentes idades representam essa etapa da vida. A divisão dos participantes em função de
suas idades pretende evidenciar diferentes posicionamentos frente à velhice. Lopes e Park
(2007) afirmam que estudos que se debruçam sobre as novas imagens e informações sobre a
velhice que circulam pela sociedade a partir de grupos de indivíduos de diferentes faixas
etárias contribuem para o entendimento da (re)construção das representações sociais. Esse
tipo de conhecimento permite a obtenção de pistas acerca de como os indivíduos atuam e de
suas relações com os idosos, bem como com sua própria velhice.
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A partir da perspectiva da Teoria das Representações Sociais é possível identificar elementos
que caracterizam e descrevem um fenômeno social que influencia escolhas e atitudes
pessoais. Estudar sobre as representações sociais de velhice e suas transformações pode
contribuir para uma melhor compreensão dos princípios subjacentes à formação e
transformação dessas representações, bem como sobre os conteúdos associados a essa etapa
da vida. Somado a isso, as representações e práticas sociais constituem sistemas em que se
influenciam mutuamente, de modo que, considera-se que as representações orientam as
práticas ao mesmo tempo em que emergem dessas. Assim, estabelecem uma relação de
reciprocidade, no sentido de se gerarem, legitimarem e justificarem (ALMEIDA; SANTOS;
TRINDADE, 2000). Com este trabalho buscou-se analisar as representações sociais de
velhice a partir de três grupos etários. Essa comparação possibilitou, além da conteúdos e
processos
Método
Os participantes desta pesquisa foram divididos em três grupos, referentes a três faixas etárias
diferentes. Do primeiro grupo participaram 25 crianças, com média de idade igual a 8,9 anos,
variando entre 7 e 11 anos. O segundo grupo contou com a participação de 60 jovens e
adultos, com idade média de 31,5 anos, tendo idade mínima de 16 e máxima de 58 anos. Já do
terceiro grupo participaram 60 idosos, com média de idade igual a 70,5 anos e tendo seus
participantes entre 60 e 90 anos. Todos responderam a Associação Livre de Palavras, a partir
do estímulo indutor “VELHICE”, para o qual foram solicitadas as cinco primeiras palavras
que lhes viam à mente. Em seguida os participantes foram instruídos a classificar as palavras
registradas da mais importante a menos importante, atribuindo-lhes um número de 1 a 5. As
evocações foram analisadas a partir dos recursos oferecidos pelo software Ensemble de
Programmes Permettant L’analyse des Évocations 2000 (EVOC), que analisa e elabora um
quadro a partir, principalmente, de dois indicativos de hierarquização: a frequência das
evocações e ordens de importância atribuídas a elas pelos sujeitos (VERGÈS; SCANO;
JUNIQUE, 2002).
Em seguida, a classificação das evocações em quadrantes foi analisada qualitativamente a
partir da Abordagem Estrutural das Representações Sociais, que permite uma análise das
evocações como compondo os sistemas centrais e periféricos. Por fim, foi realizado o teste de
centralidade dos elementos através do cálculo do percentual de queda de frequência.
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Baseando-se em estudo anterior que também se utilizou deste cálculo (ALMEIDA; SANTOS,
2011), foi considerado como ponto de corte a frequência igual ou inferior a 25%.
Resultados
O Grupo 1, composto por crianças, parece representar a velhice através de uma figura
marcada pela dependência, seja esta de algo ou de alguém, mas também bastante carregada de
afeto, pois a representação social de velhice emerge muito ligada às figuras dos avós. Os
elementos do provável núcleo central dessa representação apresenta como elementos
“BENGALA”, “CADEIRA DE RODAS” e “CARINHOSO”. Enfatizam-se as limitações
impostas pela idade, principalmente relativas às dificuldades de locomoção, e uma
característica das relações que as crianças mantêm com pessoas dessa faixa etária. Esses três
elementos resistiram ao cálculo da queda de frequência, reforçando seu pertencimento à
região núcleo central. A primeira periferia foi composta pelos elementos “CABELOS
BRANCOS”, “IDOSOS” e “ÓCULOS”, “AVÓS” e “DOENÇAS”. O elemento “IDOSOS”
foi o mais frequente, sendo referido 17 vezes. Os elementos “ÓCULOS” e “CABELOS
BRANCOS” reforçam a ideia de limitações (de visão) e enfatizam as mudanças físicas dessas
pessoas. O elemento “AVÓS”, figura frequentemente citada nos relatos sobre convivência
com idosos, parece estar relacionada ao aspecto afetivo da velhice, enquanto que
“DOENÇAS” se relaciona à ideia de limitações e declínio físico dessa etapa da vida. Através
do calculo da queda de frequência foi observada a queda de quase todos esses elementos,
confirmando sua localização no sistema periférico da representação, com exceção do
elemento “AVÓS”, que apresenta características de adesão ao núcleo central. Por fim, a
segunda periferia, localizada no quarto quadrante, apresenta “AJUDA” como único elemento
e ratifica o caráter de dependência e limitações, quando indica que o auxílio à pessoa idosa é
necessária, estando assim relacionada às práticas das crianças sobre a velhice.
Percebe-se que os elementos ligados à velhice, nesse grupo, possuem um caráter homogêneo,
por assim dizer: não entram em conflitos e reforçam a imagem de um avô ou avó, de cabelos
brancos, que precisa de ajuda, pois possui limitações. Além disto, as crianças deste estudo
evidenciaram elementos considerados funcionais. Segundo Abric (1998), esse tipo de
elemento está associado à descrição de características e ao caráter pragmático das
representações, devido à atribuição de inscrever o objeto da representação nas práticas sociais.
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Para o grupo de jovens e adultos, Grupo 2, o que inicialmente se destaca é a divisão dos
elementos positivos e negativos entre o primeiro quadrante (provável núcleo central) e o
segundo e terceiro quadrantes (primeira periferia), enfatizando ora os ganhos advindos da
velhice, ora as suas perdas. No provável núcleo central estão presentes os elementos
“RESPEITO”,

“AMOR”,

“SAÚDE”,

“APOSENTADORIA”,

“SABEDORIA”

e

“EXPERIÊNCIA”. Parecem indicar aspectos imprescindíveis à velhice, sendo necessários
para a convivência, para o bem-estar físico e manutenção da funcionalidade, bem como
valorização dessa etapa de vida. O segundo quadrante é composto por dois elementos:
“DOENÇA” e “MORTE”. Em questão de frequência, esses são o segundo e quarto elementos
mais frequentes, respectivamente. Esses elementos podem ser considerados contra-normativos
por irem de encontro a certos valores, justificando sua baixa atribuição de importância.
Podem, assim, caracterizar a zona muda dessa representação social, compreendendo-a como
características das representações que não são facilmente reveladas nos discursos, pois são
consideradas como não adequadas e se confrontam com as normas sociais vigente, embora
esses elementos possam ser comuns ao grupo e compartilhados por ele (MENIN, 2006;
ABRIC, 2003). O terceiro quadrante também é composto por elementos considerados
negativos, como “DESRESPEITO”, “FALTA” (referente a vários aspectos que faltam aos
idosos), “ABANDONO”, “PRECONCEITO”, “CHATICE” e “DORES”. Do quarto
quadrante, que corresponde à segunda periferia, se localizam os elementos mais próximos às
práticas sociais para com a velhice. Estes foram os elementos “ATENÇÃO”, “CUIDADO”,
“PACIENCIA”,

“TEMPO”,

“CABELOS

BRANCOS”,

“RUGAS”,

“CARINHO”,

“COMPREENSÃO”, “CONHECIMENTO” e “MAUS-TRATOS”.
Após o calculo da queda de frequência para os elementos deste grupo, a segregação entre
aspectos positivos e negativos foi quebrada, quando “EXPERIENCIA” e “SABEDORIA” não
resistiram e passaram a compor a primeira periferia, e os elementos “ABANDONO”,
“CHATICE”, “DESRESPEITO”, “FALTA” e “PRECONCEITO” apresentaram tendência de
migração para o núcleo central. De modo geral, a representação social de velhice para esses
jovens e adultos parece estar bem centrada na relação entre perdas e ganhos dessa etapa,
tendendo mais para as perdas (pelo seu maior número e atribuição de importância). Ao
contrário do observado no Grupo 1 (predominância de elementos funcionais), neste grupo os
elementos normativos ganharam um maior destaque. Estes elementos se inscrevem nas
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dimensões socioafetivas e ideológicas e se ancoram em no sistema de valores dos sujeitos
(ABRIC, 1998).
Para o Grupo 3, referente aos idosos, inicialmente se faz necessário ressaltar um aspecto: ao
contrário da evidente divisão entre elementos positivo e negativo da representação de jovens e
adultos, aqui os elementos não seguem essa mesma característica. Nos dois grupos anteriores
os participantes constroem suas representações a partir do que imaginam e veem dessa etapa
da vida. No entanto, o grupo de idosos versa sobre suas vivências e seu cotidiano. Por conta
disso, a representação para esse grupo envolve outros processos, como o de proteção de sua
identidade. Como Abric (2001) destaca, as representações sociais elaboradas sobre o seu
próprio grupo é sempre marcada por uma ênfase de algumas de suas características, com o
objetivo de salvaguardar uma imagem positiva de seu grupo de pertença. Para os idosos, os
elementos mais frequentes do provável núcleo central foram “DOENÇA” e “SAÚDE”,
enfatizando a relevância desse binômio para a representação social de velhice construída por
idosos, e “EXPERIÊNCIA”, “FELIZ” e “ALEGRIA”, que reforçam a visão de uma velhice
positiva, bem sucedida. O segundo quadrante apresenta os elementos “DOR” e “FALTA”
que, de forma semelhante ao Grupo 2, apresentam uma forte carga negativa e indesejável. O
terceiro quadrante reuniu os elementos “AMOR”, “DEUS”, “CONHECIMENTO”,
“RESPEITO”, “VIAJAR” e “VITÓRIA” e enfatiza aspectos desejáveis desta fase da vida. No
quarto quadrante agrupam-se elementos quanto ao cotidiano desses idosos, que possui um
caráter ambivalente e é permeado tanto de sentimentos positivos quanto negativos, como
“ABANDONO”, “DESPREZO”, “SOLIDÃO”, “MEDO”, “DIFICULDADE”, “AMIZADE”,
“APROVEITAR”, “BOA” “MARAVILHOSA”, “ME SINTO JOVEM”, “DINHEIRO”,
“PACIENCIA”, “FAMILIA”, “PAZ” e “SOSSEGO”.
Após o cálculo da queda de frequência pôde-se observar que alguns elementos perderam seu
caráter de centralidade, principalmente os associados a aspectos negativos. Assim, os
elementos “FELIZ” e “DOENÇAS” passaram para a primeira periferia, enquanto que os
elementos “AMOR”, “CONHECIMENTO”, “RESPEITO” e “VIAJAR” apresentaram
tendência de integrar o núcleo central.
Considerações Finais
Sobre os conteúdos, observa-se que “DOENÇA” foi o único elemento que pode ser
encontrado nos três grupos, passando do terceiro quadrante (1ª periferia – zona de contraste)
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da análise das crianças para o segundo quadrante (primeira periferia) no grupo de jovens e
adultos e atingindo o núcleo central das representações de idosos. Aparentemente, a
associação entre velhice e doenças é bem frequente, tornando-se mais importante à medida
que crescia a idade do sujeito. Além disso, esse elemento relaciona-se com a ideia de
limitações físicas e dependência, elementos também frequentes nas representações
investigadas, enfatizando a relação que a velhice ainda possui com a ideia de declínio e
fragilidade. Contudo, o elemento “DOENÇAS” não resistiu ao cálculo de queda de
frequência. Esta pode ser mais uma evidência da zona muda das representações sociais de
velhice ou de um processo de transformação destas.
O elemento “FAMÍLIA” só surgiu perifericamente para o grupo de idosos, ainda que muito
frequentemente tenha sido relatada a importância e a relação entre as questões sobre família e
a velhice. Os elementos “SAÚDE” e “EXPERIÊNCIA” foram elementos presentes no núcleo
central da representação de jovens, adultos e idosos. Embora os elementos negativos tenham
sido os mais numerosos, há uma maior ênfase nos ganhos e na atribuição de valores positivos
à velhice. A isso pode estar relacionada a ideia do “politicamente correto” e socialmente
desejável, quando falar sobre as perdas da velhice apresenta-se semelhante a uma ofensa
deferida.
A partir da grande ênfase dada pelas crianças aos aspectos físicos da velhice, imagina-se que
esses aspectos concretizam no corpo a identidade dessa faixa etária, ao mesmo tempo em que
lhe atribui uma dimensão individual. Diferenciam-se das representações dos outros grupos
também pela maior composição de elementos funcionais. Os jovens e adultos enfatizaram as
relações com os outros. Nesse caso, percebe-se que representam a velhice baseados na
concepção de declínio da vida, embora haja uma maior valorização dos positivos em
contraposição à maior quantidade de relatos de perdas. Os idosos, por sua vez, falam sobre
suas aquisições e conquistas. Compreende-se que, com isso, tendem a reafirmar valores que
positivam sua identidade social. Trata-se de um recurso já discutido na literatura, de proteção
à identidade do grupo de pertença. As representações sociais do grupo de idosos e de jovens e
adultos evidenciaram elementos normativos, ao contrário do grupo de crianças.
Contudo, a comparação entre os três grupos evidenciou um aspecto importante sobre as
representações sociais, quanto aos processos envolvidos na sua construção. Levanta-se a
hipótese de o processo de objetivação anteceder a ancoragem no tocante à ontogênese das
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representações sociais, devido à ausência de elementos no Grupo 1 (crianças) que sustentem
esse processo. Resultados que corroboram essa hipótese foram encontrados em Vasconcellos,
Santos e Almeida (2011).
Diante do exposto, evidencia-se que, tanto a velhice quanto o processo de envelhecimento não
podem ser somente caracterizados por um conjunto de alterações metabólicas; fazendo-se
extremamente necessário considerar também sua face psicossocial.
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COM A PALAVRA, AS CRIANÇAS: UM ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DE VELHICE
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Resumo
Desde o nascimento a criança se encontra em interação com o meio social, participando das
práticas sociais, da comunicação e de processos de socialização. Devido a esse papel ativo no
meio social, as crianças assimilam e elaboram as informações que circulam nesse meio e
constroem representações sociais sobre alguns objetos sociais. Embora sejam escassos os
trabalhos sobre as representações sociais desse público, entende-se que eles são importantes
por se debruçarem sobre o compartilhamento de conhecimentos infantis, seus processos e
conteúdos. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a representação social de velhice
elaborada por crianças, considerando que esse seja um relevante objeto social em virtude das
atuais transformações sociais. Participaram deste estudo 25 crianças, estudantes do 5º e 6º ano
do ensino fundamental, com idades variando entre 07 e 11 anos e sendo 17 meninas e 08
meninos. Foi utilizada a técnica de associação livre de palavras, para a qual foram solicitadas
cinco palavras que as crianças julgassem relacionadas ao estímulo indutor “VELHICE”. As
evocações foram analisadas através do software EVOC. Os elementos foram organizados em
quatro quadrantes segundo sua frequência e seu grau de importância. No primeiro quadrante
se localizam os mais frequentes e os mais importantes, que foram “BENGALA”, “CADEIRA
DE RODAS” e “CARINHOSO”. No segundo constam os elementos mais frequentes e com
um menor grau de importância, que foram “CABELOS BRANCOS”, “IDOSOS” e
“ÓCULOS”. Os elementos “AVÓS” e “DOENÇAS” constituíram o terceiro quadrante devido
à sua menor frequência e maior ordem de importância, enquanto que “AJUDA” se localizou
no quarto quadrante pela sua menor frequência e menor atribuição de importância. Passado
em vista os principais elementos evocados pelas crianças dessa pesquisa é possível identificar
2
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que a representação social da velhice para elas parece estar fortemente associada à ideia de
dependência (de algo ou de alguém) e à figura dos avós. Infere-se que esses são as pessoas
idosas mais próximas das crianças, com quem possuem maior contato, e que essas possuem
algum grau de comprometimento da funcionalidade. Esses elementos podem ser
caracterizados como funcionais, tendo em vista sua finalidade descritiva e suas relações com
as práticas sociais. Essa parece ser uma importante característica das representações sociais
desse grupo, que se utiliza de aspectos concretos e ligados ao seu cotidiano para elaborar suas
representações sociais sobre um determinado objeto. Ressalta-se também a viabilidade e
relevância de estudos a partir da perspectiva da Teoria das Representações Sociais com este
público, reconhecendo as crianças como imersas em um ambiente social do qual atuam como
sujeitos ativos e construtores de representações.
Palavras chaves: Representações Sociais, Crianças, Velhice, Ontogênese.

Introdução
O envelhecimento, atualmente, é uma temática que desperta o interesse cientifico não só por
se constituir como um processo natural a todos os seres vivos, mas também pelas suas
consequências nas novas configurações sociais. O fenômeno conhecido como envelhecimento
populacional, que ocorre tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento,
modifica a estrutura etária da população devido ao rápido crescimento do número de pessoas
idosas. Este fenômeno tem, como fatores, o aumento da expectativa de vida, os avanços da
medicina quanto ao tratamento de doenças e a diminuição da taxa de natalidade
(CAMARANO; KANSO, 2009).
Entretanto, a relevância deste tema não diz respeito somente a estes dados demográficos, mas
também devido a outros aspectos que são construídos socialmente. Como afirmam Papalia,
Olds e Feldman (2006), os períodos da vida são construídos baseados no modo que indivíduos
de diferentes idades pensam, sentem e agem, bem como no que se socialmente espera que se
faça à uma certa idade. De acordo com Neri (2005) a velhice, última fase do ciclo vital, é
determinada por eventos de diferentes naturezas como, por exemplo, perdas psicomotoras,
afastamento social, restrição em papéis sociais e especialização cognitiva. Guimarães (2006)
afirma que a velhice nem sempre apresenta limites nítidos. Para o autor, essa seria uma
construção individual, multifacetada e multidimensional, baseada na interação de fatores
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biológicos, sociais e psicológicos, atravessado por ganhos e perdas, que se desenvolve em
diversas esferas da vida do indivíduo (como família, trabalho e lazer). Dessa forma, são
produzidas diversas formas de envelhecer e novas possibilidades de vivenciar a velhice,
entendendo-a como uma etapa da vida, assim como as demais, com significados produzidos
sociohistoricamente (MOTTA, 2011). Barros (2004) afirma que a velhice, enquanto etapa do
ciclo de vida, recebe significados distintos que dependem do recorte histórico observado,
além do sistema simbólico de cada cultura e subcultura.
Considera-se que investigações sobre sentidos e conteúdos compartilhados socialmente sejam
importantes por se debruçarem sobre a construção de saberes de indivíduos inseridos em
grupos e buscarem investigar as concepções construídas em torno de um determinado objeto.
A partir da perspectiva da Teoria das Representações Sociais torna-se possível investigar
diferentes visões sobre fenômenos sociais complexos, como a velhice, que permitem
identificar elementos que caracterizam e descrevem um fenômeno social que influencia
escolhas e atitudes pessoais (CONTARELLO; LEONE, WACHELKE, 2012). Estudar sobre
as representações sociais de velhice e suas transformações pode contribuir para uma melhor
compreensão dos princípios subjacentes à formação e transformação dessas representações,
bem como sobre os conteúdos associados a essa etapa da vida. Somado a isso, as
representações e práticas sociais constituem sistemas em que se influenciam mutuamente, de
modo que, considera-se que as representações orientam as práticas ao mesmo tempo em que
emergem dessas. Assim, estabelecem uma relação de reciprocidade, no sentido de se gerarem,
legitimarem e justificarem (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000).
O objetivo deste trabalho foi analisar a representação social de velhice elaborada por crianças.
Método
Participaram desta pesquisa 25 crianças estudantes de duas séries do ensino fundamental I,
para as quais foi previamente obtido a autorização da instituição, bem como de seus pais e/ou
responsáveis. Buscou-se crianças escolarizadas a partir da intenção de auto-aplicação do
instrumento de pesquisa, a Associação Livre de Palavras. A partir do termo indutor
“VELHICE” solicitou-se que cada criança registrasse as cinco primeiras palavras que lhes
primeiro vinham à mente. Em seguida as crianças foram instruídas a atribuir um número de 1
a 5, referente à ordem de importância das palavras, seguindo da mais importante para a menos
importante. Para finalizar, elas escreveram uma breve justificativa para a palavra mais
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importante. As evocações foram analisadas a partir do software Ensemble de Programmes
Permettant L’analyse des Évocations 2000 (EVOC), que realiza a analise e elabora um quadro
a partir, principalmente, de dois indicativos de hierarquização: a frequência das evocações e
ordens de importância atribuídas a elas pelos sujeitos (VERGÈS; SCANO; JUNIQUE, 2002).
Foi admitido como limite de frequência o valor de 5 e como média de importância o valor de
3.
A análise qualitativa desse quadro foi possível a partir da Abordagem Estrutural das
Representações Sociais, permitindo uma análise a partir da composição dos sistemas centrais
e periféricos. Posteriormente foi realizado o teste de centralidade dos elementos através do
cálculo do percentual de queda de frequência. Baseando-se em estudo anterior que também se
utilizou deste cálculo (ALMEIDA; SANTOS, 2011), foi considerado como ponto de corte a
frequência igual ou inferior a 25%.
Resultados
De forma geral, as crianças parecem representar a velhice através de uma figura marcada pela
dependência, seja esta de algo ou de alguém, mas também bastante carregada de afeto. Essa
representação aparece também muito ligada às figuras dos avós. O provável núcleo central
dessa representação, localizado no primeiro quadrante, apresenta como elementos
“BENGALA”, “CADEIRA DE RODAS” e “CARINHOSO”. São enfatizadas as limitações
impostas pela idade, principalmente relativas às dificuldades de locomoção, e uma
característica das relações que as crianças mantêm com pessoas dessa faixa etária. Esses três
elementos resistiram ao cálculo da queda de frequência, reforçando seu pertencimento à
região núcleo central.
A primeira periferia, localizada no segundo e terceiro quadrante, foi composta pelos
elementos “CABELOS BRANCOS”, “IDOSOS” e “ÓCULOS”, “AVÓS” e “DOENÇAS”. O
elemento “IDOSOS” foi o mais frequente, sendo referido 17 vezes, mas como não foi
considerado entre os mais importantes, ele permanece na primeira periferia. Os elementos
“ÓCULOS” e “CABELOS BRANCOS” reforçam a ideia de limitações (de visão) e enfatizam
as mudanças físicas dessas pessoas. O elemento “AVÓS”, figura frequentemente citada nos
relatos sobre convivência com idosos, parece estar relacionada ao aspecto afetivo da velhice,
enquanto que “DOENÇAS” se relaciona à ideia de limitações e declínio físico dessa etapa da
vida. Através do calculo da queda de frequência foi observada a queda de quase todos esses
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elementos, confirmando sua localização no sistema periférico da representação, com exceção
do elemento “AVÓS”, que apresenta características de adesão ao núcleo central.
Por fim, a segunda periferia, localizada no quarto quadrante, apresenta “AJUDA” como único
elemento e ratifica o caráter de dependência e limitações, quando indica que o auxílio à
pessoa idosa é necessária, estando assim relacionada às práticas das crianças sobre a velhice.
As justificativas das crianças para as evocações mais importantes foram categorizadas a partir
de seus conteúdos. A categoria “Relação com os avós” evidencia a importância dessa figura
para este grupo, tendo sido a mais frequente, e suas justificativas ressaltam a carga afetiva
atribuída a ela pelas crianças. Esta categoria se relaciona às palavras “AVÓS” (seja a avó ou o
avô, ou ambos) e “CARINHOSO”, como pode ser observado em algumas justificativas
“Porque quando eu fico triste minha vó é muito carinhosa.” (Part. 06, F, 07 anos); “A
primeira é vó porque primeiro ela é muito legal e eu acho que a minha vó é muito
importante.” (Part. 25, F, 10 anos). Em um estudo sobre a representação social de família,
elaboradas por crianças de escolas públicas e privadas, Ribeiro (2011) destaca os avós como
elementos fortemente evocados, recebendo destaque dentre as palavras que expressam
parentesco, embora recebam uma menor força na hierarquização. Segundo a autora, mesmo
que perifericamente, os avós são figuras importantes e que estruturam a família para essas
crianças. Estes resultados reafirmam a importância que os avós possuem nas concepções de
família e velhice para as crianças. Dias (2002) reafirma isto quando indica que eles são
considerados os principais agentes socializadores das crianças, depois dos pais.
Além do seu relacionamento com os avós, as crianças também falaram sobre a velhice a partir
da visão do outro, predominantemente negativa “Porque as pessoas se sentem feias, fracas e
até incapaz, rejeitada e etc.” (Part. 18, F, 10 anos); “Ela [bullying] é o mais importante
porque existe muitas pessoas com bullying e maltratando essas pessoas idosas.” (Part. 20, M,
10 anos). As crianças reconhecem práticas sociais negativas para com os idosos e falam sobre
maus tratos, rejeição e bullying. Esse último aspecto se destaca mesmo não tendo frequência
suficiente para surgir nos quadrantes, pois foi citada por duas crianças e ainda surgiu diversas
vezes durante conversas entre elas e a pesquisadora. Mesmo que não seja uma palavra
frequentemente associada à velhice, entende-se o bullying como uma palavra que atualmente
faz parte do repertório infantil, principalmente no contexto escolar, que diz respeito a práticas
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discriminatórias e que, nesse sentido, se assemelha com a ideia de preconceito contra a pessoa
idosa.
Partindo-se para os aspectos físicos, a velhice é caracterizada como um estágio da vida em
que existe a dependência de algo ou de alguém e próximo da morte. A diferenciação entre os
tipos de limitações fica evidente nas respostas das crianças a partir da descrição de
“Deficiência física” como a necessidade de algum objeto, enquanto que a “Dependência do
outro” se refere à presença necessária de alguém para auxiliar o idoso em seu dia-a-dia: “O
primeiro eu coloquei bengala porque quando a gente chega a ser idosos a gente precisa
muito de algumas coisas pra se segurar.” (Part. 24, F, 09 anos); “Ele precisa de ajuda
porque eles estão velhos e tem que ter alguém para lhe ajudar né. E isso é importante.”
(Part. 02, F, 10 anos). Assim, os elementos “CADEIRA-DE-RODAS”, “BENGALA”, e
“AJUDA” se relacionam, reforçando uma visão tradicional da velhice marcada pela perda da
funcionalidade ocasionada pelo declínio físico do organismo.
Ainda no que se referem aos aspectos físicos, três crianças falaram sobre doenças e morte.
Nesta categoria, uma criança fala “Porque a morte é uma via sem volta” (Part. 13, M, 08
anos), enquanto que outra fala “Porque precisa cuidar muito da saúde para não ficar com
doenças” (Part. 19, F, 10 anos). O uso de objetos para auxílio à locomoção e a necessidade de
ajuda de alguém, como enfatizados nas categorias anteriores, permitem que as crianças
visualizem no corpo envelhecido a ideia de um corpo debilitado. Assim, elas elaboram suas
representações com base no que vivem e observam. Ademais, como Lopes e Park (2007)
indicam, o conhecimento científico identifica a velhice como uma etapa da vida associada a
uma maior ocorrência de doenças. Essas informações são disseminadas através de diversos
canais de difusão de informação (como pesquisas e notícias), rompendo as barreiras do
universo reificado. Ao atingir o universo consensual, esse conteúdo é incorporado às formas
de conhecimentos sociais. Estas ideias podem ser observadas nos três, como será apresentado,
mas é interessante notar que elas estão presentes desde a infância.
Percebe-se que os elementos ligados à velhice, nesse grupo, possuem um caráter homogêneo,
por assim dizer. Não entram em conflitos e reforçam a imagem de um avô ou avó, de cabelos
brancos, que precisa de ajuda, pois possui limitações. Além disto, as crianças deste estudo
evidenciaram elementos considerados funcionais. Segundo Abric (1998), esse tipo de
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elemento está associado à descrição de características e ao caráter pragmático das
representações, devido à atribuição de inscrever o objeto da representação nas práticas sociais.
Considerações Finais
Para as crianças, as principais ideias relacionadas à velhice são as limitações físicas impostas
e as suas relações com os avós. Essa visão concreta sobre a velhice, embasada em elementos
funcionais, parece ser algo característico do pensamento social das crianças, estando suas
primeiras construções do pensamento social estritamente ligadas aos elementos visíveis seu
cotidiano, suas vivências e relações. De forma semelhante, Sampaio, Santos e Silva (2008),
em uma pesquisa sobre a representação social de crianças sobre a maternidade, se depararam
com uma representação relacionada, principalmente, ao relato do cotidiano dessas crianças,
bem como suas experiências concretas com a mãe. Vasconcellos, Santos e Almeida (2011)
indicam que, para um grupo de crianças, uma imagem concretizada sobre o objeto pode
apontar para uma representação social ainda em construção. As crianças desta pesquisa
parecem dissociar a velhice do contexto de desenvolvimento humano, transformando-a em
algo concreto, em uma imagem onde são privilegiados os aspectos físicos em detrimento dos
demais. Somado a isso, a figura dos avós também compõe a imagem da velhice, imagem esta
baseada nas relações interpessoais com os idosos mais próximos.
A partir dos resultados deste grupo é possível considerar a viabilidade de investigação do
pensamento social construído e compartilhado por crianças. Embora tenham sido encontrados
poucos estudos sobre representações sociais elaboradas por elas, ressalta-se a importância de
investigação sobre seus saberes sociais. Woodhead e Faulkner (2008) identificam esta
abordagem como fazendo parte de um paradigma teórico alternativo que se destacou durante a
década de 1970, que considera as crianças como atores sociais e formadores de sentido, em
contraposição à abordagem da construção de conhecimento das crianças em nível da ação e
exploração individual. Assim surge e perpetua-se o pensamento que considera as crianças
como participantes ativos da formação de conhecimentos sociais desde início de suas vidas, a
partir da tentativa de dar sentido ao seu mundo social.
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Resumo
O trabalho apresenta as representações sociais do ato de comer bem, elaboradas por alunos,
seus pais e professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental de três escolas com
diferentes vivências alimentares na cidade de Fortaleza (CE). Foram investigadas uma escola
pública da rede municipal de ensino, que utiliza a merenda escolar oferecida pelo Governo
Municipal, uma escola privada, que faz uso de cantina diversificada sem orientação
nutricional e uma creche-escola privada, que oferece alimentação preparada na própria escola,
orientada e supervisionada por nutricionista com um projeto de educação alimentar
vivenciado na escola. Participaram da pesquisa 42 alunos (entre 06 e 11 anos de idade), 34
mães, 02 pais e 31 professoras, perfazendo um total de 109 sujeitos. A partir do referencial
teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais, foi possível perceber que as
respostas das crianças ancoram o ato de comer bem nas idéias de comer o alimento saudável;
comer o alimento que sacia a fome; e comer o alimento saboroso. Comer o alimento saudável,
por sua vez, mostrou-se objetivado em comer frutas e verduras, discurso veiculado no
ambiente familiar e na escola, o que foi confirmado nas respostas de seus pais e professoras,
que da mesma forma, prioritariamente entendem que comer bem é comer o alimento saudável,
que objetiva-se em comer frutas e verduras. No entanto, nas representações do comer bem dos
pais dos alunos, acrescentou-se a idéia do comer balanceado, observando-se o que reza a
orientação nutricional, o que também foi observado nas respostas das professoras, que por sua
vez, acrescentaram a compreensão de que comer bem também significa comer em horários
regulares. Os resultados indicam que as representações do ato de comer bem delineiam
aspectos sócio-econômicos e culturais significantes, alertam sobre a qualidade da alimentação
e, consequentemente, a qualidade de vida, além de caracterizar as preferências alimentares e
as expressões emocionais de um indivíduo ou de um grupo.
Palavras-chave: Representações sociais, Comer bem, Escola, Saúde.
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Introdução
A constatação das proporções endêmicas que a obesidade vem atingindo nos últimos anos
suscita desafios comuns à saúde e à educação, às voltas com um processo que contempla
aspectos de natureza biológica, antropológica, sociológica, psicológica, espiritual, econômica
e cultural que é o ato de alimentar-se. Observa-se no cotidiano a preocupação e ocupação da
sociedade em torno da temática da qualidade de vida, incentivo à alimentação saudável e à
prática da atividade física, medidas imprescindíveis à prevenção e tratamento da obesidade e
de outros transtornos associados ao estilo de vida sedentário e aos hábitos alimentares
inadequados. Tal realidade nos provocou o pensar sobre o por quê diante de tanta informação,
veiculada na mídia, escolas, nos termos da lei, estudos científicos multi e interdisciplinares, as
pessoas continuam tendo dificuldades em aderir à vivência da alimentação saudável, ao comer
bem, conforme os parâmetros científicos. A relação da pessoa com o alimento apresenta
características sistêmicas, difíceis de serem manejadas de uma maneira linear, permeada de
particularidades que parecem explicitar o quanto o comer bem é um tema complexo, fator
que motivou a busca das representações sociais do ato de comer bem apresentadas neste
estudo.
De aparente coisa óbvia, o ato de comer evidencia-se como uma das expressões que denota
mais significados nas diferentes manifestações alimentícias que caracterizam um indivíduo,
um grupo de pessoas ou até mesmo uma nação ou civilização. Savarin (2004), ao apresentar
algumas características pertinentes do paladar e do ato de comer, afirma ser o homem o único
animal que come sem ter fome e bebe sem ter sede, o que traz implícito aspectos da
subjetividade humana, permeada de representações. Franco (2001) pressupõe que a idéia da
refeição começou a existir depois que a espécie humana deixou de se nutrir de raízes e frutas e
passou a preparar e partilhar as carnes, o que exigia a reunião do grupo ou da família,
conferindo aos hábitos à mesa a riqueza de simbolismos que lhes são peculiares, sendo a
comensalidade, ou o comer junto, um dos elementos que distingue o homem civilizado das
feras e dos bárbaros. Ao abordar a civilização como transformação do comportamento, Elias
(1994) apresenta, dentre outras contribuições, um tratado de autoria de Erasmo de Rotterdam,
de 1530 – Da civilidade em crianças – que reuniu em prosa regras de conduta dirigidas à
educação das crianças que, consequentemente, abrangiam os adultos, os responsáveis por essa
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missão. Contendo advertências quanto ao comportamento à mesa, modo de falar, vestir-se etc,
esse tratado parece ser um ensaio das representações sociais, pois segundo Elias, comporta
uma verdadeira coletânea de observações feitas na vida e na sociedade.
Este trabalho apresenta um estudo sobre as representações sociais do ato de comer bem
elaboradas por alunos, seus pais e professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental de
três escolas com diferentes vivências alimentares na cidade de Fortaleza- Ce. Foram
investigadas uma escola pública da rede municipal de ensino, que utiliza a merenda escolar
oferecida pelo Governo Municipal, uma escola privada, que faz uso de cantina diversificada e
uma creche-escola privada, que oferece alimentação preparada na própria escola, orientada e
supervisionada por nutricionista. Trata-se de um recorte da tese de doutorado da autora
(BARBOSA, 2007).

Desenvolvimento
A partir do referencial teórico das Representações Sociais, que conforme Guareschi e Bruschi
(2003) busca responder os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem, utilizou-se
entrevista semi-estruturada buscando apreender o que os sujeitos entendem por “comer bem”,
e suas justificativas. Participaram da pesquisa 42 alunos (entre 06 e 11 anos de idade), 34
mães, 02 pais e 31 professoras, perfazendo um total de 109 sujeitos. Moscovici (2003) aponta
que as representações sociais emergem como uma busca de compreensão de um objeto, como
também uma forma em que o sujeito (indivíduo ou grupo), adquire uma capacidade de
definição, uma função de identidade, possibilitando a expressão de um valor simbólico. A
análise dos dados realizada neste estudo seguiu as três fases propostas por Bardin (2004, p.89)
na análise de conteúdo: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados
(a inferência e a interpretação). As unidades de registro mais utilizadas foram a palavra e o
tema, emergentes nas elaborações sobre o ato de comer bem. Com base nesses referenciais, as
representações sociais do ato de comer bem evidenciaram um conceito permeado de
simbolismos bem característicos dos sujeitos deste estudo, que, não obstante serem singulares,
eram também representantes de um grupo maior, que se insere em outro maior ainda, até a
ultrapassagem das barreiras culturais e temporais da história da humanidade.
Moscovici (2003, p.54) aponta que a finalidade de todas as representações é tornar familiar
algo não familiar, ou a própria não-familiaridade, sendo os mecanismos de ancoragem e
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objetivação os que favorecem essa transformação. Sendo o ato de comer algo cotidiano,
observou-se, no entanto, que pensar sobre o comer bem acrescentou um elemento a mais a ser
elaborado – o bem – que precisou ser reorganizado e incorporado às suas idéias. Converter o
não-familiar em familiar constitui-se neste estudo um exercício reflexivo, intuitivo e
dinâmico, provocando o torvelinho de associações em busca de elaborações que bem
caracterizam as representações sociais.
A partir deste referencial, entendemos que as respostas das crianças ancoram o ato de comer
bem nas idéias de comer o alimento saudável; comer o alimento que sacia a fome; e comer o
alimento saboroso. Comer o alimento saudável, por sua vez, mostrou-se objetivado em comer
frutas e verduras, discurso veiculado no ambiente familiar e na escola, o que foi confirmado
nas respostas de seus pais e professoras, que da mesma forma, prioritariamente entendem que
comer bem é comer o alimento saudável, que objetiva-se em comer frutas e verduras. No
entanto, nas representações do comer bem dos pais dos alunos, acrescentou-se a idéia do
comer balanceado, observando-se o que reza a orientação nutricional, o que também foi
observado nas respostas das professoras, que por sua vez, acrescentaram a compreensão de
que comer bem também significa comer em horários regulares. Jodelet (1994) refere-se à
Teoria das Representações Sociais como um tipo diferente de saber científico, elaborações do
senso-comum; um saber ingênuo, espontâneo, mas, segundo ressalta, tão legítimo quanto o
outro. Moscovici (2003, p.79) argumenta que as representações sociais se baseiam no dito:
“Não existe fumaça sem fogo”, justificando que, ao ouvirmos ou vermos algo, instintivamente
supomos que não é casual, mas que deve ter uma causa e um efeito, o que se pode constatar
nas falas destes sujeitos, que não obstante a idade e não serem especialistas da nutrologia,
lograram apontar em suas elaborações sobre o comer bem e sobre a alimentação saudável
elementos que permeiam o universo científico.
As representações sociais dos alunos e seus pais sobre o ato de comer bem, no processo de
associação livre de idéias, fez emergir o seu oposto: “comer bem é não comer porcarias”, que
representam os alimentos não saudáveis, que por sua vez objetivam-se como sendo aqueles
que não têm nutrientes, cariam os dentes, favorecem verminose, têm gordura e sal excessivos
e, ainda, não são gostosos. Observou-se que a recorrência no discurso sobre as verminoses foi
específico das crianças da escola pública, sem nenhuma referência entre os alunos da escola
privada e da creche-escola. Infere-se que a profilaxia deste tipo de transtorno seja algo
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corriqueiro entre as classes socialmente favorecidas, que provavelmente têm maior acesso a
consultas regulares aos pediatras e ao medicamento utilizado para este fim, o que tornaria “os
vermes e lombrigas” como existentes apenas nos textos de ciências. Por sua vez, representar o
alimento salgado e gorduroso com não saudável foi observado nas falas dos alunos das
escolas privadas, já apresentando um discurso preocupado com a prevenção da obesidade,
hipertensão e diabetes, não obstante ainda nem entenderem direito o que estes transtornos
representam e significam.
A representação do ato de comer bem ancorada à idéia de saciedade da fome traz implícita a
noção de quantidade de alimento, ou seja, o quanto se come. Nesta representação mostrou-se
significativa a variável sócio-econômica e cultural dos sujeitos da escola pública e das escolas
privadas, que em alguns momentos se evidenciam bem contrastantes. Para os alunos e pais da
escola pública, comer bem também é comer muito, ter a fome saciada, ou simplesmente ter o
que comer. Alguns pais das escolas privadas também apresentaram este discurso quantitativo,
desta feita sendo aqui entendido como uma representação da cultura nordestina, da família do
meio rural, onde o comer bem objetiva-se no ter a mesa farta, onde ter muita comida denota
ainda um status sócio-econômico. No entanto, para os pais das escolas privadas, a qualidade
do alimento assume papel preponderante em relação à quantidade. Isso evoca aquela noção de
que, quando a necessidade primária não está ameaçada – comer para saciar a fome – torna-se
evidente a qualidade do alimento, ou seja, se ele tem nutrientes e trará benefícios à saúde.
Conforme Bourdieu (1976 apud ORTIZ, 1984), às diferentes posições no espaço social
correspondem estilos de vida diferentes, ou ainda, retraduções simbólicas das diferenças
próprias das condições de existência. E ainda, como outra evidência do contraste social, a
dimensão de saciedade emocional apresentada exclusivamente nas falas dos pais das escolas
privadas, referindo-se àquela função do alimento que preenche um vazio subjetivo,
existencial.
Comer bem também é comer algo gostoso, que seja saboroso, mastigar bem o alimento, o que
evidencia a importância da satisfação do paladar, que por sua vez contempla variáveis
objetivas e subjetivas, onde a arte culinária, as vivências culturais e as preferências
individuais se imbricam e se manifestam de forma bem diversificada.
O ato de comer bem, conforme os pais e professoras deste estudo, está ainda ancorado à idéia
de alimentação balanceada, ou seja, àquela que segue um balanceamento contendo todos os
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elementos necessários para o satisfatório funcionamento do corpo, nas proporções
recomendadas. Nas elaborações das professoras, além de comer saudável e balanceado, comer
bem é alimentar-se em horários regulares, o que as professoras da escola pública e da escola
privada afirmaram não vivenciar, denunciando o quanto os professores estão sobrecarregados
por suas jornadas de trabalho e de estudo, sem tempo nem condições estruturais para se
alimentar satisfatoriamente, constituindo-se em um alerta importante sobre o risco à sua saúde
e qualidade de vida. Segundo Philippi et al (1999, p.24), pode-se denominar a alimentação
saudável como sendo aquela que é planejada, contendo alimentos de todos os tipos, de
procedência conhecida, e ainda, de preferência, naturais e preparados de forma a conservar o
valor nutritivo e o sabor dos alimentos. Acrescentam ainda essas autoras que esses alimentos
devem ser “consumidos em refeições, em ambientes calmos, visando à satisfação das
necessidades nutricionais, emocionais e sociais, para promoção de uma qualidade de vida
saudável”, o que lamentavelmente só foi observado nas elaborações das professoras da
creche-escola, que faziam suas refeições no próprio ambiente de trabalho, que contava com
suporte nutricional e estrutura satisfatória.

Considerações finais
As representações sociais do ato de comer bem elaboradas neste estudo nos levaram ao
encontro dos saberes vivenciados no cotidiano e veiculados nos contatos do dia-a-dia de uma
escola pública, uma escola privada e de uma creche-escola privada, demarcadores de
realidades diferentes, com valores e vivências peculiares, denunciando a força do entorno
social e do processo educacional vivenciados por estes sujeitos, cada qual de per si. Estas
representações denotam a fertilidade de simbolismos presentes na relação do ser humano com
o alimento, tão variáveis quanto as cores, texturas, sabores e aromas que venham a
caracterizá-lo.
Paralelamente às diferenças, as semelhanças também foram contempladas, favorecendo inferir
a noção de que, ao mesmo tempo que demarca territórios enfatizando as desigualdades, o ato
de comer também representa algo comum a todos, caracterizando um povo, uma época, e um
terreno propício à expressão da subjetividade. Visto que o pão nosso de cada dia é um dos
elementos que nos possibilita viver, o desejo é que, de preferência, se possa viver bem.
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Resumo
O resgate da memória é importante elemento para a constituição da identidade coletiva,
fortalecendo laços sociais e processos de cooperação comunitária, que podem ser de extremo
valor para estabelecer estratégias de recuperação de pessoas enfermas e promoção da saúde
coletiva. O presente projeto configura-se como ação articulada entre a equipe da Estratégia da
Saúde da Família (ESF), o Grupo de Estudos em Representações Sociais (GERS), e
professores e alunos da Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto
(FMP/FASE) com a finalidade de mobilizar o resgate da memória coletiva da comunidade e
analisar os processos de (re)elaboração de representações sobre a comunidade, de modo a
promover o desenvolvimento de redes sociais que contribuam para a melhoria da qualidade
de vida e saúde da população de uma comunidade na cidade de Petrópolis no Rio de
Janeiro. Sua base teórica será a Teoria das Representações Sociais (TRS), de Serge
Moscovici e Denise Jodelet, na abordagem processual, e os procedimentos metodológicos
serão os adotados nas pesquisas do tipo PHOTOVOICE. Envolve jovens e idosos da
comunidade no levantamento da história da comunidade, a partir de entrevistas e grupos
focais, assim como em incursões para registro fotográfico daquilo que, para eles, mais define
a identidade de sua comunidade. Os dados serão analisados em articulação com as
contribuições da Semiótica, considerando as relações entre imagem e representação social
na construção do espaço público, especialmente o papel da dimensão imagética das
Representações Sociais na construção da memória e promoção do sentimento de
pertencimento dos moradores da comunidade. Ao final, o projeto ainda envolverá a
montagem de exposição fotográfica aberta a comunidade, com o objetivo de mobilizar a
população para a discussão sobre sua memória e identidade.
Palavras-chave: memória; representações sociais; saúde; imagem; fotografia.
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Introdução
Considerando que a saúde não se reduz a um estado fisiológico, mas implica “um estado
dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de
doença ou enfermidade" (OMS), e a partir da percepção dos agentes comunitários de saúde de
que as questões de saúde tem interação com problemas sociais e econômicos mais amplos,
desde fins de 2011, a equipe da ESF e alunos e professores Faculdade de Medicina de
Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE), veem desenvolvendo projeto de
economia solidária3, com o objetivo de desenvolver ações de promoção de novos valores e
práticas junto a uma comunidade localizada na cidade de Petrópolis conhecida como Nova
Cascatinha4.

Alguns antecedentes
No primeiro semestre de 2012, a equipe do ESF, professores e alunos dos cursos de Medicina,
Nutrição, Enfermagem e Administração/Gestão Pública, iniciaram o debate sobre o tema.
Após a realização dessas discussões foi aproveitado o questionário diagnóstico, que alimenta
o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e já é realizado regularmente pela equipe
da ESF, incluindo questões sobre valores, e realizada a primeira incursão a campo, para fins
diagnósticos.

O

socioeconômicos,

questionário
características

envolveu
da

perguntas

moradia,

sobre

condições

escolarização,
de

saúde,

aspectos

autoestima,

empoderamento, vínculos sociais, projeto de vida, resiliência, vida comunitária, solidariedade
social, trabalho, hábitos de consumo e uso de plantas medicinais.
A pesquisa mostrou que 43% das famílias é constituída por quatro pessoas, sendo duas em
idade escolar, e se mantêm com até 2 salários mínimos. Apontou ainda que do grupo
entrevistado, 80% não tem o ensino básico completo e 34% não tem representação
comunitária na forma de uma associação ou outra entidade similar, e mesmo entre aqueles que
possuem, apenas 4% participam das atividades da Associação de Moradores. Os dados
3

Economia Solidária é uma nova maneira de pensar as formas de produção, consumo e comercialização de bens e serviços.
Além de propor a reformulação estrutural da economia, assume uma concepção multidimensional da realidade, pois, envolve
as dimensões social, política, ecológica e cultural. Tem sido apontada como importante alternativa para o desenvolvimento de
comunidades, de modo a garantir maior qualidade de vida e condições de saúde. (FIZIELA ET AL, 2011; SILVA,
OLIVEIRA e BERTANI, 2013; SINGER, 2002, 2013, 2013a)
4
A FMP/FASE assume em parceria com a SMS de Petrópolis, 5 unidades da ESF entre elas a unidade Nova Cascatinha.
Nesta parceria, Faculdade que tem como objetivo principal a formação de profissionais da área da saúde, e disponibiliza
espaço físico, mobiliário, médico, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e recepcionista. A Secretaria de Saúde, por sua vez,
disponibiliza os medicamentos e agentes de saúde. As unidades funcionam a partir de uma gestão compartilhada.
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revelaram um baixo poder de organização e de pressão à gestão pública municipal
fragilizando as reivindicações de interesse da comunidade.
Concomitante, a comunidade integrou a realização de atividades no âmbito dos valores da
economia solidária (oficinas para crianças, adolescentes e adultos voltadas para a consciência
e preservação ambiental, especialmente a preocupação com o cuidado do lixo e sua relação
com a qualidade de vida, assim como voltadas para alimentação saudável e cuidados básicos
da saúde). A partir dessas primeiras atividades, foram formados grupos de “artesãos” e,
posteriormente, realizados eventos com a exposição de seus produtos e serviços a fim de
divulgá-los à população, dando inicio à divulgação dos valores e a experiência da Economia
Solidaria no nível local. Os encontros envolveram cerca de 120 pessoas da comunidade e
2000 alunos, professores, funcionários, visitantes.

O momento atual
Embora já se perceba significativo avanço no conhecimento que a população da comunidade
tem sobre seus pares, o desenvolvimento do projeto reclama, neste momento, trabalhar com a
representação que a comunidade faz de si mesma, o resgate de sua identidade e memória,
de modo a promover o sentimento de pertencimento, o fortalecimento dos laços de
vizinhança e o empoderamento coletivo. Esse movimento se articula com os estudos
desenvolvidos no GERS – Grupo de Estudos em Representações Sociais da FMP/FASE5, que
tem voltado seu interesse de estudos para as relações entre Imagem, Representações
Sociais e Espaço Público.
É possível pensar que os processos vividos até o momento possam se articular às
cotidianidades da comunidade (re) significando o sentido do espaço público? E que, em
ressignificando o seu lugar de pertencimento, esses sujeitos possam se reconhecer como
sujeitos de saúde? Repensar seus valores e suas práticas, de modo a buscar coletivamente
soluções que permitam melhorar a sua qualidade de vida e, portanto, de saúde? É possível
abordar tudo isso a partir da TRS? E ainda, é possível articular os processos e categorias

5
O GERS é um grupo interdisciplinar de estudos no campo das Representações Sociais, que atua na FMP/FASE desde
2012. Reúne profissionais e alunos da FASE e de outras instituições, pesquisadores em diferentes níveis de formação
(especialização, mestrado e doutorado) e níveis de apropriação da teoria (pessoas com experiência e pessoas que estão
entrando em contato com a teoria), de diferentes campos de conhecimento (psicologia, sociologia, pedagogia, enfermagem,
medicina, comunicação), voltados para a análise dos avanços no campo da TRS.
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analíticas da TRS com os estudos no campo da Semiótica da Imagem (referência), para
analisar a dimensão imagética das RS da comunidade, construída por seus moradores?
Dessa forma, o projeto “CONSTRUINDO REDES SOLIDÁRIAS EM SAÚDE:
IMAGENS E REPRESENTAÇÕES” dá continuidade ao trabalho desenvolvido junto a
comunidade Nova Cascatinha, articulando a equipe da ESF Nova Cascatinha, do GERS, e
professores e alunos da FMP/FASE, no desenvolvimento de pesquisa-ação com a finalidade
de mobilizar o resgate da memória coletiva da comunidade e analisar os processos de (re)
elaboração de representações sobre a comunidade, de modo a promover o desenvolvimento
de redes sociais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e saúde da
população de uma comunidade na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro.

Fundamentação teórica
O modelo de desenvolvimento hegemônico está alterando drasticamente as condições
ambientais e societárias com forte impacto sobre a saúde das pessoas. Vive-se uma condição
de precariedade e sofrimento. De acordo com o estudo clássico de Joseph Wresinski (1987), a
precariedade pode ser definida como “a ausência de uma ou várias seguranças, notadamente a
do emprego, que permite às pessoas e às famílias de assegurar suas obrigações profissionais,
familiares e sociais e de gozar de seus direitos fundamentais”. (1987, p. 53) Considerada a
formação histórica e social brasileiras, a distância entre o Estado e a sociedade civil, entre as
políticas públicas e a vida cotidiana, promove um desencantamento com a esfera pública,
onde pensar e refletir sobre o espaço da vida comum parece um projeto impossível. Privados
da possibilidade de acreditar em um projeto social comum, o resultado é alienação e
fatalismo. Segundo Martin-Baró, podemos denominar esse processo de “síndrome fatalista”.
As coisas são como são, como foram ontem e como serão amanhã.
Somente o presente conta, e não um presente pleno, mas aquele que é
dado pelo empobrecimento das possibilidade da vida. Daí que, sem
memória histórica ou projeto de vida, pouco há a fazer a não ser a
aceitação fatal do destino. (apud JOVCHELOVITCH, 2000, p.27)

A crise das instituições públicas, a individualização e instrumentalização acentuam

o

sentimento de impotência do sujeito e sua descrença na potência de uma perspectiva coletiva
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de enfrentamento das dificuldades. Segundo Dantas (2009), um dos principais fenômenos
decorrentes de situações de exclusão social, associadas a situações de precariedade e perda de
recursos e vínculos sociais parece ser o sofrimento psíquico: solidão afetiva, social e
relacional; incapacidade de utilização de vínculos sociais, incapacidade de se projetar no
futuro, etc. No entanto, tanto a individuação como a socialização são fundamentais, estão na
gênese da experiência humana. Afinal, é no espaço potencial das intersubjetividades que nos
construímos como sujeitos. É na relação com o outro que construo a minha individualidade.
Mas, viver a experiência da pluralidade e diversidade humanas exige dialogicidade, a
produção de discursos sobre si, sobre o outro e sobre a realidade. “A importância da
comunidade segue daí: ela evidencia um “nós” necessário a constituição de cada ser humano,
que atesta que vidas privadas não surgem a partir de dentro, mas a partir de fora, isto é, em
público”. (JOVCHELOVITCH, 1995, p.70) No nível do conhecimento isso implica constante
descentração, onde as representações sociais operam no atravessamento entre o sujeito e o
mundo. Nesse sentido o ato representacional supera a divisão entre o mundo externo e
interno, pois se dá num processo de relações recíprocas e de produção simbólica instituintes
do espaço público.
A RS é uma forma de conhecimento típico das sociedades atuais, não é uma cópia, nem um
reflexo, é uma tradução, versão desta, onde o sujeito do conhecimento é ativo e criativo.
(ARRUDA, 1998, 2007; JOVCHELOVITCH, 2000, MOSCOVICI, 2003, 2011, 2012,
JODELET, 2000).
Comunidades constroem um repertório comum de saber que perdura
temporalmente e dá aos membros da comunidade os referenciais e os
parâmetros a partir dos quais indivíduos dão sentido ao mundo ao seu
redor e relacionam suas histórias individuais a narrativas mais amplas
de vida comunitária. O conhecimento comum produzido pela
comunidade oferece os nós associativos que geram a experiência de
pertença. Narrativas individuais e narrativas comunitárias são
entrelaçadas de tal modo que, quando a história de uma vida
individual é contada, ela contém a história, os acontecimentos, as
formas culturais e as maneiras de se comportar de toda a comunidade.
De modo recíproco, a lembrança, discussão e desafio de
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acontecimentos e histórias importantes a uma comunidade permitem
sujeitos

individuais

reconhecer

neles

o

seu

poder.

(JOVCHELOVITCH, 2008, 137).
Nos processos de construção das RS tem sido recorrente a referencia a importância da
imagem (MOSCOVICI, 1978; JODELET, ; WAGNER, 2005; ARRUDA & DE ALBA,
2007). Afinal, a imagem é uma linguagem que atravessa barreiras temporais, culturais e
linguísticas e permeia todas as nossas atividades, e sua presença se acentua na
contemporaneidade. A fotografia em especial admite uma dupla função, como expressão e
registro da realidade vivida. Ela permite intercambiar subjetividades e contextos, definir
territórios, provocar a imaginação, antecipar sensibilidades/tendências e mobilizar para
questões sociais relevantes. Seu baixo custo e atual facilidade de disseminação tem permitido
tornar-se importante elemento de comunicação entre os agentes sociais, potencializando o
diálogo, a partilha de experiências e a construção de espaços públicos.
Tendo em vista que deixou-se de entender a saúde como simples ausência de doença, e que
ela implica estados mentais e certas condições de vida, várias questões determinantes da
saúde do indivíduo relacionadas ao meio em que vive, o fortalecimento dos processos de
cooperação comunitária, podem ser de extremo valor para estabelecer estratégias de
recuperação de pessoas enfermas e promoção da saúde.

Metodologia
Photovoice é um método que tem sido empregado em projetos de desenvolvimento
comunitário, no âmbito da saúde e educação. Nele a fotografia é usada como instrumento para
dar “voz” a comunidades/grupos excluídos de modo a empoderá-los e mobilizar uma ação
social (NYKIFORUK, VALLIANATOS, NIEUWENDYK, 2011; WANG, 1999, 1998;
STRACK, MAGILL, MCDONAGH, 2004; GUILLEMIN E DREW, 2010). A partir de uma
dinâmica participativa, os envolvidos são convidados a representar a sua comunidade ou
ponto de vista, tirando fotografias, desenvolvendo colaborativamente narrativas que permitam
se reconhecerem/construírem uma memória/identidade coletiva. Não apenas como estratégia
de intervenção e promoção da vida comunitária, o photovoice também tem sido considerado
importante instrumento para responder às questões relativas as representações construídas
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sobre comunidades. Pesquisa de Nykiforuk, Vallianatos e Nieuwendyk (2011) sobre
percepções e práticas de exercícios físicos e alimentação saudável em comunidades
americanas, demonstrou que o processo envolvido na metodologia Photovoice pode ser muito
benéfico para os participantes. O manejo das fotografias cria uma oportunidade ótima para os
participantes se expressarem. O “engajamento é inerente à abordagem, dando aos membros da
comunidade a oportunidade de ter uma voz através da participação e representação visual de
sua comunidade”. (2011, p.119)
Pretendemos, a partir de registros fotográficos, levantar os processos históricos relativos a
ocupação e desenvolvimento da comunidade e estudar as representações sociais dos
moradores sobre a comunidade Nova Cascatinha enquanto espaço público, visando a
contribuir para o bem estar psicossocial desta população por meio do resgate de memória e
identidade coletivas.

Tendo em vista que a construção coletiva da memória atravessa

gerações, queremos provocar uma interação geracional colocando idosos e adolescentes para
resgatar/produzir imagens da comunidade. Farão parte do estudo 30 adolescentes, de ambos
os sexos, entre 12 e 18 anos, e 30 idosos, também de ambos os sexos, que já integram os
programas e ações desenvolvidos pela ESF na comunidade.
Num primeiro momento, em encontros individuais, a partir de visita domiciliar e entrevista
não estruturada, será solicitado a ambos que contem as histórias da comunidade a partir de
fotos antigas, resgatando assim a memória oral e visual da comunidade. Num segundo
momento os grupos serão convidados a fotografar a comunidade contando com imagens como
a veem hoje. Será solicitado aos idosos e aos jovens no ato da entrevista/discussão sobre fotos
antigas e após o registro fotográfico, que escolham as fotos mais importantes e a cada uma
associem uma palavra ou expressão que “explique o significado” daquela foto, relatando o
porquê das associações.
Num segundo momento, os dois grupos serão convidados a participar de grupos focais para
relatarem a experiência a partir da análise colaborativa de uma seleção de fotos (critério de
seleção – recorrência de elementos/situações, valor simbólico). Serão realizados 2 ou 3 grupos
em cada segmento –considerando as diferenças de idade e distribuição proporcional de sexo
em todos os grupos. A discussão deverá envolver o debate sobre a vida comunitária.
Os resultados entre os dois grupos serão analisados considerando que as situações discursivas
são diferentes, evocam tempos e lugares sociais distintos e, portanto, referem-se/produzem
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representações distintas. No entanto, reconhecendo que a construção da comunidade enquanto
espaço público se dá na pluralidade e mesmo no confronto de distintas representações da
comunidade, num terceiro momento, as imagens/representações dos dois grupos serão
confrontadas em workshops de adesão livre, envolvendo adolescentes e idosos para que
juntos, possam ver e falar sobre as fotos dos dois tempos desvelando os processos e sentidos
de constituição da comunidade Nova Cascatinha. Os workshops procurarão resgatar
elementos identitários, fomentar o sentimento de pertencimento, e deverão culminar na
definição de proposta conceitual e organização de exposição fotográfica de modo a provocar a
reflexão da população sobre a vida comunitária, contribuindo para o fortalecimento de laços e
o desenvolvimento de redes sociais em torno da melhoria da sua qualidade de vida e saúde.
Serão consideradas para fins de interpretação do material coletado: a análise semiótica das
imagens selecionadas, segundo Santaela (2001) e Penn (2002), a analise das associações
palavra-imagens segundo orientações de Penn (2002) e a análise de conteúdo das entrevistas
segundo Bardin.(2006), Joffe (2003) e o programa ALCESTE. Ao final do processo os
resultados serão confrontados com a evolução dos indicadores de saúde do questionário
diagnóstico que alimenta o SIAB, de modo a verificar indícios de impacto das ações
desenvolvidas desde 2012.
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Resumo
A hipertensão arterial é responsável por significativo número de óbitos em todo o mundo,
além de não possuir cura, demanda tratamento contínuo por toda a vida. O controle pode ser
feito por medicamentos ou/e pela mudança no estilo de vida da pessoa. Apesar disso, tais
medidas de contenção da moléstia também se apresentam como as principais dificuldades na
efetivação do tratamento, tendo em vista que modificar o estilo de vida envolve mudanças na
própria ideia de saúde. Com isso vislumbra-se a relevância da Teoria das Representações
Sociais (TRS) no estudo da hipertensão arterial, pois é possível conhecer o que favorece e o
que dificulta a mudança de estilo de vida, o que se torna fundamental para se planejar
intervenções que possam ser eficazes e orientadoras na formulação novas políticas públicas.
Desse modo, o presente trabalho visa identificar as representações sociais do tratamento da
hipertensão para pessoas que vivem com esta condição crônica. Participaram do estudo 16
sujeitos – 10 homens e 6 mulheres - com média de idade 53 anos e 4 meses e tempo médio de
tratamento de 8 anos e 6 meses. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em
profundidade sobre a temática da hipertensão e o seu tratamento. O material textual foi
submetido à análise hierárquica descente (CHD), por meio do software IRAMUTEQ, no qual
resultaram 5 classes: controle médico, aspecto financeiro do tratamento, sintomas, rotina do
tratamento medicamentoso e facilidades e dificuldades no tratamento. Os participantes ao se
referirem ao tratamento, consideram à prática medicamentosa como fator predominantemente.
Apesar de também destacarem a importância de outras práticas de controle, como por
exemplo, aquelas que envolvem mudanças de hábitos prejudiciais e adoção de hábitos mais
saudáveis, as rotinas diárias circulam em torno da medicação e dos sintomas e riscos que a
falta de controle pode ocasionar nas pessoas que vivem nesta condição crônica. Assim, a
6
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noção de tratamento como a garantia de uma vida mais longa é mantida pela ideia central de
uso contínuo dos medicamentos para controlar a pressão arterial.
Palavras-chave: representação social, hipertensão, tratamento, doença crônica

Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por
uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica
maior ou igual a 90 mmHg. A sua presença aumenta o risco de eventos cardiovasculares fatais
e não-fatais (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). No Brasil, conforme as IV Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão (2010), a HAS afeta mais de 30 milhões de brasileiros e é o maior
fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças. A HAS não possui cura, e demanda
tratamento contínuo por toda a vida. A prática de controle pode ser medicamentosa, por meio
do uso de drogas específicas receitadas pelo médico; e (ou) não medicamentosa, quando
envolve a modificação do estilo de vida da pessoa e adoção de comportamentos mais
saudáveis. No entanto, por ser na maior parte do seu curso assintomática, uma parcela
importante da população adulta com hipertensão não sabe que é hipertensa, e, muitos dos que
têm conhecimento da doença, acabam por não ser adequadamente tratados (Brasil, 2004).
As modificações de estilo de vida são de fundamental importância no processo terapêutico e
na prevenção da hipertensão, sem o qual os medicamentos não resultarão em níveis
adequados de pressão arterial (Brasil, 2011; Schmidt et al., 2011; Sociedade Brasileira de
Cardiologia, 2010). Porém estas aparecem como as principais dificuldades na efetivação do
tratamento, tendo em vista que modificar o estilo de vida envolve mudanças na forma de viver
e na própria ideia de saúde. A concepção de saúde é formada por meio da vivência e pela
experiência pessoal, tendo estreita relação com suas crenças e valores. Acredita-se também
que as crenças afetam diretamente os hipertensos na forma como enfrentam a doença e o
tratamento da mesma. Percebe-se com isso, a necessidade da compreensão acerca da
dimensão representacional da hipertensão arterial, aprofundando seu significado construído e
partilhado socialmente pelas pessoas (Jardim, Souza, & Monego, 1996).
Conforme Spink (1992) é necessário conhecer os costumes sobre as práticas de saúde, os
valores e as percepções do paciente que são muitas vezes diferentes daqueles pensados pelos
profissionais da saúde, com o objetivo de planejar práticas populares de saúde, no sentido de
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obter maior adesão ao tratamento. A partir disso, Leão e Silva et al. (2013) apresentam a
relevância da Teoria das Representações Sociais (TRS) no estudo da HAS. A TRS
compreende-se em um conjunto de conceitos, ideias e explicações sobre a realidade, sendo
originadas na vida cotidiana, a qual é refletida nas formas particulares de uma sociedade
adquirir conhecimento sobre o mundo (Moscovici, 1978). Estabelece-se como uma forma de
conhecimento, que é produzido e partilhado pelas pessoas com o objetivo de construir uma
realidade comum aos membros de um grupo, assim as representações sociais orientam e
organizam as condutas e as comunicações (Jodelet, 2001).
Nesse sentido, Oliveira e Zanetti (2011) afirmam que a TRS contribui no conhecimento sobre
o que favorece e o que dificulta a mudança de estilo de vida. Apreende-se com isso o processo
pelo qual os sujeitos constroem o pensamento que circula em torno da doença, e
consequentemente na representação do próprio tratamento. Dessa forma, segundo Abric
(1998) as representações sociais se tornam prescritivas, servindo como um direcionamento
para as ações sociais.
Desse modo, o presente trabalho visa explorar as representações sociais do tratamento da
hipertensão para pessoas que vivem com esta condição crônica. Vale ressaltar, que este
trabalho faz parte de um projeto maior que visa investigar a relação entre as representações
sociais da hipertensão e as práticas de controle da doença.

Método
Trata-se de uma pesquisa de caráter descritiva e exploratória, do qual participaram 16 sujeitos
– 10 homens e 6 mulheres - que vivem com a hipertensão arterial, com média de idade 53
anos e 4 meses [DP = 7 anos e 5 meses] e tempo médio de tratamento de 8 anos e 6 meses
[DP = 7 anos e 4 meses] . Para a seleção dos participantes utilizou-se a técnica de amostragem
por bola de neve (D’Ancona, 1996), a qual consiste em um participante indicar a outro, que
indica outro e assim sucessivamente. Como critério de inclusão, os participantes deveriam ter
mais de 30 anos, considerando que há maior prevalência de hipertensão arterial a partir dessa
idade (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010) e viver com HAS por no mínimo dois anos.
Como critérios de exclusão, participantes com diabetes associada ou algum tipo de transtorno
grave que impossibilitasse a interação com o pesquisador.
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A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas em profundidade (Ghiglione & Matalon,
1993), sobre a temática da hipertensão e o seu tratamento. As entrevistas foram gravadas e
posteriormente transcritas (média de tempo de 45 minutos). O material textual foi submetido a
uma análise hierárquica descente (CHD), por meio do software IRAMUTEQ (Camargo &
Justo, 2013; Ratinaud, & Marchand, 2012).
A pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética para Pesquisa com Seres Humanos e foi
realizada com base nos determinantes instituídos pela resolução 196/1996 e 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde – CNS.

Resultado
O conteúdo da entrevista que abordava o que os participantes pensam a respeito do tratamento
da hipertensão compôs o corpus “Tratamento”, o qual foi constituído por 16 textos,
perfazendo o total de 444 segmentos de texto. Destes, 373 (84% do total) foram retidos na
CHD realizada com o auxílio do software IRAMUTEQ, na qual foram identificadas 1.930
formas distintas, que ocorreram numa frequência média de 8,06.
A CHD dividiu o corpus em 5 classes, conforme dendograma da figura 1, sendo que em um
primeiro momento houve a subdivisão em dois sub-corpora onde foram separadas as classes
3 e 4 das classes 2, 5 e 1. No segundo momento ocorreu uma subdivisão entre as classes 3 e 4.
Em terceiro houve uma partição da 2 em oposição as classes 5 e 1 e por último houve a
separação entre as classes 5 e 1.
A classe 3 representa 23,59% dos segmentos de texto e refere-se a parte financeira do
tratamento medicamentoso, citando as políticas públicas e suas respectivas dificuldades. Para
estes participantes, mesmo o sistema único de saúde – SUS oferecendo acesso gratuito a
consultas e medicamentos, a condição crônica acarreta gastos financeiros ao orçamento
familiar, o que pode reduzir a qualidade de vida e o investimento em outras esferas da vida
cotidiana como, por exemplo, a alimentação, outro fator importante no controle da doença. Já
a classe 4, que se opõe a classe 3, e é característica tanto dos homens como das mulheres,
destaca a importância do acompanhamento médico e trata a doença como um problema sério
e de difícil controle.
Na classe 2, com 21,45% dos segmentos de textos, apresenta as facilidades e as dificuldades
em seguir o tratamento. Como aspecto facilitador, aparece a família como importante fator
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neste processo, incentivando, acompanhando e auxiliando nas atividades e demandas
existentes. E como complicador, a falta de tempo para realizar exercícios físicos, o estresse da
vida cotidiana e a dificuldade de seguir uma dieta equilibrada e com menos sódio.
Os sintomas da doença, classe 1 (20,11%), principalmente as dores de cabeça, aparece como
sinal de alerta para as pessoas que vivem com esta condição crônica, destacando assim, o
medicamento como compromisso necessário para evitar o surgimento de sintomas, ou
amenizar os efeitos da doença. E por último a classe 5, 22,79% do segmentos de textos,
apresenta que as práticas que envolvem os medicamentos são incorporadas às rotinas diárias e
já não são mais consideradas difíceis de serem realizadas, ingerindo o popularmente
conhecido - “comprimidinho” sempre na hora certa.

2524

Corpus Tratamento
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Dia
Remédio

33
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54,59
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8,04
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49,15
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14,43
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9

17,67
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15
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9

10,52
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17,17

8

27,16
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13

13,3
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37,73
13,47
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16

15.71

Normal

17

Tranquilo

14

14.65

Esquecer

13

Desvantagem

13

17.9

Parar
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Passar
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31.9

Manhã

11

Vantagem
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13.06

Ano

9

Realmente

10

8

Comprimidinho

8

22,9

8

19,12

17

11.79

Dificuldade
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15.71

Família

Pressão
Vida

24
19
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Classe 4- controle médico
45 UCE – 12,06%
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F
X²
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Doença
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50,75

Hipertensão
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24,95

Realmente

10

24,57

Sério

9

51,98

Medicação

8

8,47

Controle

8

37,54

Figura 1. Dendograma da CDH do corpus
“Tratamento”.
Conseguir
12
13,9

Considerações Finais
10

Classe 3- Aspecto
financeiro do tratamento
88 UCE – 23,59%
Palavras
F
X²

X²

27,14
Pressão_alta
5,99
Alguma
10,05
Mesmo
21,28
Lá
40,59
Ainda
23,13
Sempre
38,4
Cabeça
4,36

Ver

Todo

60

Classe 1 - Sintomas
75 UCE – 20,11%
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F
X²

Único

Sus

10

33,28

Sua

Pagar
10
28,49
Os
ao se referirem
ao tratamento,
consideram à prática
medicamentosa
como
10 participantes
4.97
Pouco
8
8,29

Fator

Precisar
10
9,37 práticas de
fator
predominantemente.
Apesar
de também
destacarem a importância
de outras
9
24.52
Chegar
8
8,29

Gostar

controle,
8
29.94 como por exemplo, aquelas que envolvem mudanças de hábitos prejudiciais e

Rotina

adoção
8
20.91de hábitos mais saudáveis, as rotinas diárias circulam em torno da medicação e dos

Medir

8

7,04

sintomas e riscos que a falta de controle pode ocasionar nas pessoas que vivem nesta condição
crônica. O foco no medicamento mais uma vez denota a medicalização como fenômeno social
presente na atualidade, onde a busca por curas rápidas e com menor custo traduzem no
medicamento as expectativas dos pacientes (Silva, 2014). A noção de tratamento como a
garantia de uma vida mais longa é mantida pela ideia central de uso contínuo dos
medicamentos para controlar a pressão arterial. Nesse sentido, os medicamentos podem se
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tornar objetos personificados, gerando uma relação conflituosa (Morin, 2005) em relação
aqueles que vivem num estágio crônico da doença.
Outro aspecto a ser considerado é o marco de mudança na vida diária, refletida principalmente
nas restrições à dita vida “normal”, provocando sentimentos negativos frente ao tratamento
(Costa e Silva et al., 2008; Costa e Silva & Moura, 2011; Montovani et al.,2008),
personificado nos aspectos que dificultam o tratamento da hipertensão, como rotinas rigorosas
no uso da medicação, dificuldade de adesão a práticas de controle da doença nãomedicamentosas, como dieta com baixa ingestão de sódio conjugada com exercícios físicos
orientados por profissionais da educação física.
Compreender esse contexto possibilita aos profissionais de saúde, disponibilizar
conhecimentos mais aprimorados sobre esta doença crônica, gerando condições mais
favoráveis para aplicação de estratégias de intervenção junto à população, que também
fortaleça outras práticas de controle da moléstia, além da medicação. Pois como ressalta
Morin (2004), o conhecimento que as pessoas possuem sobre uma doença emerge como fator
relevante para determinar como irão se relacionar com ela e consequentemente com seu
tratamento.
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PERCEPÇÕES SOBRE O CÂNCER NA VISÃO DE PACIENTES, FAMILIARES E
EQUIPE DE SAÚDE

CARDOSO, Eduardo Blanco - Universidade de São Paulo

Resumo
Os avanços científicos ocorridos nas últimas décadas, orientados a conseguir a cura de vários
tipos de cânceres, não afastaram da sociedade a visão de “mortalidade e condena” que
comumente lhes acompanha. Estas percepções, presentes no ideário das pessoas, podem
interferir na adoção de medidas preventivas, postergando o diagnóstico precoce, onde as
possibilidades de cura são maiores. Objetivo: Realizar revisão bibliográfica sobre as
representações sociais do câncer no paciente, sua família e equipe de saúde atuante.
Metodologia: Selecionaram-se 23 trabalhos científicos procedentes de bancos de dados especializados, integrando pesquisas exploratórias com abordagem qualitativa, publicadas nos
últimos 10 anos. Resultados: As informações registradas reconheceram diversas fontes:
adultos sem doença; portadores menores e maiores de idade, familiares e profissionais de
saúde envolvidos na assistência do paciente oncológico. Discussão: Apesar da diversidade
dos grupos entrevistados, comprovaram-se sentimentos comuns como: dor, sofrimento e a
objetivação de um fenômeno amplamente rejeitado: a morte. Expressões de medo, tristeza e
preocupação afloraram ante um “flagelo”, que invade e degenera o corpo, transformando a
sua “vitima” em um “não ser”. Conclusões: Confirmou-se que ainda no século XXI, o câncer
continua sendo objeto de representações sociais negativas, não apenas em portadores,
alertando sobre a necessidade de educação e difusão do conhecimento científico, direcionado
à comunidade como um todo.
Palavras chaves: representações sociais, doença, câncer, paciente.

Introdução
O câncer é considerado historicamente uma doença de elevada morbimortalidade. Dados
aportados pelo Ministério da Saúde indicam que em 2014 haverá 576.580 novos casos de
cânceres nos país1. Embora a detecção precoce constitua a melhor alternativa para controlar a
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doença, prevenir recorrências e metástases a outros órgãos, as práticas de autocuidado,
incluindo o rastreamento, não se realizam com a periodicidade devida, ou de fato não
acontecem. Apesar dos avanços científicos ocorridos, o câncer continua sendo um estigma
para a humanidade e para muitos um tabu. Isto explica o temor no ideário humano de vir a
desenvolvê-lo, assim como a construção de significados atribuídos na sua personificação. A
representação social da doença no universo do paciente e sua família é importante na medida
em que permite realizar uma leitura e interpretação da realidade, aproximando os atores em
maior ou menor grau ao conhecimento da enfermidade e a um melhor ou prejudicado
relacionamento com ela. Isto explica os comportamentos de afrontamento e a diversidade de
práticas desenvolvidas particularmente pelo doente. A equipe de saúde também compartilha
indiretamente responsabilidades na construção social da doença, ao usufruir de um discurso
técnico que nem sempre atende a singularidade do paciente, e que se direciona ao novo grupo
social ao qual este pertence: o “grupo do câncer”. As posturas dos profissionais transmitidas
aos pacientes, de modo verbal ou não, podem se distanciar da análise racional das
caraterísticas do ser humano em sofrimento. Elaborar campanhas sanitárias sobre a
importância do rastreamento para determinada doença, desintegradas do entorno cultural e
social do indivíduo é uma forma de desprover à “saúde” de seu real significado, em termos de
cuidados e prevenção.

Objetivo
Realizar revisão bibliográfica que permita identificar as representações sociais do câncerdoença no paciente, sua família e na equipe de saúde, com o intuito de conhecer como as
pessoas constroem e são construídas pela realidade em torno do tema, por demais relevante no
estudo teórico-prático do binômio saúde-doença.
Metodologia: Foram reunidos artigos científicos publicados na última década procedentes dos
bancos de dados: Scielo, Pubmed, DataSUS e demais periódicos disponíveis eletronicamente
ou em acervos especializados. Integrou-se para leitura material publicado em línguas
portuguesa, espanhola e inglesa. Optou-se por pesquisas exploratórias com abordagem
qualitativa. Nesta modalidade, os dados foram preferentemente obtidos por meio de: a) roteiro
de entrevista semi-estruturada – enfocando a identificação dos participantes, histórico de
experiências anteriores e ou atuais do indivíduo/família/profissionais da saúde em relação ao
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câncer, modelos explicativos desenvolvidos e emoções experimentadas; b) evocação livre –
mediante o registro de palavras espontâneas vinculadas ao termo indutor, e c) eventualmente,
consulta de prontuários médicos – para coleta de informações relevantes sobre diagnóstico e
estadiamento da doença. Para análise dos dados, empregou-se de modo geral a técnica de
análise de conteúdo.
Resultados: As populações integradas no estudo foram diversas. Identificaram-se trabalhos
centralizados nas representações sociais da doença em adultos que não apresentavam
nenhuma relação direta com ela2, outros focados em pacientes menores3,4,5 e maiores de
idade6, incluindo também a opinião de familiares diretos sobre o tema7,8,9,10. Alguns trabalhos
investigaram as representações em diferentes tipos de câncer como: próstata11,12, intestino13,
colo uterino14 e mama15, contemplando tratamentos específicos como a quimioterapia6,16. Um
número significativo de estudos centrou-se nas representações que o pessoal de saúde,
cuidadores ou estudantes de medicina utilizam para referir-se ao conceito de enfermidade16 e
as percepções sobre o câncer em pacientes, concretamente15,16,18,19,20,21. Finalmente,
verificaram-se estudos sobre as implicações da percepção religiosa em pacientes portadores
do blastoma maligno22,23.
Discussão: As informações colhidas dos entrevistados foram, na maioria dos trabalhos,
provenientes do sentido comum, sendo as principais fontes de acesso: a identidade coletiva
baseada na interação social e nos médios de comunicação. A análise descritiva, na visão de
adultos sem doença, identificou o paciente como uma pessoa “débil, triste, portadora de dor e
em sofrimento”, mas ao mesmo tempo, com rasgos de luta e superação2, resgatando a sua
atitude positiva ante a vida. Em relação ao conceito “câncer”, compartilha-se coletivamente
uma representação fatalista da enfermidade, considera “mortal". Isto faz com que seja
comumente associada a emoções negativas intensas (dor, tristeza, medo, etc.), a diálogos
internos/externos de derrota e ao conceito de “desamparo”2,6,8. Quando se analisa o universo
infantil, envolvendo crianças portadoras, uma série de significados sobre a vida e sentimentos
aflora em decorrência da vulnerabilidade etária. O impacto do diagnóstico e do tratamento
produzem sentimentos manifestados na forma de: “medo à morte, dor, solidão, depressão
melancolia, tristeza revolta e contrariedade”, entre outros3. Estes podem se tornar positivos
(felicidade, satisfação por si e compaixão em relação a seus pares) com a evolução do
tratamento, a recepção de um bom prognóstico pela equipe de saúde e o desfecho de cura4,5.
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Já nos adultos portadores, estas percepções também estão presentes, hierarquizando-se o
medo em termos da incerteza no futuro e a morte6. Nesse sentido, a finitude é frequentemente
percebida nos discursos. Outros elementos de ordem física também se inscrevem: o processo
da desfiguração corporal e a queda obrigatória dos cabelos (alopecia). Em relação a esta
última, atribui-se erroneamente à doença o efeito da “quimioterapia”, como logo será
retomado. Apesar dos avanços tecnológicos terem aumentado a curabilidade e sobrevida, o
câncer ainda é tratado como um "destruidor invencível", “flagelo” que invade e degenera o
corpo, e não simplesmente uma doença24. Por tal representação social, os familiares de
crianças e adolescentes portadores7,8,10, sofrem a ruptura da ordem natural dos acontecimentos
previstos no percurso da vida. Assim, a interrupção da trajetória humana, em idade
inesperada, assume a dimensão de uma verdadeira tragédia, imersa nos conceitos de
“deterioração e morte”. Estes sentimentos se fortalecem nos familiares de adultos acometidos
por uma enfermidade considerada “traiçoeira e de rápida evolução”9. Independentemente do
tipo de tumor e do sexo onde ele se desenvolve, as expectativas de cura e de retomar uma vida
“socialmente normal” obscurecem-se11,12,13,14,16. Os dados mostram também que a vivência da
doença traz sensação de vazio e um sentimento constante de solidão15. É importante lembrar
que uma das representações sociais do câncer é a conhecida “quimioterapia”6,16, daí a sua
inclusão no presente trabalho. O número de estudos que a abordam é sensivelmente menor,
porém não menos importante, si se considera que é depois da cirurgia o tratamento mais
difundido em pacientes oncológicos. Ela formaliza a entrada efetiva no processo da doença16.
É em geral percebida como um “bombardeio de raios tóxicos”, um verdadeiro “veneno”,
estando as representações sociais centradas nas suas consequências deletérias: alopecia, mal
estar geral, náuseas, fatiga e eventual hospitalização.
Em relação aos profissionais que lidam com doenças, especialmente médicos, comprova-se
que muitas vezes utilizam metáforas e analogias para referir-se ao problema de saúde de seu
paciente. Embora melhorem aparentemente a comunicação, podem também minimizar ou
abolir informações importantes sobre a trajetória de uma determinada enfermidade e ou seu
prognóstico. Isto passa a ser relevante no universo da oncologia onde termos técnicos como
células são identificadas na condição de “sementes”, tratamentos quimioterápicos como
“herbicidas” ou “mísseis” e sistema imunológico equiparado ao “exercito”, entre outros16.
Reconhecem-se, pois, metáforas de “batalha e guerra” comumente empregadas no combate à
2532

doença e na preservação da saúde como um bem supremo25, reforçando a grandiosidade do
suposto “inimigo” e a frágil condição da “vítima”. As representações que os profissionais da
saúde, incluindo estudantes e cuidadores, têm sobre o câncer destacam-se por meio de
palavras associadas como “morte e sofrimento”, e outros termos correlatos “enfermidade,
gravidade e medo”. Isto resulta relevante na medida em que os profissionais que cuidam deste
tipo de pacientes são habitualmente influenciados por suas próprias representações sobre a
doença, podendo seus comportamentos e atitudes afetar a visão de como os doentes percebem
as suas experiências16,18,19,20,21. Contudo, atender doentes pode gerar sentimentos de
compaixão e descontentamento dos profissionais em decorrência das condições que estão
sendo oferecidas15. Alguns entendem que o hospital está equipado apenas para o tratamento
orgânico relacionado exclusivamente com o corpo físico do paciente, sendo o aspecto
emocional e social muitas vezes subtraído, o que pode gerar uma prestação parcial da
assistência, além do desconforto tanto de técnicos, quanto de familiares. É importante lembrar
que um processo de humanização na prestação de cuidados hospitalares passa
necessariamente por uma reforma educacional. A formação profissional da equipe
assistencial, apesar das notórias mudanças na grade curricular que ocorreram nas últimas
décadas, ainda continua sendo meramente técnica. É preciso que exista um treinamento
específico e abrangente em termos de humanização.
Na dimensão das expectativas e desejos dos pacientes com câncer aflora a esperança de cura.
Esta não é somente uma dimensão física, mas também psíquica, uma vez que não se baseia
apenas na realidade externa e nem nas leis da razão, mas segue uma ordem própria de acordo
com a história de cada paciente, respeitando a sua crença religiosa, sua personalidade e os
possíveis modos de enfrentamento. Assim, a imagem de “Deus” passa a ser de fundamental
importância, pois nela confiam, entregando: sofrimentos, sentimentos de culpa, desesperos e
sonhos. Deus assume de certa forma, junto ao tratamento, a concretização da única esperança:
a devolução da normalidade cotidiana e a saúde6,8,15, 22,23.
Conclusões: Nos trabalhos consultados registrou-se convergência de percepções sobre a
letalidade e o pesar provocado pelo câncer. Vale destacar que as definições radicais e
enfáticas sobre a doença não foram exclusivas de pacientes e ou familiares de pacientes em
fase terminal, sendo também compartilhadas por indivíduos saudáveis, familiares e
profissionais da saúde que têm vinculo com este universo. Igualmente observou-se, que a
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principal temática presente na dimensão das expectativas e desejos é a “possibilidade de
cura”. De certa forma, a cura parece centralizar-se na tríade “doença-tratamento-Deus”. O
processo sócio-cognitivo registrado nos diferentes grupos, constituir-se-á em um dos fatores
limitantes para a adoção de condutas preventivas, distanciado o indivíduo da dimensão
normativa, “medicamente imposta”. É imperativo achar mecanismos eficazes na difusão do
conhecimento científico que envolva a comunidade como um todo, sem exclusões. O presente
estudo teve algumas limitações ao não permitir analisar se existem diferenças no teor das
percepções, em função da condição socioeconômica e cultural dos entrevistados, assim como
da sua procedência geográfica (urbana ou rural).
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MULHERES JOVENS E A VULNERABILIDADE FRENTE AO HPV: UM ESTUDO
DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

CARVALHO, Maria Cristina de Melo Pessanha - Escola de Enfermagem Anna Nery
QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Resumo
Trata-se de um estudo sobre as representações sociais das mulheres jovens acerca do
Papilomavírus Humano/HPV diante da vulnerabilidade tendo como alicerce a Teoria das
Representações Sociais. Os objetivos foram analisar as implicações das representações sociais
das mulheres jovens acerca dessa infecção frente as possíveis práticas/ações sugeridas como
representativas da prevenção do HPV e discutir as relações existentes entre as RS dessas
mulheres jovens e a vulnerabilidade à infecção do HPV. Foram entrevistadas 64 mulheres
jovens estudantes de uma escola de ensino médio do Município do Rio de Janeiro, sendo
divididas em dois grupos de pertença: mulheres adolescentes e mulheres jovens. Os dados
foram coletados mediante entrevista semiestruturada e os conteúdos foram processados pelo
programa Alceste 2010 emergindo três blocos temáticos: A vulnerabilidade ao HPV: da busca
pela informação ao acesso ao serviço de saúde; Os conteúdos e sentidos da infecção pelo
HPV e; O sentido do (re)conhecimento acerca do HPV na dimensão da prática de prevenção:
contextualizando a vulnerabilidade individual. Os resultados demonstram que as
representações que as entrevistadas têm acerca do HPV, ilustram conteúdos e sentidos que
emergem de seu meio social, da mídia e das redes sociais, apresentando diferenciações por
cada grupo de pertença. Frente às representações sociais da sujidade e da promiscuidade a
grande maioria dos sujeitos não se vem como vulneráveis ao HPV. Conclui-se que, frente a
essas representações as mulheres jovens apresentam situações de vulnerabilidade, seja
individual, social ou institucional, fato que merece atenção do profissional de saúde e deve ser
priorizado como metas das políticas publicas de saúde no intuito de reduzir o número de casos
de incidência da infecção pelo HPV na população feminina.
Palavras-chave: Saúde da mulher; Juventude; Representação social; Papilomavírus humano;
Vulnerabilidade.
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Introdução
O Papilomavírus Humano (HPV) é uma das doenças sexualmente transmissíveis (DST) mais
frequentes na população feminina, sendo um sério problema de saúde pública, pois, além de
se manifestar por lesões verrucosas, pode evoluir para o câncer cérvico uterino. (PEDROSA,
MATTOS E KOIFMAN, 2008). A fase de vida repleta de novas descobertas e diversidade de
relacionamentos afetivo-sexuais propiciam uma situação de vulnerabilidade a mulheres
jovens. No entanto, o significado que esse grupo populacional atribui ao HPV estabelece
diferentes formas de entender e encarar a possibilidade de ser infectada por uma infecção que
advém pelo sexo e que além de trazer contextos de processo de adoecimento, remete também
a subjetividade (ARRUDA, 2002). A compreensão da vulnerabilidade está inserida em três
eixos analíticos a começar individual, social e institucional (AYRES et al., 2003). Diante
desse contexto, o fenômeno de representação social se insere em abordagem teórica, que não
se trata apenas em saber se prevenir do HPV ,mas de alicerces construídos e elaborados em
discursos e pensamentos que se propagam acerca da prevenção dessa DST em seu cotidiano.
Este estudo teve como objetivos analisar as implicações das representações sociais das
mulheres jovens acerca dessa infecção frente as possíveis práticas/ações sugeridas como
representativas da prevenção do HPV e discutir as relações existentes entre as RS dessas
mulheres jovens e a vulnerabilidade à infecção do HPV.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa com uma abordagem descritiva, com a aplicação da
Teoria das Representações Sociais (TRS) na vertente processual. Participaram do estudo 64
mulheres jovens classificados em dois grupos de pertença, um na etapa da adolescência entre
15 a 19 anos, e o outro na fase da juventude entre 20 a 24 anos, cada segmento com 32
sujeitos respectivamente.
O cenário foi uma unidade de ensino médio de formação normalista, localizada no município
do Rio de Janeiro.Como critérios de inclusão foram utilizados as adolescentes e mulheres
jovens na faixa etária, entre 15 e 25 anos de idade, regularmente matriculadas na referida
escola e que aceitassem participar do estudo. A técnica de produção de dados foi mediante
entrevista individual e roteiro semiestruturado realizado no período de junho a dezembro de
2012. Os textos das entrevistas foram transcritos e identificados de acordo com a ordem
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crescente do número da entrevistada. Os dados empíricos foram organizados e preparados em
um Banco de Dados único para serem processados através do Software Análise Lexical
Contextual de um conjunto de segmentos do texto ( Alceste) versão 2010, o qual realiza
análise de conteúdo mecanizada através da técnica de classificação Hierárquica Descendente
(CHD) (ALBA, 2004).

Resultados
O corpus com 64 unidades de contexto inicial teve um aproveitamento de 73% e apontou sete
classes discursivas. O dendograma de Classificação Hierárquica Descendente possibilitou
afirmar numa primeira análise que foram formados três blocos temáticos. O primeiro bloco
denominado “A vulnerabilidade ao HPV: da busca pela informação ao acesso ao serviço de
saúde” foi constituído pelas classes 3 e 7, apresentou um conteúdo mais crítico e avaliativo
frente as dificuldades que enfrentam no seu cotidiano tanto para ter informações sobre o HPV
quanto para acessar os serviços de saúde, denotando assim, uma situação de vulnerabilidade
social e institucional frente a essa infecção. O segundo bloco denominado Os conteúdos e
sentidos da infecção pelo HPV formado pelas classes 2 e 4 teve um indicativo mais
conceitual sobre o HPV, onde os discursos apresentaram os elementos que dão sentido ao
HPV e as diferenças que entendem existir frente aos gêneros masculino e feminino. O último
bloco denominado “O sentido do (re)conhecimento acerca do HPV na dimensão da prática de
prevenção: contextualizando a vulnerabilidade individual” foi formado pelas classes 1,5 e 6.
Os discursos levaram ao entendimento de uma conotação das práticas e tomadas de decisões
frente a prevenção do HPV, onde se pode contextualizar a situação de vulnerabilidade
individual.

Discussão
A necessidade de informação e a perspectiva do cuidado no que tange à vulnerabilidade ao
acesso à saúde e prevenção da doença está presente entre as participantes do estudo. Busca-se
informações sobre sexo e sobre o HPV, porém ressalta-se tanto as dificuldades que encontram
para acessar essas informações, quanto sobre as formas que como essas estão sendo
transmitidas. As jovens do estudo Reconhecem a importância das informações advindas da
escola e /ou serviços de saúde, porém apresentam críticas com relação à metodologia que vem
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sendo utilizada nessas instituições e sente-se a necessidade de maior orientação vinda dos
pais. È possível identificar as referências de empecilhos e dificuldade para acessar os serviços
de saúde pública em busca de informações, de ações de prevenção e de cuidados. Neste
contexto, ressaltam o serviço privado, através de convênios/planos de saúde, como sendo uma
das únicas estratégias para acessar os serviços de saúde.A dimensão da informação acerca do
HPV nos dá indícios da dimensão da prática acerca de atitudes de prevenção frente à
infecção.as representações sociais do HPV das participantes do estudo, apontando os
elementos constitutivos dessas representações e apresentando as aproximações e
diferenciações da infecção no homem e na mulher.
A dimensão afetiva está interligada nas construções acerca do HPV, nos relatos, nas
experiências, nas situações. Dispõe de conhecimentos e de crenças sobre si mesmos e sobre os
outros, sobre o mundo que os cerca, sobre o cenário em que vivem, sobre o objeto (HPV) com
o qual dialogam. Enfim, apontam-se conteúdos e sentidos acerca do HPV, ou seja, as
representações sociais do HPV. No entanto é apresentado a imagem, a causa, os sentidos e os
conteúdos que as participantes elaboram do HPV demonstrando todo esse contexto, porém
frente às diferenciações de gênero.
Para Moscovici (2012), as representações são prescritivas, pois já existe uma tradição que
decreta o que deve ser pensado, pois é conforme imposição de uma estrutura que nos precede
e que determina aquilo que deve ser pensado. Desta maneira, as experiências e ideias que são
construídas no meio ambiente em que essas mulheres vivenciaram na sua infância e
puberdade continuam ativas e que fazem parte de seu mundo atual. Reforçando esse
pensamento, Jodelet (1989) ressalta que as representações são conhecimentos elaborados e
que concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.
Por fim, percebe-se um contexto de vulnerabilidade social frente à infecção pelo HPV. A falta
de diálogo entre pais e filhas e os (pré) conceitos advindo da sociedade perante a juventude,
dificultam, e até mesmo, impedem que o adolescente e o jovem elaborarem práticas
favoráveis a prevenção do HPV. Uma vez que, para que os adolescentes/ jovens tenham
atitudes para vencer barreiras sócio-histórico-culturais de impedimento de práticas protetoras
acerca da infecção pelo HPV, se faz necessário tanto o apoio familiar como eliminar
estigmas e discriminações com relação a essa fase de vida do ser humano.
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Frente a esse descompasso, existe uma distância entre o discurso teórico preventivo e as
práticas preventivas sexuais individuais, principalmente quando se fala de comportamentos.
Neste contexto, pontua-se também a perspectiva de vulnerabilidade como um componente
individual.

É este fato foi registrado quando analisamos, nesta pesquisa, o

uso do

preservativo que foi entendido como um meio de prevenção, não só para o HPV, mas para
outras DST e até de uma gravidez indesejada. No entanto, o seu uso é prescritivo e
recomendável para determinadas situações, o que nos faz pensar sobre como estão sendo
elaboradas e incorporadas as informações sobre essa ferramenta protetora. Como vimos, a
camisinha é citada como importante fator de proteção, porém não a transforma em prática
efetiva e regular.
Por fim, as considerações acima descritas apontam para diversidades de pertenças sociais e
culturais (WAGNER, 2012). Tais diversidades reafirmam o desafio que, agora se impõe, qual
seja, o de somar esforços frente a esta perspectiva psicossocial, não só com relação ao HPV,
mas às DST e suas medidas de prevenção, visando atender as peculiaridades da juventude e
minimizar seu estado de vulnerabilidade.
Desta forma quanto as diferenças entre os grupos de pertença,

as adolescentes,

autopercebem-se estar em situação de vulnerabilidade. Representam o HPV como uma DST
que pode atingir qualquer pessoa que tem relação sexual heterossexual e não está protegida.
Essa DST, entendida como igual para homens e mulheres, traz as mesmas responsabilidades
acerca da transmissão e da prevenção, demonstrando uma concepção de contemporaneidade
frente às questões de gênero. Por isso, esse campo caracterizou-se pelas participantes que
valorizam o conhecimento e a informação do universo reificado como meios de se protegerem
do vírus. Ademais, suas ações de prevenção passam tanto pela busca por atendimento médico
como pelo uso do preservativo.
Em se tratando das mulheres jovens, as representações sociais do HPV ancoram na falta de
higiene, sendo representada como a doença nojenta, do sujo, seja na associação com o sexo
heterossexual, seja com o sexo promíscuo. Observou-se que as participantes não se
autopercebem como vulneráveis ao HPV, pois se consideram como pessoas que tem higiene e
não vivem na promiscuidade. Ressentem-se tanto do acesso aos serviços de saúde como de
informações mais coerentes e fidedignas, ressaltando ainda o não apoio familiar quanto se
trata de questões relacionadas a sexualidade. Diante dessa representação, adotam medidas
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preventivas como ter higiene e manter-se em relacionamentos estáveis de confiança no
parceiro, não sendo assim necessário o uso do preservativo.
Conclusão
Por meio das representações, foi possível tomar conhecimento de como as participantes se
apropriam dos universos consensuais e reificado acerca do HPV e o tornam familiar. A TRS
proporcionou, ainda, um novo olhar sobre esta temática, sendo uma fonte reveladora para
compreender aspectos psicossociais envoltos nessa problemática, já que dá acesso ao
vislumbrar de uma outra face no que tange a maneira pela qual estas adolescentes/jovens se
previnem, ou não, dessa DST, no cotidiano de seus processos de adolescer.Os objetivos
propostos para este estudo foram alcançados, sedimentando a tese de que as situações de
vulnerabilidade das adolescentes/jovens frente às condutas de prevenção estão pautadas em
um contexto de subjetividade, frente às representações sociais acerca do HPV, sendo distintos
pelos grupos de pertença, estipulados, neste estudo, que foram as adolescentes e mulheres
jovens, num contexto individual, social e institucional.
O referencial da TRS foi uma ferramenta de grande valia neste estudo, pois possibilitou
atualizar a natureza das correlações estabelecidas pelas adolescentes e mulheres jovens com
evento do HPV neste período de vida e as condutas de vulnerabilidade. Além disso, ajudou a
compreender o sentido dado por essas mulheres do estudo às práticas preventivas frente a essa
infecção. o que vem a contribuir com a atuação do profissional de saúde frente às jovens
vulneráveis ao HPV possibilitando a redução da infecção pelo vírus e câncer do colo do
útero.
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Resumo
Objetivou-se identificar os processos de formação das representações sociais de
acompanhantes sobre o cuidado ao idoso hospitalizado. Pesquisa qualitativa, tendo como
referencial a Teoria das Representações Sociais. Os acompanhantes objetivam seu papel na
“campainha” e ancoram o sentido do cuidado no retrocesso da vida. Torna-se necessário
maior investimento na infraestrutura hospitalar e na desconstrução do imaginário de
retrocesso ao universo infantil, que pode comprometer a autonomia do idoso.
Palavras-chave: Idoso; Hospitalização; Cuidadores; Conhecimentos, Atitudes e Prática em
Saúde; Enfermagem.

Considerações Iniciais
Este estudo é um recorte de dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós graduação e Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade do Rio de
Janeiro, cujo objetivo geral foi descrever os conteúdos constitutivos das representações
sociais de acompanhantes sobre o cuidado ao idoso hospitalizado.
Nesse ínterim, emergiram elementos de formação de representações sociais caracterizados
pela objetivação e ancoragem, objetos de análise do presente trabalho.
A objetivação é um dos processos de formação da representação social que se dá através da
triagem de elementos da realidade, da sua estruturação e da sua naturalização. Ou seja, o
indivíduo intitula e cria uma imagem de algo que antes não era claro e concreto, através de
uma seleção e descontextualização dos elementos a serem representados, com um posterior
recorte desses elementos com base em informações prévias, experiência vivida e valores
(ARRUDA, 2002).
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Já a ancoragem nos estudos de representação social se caracteriza pela transformação daquilo
que não lhe é familiar em algo familiar, ou seja, o indivíduo ao se deparar com algo que lhe é
estranho, incomum ao seu cotidiano, busca uma aproximação a partir daquilo que lhe é
próximo, que lhe é familiar, faz associações e não-associações do novo com o conhecimento
prévio, compreende a nova informação, dá-lhe um significado que lhe faz atuar nesse novo
mundo que lhe é apresentado (ARRUDA, 2002).
É através da objetivação e da ancoragem que os sujeitos dão sentido ao mundo em que vivem,
transformando o indivíduo ou o grupo que se comportam e se comunicam entre si,
construindo um saber que codifica e constrói a realidade, fazendo-os perceber, interpretar e
atuar nesta realidade.
Logo, a identificação e análise de tais processos possibilita compreender como os sujeitos
constroem conceitos, significados, imagens e atitudes sobre o cuidado. Assim, tais elementos
podem ser utilizados como um suporte teórico e prático para os profissionais de enfermagem
no delineamento de estratégias que possibilitem uma avaliação mais segura, assim como o
intervir de forma mais efetiva, além de promover a saúde e prevenir agravos de acordo com as
necessidades e desejos do sujeito, garantindo a integralidade do cuidado e a autonomia do ser
humano idoso e daquele que o acompanha.
Além disso, pode subsidiar a criação de novas estratégias que possibilitem a capacitação de
profissionais de enfermagem no que tange à atenção voltada ao acompanhante,
compreendendo suas habilidades e limitações para o momento de internação hospitalar bem
como para a alta.
Para tal, o presente trabalho tem como objetivo identificar os processos de formação das
representações sociais de acompanhantes sobre o cuidado ao idoso hospitalizado, buscando
compreender como o saber do senso comum, do conhecimento prático, orienta o cotidiano
desses sujeitos, conferindo sentido e possibilidades de ação.

Referencial Teórico
Este estudo apoia-se na Teoria das Representações Sociais (TRS) na linha da psicossociologia
(JODELET, 2001, 2005; MOSCOVICI, 2003, 2012) que se aplica no Brasil na área da Saúde,
para responder às questões que tratam das crenças, valores e atitudes das pessoas em relação à
saúde e ao cuidado, em especial.
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As Representações Sociais (RS) são conhecimentos produzidos socialmente, na e para a
comunicação e compartilhados por um grupo, com o objetivo prático de entender o mundo e
se mover nele (JODELET, 2009). Assim, ao serem internalizadas, as representações passam a
expressar a relação do sujeito com o mundo que ele conhece e, ao mesmo tempo, elas o
situam nesse mundo.
Enquanto processo psicossocial, a TRS se articula tanto com a vida coletiva de uma
sociedade, como com os processos de constituição simbólica, nos quais sujeitos sociais lutam
para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele encontrar o seu lugar, através de uma identidade
social que se traduz como um modo de organizar significados e experiências que possibilitam
à pessoa se posicionar como ator social, definindo o eu em um lugar no mundo (DUVEEN,
2012; JOVCHELOVITCH, 2012). As Representações constituem o mundo como ele é
conhecido e as identidades que elas sustentam garantem ao sujeito um lugar nesse mundo.
Assim, ao serem internalizadas, as representações passam a expressar a relação do sujeito com
o mundo que ele conhece e, ao mesmo tempo, elas o situam nesse mundo (DUVEEN, 2012).
Abordada, portanto, como produto e processo de uma elaboração psicológica e social do real,
as Representações formam um conhecimento específico, tomado como saber do senso comum
– cujos conteúdos são construídos tendo por base processos socialmente marcados
(ARRUDA, 2002).
Para a área da saúde, em especial a enfermagem, a utilização da TRS possibilita maior
aproximação entre os profissionais e os usuários, pois quando se compreende a realidade do
outro é possível pensar e repensar as práticas de cuidado que atinjam o íntimo daquele ser e o
faça (re)construir suas concepções e práticas sobre o cuidado de si e de outrem.

Metodologia
Pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e analítica. A população deste estudo foi
constituída de 30 acompanhantes de idosos (sujeitos com 60 anos ou mais) internados nos
setores de clínica médica e clínica cirúrgica de um Hospital Universitário, público, federal.
Os critérios de inclusão foram: acompanhantes (familiares ou não), em tempo integral ou
parcial, de ambos os sexos, e que participam de forma passiva ou ativa do cuidado ao idoso,
em qualquer turno (manhã, tarde ou noite).
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Foram aplicadas duas técnicas de produção de dados: a observação sistemática e a entrevista
em profundidade, seguindo um roteiro semiestruturado composto por questões fechadas
(referentes aos dados psicossociodemográficos) e questões abertas referentes ao objeto de
estudo.
Os dados oriundos da primeira parte do instrumento (dados psicossociodemográficos) foram
organizados em tabelas e quadros e a estes foram tratados com recursos da estatística
descritiva (médias e percentuais). E aos dados provenientes das questões abertas foram
aplicadas técnicas de análise quanti-qualitativa, através da análise lexical dos dados textuais,
por rodagem do material no software Alceste® versão 2010, que gerou três classes. Neste
trabalho, aborda-se a classe 1, formada por 326 uce e 112 palavras analisáveis, obtendo
representatividade de 39% do material de análise.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery (EEAN)/ Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA) e do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), através do Sistema Plataforma
Brasil, e aprovado sob o Parecer nº 84115, CAAE: 05451412.7.0000.5238.
Todos os sujeitos participaram voluntariamente e assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido. A confidencialidade dos dados foi garantida a cada um através da respectiva
identificação por meio de códigos alfanuméricos.

Resultados
Os acompanhantes são, na sua maioria, do sexo feminino (83,3%), faixa etária variando entre
25 a 79 anos, com prevalência da faixa etária de 47 a 57 anos (36,6%). Solteiros (43,3%) ou
convivendo maritalmente (40%). As religiões evangélica e católica foram as mais prevalentes
(33,3% e 30% respectivamente), com renda pessoal e familiar entre um e três salários
mínimos. 86,7% possui algum vínculo familiar com o idoso, e estão na posição de
acompanhantes há pouco tempo (dias ou semanas – representando 63,3%) e que permanecem
no hospital de forma integral ou parcial (não houve diferença entre o quantitativo de
acompanhantes para um ou outro tempo de permanência no hospital).
Os acompanhantes objetivam seu papel no cuidado no instrumento de alerta e sinalização
caracterizado pela campainha devido à necessidade de manter constante vigília e atenção; e
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ancoram o sentido do cuidado no retrocesso da vida, correndo-se o risco de infantilização do
idoso com consequente perda progressiva de sua autonomia.

Discussão
Como forma de caracterizar o suporte dado pelos acompanhantes, estes objetivam na
campainha o seu papel, como se o acompanhante fosse a própria campainha que serve de
instrumento de alerta, sinalização e ligação entre o idoso e os profissionais de enfermagem.
Logo, quando o acompanhante correlaciona a campainha que é dada como um instrumento de
aviso, um meio de chamar atenção, auxílio ou sinalizar que algo está errado e que é ele que
realiza tais funções, o próprio acompanhante se caracteriza como uma verdadeira campainha,
objetivando o seu papel neste instrumento.
Principalmente à noite. Não tem campainha. Errado. Por mais que seja hospital
público tem que ter uma campainha. Tem paciente que não tem acompanhante.
Reclama. Ás vezes está tendo um derrame e não se sabe, está com falta de ar, um
engasgo, quer se ajeitar, está com vontade de virar, a campainha já é um socorro
(F-07, feminino, 28 anos, evangélica, solteira).
A unidade de contexto elementar (UCE) supracitada mostra a preocupação do acompanhante
com a estrutura hospitalar que não dá suporte mínimo para o idoso, principalmente para
aquele que não tem acompanhante. O acompanhante neste momento se identifica como sendo
um suporte – semelhante à campainha – para socorrer no momento que alguém passar mal,
seja o seu idoso ou qualquer outra pessoa.
Durante a observação sistemática foi possível identificar uma situação que demonstra essa
preocupação dos acompanhantes em estar sempre alerta. Em um dos momentos de
observação, os usuários foram confundidos e a alimentação trocada. Os acompanhantes
ficavam agitados, se pondo de pé, braços cruzados e aumentando o tom de voz. Uma das
acompanhantes, ao ser questionada sobre a situação, diz que no caso não haveria perigo para o
usuário, mas fica preocupada, pois foi uma situação de risco que poderia causar algum dano
ao usuário, alertando que é preciso ter sempre atenção.
Portanto, os acompanhantes mantêm essa postura de alerta devido à disseminação pela mídia
de casos de negligência no cuidado à pessoa idosa, que impactam diretamente na forma de
pensar e agir frente ao cuidado e principalmente à hospitalização.
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Eu fico preocupada porque você escuta tanta coisa. Colocando sopa na veia do
paciente. [...] Já teve caso da sopa, do café, do ácido. Você tem que ter cem por
cento de atenção (F-04, masculino, 60 anos, evangélico, casado).
Nesta UCE elucida-se a influência da mídia mostrando que a mesma interfere na própria
postura do acompanhante, ou seja, por verificar frequentemente situações que comprometem a
saúde e o bem-estar do idoso, no domicílio ou no cenário hospitalar, o acompanhante se
preocupa em permanecer ao lado do idoso, com o máximo de atenção possível para que nada
de ruim possa acontecer, cobrando de si a constante vigília como um dos papéis do
acompanhante. Para a TRS a mídia importa, pois influencia na formação de opinião, de
imagens e representações (ALEXANDRE, 2001).
No que tange à saúde do idoso, a mídia pode configurar-se como um meio de divulgação de
ações de promoção da saúde ou se tornar um grande vilão. Uma pesquisa realizada na cidade
de Aracaju, Sergipe, aborda a influência da propaganda no consumo de medicamentos por um
grupo de 230 idosos entrevistados, em que 17,8% relataram utilizar medicamentos por
influência da propaganda, 2,2% consideraram que os medicamentos veiculados na mídia
nunca fazem mal e 6,5% acreditavam que eles sempre fazem bem, apontando para a
necessidade de se estudar e planejar, junto com a população, estratégias e ações que permitam
a eficácia da relação entre informação e comportamento e que traga benefícios e não
malefícios à saúde do idoso (LYRA JR et al, 2010).
Outra questão que emerge como sentido do cuidado ao idoso hospitalizado é o imaginário de
retrocesso à vida, ou seja, o voltar a ser criança, como um processo de ancoragem deste
sentido. Tal sentido é dado pela própria condição de dependência aos cuidados pessoais
básicos que acabam sendo realizados pelos acompanhantes ou pelos profissionais, os idosos
são considerados como verdadeiras crianças, correndo-se o risco de comprometer a sua
autonomia.
Dependendo também do quadro. Porque é totalmente especial. Volta a ser
criança de novo dependendo da idade. Então requer sim um cuidado especial.
Não que tenha que mudar tudo, mas que tem que ser especial tem. Porque quando
a gente fala idoso, a gente imagina a pessoa bem velha (F-10, feminino, 34 anos,
sem religião, solteira).
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O acompanhante F-10 se refere a um cuidado especial relacionado a uma pessoa de idade bem
mais avançada (bem velha) e que volta a ser criança. Nesse caso, o acompanhante justifica a
sua ideia na concepção de que pessoas mais velhas apresentam limitações, são indefesos, com
necessidades de proteção e cuidados especiais. Essas ideias estão presentes no senso comum
pelo fato de que muitos idosos necessitam de usar fraldas, andadores, auxílio para se
alimentar, típicos de atividades realizadas com crianças.
Serra (2010) assinala a questão da infantilização como uma violência simbólica, pois por mais
que ela seja praticada em nome do carinho, do bem-estar e do amor, o fato de infantilizar o
idoso priva-o da possibilidade de comandar a sua própria vida, destituindo-o como sujeito e
transformando-o em um objeto de cuidados. A autora acentua que esse simbolismo do velho
com a criança perpassa gerações e por isso é instituída e legitimada pela cultura vigente,
naturalizada, aceita pelo idoso e praticada por aqueles que ainda não o são. Levando o termo
“infantilização” a ser considerado como um estereótipo negativo, principalmente por “cegar”
as pessoas, impedindo-as de vislumbrarem as diferenças entre cada idoso, não reconhecendo
sua individualidade, suas crenças, virtudes e qualidades, impedindo assim o exercício da
autonomia (MARTINS; RODRIGUES, 2004).

Considerações Finais
Os acompanhantes objetivam o seu papel no instrumento de alerta e sinalização caracterizado
pela campainha por se visualizarem como o real instrumento devido à constante atenção e
vigília direcionada ao idoso hospitalizado. Isto indica a necessidade de investimento na
infraestrutura da instituição no que se refere ao suporte necessário à hospitalização de pessoas
idosas, principalmente àquelas que não possuem acompanhantes.
O cuidado ao idoso remete a memória social que liga a dependência aos cuidados básicos
pessoais ao universo infantil comprometendo sua autonomia e evidenciando aspectos de
ancoragem do idoso à imagem da criança. Torna-se necessário, portanto, a desconstrução de
tais sentidos tanto por parte dos profissionais da saúde quanto da própria sociedade evitandose o risco de infantilização do idoso e garantindo a manutenção da sua autonomia e da
qualidade de vida. Pois é na velhice que se solidificam ideais, desejos e gostos e, portanto,
devem ser valorizados no momento do cuidado.
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A identificação e análise dos processos de formação de representações sociais de
acompanhantes sobre o cuidado ao idoso hospitalizado permitiu compreender como esses
constroem o seu próprio caminho (de forma individual e social) no enfrentamento das
exigências e consequências acarretadas por doença ou situações que ocasionaram a
hospitalização de uma pessoa idosa.
Esta compreensão juntamente com uma postura profissional que inclua atitudes éticas, e um
cuidado que seja convergente com aquilo que é importante para o idoso e seus familiares,
permitirá que o profissional de enfermagem promova a autonomia do indivíduo, garantindo
sua independência, cidadania, integração e participação efetiva na sociedade e, especialmente
na decisão entre as alternativas de cuidado que lhe devem ser apresentadas.
Ressalta-se que a mídia, a segurança do paciente e o contexto ambiental influenciam na
construção de imagens e atitudes sobre o cuidado e para tal devem ser consideradas no
planejamento do cuidado profissional.
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Resumo
Objetivou-se demonstrar a técnica de triangulação teórica utilizada em uma pesquisa sobre o
cuidado ao idoso hospitalizado. Pesquisa qualitativa, tendo como referencial a Teoria das
Representações Sociais e a Teoria Transcultural. A associação dos conceitos destas teorias
viabilizou estruturar as discussões inerentes ao cuidado com a pessoa idosa tanto na
perspectiva psicossocial quanto cultural e seu reflexo na prática assistencial.
Palavras-chave: Triangulação teórica; Idoso; Acompanhantes; Enfermagem; Psicologia
Social.

Considerações Iniciais
A história da investigação científica encontra-se repleta de tentativas de combinar ou mesclar
técnicas, métodos, análises e interpretações de dados. Segundo o modelo dominante faz-se
ciência com dados/resultados objetivos, concretos, quantificáveis e que podem ser
generalizados e ampliados, o que garante a confiabilidade dos resultados e cientificidade do
trabalho.
As questões que envolvem a subjetividade, que é muito próxima da complexidade humana, e
para tal podem ter resultados e sofrer interpretações diversas que dependem do tipo de
pesquisa, dos sujeitos, das técnicas de coleta de dados e das formas de análise do material,
apresentam-se como um desafio para o reconhecimento científico das pesquisas de abordagem
qualitativa (SOUZA; ZIONI, 2003; MAFFEZZOLLI; BOEHS, 2008).
A preocupação com o rigor metodológico e a confiabilidade dos resultados fez emergir a
triangulação como instrumento de validação dos resultados pela combinação de diferentes
2553

técnicas e a compreensão do objeto em maior profundidade, na busca de conferir rigor,
consistência, amplitude e profundidade aos achados da pesquisa (SOUZA; ZIONI, 2003;
YIN, 2005; MAFFEZZOLLI; BOEHS, 2008).
Atualmente há quatro tipos de triangulação: a triangulação de dados (quando fontes diversas
são utilizadas), de investigadores (que possibilita a observação de diversos investigadores,
agregando diferentes pontos de vista), metodológica (utilização de vários métodos de
pesquisa) e a triangulação teórica (que se utiliza de diferentes perspectivas teóricas para
entender o fenômeno estudado) (MAFFEZZOLLI; BOEHS, 2008).
No presente estudo será abordada a triangulação teórica que foi utilizada em uma pesquisa
que deu origem à dissertação de mestrado em enfermagem apresentada ao programa de pósgraduação da Escola de Enfermagem Anna Nery, intitulada “Significados e atitudes sobre o
cuidado ao idoso hospitalizado: representações de acompanhantes” cujo objeto é o cuidado ao
idoso hospitalizado na perspectiva dos acompanhantes. Com isso, o objetivo deste estudo é
demonstrar como a triangulação teórica possibilitou a compreensão do cuidado à pessoa idosa
e, consequentemente, como isso refletiu na prática assistencial.

Referenciais Teóricos
Este estudo apoia-se em duas teorias: uma da psicologia social (Teoria das Representações
Sociais) e uma de enfermagem (Teoria Transcultural).
A Teoria das Representações Sociais (TRS) na linha da psicossociologia busca responder às
questões que tratam das crenças, valores e atitudes das pessoas em relação à saúde e ao
cuidado, em especial (JODELET, 2001, 2005; MOSCOVICI, 2003, 2012).
Nesta teoria, trabalha-se com as dimensões de informação (os conhecimentos, em termos de
extensão e consistência, que os acompanhantes possuem sobre o cuidado), atitude (a
orientação global – favorável ou desfavorável – que os acompanhantes mantêm em relação ao
cuidado ao idoso hospitalizado) e a dimensão de campo de representação, na qual é possível
identificar a estrutura unitária e hierarquizada das proposições acerca do objeto que chega a
ser constituído pelo sujeito, abarcando todas as expressões, ideias, valores e imagens que
estão no discurso dos sujeitos sobre o objeto (ARRUDA, 2002). Ou seja, busca-se
compreender como o indivíduo compreende o mundo e como ele se move nele, englobando
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tanto as questões cognitivas quanto as práticas resultantes dessas elaborações, numa constante
relação eu-mundo.
A segunda teoria utilizada foi a Teoria Transcultural que também remete às questões culturais
e, traz a ideia de que de acordo com o ambiente e estrutura social, o indivíduo terá a sua
própria visão de saúde, doença e cuidado (ORIÁ; XIMENES; ALVES, 2005; LEININGER;
FARLAND, 2002, 2006).
As duas teorias buscam compreender o indivíduo em sua singularidade, mas também como
este é um reflexo da sociedade em que vive, cada uma partindo de uma perspectiva –
psicossocial e cultural. Entretanto, a Teoria Transcultural vai um pouco mais além,
possibilitando a partir da compreensão desses elementos, elaborar ações de enfermagem que
vá ao encontro dos desejos e anseios daquele que se cuida. Ou seja, é importante para o
profissional de saúde descobrir o significado do cuidado cultural (valorização dos valores,
ideias e crenças), as práticas de cuidado específicas de cada cultura e como os fatores
culturais podem refletir no cuidado ao ser humano porque tudo isso irá influenciar em sua
prática profissional, qualificando o cuidado. O conhecimento de tudo isso proporciona, então,
base aos três modos de decisões e ações que são propostos pela autora da teoria, de cuidado
em

enfermagem:

preservação/manutenção,

acomodação/negociação

e

repadronização/restruturação cultural do cuidado (LEININGER; FARLAND, 2002, 2006).
Ao se trabalhar, portanto, com a teoria transcultural (aspecto cultural) e a TRS (aspecto
psicossocial) almejou-se alcançar o significado do cuidado ao idoso hospitalizado partindo da
hipótese de que este significado é um reflexo da própria realidade do sujeito, que é construída
individualmente e socialmente e que se encontra enraizada na cultura desses sujeitos,
contribuindo para o intercâmbio entre o saber popular (senso comum) e o saber técnicocientífico (profissional).

Metodologia
Pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e analítica, com 30 acompanhantes de idosos
internados nos setores de clínica médica e clínica cirúrgica de um Hospital Universitário,
público, federal.
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Foram incluídos os acompanhantes (familiares ou não), que permaneciam no hospital em
tempo integral ou parcial, de ambos os sexos, e que participam de forma passiva ou ativa do
cuidado ao idoso, em qualquer turno (manhã, tarde ou noite).
Os dados foram produzidos a partir da observação sistemática e entrevista em profundidade,
seguindo um roteiro semiestruturado.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery (EEAN)/ Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA) e do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), através do Sistema Plataforma
Brasil, e aprovado sob o Parecer nº 84115, CAAE: 05451412.7.0000.5238.
A integridade, dignidade, confidencialidade e anonimato dos sujeitos foram garantidos. O
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por todos os sujeitos.

Resultados
Os sentidos que os acompanhantes atribuem ao cuidado ao idoso hospitalizado e as práticas
que tais representações influenciam no atendimento e cuidado ao idoso hospitalizado
possibilitaram o mapeamento de elementos constitutivos de um campo organizador da
representação acerca do cuidado, que foram divididos em três dimensões: do idoso, do
acompanhante e do hospital/profissional.
No que se refere à dimensão do idoso, os elementos que envolvem o ser velho incluiu:
experiência de vida, finitude da vida, exigência e ser mais, diferentemente do jovem. E para
tal requer: paciência, ajuda, atenção, amor, respeito, dignidade e segurança. Outros elementos
que envolvem o sentido de cuidado ao idoso é o retrocesso da vida por assemelhar-se ao
universo infantil.
Ou seja, as imagens elaboradas pelos acompanhantes do idoso hospitalizado sobre o cuidado
envolvem as próprias características do envelhecimento (experiência de vida e finitude da
vida). Logo, é necessário utilizar-se das características humanas para cuidar (carinho, amor,
respeito, atenção, paciência), pois se o idoso é mais exigente, é preciso ter mais paciência,
mais atenção. Deve-se considerar este gradiente de classificação do cuidado. O respeito e a
cidadania constroem o sentido do cuidado dentro e fora do hospital. Pelas características do
idoso, é importante que se tenha cuidado, no sentido de segurança para preservar a sua saúde.
Essa segurança inclui tudo aquilo que envolve o idoso no ambiente hospitalar. E pela
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condição de dependência aos cuidados pessoais, há o imaginário de retrocesso da vida. O
idoso volta a ser criança.
Em relação à dimensão do acompanhante, têm-se os atributos de disposição, disponibilidade e
proximidade que refletem nas ações/funções de direcionar o cuidado ao idoso, dominar a
história clínica, participar ativamente no cuidado, decidir e resolver problemas e estar sempre
em atenção, ser sentinela (ser a campainha). Para isso é necessário que haja acomodação e
revezamento. Os recursos utilizados por eles para proteção são: manter o silêncio e a
espiritualidade.
Na dimensão da instituição e dos profissionais, é necessário que haja investimentos, melhorias
na infraestrutura hospitalar, comunicação efetiva, relacionamento interpessoal, criação de
vínculo, educação em saúde e promoção da autonomia do idoso.
Logo, na concepção dos acompanhantes, cuidar de um idoso hospitalizado se resume a:
 Ter disposição e disponibilidade para atender às demandas de cuidado.
 Pelas demandas de cuidado e a influência que a mídia tem no cuidado ao idoso
hospitalizado, os acompanhantes precisam estar sempre em alerta.
 Apesar do foco principal do cuidado ser o idoso, o cuidado se amplia a outros idosos
pela ampla demanda e o pronto atendimento não ocorrer a contento. Sendo assim, o
acompanhante acaba negligenciando a sua própria saúde.
 Pela questão da proximidade, de conhecer a história clínica, o acompanhante encontrase preparado para o cuidado. Por isso é necessário o mínimo de infraestrutura
hospitalar para atender às suas necessidades.
 O papel do acompanhante vai além da presença, tornando-se sujeitos ativos no
cuidado. Logo, os mesmos precisam de preparo para a realização deste.
 Para atender às expectativas de cuidado, os acompanhantes utilizam estratégias para
permanecer ao lado do idoso (revezamento e improvisação)
 Os acompanhantes amparam-se na espiritualidade nos momentos difíceis do processo
de hospitalização.
 Comunicar-se facilita o relacionamento interpessoal, possibilitando a criação de
vínculo, o processo de aprendizagem e a garantia da autonomia do idoso. A educação
em saúde emerge como facilitadora neste processo. Entretanto para os acompanhantes
2557

manter o silêncio emerge como uma forma de proteção e de segurança no cuidado
hospitalar.
A partir da identificação de tais elementos que influenciam o cuidado percebido, conhecido e
praticado pelos sujeitos desta pesquisa, buscou-se sistematizar implicações para a prática de
enfermagem à luz da Teoria Transcultural levando-se em consideração os três modos de
decisões e ações propostos por Leininger, conforme a figura 1.
Figura 1. Implicações para a prática de enfermagem a partir dos três modos de decisões e
ações propostos por Madeleine Leininger.
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Fonte: Produção da Pesquisadora.
Considerações Finais
A articulação entre os conceitos da Teoria das Representações Sociais e da Teoria
Transcultural possibilitaram compreender que através do compartilhamento de experiências
sociais comuns, experiências construídas pelos sujeitos no processo de viver com a doença, os
acompanhantes tornam-se sujeitos ativos no processo saúde-doença, sendo sujeitos
autônomos na escolha e decisão do cuidado ao idoso.
Além disso, a articulação de tais conceitos permitiu compreender como as pessoas constroem
o seu próprio caminho (de forma individual e social) no enfrentamento das exigências e
consequências acarretadas por doença ou situações que ocasionaram a hospitalização de uma
pessoa idosa.
Assim, a associação dos conceitos destas teorias viabilizou estruturar as discussões inerentes
ao cuidado com a pessoa idosa, tanto no que concerne às práticas de cuidado do
acompanhante e seu reflexo na prática profissional e vice e versa, pois ao considerar a
dimensão cultural intrínseca nas representações sociais dos sujeitos, foi possível atingir com
maior abrangência as crenças, valores e costumes dos acompanhantes em relação ao cuidado
com o idoso hospitalizado, que se traduzem no imaginário e na prática deste cuidado.
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O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH) E A
TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

CORREIA, Clarissa C. G. - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é estudado pelas ciências da
saúde há mais de um século e hoje é um dos principais objetos de pesquisa dessa área. Com
taxas de prevalência em torno de 5%, é o distúrbio do neurodesenvolvimento pediátrico que
mais afeta as crianças. É caracterizado pelo funcionamento inadequado de mecanismos que
regulam atenção, reflexibilidade e atividade, podendo prejudicar o desempenho global do
sujeito em diversas áreas e momentos da vida. Contudo, o TDAH é um constructo
polissêmico e polêmico, não havendo consenso sobre aspectos como etiologia, epidemiologia,
tratamento e prognóstico. Esses fatores atraem a atenção de diversos grupos sociais,
principalmente aqueles que estão em contato direto com a infância (pais, professores e
profissionais de saúde). Assim, com a difusão de informações e conhecimentos sobre o tema,
é interessante saber o que tem circulado socialmente e de que maneira, e como tem sido
apropriado. Esse seria um instrumento válido na compreensão e manejo do TDAH, pois esses
saberes podem ter relação com as práticas sociais de interação e cuidado dirigidas aos que
foram acometidos e os de seu entorno. Nesse sentido, a Teoria das Representações Sociais
(TRS) é um aporte teórico pertinente quando a intenção é deter-se nos saberes construídos
sobre um dado objeto por determinado grupo social. O objetivo desse estudo é identificar e
analisar as produções acadêmico-científicas que utilizam a TRS para refletir sobre o TDAH.
Isso possibilitaria a pesquisadores dessa e outras áreas um panorama atual sobre as discussões
realizadas, situando e embasando futuros estudos. Foram investigadas as produções brasileiras
que relacionavam como palavras-chave “TDAH”, e/ou “hiperatividade”, e/ou “desatenção”; e
“representações sociais”, sem restrição de data. A pesquisa foi realizada em banco de dados
virtuais (Google Acadêmico, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde e Portal de Periódico da
CAPES). Foram analisadas os 03 estudos encontrados. Os pontos para análise foram: área do
conhecimento; metodologia adotada; pertinência e apropriação da teoria; e discussão dos
resultados. Todos foram realizados na área de Educação, de natureza qualitativa, realizando
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principalmente entrevistas semi-estruturadas com professores de ensino fundamental. Isso
pode se dever ao fato do transtorno geralmente afetar o processo de ensino-aprendizagem e a
socialização, e na escola é o lugar privilegiado para tal. À teoria, o estudo A relata seus
resultados e conclusões, mas não discute sobre as representações construídas pelo grupo e
seus processos de constituição. O estudo B não delimita com exatidão o seu objeto; não se
aprofunda sobre os processos de construção das representações; promove julgamento de valor
sobre as representações construídas; e seu instrumento de pesquisa inclui Associação Livre e
hierarquização dos termos, mas não se menciona isso em seu corpo. O estudo C não traz em
seu corpo um arcabouço teórico estruturado, nem discute os resultados à luz da teoria,
dificultando sua compreensão. Assim, percebe-se que o TDAH ainda é pouco estudado a
partir da perspectiva da TRS e, nesse contexto, a teoria tem tido apropriação e emprego
inadequados pelos pesquisadores, não sendo lançada em seu potencial para compreensão de
tal objeto social.
Palavras-Chave: Teoria das Representações Sociais; TDAH; pesquisa teórica
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PACIENTES COM E SEM DEPRESSÃO NO
CONTEXTO DA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA

COUTINHO, Maria da Penha de Lima - UFPB
COSTA, Fabrycianne Gonçalves - UFPB

Agência Financiadora: CAPES

Resumo
A insuficiência renal crônica (IRC) é a fase mais avançada da doença renal. Consiste na perda
progressiva, irreversível e multifatorial, da capacidade dos rins em manter os equilíbrios
metabólicos e hidroeletrolíticos, gerando alterações nos diversos sistemas do organismo. Por
ser uma doença assintomática, os indivíduos desconhecem a sua existência até o quadro
clínico se apresentar bastante avançado e necessitar, com urgência, da hemodiálise. Nesse
sentido, a constante exposição a fatores adversos inerentes à terapêutica da síndrome renal,
como o tempo gasto nas sessões de hemodiálise, as constantes consultas médicas, os exames
laboratoriais, as dietas e a expectativa de transplante. Associados à frequente permanência em
ambientes hospitalares, têm contribuído para o surgimento da depressão nessa população.
Objetivou-seapreender as representações sociais acerca da IRCelaboradas por pacientes com e
sem depressão em tratamento da hemodiálise.Tratou-se de uma pesquisa descritiva de cunho
qualitativo e quantitativo, tendo como matriz teórica as Representações Sociais. Aamostra foi
não probabilística, de conveniência, compreendida por 26 pacientes nefrológicos, com idades
entre 22 e 73 anos (M= 44,19; DP= 11,83), submetidos a uma entrevista semiestruturada e a
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (sub escala de depressão).Os dados foram
coletados em três hospitais e analisados por meio da estatística descritiva e análise lexical.
Observou-se que 20% da amostra apresentaramsintomas depressivos. Os pacientes com a
síndrome depressiva apontaram, em suas representações acerca da IRC, o impacto do
diagnóstico em suas vidas, que foi permeado por sentimentos de agonia, nervosismo, medo da
morte, choro e recusa em iniciar o tratamento. Os pacientes sem a depressão destacaram
elementos associados ao significado positivo do tratamento e ao apoio recebido pela família,
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observou-se também a confiança em Deus, como fonte de suporte espiritual para o
enfrentamento dessa fase de suas vidas. Os resultados apontam para a importância de uma
abordagem interdisciplinar que enfoque o suporte psicossociológico e nutricional no
tratamento da doença renal.
Palavras-chave: insuficiência renal crônica; hemodiálise; ALCESTE; representações sociais;
depressão.

Introdução
A insuficiência renal crônica (IRC) é a fase mais avançada da doença renal. Consiste na perda
progressiva, irreversível e multifatorial, da capacidade dos rins em manter os equilíbrios
metabólicos e hidroeletrolíticos, gerando alterações nos diversos sistemas do organismo. Por
ser uma doença assintomática, os indivíduos desconhecem a sua existência até o quadro
clínico se apresentar bastante avançado e necessitar, com urgência, de tratamento para
substituir a função renal (Smeltzer&Bare, 2009).
O tratamento mais comumente adotado nesses casos é a hemodiálise. Trata-se de um processo
mecânico e extracorpóreo, que consiste na remoção de substâncias tóxicas e do excesso de
líquido do organismo. Geralmente, esse tratamento é realizado em uma unidade hospitalar,
três vezes por semana, em sessões que duram três ou quatro horas. Além desses cuidados, a
pessoa em tratamento deve seguir dietas e ingerir medicamentos que auxiliam na
reestruturação do funcionamento renal (Thomas &Alchieri, 2005).
Nesse sentido, a constante exposição a fatores adversos inerentes à terapêutica da
síndrome renal, como o tempo gasto nas sessões de hemodiálise, as constantes consultas
médicas, os exames laboratoriais, as dietas e a expectativa de transplante. Associados à
frequente permanência em ambientes hospitalares, todos esses fatores têm contribuído para o
surgimento da depressão nessa população (Ferreira &Anes, 2010). Estudos têm apontado que
a depressão parece ser a complicação psíquica mais frequente nos pacientes em tratamento de
hemodiálise, Garcia, Veiga e Motta (2010), apontaram para uma prevalência de 68%,
enquantoCosta, Coutinho, Melo e Oliveira (no prelo) constataram 56,3%, conforme Almeida
(2003), a incidência da depressão pode variar entre 10 a 20%, dependendo dos instrumentos
utilizados.
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São diversos os significados que passam pelo imaginário das pessoas afetadas pela IRC,indo
desde o impacto do diagnóstico, até as suas consequências, como os efeitos medicamentosos e
os limites nos hábitos alimentares e na vida social. Em geral, essas situações adversas
provocam dúvidas, insegurança, medo, angústia e sofrimento quanto à cura e à possibilidade
de viver. Nesse sentido, a IRC pode gerar desordens emocionais, fazendo emergir sentimentos
negativos que, quando sobrepostos à condição física, afetam diretamente a qualidade de vida
dessas pessoas (Ramos, Queiroz & Jorge, 2008).
Nesse sentido, faz-se importante compreender como os indivíduos acometidos por uma
doença simbolizam a experiência produzida por tal realidade, uma vez que se sabe que o seu
modo de pensar influencia a maneira como reagemaos fenômenos. Sendo assim, a forma
como os pacientes renais com e sem sintomas depressivos representam a IRCpode contribuir
para direcionar seus comportamentos, comunicações e práticas cotidianas, incluindo as
reações ao tratamento.Desse modo, este estudo objetivou identificar o índice epidemiológico
da depressão, bem comoapreender as representações sociais (RS) acerca da insuficiência renal
crônicaelaboradas por pacientes com e sem depressão em tratamento da hemodiálise.
Como eixo norteador, utilizou-se a abordagem psicossocial fundamentada na Teoria das
Representações Sociais.Conforme Moscovici (2011), as RSde um grupo de pertença
constituem o resultado de um processo de transformação daquilo que é não familiar enão
conhecido em algo familiar e particular. Portanto, umafunção básica das RSé a integraçãodo
novo, o que é conseguido através de dois processosinterligados, a ancorageme a
objetivação.Nesses processos,sãolevadas em consideração a memória e as conclusões préestabelecidas, de modo a formar um esquema conceptual ou de referência.
O acesso às representações sociais formuladas por pacientes em tratamento da hemodiálise
pode possibilitar compreender como a depressão influencia a interpretação da nova realidade
vivenciada por esses indivíduos acometidos pela doença renal. Dessa maneira,constitui um
material que pode ser utilizado pela comunidade científica, na elaboração de planos de
tratamento que levem em consideração os aspectos psicossociais (afetivos, cognitivos) e não
apenas físicos (hemodiálise e dieta alimentar).

Metodologia
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Tratou-se de uma pesquisa descritiva, de campo,com cunho quantitativo e qualitativo e
apoiado em uma abordagempsicossociológica.A investigação foi desenvolvida em três
instituições hospitalares, que disponibilizam o tratamento da hemodiálise.Participaram 26
pacientes nefrológicos,com idades entre 22 e 73 anos (M= 44,19; DP= 11,83), sendo, emsua
maioria, do sexo feminino(57,7%), casados (84,6%) ecom Ensino Fundamental completo
(57,7%).Utilizou-se como instrumentos umaentrevista semiestruturada, um questionário
sociodemográficoe, a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS)(sub escala de
depressão),como instrumento de screening.O tempo total de aplicação dos instrumentos foi,
em média, de 30 minutos. Os dados foram processados pelos softwares SPSS, por meio da
análise descritiva eAlceste versão 4.9, que realizou a análise lexical, a análise dos dados
provenientes da HADS-D, considerou-se o ponto de corte “8” como indicativo de presença de
sintomatologia depressiva.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde,
da Universidade Federal da Paraíba, sob o protocolo de no 392/11. Foram respeitadas todas as
normas éticas advindas da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde e com
constituição designada pela Resolução 246/97.

Resultados
A partir da HADS-D,constatou-se que20% dos participantes apresentaram sintomas
depressivos. Em relação ao processamento dos dados pelo software Alceste, constatou-se um
total de 20.057 ocorrências, sendo 2.440 palavras diferentes, com média de 4ocorrências por
palavra. Ao reduzir o vocabulário às suas raízes, foram encontrados 422 radicais analisáveis e
o corpus foi decomposto em 436Unidades de Contexto Elementares (UCEs). A Análise
Hierárquica Descendente reteve 69% do total das UCEsdo corpus, as quais foram organizadas
em cinco classes, conforme o dendrograma da figura 1.
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Figura1 Dendrograma da distribuição de classes e variáveis resultantes da análise Alceste
(N=26).
No dendrogramada Figura 1 observa-se, em uma primeira divisão, que o corpus originou dois
subcorpora.O subcorpora da direita deu origem àClasse 2,

denominada “aspectos

relacionados à nutrição”. O subcorpora da esquerdafoi subdividido, resultando no
agrupamento das Classes 1 e 5, denominado “hemodiálise e suporte no tratamento da IRC”, e
na junção das Classes 3 e 4, intitulada “diagnóstico, causas e sintomas da IRC”.
NaClasse 1, denominada “Significados da hemodiálise”, observou-se o discurso dos pacientes
com Ensino Superior, sem depressão e com idade entre 26 e 33 anos, os quais elaboraram
conteúdos relativos aos aspectos positivos do tratamento da hemodiálise, assim como ao
apego no suporte espiritual. A Classe 5, “suporte familiar e estrutural”,as variáveis descritivas
que mais contribuíram para esta classe foram: ter idade entre 34 e 41 anos; e possuir o Ensino
Fundamental.Esta classe fez referência ao apoio proporcionado pela família e por instâncias
governamentais aos pacientes em tratamento de hemodiálise.
AClasse 3, intitulada “descoberta do diagnóstico”, revelou o discurso dos pacientes do sexo
feminino, com idade entre 50 e 58 anos, que apresentavam a sintomatologia depressiva.O
conteúdo desta classe foi referente aos sentimentos e pensamentos vivenciados no momento
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em que os pacientes receberam o diagnóstico de IRC, conforme as seguintes UCEs:(...)
quando cheguei aqui [hospital] já colocou o cateter no meu pescoço e comecei a dialisar; me
deu muita agonia; fiquei nervosa com medo, botei pra chorar [quando recebi o diagnóstico];
tinha muito medo de morrer.
A Classe 4, conceituada de “causas e sintomas da IRC”, as variáveis-atributos que mais
contribuíram para esta classe foramos pacientes renais com Ensino Médio e com idade entre
42 e 49 anos. As interlocuções a seguir exemplificam alguns sintomas e causas por eles
atribuídos à doença:(...) quando eu cheguei láa pressão estava muito alta, eu era diabética.
Não sabia que a diabetes causava umproblema renal; eu estava sentindo dificuldades para
urinar. Por fim, a Classe2, categorizada de “aspectos relacionados à nutrição”, foi descrita por
participantes com idade entre 26 e 33 anos.Algumas UCEsrepresentativas desta classe, as
quais revelam a maneira como os atores sociais lidam com as restrições alimentares
provocadas pela IRC:(...) nãopode comer muita coisa que aumente o potássio, o fósforo; não
pode nem tocar em jaca, nem em carambola; água ainda eu tomo, liquido em geral, café eu
sempre exagero; não faço dieta.

Discussão
Pode-se perceber que o percentual de depressão constatado neste estudo se situou no intervalo
das prevalências apontadas pela literatura. Conforme Costaet al. (no prelo), Garcia, Veiga e
Motta (2010) e Almeida (2003) esta prevalência pode variar entre 68% a 10%. A prevalência
encontrada mostra-se preocupante, devido às consequências que essa síndrome pode acarretar
na vida dos pacientes renais, em especial ao impacto negativo na qualidade de vida
(Chilcot,Wellsted, Silva-Gane&Farrington, 2008).
Tomando-se como referência o dendrograma,foi possível perceber RS acerca da IRC
elaboradas por pacientes com e sem depressão em tratamento da hemodiálise. Conforme se
pode observar na Classe 3, os pacientes com a síndrome depressiva ancoraram as suas
representações acerca da IRC na descoberta do diagnóstico. Para este grupo, o conhecimento
do diagnóstico foi permeado por sentimentos de agonia, nervosismo, medo da morte, choro e
recusa em iniciar o tratamento. O impacto ao saber sobre a IRC pode gerar sentimentos de
tristeza e desencadear quadros psicopatológicos importantes, como é o caso da depressão. A
literatura é consensual ao apontar a depressão como um dos transtornos psicoafetivos mais
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comuns em pacientes sob tratamento de hemodiálise (Chilcotet al., 2008).Para Pereira e
Guedes (2009), a experiência de receber o diagnóstico de doença renal crônica pode ser
descrito, em muitos casos, como um dos momentos mais difíceis para o paciente.
Já os pacientes sem a sintomatologia depressiva destacaram, em suas representações sociais
da IRC, elementos associados ao significado positivo do tratamento, conforme é possível
observar na Classe 1 do dendrograma. Nesta classe, os participantes ancoraram a hemodiálise
como algo positivo e benéfico, que lhes garante sobrevivência e maior longevidade. Apesar
disso, na sua fase inicialo tratamento foi objetivado como um dos piores dias para esses
pacientes. Observou-se também a confiança em Deus, como fonte de suporte espiritual para o
enfrentamento dessa fase de suas vidas.
Segundo Pereira e Guedes (2009), a hemodiálise é o principal fator para a sobrevivência dos
pacientes com doença renal em estágio avançado. Portanto, torna-se necessária para a
manutenção do bem-estar dessas pessoas, apesar de lhes trazer uma realidade sofrida. O apego
a Deus, como fonte de suporte espiritual, possibilidade de fortalecimento e superação na vida
dos pacientes que participaram do presente estudo, coaduna-se com o estudo de Pereira e
Guedes (2009). Percebeu-se consenso entre as RS da IRC dos pacientes com e sem depressão,
no tocante ao suporte familiar e estrutural, às causas e sintomas da IRC e aos aspectos
relativos às restrições alimentares.
Conforme observado na Classe 5,“suporte familiar e estrutural”, a família foi apontada como
um baluarte no acompanhamento aos locais de tratamento, no auxílio financeiro para a
compra de medicamentos e na doação de rins destinada a transplantes dos pacientes. O apoio
institucional foi mencionado no que se refere ao acesso dos pacientes aos locais de tratamento
através de carros disponibilizados por prefeituras. Percebeu-se que a família surgiu como
apoio principal para ajudar a enfrentar as dificuldades (Pereira & Guedes, 2009).
De acordo com a Classe 4, os pacientes com idade entre 42 e 49 anos e com o Ensino Médio
verbalizaram sobre as causas e os sintomas da IRC. Devido ao quadro clínico assintomático
da doença, os indivíduos desconhecem a sua existência até que ela atinja um estágio bastante
avançado, percebendo-a apenas quando cerca de 50% da função renal já foi perdida
(Smeltzer&Bare, 2009).A ocorrência da IRC verbalizada pelos participantes desta pesquisa
coaduna-se com os estudos de Gonçalves (2012) e Pereira e Guedes (2009).Como mostram as
verbalizações, o adoecimento foi representado como um momento inesperado, que causa
2569

surpresa devido à falta de sintomas perceptíveis da sua fase inicial. Os participantes
revelaram, ainda, o desconhecimento dos aspectos básicos da terapia hemodialítica, ao
iniciarem o tratamento.
Na Classe 2, “aspectos relacionados à nutrição”, constataram-se as representações dos
pacientes referentes às dificuldades enfrentadas para seguirem a dieta alimentar, com a qual
devem conviver ao longo da vida em consequência da IRC.Conforme Riellae Martins (2001),
um dos grandes desafios para os pacientes em hemodiálise é seguir a dieta oral, especialmente
devido às mudanças nos hábitos alimentares e ao padrão comportamental de cada um. Uma
parte considerável dos participantes da presente pesquisa relatou não seguir a dieta, apesar de
saber da importância que ela possui para o tratamento da IRC.

Considerações finais
De modo geral, observou-se que o conhecimento do senso comum dos pacientes renais foi
associado ao suporte familiar e espiritual, aos fatores nutricionais e ao descobrimento do
diagnóstico.Paralelamente, foi possível mensurar o índice da depressão nos pacientes
nefrológicos o que apontou a necessidade de atenção para esse tipo de comorbidade no
tratamento da IRC, assim como para a importância de uma abordagem interdisciplinar que
enfoque o suporte psicossociológico e nutricional no tratamento da doença renal.
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COMO OS HOMENS REPRESENTAM O CORPO? UMA PESQUISA COM
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA MAIORES DE 60 ANOS

GAMBÔA, Júlio Afonso Jacques – IESC/UFRJ
TURA, Luiz Fernando Rangel – IESC/UFRJ

Resumo
Devido ao envelhecimento da população e ao incentivo à autovigilância corporal, um grande
número de idosos tem procurado ingressar em variados programas de atividade física, como
estratégia para retardar ou minimizar as perdas do envelhecimento. Dessa forma, este trabalho
teve por objetivo identificar as representações sociais de corpo construídas por homens com
60 anos ou mais, praticantes de atividade física. A pesquisa teve como fundamento a teoria
das representações sociais, de acordo com Moscovici (2012), e adotou como metodologia a
abordagem estrutural (ABRIC, 2003), que preconiza que toda representação social está
organizada hierarquicamente a partir de um sistema central, que reflete o consenso e a
memória do grupo, dando sentido e organização à estrutura da representação social, além de
atuar na sua estabilidade e unificação. O sistema periférico tem características de instabilidade
e flexibilidade, faz a intermediação entre o sistema central e a realidade, adaptando-o a novas
situações concretas, visando proteger a sua estabilidade. Como instrumento de produção de
dados, aplicou-se um questionário semiestruturado em 72 sujeitos, média de 72,1 anos,
contendo um teste de evocação livre de palavras, com o termo indutor corpo, e uma série de
perguntas abertas e fechadas sobre a condição sociofamiliar dos participantes e objetivando
identificar normas, crenças, valores, atitudes e práticas relacionadas ao corpo. Contou-se com
o auxílio do programa EVOC® 2000 para proceder-se à análise prototípica desses resultados.
Os elementos saúde, beleza e mente ratificaram os seus atributos de cognições centrais, por
terem demonstrado saliência tanto na dimensão individual (ordem de evocação), quanto na
coletiva (frequência média). Além disso, no grafo gerado através da análise de similitude,
mostraram valor simbólico e poder de associação com elementos periféricos. Saúde foi o
principal organizador, seguido por beleza e mente. Os sentidos atribuídos a essas cognições
foram complementados pelo material discursivo do questionário, analisado segundo sua
frequência e proporção (questões fechadas) e pela categorização temática dos seus conteúdos
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(questões abertas). Cognições periféricas, mas importantes, apareceram nas evocações,
associadas às capacidades funcionais (pernas, equilíbrio, agilidade) e à sociabilidade
(amizade). Surpreendeu o interesse do grupo masculino pela beleza física, pois os conteúdos
encontrados e as conexões estabelecidas indicaram a relevância conferida pelos idosos aos
aspectos da aparência corporal, atributos geralmente pensados como pertencentes ao universo
feminino, levando à inferência de que possa ter havido mudanças nas representações
hegemônicas de corpo, construídas por homens com 60 anos ou mais.
Palavras–chave: representações sociais, corpo, atividade física, homens, envelhecimento.
Devido ao envelhecimento da população e ao incentivo à autovigilância corporal, um grande
número de idosos tem procurado ingressar em variados programas de atividade física (AF),
como estratégia para retardar ou minimizar as perdas do envelhecimento. Neste universo, a
quantidade de mulheres ainda é predominante, embora tenha aumentado a participação
masculina. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo identificar as representações sociais
(RS) de corpo construídas por homens com 60 anos ou mais, praticantes regulares de
atividade física.
A pesquisa teve como fundamento a teoria das representações sociais (TRS), segundo
Moscovici (2012), e adotou como metodologia a abordagem estrutural (ABRIC, 2003), que
preconiza que toda RS está organizada hierarquicamente a partir de um sistema central (SC),
que reflete o consenso e a memória do grupo, dando sentido e organização à estrutura da RS,
além de atuar na sua estabilidade e unificação. O sistema periférico (SP) tem características de
instabilidade e flexibilidade, faz a intermediação entre o SC e a realidade, adaptando-o a
novas situações concretas, visando proteger a sua estabilidade.
Foi constituída uma amostra intencional com 72 praticantes regulares de atividade física (AF)
em academias, grupos de ginástica ao ar livre, no projeto “Idosos em Movimento: Mantendo a
Autonomia (IMMA)” e na Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), ambos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Todos aceitaram o convite para participar
da pesquisa, concordando em assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de
Estudos em Saúde Coletiva (IESC) da UFRJ.
Para identificar os conteúdos e a organização da representação, aplicou-se um questionário
com perguntas abertas e fechadas sobre a condição sociofamiliar dos participantes, com um
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teste de associação livre de palavras (TEP)  termo indutor corpo  e uma série de
perguntas abertas e fechadas objetivando identificar normas, crenças, valores, atitudes e
práticas relacionadas ao corpo.
Utilizou-se o programa EVOC® 2000 (VERGÈS, SCANO e JUNIQUE, 2000) na análise
prototípica dos resultados do TEP, considerando-se, em simultâneo, as dimensões coletiva e
individual envolvidas no processo de evocação, através da análise das frequências e das
ordens médias de evocação (ome), respectivamente. O corpus foi organizado unificando-se
gênero, número e sinônimos das evocações. Realizado esse procedimento, as evocações já
categorizadas foram distribuídas em gráfico de dispersão, onde a interseção das linhas das
médias de frequência e de ordem média de evocação o divide em quadrantes ou em casas,
como assinala Abric (2003).
Dando sequência, a próxima etapa consistiu em verificar a organização dos elementos
constituintes da estrutura identificada, tarefa que foi cumprida com a utilização da análise de
similitude, técnica que permite estimar o valor simbólico através do estudo das coocorrências
existentes entre esses elementos, revelando as relações significativas entre os conjuntos
formados por eles (PEREIRA, 2005). A execução dessa técnica foi facilitada pelo emprego do
programa informático Dressing® (VERGÈS e JUNIQUE, 1999).
As respostas às perguntas fechadas foram analisadas segundo a sua frequência e proporção. A
análise do material das perguntas abertas o foi com base na categorização do seu conteúdo
(BARDIN, 2003).
A idade do grupo variou de 60 a 91 anos, sendo a média igual a 72,1 anos, a mediana, 70,5
anos e a moda, 67 anos, com uma frequência de 7 ocorrências.
Foram produzidas 275 evocações e posteriormente analisadas 207 delas, o que corresponde a
75% do corpus. A frequência mínima por palavra foi igual a 4 e obteve-se a média de 3,8
evocações por sujeito. A média das ordens médias das evocações (OME) foi 2,5 e a
frequência média igual a 7.
Na análise prototípica, o quadrante superior esquerdo é o local onde provavelmente se
encontram os elementos pertencentes ao SC, por terem sido lembrados mais rapidamente
(ome < 2,5) e por um número maior de sujeitos (frequência ≥ 7).
O SC exprime a essência da RS, sendo constituído por componentes que refletem a sua faceta
mais conhecida, consensual e mais enraizada no pensamento social (SÁ, 2002). No interior
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deste quadrante constata-se um par de palavras relativo às preocupações mentais ─ cabeça e
mente ─, um segundo par relacionado à beleza corporal ─ beleza e aparência ─ e a palavra
saúde, categoria abrangente que transcende os seus significados mais restritos e consegue
estender-se às outras nos sentidos partilhados pelos pesquisados.
O SP opõe-se ao SC na estrutura, localizando-se no quadrante inferior direito e possui
características antagônicas às suas. Reúne os elementos lembrados mais tardiamente (ome ≥
2,5) e por um número menor de pessoas (frequência < 7). É o local onde se iniciam as
possíveis mudanças representacionais, através da ancoragem de novos conteúdos que são
classificados e rotulados pelo grupo, de acordo com a memória coletiva e o conhecimento
prévio existente.
A periferia próxima ou sistema intermediário (SI) é o local de instabilidade da RS e ocupa os
dois quadrantes restantes com palavras que foram lembradas rapidamente, porém, não por um
número significativo de respondentes ─ quadrante inferior esquerdo ─ e com palavras que
alternam essas propriedades, evocadas por um número significativo de pessoas que,
entretanto, delas custaram a se lembrar ─ quadrante superior direito (PEREIRA, 2005).
Na formação do SP distinguem-se três conjuntos de palavras: determinação, caminhar, peso,
forma física, força e vigor ─ mãos, olhos e tronco ─ vida, longevidade e amizade. O primeiro
deles ancora sentidos no dispositivo das AF, sentidos relacionados à prática de exercícios
físicos e aos seus efeitos sobre o organismo. Determinação e caminhar referem-se à disciplina
necessária para o cumprimento regular dessa atividade, uma das mais praticadas pelos
indivíduos. O controle do peso corporal é uma preocupação mais estética do que de saúde, em
busca da forma física, que guarda significados relacionados mais diretamente a um corpo
delineado do que à disposição para enfrentar as atividades com força e vigor, características
físicas tradicionalmente masculinas, em oposição às imagens femininas de fraqueza e de graça
(BOLTANSKI, 2004). As cognições mãos, olhos e tronco formam o grupo de elementos
anatômicos que se refere às mãos como instrumentos, aos olhos como visão e ao tronco como
caixa torácica. Vida, amizade e longevidade ancoram sentidos no curso da vida, mediando
aspirações subjetivas de alcançar uma vida longa cercada de amigos.
No SI, as cognições encontradas também podem ser agrupadas segundo os sentidos
compartilhados: movimento, agilidade, atividade física, braços e pernas ─ intestino e coração
─ bem-estar, equilíbrio e postura. O primeiro subgrupo contém elementos relacionados ao
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movimento corporal, à capacidade de locomoção e de ampliação da autonomia. O segundo,
juntamente a pernas, forma o subgrupo referente às partes do corpo. O terceiro subgrupo
agrega a sensação de bem-estar físico e psicológico simultaneamente ao equilíbrio, que
conserva sentidos de preocupação com o equilíbrio emocional, equilíbrio entre as medidas de
peso e altura e o principal deles, o equilíbrio físico, relacionado à atenção dada à prevenção de
quedas (PINHO et al., 2012). Seguido ao equilíbrio está o cuidado com uma postura ereta,
dita correta e saudável, que pode estabelecer um vínculo com o movimento corporal,
retornando-se, assim, ao primeiro subgrupo.
Dando continuidade ao processo de investigação, buscou-se explorar a organização interna
dos conteúdos representacionais através da valorização do seu poder simbólico, realizando-se
a análise de similitude, que permite observar o grau de conexidade existente entre os diversos
elementos. O poder de organização, caso haja, provém dos sentidos gerados pelas cognições
centrais, aquelas que preservam a identidade em essência das RS.
No mapa de similitude, percebe-se a formação de três estrelas organizadas por saúde, beleza e
mente. Dessa forma, esses três conteúdos ratificaram os seus atributos de cognições centrais,
ao contrário de cabeça e aparência, que não chegaram a organizar nenhuma formação estelar
ao seu redor.
Vale frisar que é considerada uma estrela quando uma cognição une-se simultaneamente e de
forma direta a um mínimo de cinco outras (PEREIRA, 2005).
A estrela centralizada por saúde estabelece conexão com 15 palavras, que podem ser
arranjadas em subgrupos, a fim de facilitar a compreensão da lógica natural do pensamento
desse grupo social: mente, bem-estar, longevidade, vida e amizade ─ determinação,
caminhar, equilíbrio, agilidade, força e vigor ─ forma física, peso, aparência e beleza.
À exceção de beleza e de mente, as demais cognições pertencem ao SP: longevidade, vida,
amizade, determinação, caminhar, força, vigor, forma física e peso, ou à periferia próxima:
bem-estar, equilíbrio e agilidade. A este grupo, pode-se adicionar o elemento aparência, que,
como foi dito, não teve o seu valor simbólico confirmado, mas agrega sentidos relativos ao
corpo em forma, adequado aos padrões aceitos atualmente, ao corpo com aparência saudável,
causando a impressão de ter menos idade do que de fato tem.
O elemento saúde ancora sentidos da saúde do corpo e da mente, sendo algumas vezes
repetida, de forma adaptada, a máxima latina mens sana in corpore sano, querendo ressaltar a
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importância de se levar uma vida saudável e emocionalmente equilibrada. Sobre a
abrangência do conteúdo saúde, muitos afirmam que “saúde é tudo”, englobando vários
aspectos da vida, desde a ausência de doenças, ao ânimo para a vida, à possibilidade de
prolongá-la com qualidade, vivê-la desfrutando da sensação de bem-estar físico e subjetivo.
O poder de conexidade de saúde com as cognições periféricas exibe a sua função
organizadora dos conteúdos internos da RS de corpo, decorrente dos sentidos que é capaz de
gerar.
Beleza centralizou uma estrela composta de sete cognições: saúde e vida ─ peso, forma física,
agilidade, força e vigor. As duas primeiras aproximam-se de um conceito de beleza mais
amplo, integrador e pode ser ilustrado pela seguinte fala: “não há diferença de beleza e saúde”
(homem, 70). As demais cognições abrangem categorias cujos sentidos, mais restritivos, estão
objetivamente ligados à beleza corporal.
O conceito de beleza é referido na comparação dos padrões de hoje e do passado, havendo
divisão das opiniões: 22,2% disseram preferir o padrão de beleza de 50 anos atrás, dito por
sujeitos cuja idade média era de 70,3 anos, ao passo que 62,5% (média de 72,8 anos) disseram
preferir os padrões atuais, considerados mais modernos, saudáveis, com mais recursos
tecnológicos disponíveis para a manutenção da beleza, associada com a forma física e a
estética corporal.
Não se pode deixar de relatar que este grupo de homens, quando se refere a comparações
entre os padrões de beleza corporal de ontem e de hoje, quase que invariavelmente, de
maneira espontânea, inconsciente, tece considerações sobre as formas femininas, sancionando
o mito da beleza da mulher na cultura brasileira (EDMONDS, 2007).
Os pesquisados que afirmam preferir os modelos da segunda metade do século XX acreditam
que a beleza dos corpos era mais natural, valorizava-se a beleza do rosto, a formalidade das
vestes e o modo de vida mais simples, que se refletia na beleza da época.
Há referência à eternidade do padrão de beleza, que desde os gregos valoriza as proporções do
corpo humano. Também há menção à vigente ditadura da beleza e opiniões que compreendem
esse fenômeno como o fato de tanto a beleza quanto a saúde andarem juntas, serem dois
objetivos integrados, interdependentes, possíveis de serem alcançados simultaneamente.
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“O [corpo] de hoje é muito melhor. O homem, além da saúde, procura a estética. O exercício
traz beleza. (...) tá despertando o lado feminino dele, quer ser bonito e ter saúde (...). É a busca
do novo homem” (homem, 71).
Mente organiza uma estrela com cinco elementos: braços e tronco ─ caminhar e equilíbrio ─
saúde, confundindo-se com cabeça, em seu sentido anatômico, na relação com os dois
primeiros elementos. Como sede do controle sobre o corpo, a mente o impulsiona
disciplinadamente a caminhar com equilíbrio, equilíbrio também necessário à saúde mental.
Além disso, Mente contém significados do controle das emoções para o bom convívio social e
da preocupação com a manutenção da lucidez.
Os dados da pesquisa mostram que 81,9% dos participantes já estavam aposentados e haviam
interrompido suas atividades profissionais, enquanto 11,1%, também aposentados, ainda
continuavam no mercado de trabalho. Pelo que se pôde observar durante o trabalho de campo,
ser aposentado não foi determinante para que esses sujeitos se recolhessem aos seus
aposentos. Pelo contrário, demonstraram ter uma agenda repleta de atividades.
Para se ter uma ideia, 72,2% dos investigados declararam fazer mais de uma modalidade de
AF semanal, sem que se leve em consideração outras atividades praticadas por eles. Dessa
forma, pela adoção de um estilo de vida ativo, desfrutam de uma visibilidade social que torna
compreensível que procurem cuidar mais e melhor da própria aparência, até mesmo com
finalidades de sedução (Costalat-Founeau et al., 2002),como se pode constatar pela fala a
seguir: “a aparência do corpo torna o mesmo interessante aos olhos dos outros” (homem, 70).
Tal achado surpreendeu o pesquisador, levando-se em consideração a faixa etária dos sujeitos
e a cultura masculina brasileira, em que os atributos de beleza são pensados como
pertencentes ao universo feminino.
Além da prioritária preocupação com a saúde, incluídas as relativas à manutenção das
capacidades cognitivas e funcionais, os conteúdos encontrados deram indicações da
relevância conferida pelos idosos aos aspectos da aparência física e da beleza corporal,
levando à inferência de que possa ter havido mudanças nas representações hegemônicas de
corpo, construídas por homens com 60 anos ou mais.
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Resumo
O envelhecimento populacional tem trazido uma série de desafios para a sociedade, e um
deles é a alta incidência do HIV/Aids na população idosa, fato que vem crescendo em
proporções alarmantes na atualidade. Isso demonstra a vulnerabilidade dos idosos à
contaminação por esse vírus e a necessidade de se buscar soluções para frear o avanço da aids
nessa população através de novas políticas educacionais com ações de caráter preventivo.

Objetivos
Conhecer as representações sociais sobre a vulnerabilidade ao HIV/Aids construídas por
idosos portadores da doença (grupo 1); apreender as representações sociais sobre a
vulnerabilidade ao HIV/Aids de idosos não portadores (grupo 2); comparar as representações
sociais sobre a vulnerabilidade ao HIV/Aids construídas pelos idosos dos dois grupos.

Metodologia
A pesquisa consistiu em um estudo exploratório com abordagem qualitativa embasada na
Teoria das Representações Sociais, realizada em duas instituições no Município de João
Pessoa, entre maio e agosto de 2013, utilizando-se uma entrevista semiestruturada como
instrumento de coleta de dados. A amostra foi composta por 26 idosos de ambos os sexos,
com 60 anos e mais de idade, portadores ou não do HIV/Aids. O banco de dados foi
processado pelo software Iramutec versão 0.6 e os dados sociodemográficos no SPSS 19.0.

Resultados
Houve uma prevalência de idosas (73,1%), aposentados (92,3%) e de religião católica
(73,1%). Cinco classes emergiram da análise textual. Apesar do conhecimento sobre a
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doença, os idosos associam a transmissão do vírus aos grupos vulneráveis de jovens, pobres e
gays, não se percebendo vulneráveis, e suas representações sobre a aids são carreadas por
imagens negativas e preconceitos. Considerações Finais: espera-se que tais resultados
possam fornecer subsídios para implantação de ações específicas para essa população, já que
existe um aumento significativo da doença entre os idosos e eles não se veem vulneráveis ao
HIV/Aids.
Descritores: Idosos; Estudo sobre vulnerabilidade; HIV; Aids; Envelhecimento.

Introdução
No Brasil, o número de pessoas idosas vem crescendo constantemente, tornando-se fonte
frequente de pesquisas, com ênfase na atenção à saúde do idoso. Associado a estes fatores, o
número de idosos infectados pelo vírus HIV vem aumentando a cada ano. Dados do
Ministério da Saúde mostram que entre os anos de 1980 e 2000 o número de casos de aids
notificados em pessoas com 60 anos ou mais era de 4.509, enquanto que entre 2001 e junho
de 2013 esse número mais que triplicou, chegando a 16.096 casos nessa população (BRASIL,
2013).
Este fenômeno pode estar associado a diversos fatores, entre eles: dificuldade no diagnóstico
médico precoce, subnotificação dos casos, falta de acesso a informações através de
campanhas públicas no que tange à prática de segurança no sexo, o próprio aumento da
expectativa de vida, ao advento das drogas que atuam no desempenho sexual e na área de
reposição hormonal, aos preconceitos, aos tabus sobre sexualidade nessa faixa etária, à
negação do risco de infecção, e outros mais (Serra et al., 2013).
O pensamento, baseado em preconceitos e falta de informações de que os idosos são
assexuados, só corrobora para o aumento da vulnerabilidade dessa população às doenças
sexualmente transmissíveis (DST), incluindo o HIV/Aids. Tal praxe parece neutralizar a
possibilidade de infecção nessa idade, o que influencia diretamente na representação do
próprio idoso e na criação de políticas públicas, e acaba por excluir essa população de
atividades educativas de prevenção das DST e aids (NUNES; SILVA, 2012).
Esses comportamentos reforçam a ideia de que é necessário entender melhor o que essa
população pensa sobre o HIV/Aids, já que seus costumes e práticas sexuais tem origem desde
antes da epidemia, e é a base do seu comportamento. Para Lazzarotto et al. (2008), é
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imprescindível que se realizem mais estudos referentes à aids em idosos, já que se evidencia
uma lacuna no conhecimento da doença também pela população idosa, e tal aprendizado é um
incentivo tanto para a diminuição do preconceito com os portadores do HIV quanto para um
melhor aproveitamento das medidas preventivas no combate a essa enfermidade.
Segundo Oliveira et al. (2011), o contexto do HIV/Aids em indivíduos idosos é influenciado
por valores sociais e culturais, demandando ações que não só transformem as representações
sociais dos idosos, mas também que os estimulem a desenvolver novas concepções acerca
dessa temática. As representações dos idosos sobre a aids são decorrentes das experiências de
vida de cada indivíduo e norteiam a problemática da vulnerabilidade dos idosos frente ao
HIV/aids, podendo ser utilizadas como referências para os planejamentos de políticas públicas
de saúde, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa população.
Considerando que o número de idosos que vivem com HIV/Aids vem aumentando e
observando-se a necessidade de implementação de políticas públicas e práticas educativas
preventivas mais eficazes direcionadas a essa população, sentiu-se a necessidade de conhecer
as representações sociais dos idosos sobre a aids.
Neste sentido, questiona-se: Quais as representações sociais sobre vulnerabilidade ao
HIV/Aids construídas por idosos que vivem com aids e os que não vivem com aids?
Para tanto, este estudo tem como objetivos: conhecer as representações sociais sobre a
vulnerabilidade ao HIV/Aids construídas por idosos que vivem com HIV/Aids e os que não
vivem com a doença; e explorar a diferença ou não de representações sociais sobre
vulnerabilidade ao HIV/Aids entre idosos do grupo 1 (que vivem com a doença) e idosos do
grupo 2 (que não vivem com a doença).

Referencial teórico
A ampliação da contaminação dos idosos pelo HIV se deve a diversas causas. Uma delas,
segundo Oliveira et al. (2011), é a resistência que existe quanto à utilização dos preservativos,
que acontece pela falta de conscientização dessa população sobre a importância do seu uso,
pelo receio em perder a ereção, por falta de habilidade na sua utilização, e também por
acreditarem que o uso só é necessário nas relações extraconjugais e com profissionais do
sexo.
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Outro ponto importantíssimo que está relacionado à vulnerabilidade do idoso ao HIV/Aids diz
respeito aos profissionais de saúde, que, enraizados no preconceito e no imaginário
sociocultural de que o idoso é um ser assexuado, não conseguem manter um diálogo sobre
saúde sexual com seus pacientes no tocante às medidas de prevenção, bem como atuar na
investigação precoce da infecção pelo HIV, atrasando por vezes o diagnóstico da
contaminação pelo vírus (SALDANHA; ARAÚJO; SOUSA, 2009).
Surge, a partir da década de 90, na tentativa de encontrar explicações diante dos novos eventos
da epidemia da aids e como melhor enfrentá-la, o conceito de vulnerabilidade como o
“movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a
resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos,
contextuais, que acarretam maior suscetibilidade à infecção e/ou ao adoecimento” (AYRES et
al, 2003). O conceito surge também para coibir as ideias motivadoras de preconceitos e
estigmatização formadas pelas antigas terminologias de grupos e comportamentos de risco,
além de justificar o grande número de pessoas expostas ao contágio pelo HIV que não
pertenciam a esses grupos.
A problemática do HIV/Aids na população idosa suscita a reflexão de valores sociais e
também de condutas determinadas culturalmente em relação ao idoso, sobressaindo a
necessidade de ações que levem à formação e transformação de representações sociais dessa
população. Logo, a utilização da abordagem psicossocial, através da Teoria das
Representações Sociais de Serge Moscovici, torna-se necessária para o enfrentamento do
problema, com o objetivo maior de identificar o conhecimento particular acerca do fenômeno
a partir da visão das próprias pessoas idosas (OLIVEIRA et al, 2011).
Nessa perspectiva, Serra et al. (2013) retrata que a TRS é relevante para entender a
significância atribuída pelos idosos à vulnerabilidade ao HIV/Aids, no tocante à adoção de
práticas preventivas e quando expostos a situações de confronto com a doença.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória em uma abordagem qualitativa, embasado na Teoria
das Representações Sociais, buscando conhecer os aspectos subjetivos sobre HIV/Aids, em
diferentes grupos de idosos.
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O estudo foi realizado no município de João Pessoa/Paraíba/Brasil, tendo como campos de
pesquisa a Casa de Convivência Positiva, responsável pelo programa de prevenção e apoio às
pessoas que vivem com HIV/Aids, e o Clube da Pessoa Idosa, Centro de Convivência da
Terceira Idade, onde são realizadas oficinas e diferentes modalidades de atividades voltadas à
atenção e à valorização do idoso.
Participaram do estudo vinte e seis (26) idosos, divididos em dois grupos: grupo 1 - composto
por 13 idosos que vivem com HIV/Aids, usuários da Casa de Convivência Positiva, e grupo 2
- formado por 13 idosos que não vivem com a doença, e que frequentam o Clube da Pessoa
Idosa.
Foram considerados como critérios de inclusão para o Grupo 1: idosos com 60 e mais anos,
que fossem diagnosticados com HIV/Aids e atendidos na Casa de Convivência Positiva, que
aceitassem participar da pesquisa e que apresentassem condições cognitivas para responder ao
instrumento da pesquisa, avaliado através do Mini Menta Examination. Para o Grupo 2, foram
usados os mesmos critérios de inclusão do grupo 1, com a ressalva que os sujeitos eram
participantes do grupo de convivência no Clube da Pessoa Idosa e não viviam com HIV/Aids.
Seria excluído da pesquisa qualquer participante que não atendesse a pelo menos um dos
critérios de inclusão descritos anteriormente.
Este estudo é parte integrante da

pesquisa - Vulnerabilidades Individual, Social e

Programática ao HIV/Aids: articulando saberes, modificando fazeres (CEP/HULW nº
612/2010, folha de rosto nº 372583), e todos os participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Para a coleta de dados, que aconteceu entre os meses de maio e agosto de 2013, utilizou-se
uma entrevista semiestruturada, sendo dirigida pelo roteiro da entrevista. Inicialmente, foi
aplicado o Mini Mental Examination, como critério de inclusão dos participantes no estudo.
Logo após esse passo, foi aplicado o instrumento da entrevista, que era composto por questões
sociodemográficas e questões abertas subsidiadas na Teoria das Representações Sociais ao
HIV/Aids em idoso.
Os dados sociodemográficos obtidos foram organizados em uma planilha do Microsoft Excel
2007® e analisados no programa Statistical Package for Social Sciences SPSS® para
Windows® VERSÃO 19.0. As informações coletadas das 26 entrevistas corresponderam ao
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corpus, que foram processadas pelo software Iramutec versão 0.6 alfa 3, após constituição do
banco de dados, e interpretadas à luz da Teoria das Representações Sociais.

Resultados e discussão:
Dos resultados alcançados, evidencia-se que houve uma prevalência de participantes do sexo
feminino (73,1%), aposentados (92,3%) e que proferiam a religião católica (73,1%).
O corpus foi definido a partir de 26 entrevistas correspondendo às 26 Unidades de Contexto
Iniciais (UCI), perfazendo o conjunto textual que foi processado com o auxílio do programa
Iramuteq versão 0.6 alfa 3.
A análise dos dados textuais teve por base a distribuição de vocabulários, seguindo as etapas a
partir de uma classificação hierárquica descendente (CHD) de palavras, realizada em etapas
distintas, dividindo o corpus em 452 Unidades de Contexto Elementar (UCE), com
aproveitamento de 79,87% do corpus, com 2131 palavras. Foram formadas cinco classes a
partir da análise textual pelo Iramutec (Figura 1):

Fig. 1. Distribuição das classes/categorias lexicais e as temáticas referenciais associadas
ao HIV/Aids pelos idosos.

Na classe um, os idosos falam sobre o HIV/Aids relatando que a transmissão acontece nos
grupos vulneráveis.
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[...] o jovem não tem muito juízo, faz as coisas no impulso, então, penso que eles estão mais
expostos para pegar essas doenças [...] (Suj.23; Grup.2).
[...] qualquer pessoa pode pegar aids [...] é só não se prevenir [...](Suj.3; Grup.1).
Para Olivi, Santana e Mathias (2008), os idosos não se percebem vulneráveis à infecção
pelo HIV mesmo apresentando conhecimento sobre questões relacionadas à aids, como
formas de transmissão do vírus, já que eles não consideram o risco de contrair a doença.
A classe dois apresenta conteúdos lexicais indicando que os idosos nunca irão usar o
preservativo e o excesso de confiança da mulher com o seu parceiro durante o sexo.
[...] a gente pensa que essas coisas nunca acontecem com a gente. Eu confio muito nele até
hoje [...](Suj.25; Grup.2).
[...] mesmo eu sabendo que tinha transado com alguém que tinha aids, não fiz os exames e
continuei tendo relações com outros homens sem usar preservativo[...](Suj.6; Grup.1).
Lima e Freitas (2012) evidenciaram que a maioria das mulheres com relações estáveis
não faziam uso de preservativos, seja porque o marido não gostava ou para não suscitar
desconfiança a respeito da fidelidade do(a) companheiro(a), corroborando com os achados
dessa pesquisa.
A classe três está relacionada ao preconceito que as pessoas que vivem com o HIV/Aids
têm que enfrentar constantemente, inclusive dentro da sua própria casa.
[...] sofro na pele o preconceito da minha própria família [...] vivo sozinha mesmo [...]
(Suj.10; Grup.1).
[...] nunca pegaria essa doença porque jamais me encostaria em alguém que eu suspeitasse
que tivesse aids [...](Suj.19; Grup.2).
O preconceito faz parte da representação social da aids, principalmente nos idosos infectados.
Ele alimenta a discriminação, levando os portadores a viverem à margem da sociedade e em
silêncio, o que impede que a dor de ser portador seja dividida com outras pessoas que
poderiam ajudar no enfrentamento da doença, como é colocado também no estudo de
Saldanha, Araújo e Sousa (2009). Percebeu-se que a maioria dos idosos que vivem com
HIV/Aids entrevistados, relatam só se sentir à vontade para falar da doença e sobre si, quando
estão reunidos na Casa de Convivência, pois lá é o único local onde eles são iguais e têm a
certeza de que não irão sofrer discriminação.
A classe quatro vai representar as formas de enfrentamento ao HIV/Aids.
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[...] a aids para mim é uma doença que não tem cura [...] só quem pode curar é Deus, e
quando ele quer [...](Suj.7; Grup.1).
[...] para os que têm essa doença, só resta esperar a morte [...] (Suj.20; Grup.2).
A pessoa que tem uma doença de grande impacto como a aids utiliza modos de
enfrentamentos para viver, na tentativa de amenizar o sofrimento que a mesma acarreta ao
doente. Algumas pessoas se valem de crenças religiosas para se fortalecerem e seguirem
adiante. A forma de lidar com a situação vai depender diretamente da experiência de vida de
cada um e de suas diferenças individuais (SALDANHA; ARAÚJO; SOUSA, 2009).
A classe cinco está relacionada ao tratamento medicamentoso e à realização do exame antiHIV.
[...] se você se cuida e toma os remédios, pode viver muito bem com a aids [...] (Suj.06;
Grup.1).
[...] o medo de saber que eu poderia ter a doença era maior do que qualquer outra coisa, e
por isso nunca fiz o exame, porque eu pensava que ia morrer logo, que ia morrer esquelética
[...] (Suj.22; Grup.2).
A partir do diagnóstico do HIV/Aids, o tratamento medicamentoso é visto como algo
indispensável à sobrevida dos portadores (SERRA et al, 2013). No entanto, de acordo com
Nunes e Silva (2012), a abordagem dos idosos pelos profissionais de saúde é comprometida
pela dificuldade destes em lidar com a sexualidade na terceira idade, atrasando assim, o
diagnóstico do HIV/Aids nessa parcela da população, o que faz com que o tratamento de
forma precoce fique comprometido.

Considerações finais
Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam fornecer subsídios para implantação de
ações informativas, com enfoque preventivo e educativo voltados de forma específica, mas
não exclusiva, para cada grupo vulnerável, incluindo aqui o idoso, ator social que sofre
duplamente o preconceito pela velhice e pela doença social - aids.
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Resumo
O sobrepeso corporal, considerado acúmulo de gordura excessiva no corpo, tem aumentado
significativamente na população do Brasil e do mundo, o que tem fortes implicações à saúde.
Ao considerar que as representações sociais (RS) têm um papel importante na forma com que
as pessoas veem e vivenciam o corpo, o presente estudo teve o objetivo de explorar as RS do
sobrepeso para adultos com e sem excesso de peso corporal. Participaram 20 homens e 20
mulheres com e sem excesso de peso corporal, de idade entre 30 e 57 anos. Para o
levantamento das RS utilizou-se as técnicas de rede associativa e de entrevista em
profundidade. Os dados foram submetidos a análises lexicográficas em termos de frequência e
ordem de importância, análise de similitude e classificação hierárquica descendente, com
auxílio dos softwares Evocation, Similitude e IRAMUTEQ. O material proveniente da rede
associativa resultou em 38 categorias semânticas, sendo que alimentação foi o elemento mais
saliente. O provável núcleo central indica que o sobrepeso trata-se de uma condição que
reflete na saúde e que é diretamente atribuída à prática alimentar. Na periferia, há menção aos
aspectos psicológicos e emocionais, fisiológicos e de enfrentamento dessa condição corporal.
O conteúdo das entrevistas foi particionado em quatro classes na classificação hierárquica
descendente: Comer, Gordo, Problema e Limitações. A alimentação é elemento fundamental
à RS e está associada a fatores emocionais. As decorrências para a saúde, doenças e
limitações físicas são salientes, mas na RS também ficam evidentes as implicações do
sobrepeso no convívio social. A RS do sobrepeso é caracterizada por elementos
predominantemente negativos, e os participantes partilham informações que justificam esse
posicionamento desfavorável. No entanto, sabe-se que o número de pessoas com excesso de
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peso o tem aumentado consideravelmente. Há uma dissonância entre as atitudes, as
informações e os comportamentos relativos ao controle do peso corporal, a qual é justificada
pelos participantes por aspectos emocionais que dificultam o controle alimentar.
Palavras-Chave: Representação social, sobrepeso, controle de peso, corpo, alimentação.

Introdução
O Brasil, que poucas décadas atrás investia em campanhas de combate à fome, hoje
desenvolve programas que visam controlar o aumento de peso excessivo da população
(Brasil, 2012). O sobrepeso7 é definido pela Organização Mundial da Saúde (2011) como
acúmulo de gordura corporal anormal ou excessiva, que pode ser prejudicial à saúde e que
num quadro mais avançado caracteriza a obesidade e este se configura como um atual
problema de saúde pública (Ferreira & Magalhães, 2005). Estima-se que atualmente cerca da
metade da população brasileira encontra-se com o peso acima do considerado saudável, o que
tem fortes implicações na saúde (Brasil, 2012); e o sobrepeso deixa de ser característico de
casos isolados e configura-se como um fenômeno social. Nesse âmbito, para além dos
reflexos do excesso de peso na saúde, mostra-se pertinente estudar como a sociedade
representa esse fenômeno.
É utilizada neste estudo a teoria das representações sociais (RS) como grade de leitura para o
fenômeno em questão. Segundo Vala (2006), esta consiste numa teoria científica sobre os
processos por meio dos quais os indivíduos em interação social constroem explicações acerca
dos objetos sociais. As RS são formadas para tornar familiar o incomum, permitindo que se
dê sentido aos fatos novos ou desconhecidos, tornando acessível o inacessível. Elas são
conjuntos dinâmicos e possibilitam que as pessoas signifiquem a sociedade e o universo a que
pertencem, ligando o indivíduo ao mundo que lhe é familiar (Moscovici, 2012).
Jodelet (1994) aponta que as RS assumem um papel importante na elaboração de maneiras
coletivas de ver e viver o corpo, difundindo modelos de pensamento e de comportamento a
ele relacionados. O corpo humano, além de um organismo natural, conforme representado
pela biologia moderna (Separavich & Canesqui, 2010), se constitui a partir de representações
individuais e sociais que podem se construir e reconstruir de maneira indefinida. Essa
7

Estabelece-se que pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 25 estão com

sobrepeso corporal (OMS, 2011).
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dinâmica se manifesta na forma como cada um usa, adoece, percebe, altera, degrada e
transforma o corpo, refletindo ainda o momento histórico, econômico e social de um grupo
(Andrieu, 2006). Desse modo, o presente trabalho visa explorar as RS do sobrepeso corporal
para homens e mulheres com e sem excesso de peso, a partir de duas técnicas distintas de
coleta e análise dos dados. Configura-se como parte de um projeto maior, que visa identificar
relações entre as RS de sobrepeso e o engajamento em práticas de controle de peso corporal.

Método
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo do qual participaram 20 homens e 20
mulheres, com idade entre 30 e 57 anos [M = 38 anos e 5 meses; DP = 7 anos e 9 meses],
sendo que metade destes estão com excesso de peso e a outra metade sem excesso de peso. O
primeiro grupo de participantes teve média de IMC 31,44 [DP = 6,60] enquanto o grupo de
participantes sem excesso de peso teve a média de IMC igual a 22,67 [DP = 2,62]. Todos os
participantes tiveram o IMC calculado a partir do peso e altura declarados ao pesquisador.
Para identificar as RS do sobrepeso corporal, foram utilizadas duas técnicas. Inicialmente
aplicou-se a técnica da Rede Associativa (De Rosa, 2005), com o termo indutor: Sobrepeso.
Em seguida à rede associativa, perguntava-se ao participante o que ele pensava a respeito do
sobrepeso corporal, incentivando a fala do mesmo por meio de técnicas da entrevista em
profundidade (Ghiglione & Matalon, 1993), procedimento que era gravado e posteriormente
transcrito. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina e todos os participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Utilizou-se estatística descritiva para caracterizar os participantes. A análise do conteúdo das
RS emergente foi lexicográfica. O material da rede associativa foi analisado em termos de
frequência e ordem de importância e coocorrência das evocações, com auxílio dos softwares
Evocation e Similitude (Vergès, 1997; Vergès, Scano & Junique, 2002) enquanto o material
verbal advindo da entrevista transcrita foi submetido a uma classificação hierárquica
descendente (CHD), por meio do software IRAMUTEQ (Camargo & Justo, 2013; Ratinaud,
& Marchand, 2012).

Resultados
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A análise lexicográfica do material proveniente da rede associativa indicou 369 ocorrências
de 180 palavras diferentes, as quais foram agrupadas semanticamente em 38 categorias. Este
conteúdo foi analisado em frequência, ordem de importância e coocorrência sendo os
principais resultados evidenciados na Figura 1. Visualiza-se o termo indutor ao centro da
figura, envolto por círculos concêntricos que apresentam os quatro quadrantes da clássica
análise prototípica (Vergès, 1992), na qual a frequência de corte foi 18 e o rang médio foi 6.
A primeira coroa em torno do termo indutor corresponde ao primeiro quadrante, a segunda
corroa corresponde ao segundo quadrante e assim sucessivamente. A análise de similitude
também está representada, e as arestas indicam as principais coocorrências entre os elementos
(clique 9).

Fig. 1. Resultados da Rede Associativa

O elemento de maior destaque na rede associativa foi alimentação que, além da frequência e
importância significativas, possui alta conexidade com outros quatro elementos, o que lhe
confere um papel organizador na RS. O elemento saúde, com frequência um pouco mais
baixa, porém maior importância atribuída, também é compõe provavelmente o núcleo central
da RS. Na primeira periferia encontram-se os elementos doença e gordura, que trazem
aspectos descritivos, nos quais provavelmente ancora-se a RS do sobrepeso. A segunda
periferia apresenta alguns elementos que referem estados psicológicos, bem como a prática de
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atividades físicas, ou a falta dela e o enfrentamento ou consciência da sua condição por meio
do controle, além de aspectos fisiológicos.

Por fim, a periferia longínqua apresenta as

dificuldades ligadas a essa condição, mas também a beleza, enquanto um padrão social
(associada à saúde) e a rede social (associada à doença), que envolve família, amigos e
sociedade. Um elemento estereotipado aparece nessa periferia: a preguiça, como um fator
associado ao sobrepeso.
Embora a representação do sobrepeso apresente múltiplas facetas, visto que são considerados
os aspectos psicológicos e emocionais, fisiológicos e de enfrentamento, prevalece o triângulo:
alimentação – doença – saúde, como a parte mais compartilhada da RS. Trata-se de uma
condição que reflete na saúde e que é diretamente atribuída pelos participantes à prática
alimentar.
As evocações dos participantes eram uma a uma por eles avaliadas como positivas, negativas
ou neutras, o que resultou num índice de polaridade variando entre -1 e +1 (De Rosa, 2005).
Por seu caráter avaliativo, esse índice aponta indícios da dimensão atitudinal da RS. O termo
indutor Sobrepeso apresentou um índice de polaridade negativo [M=-0,29; DP=0,53].
Entretanto, verificou-se que este foi significativamente mais negativo entre os participantes
sem excesso de peso [M=-0,48; DP=0,54] que entre aqueles com excesso de peso [M=-0,09;
DP=0,46], nos quais se aproxima da neutralidade, com t=2,46; gl=38; p<0,05.
As respostas à entrevista que abordava o que os participantes pensam a respeito do sobrepeso
compôs o corpus “Sobrepeso”, o qual foi constituído por 40 textos, os quais se desdobraram
em 863 segmentos de texto. Destes, 613 (71% do total) foram retidos na CHD realizada com
o auxílio do software IRAMUTEQ. Após a lematização, foram identificadas 3.294 formas
distintas, que ocorreram numa frequência média de 9,11. A CHD particionou o corpus em
quatro classes, as quais se encontram ilustradas no dendograma da figura 2.
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Fig. 2. Dendograma da CDH do corpus “Sobrepeso”.

Ocorreram três partições no corpus, sendo que a primeira diferenciou a classe
“Comer” do restante do corpus. Esta classe representa 21% dos segmentos de texto e seu
conteúdo gira em torno do consumo alimentar.

A alimentação é considerada como a

causadora do sobrepeso, o que é decorrente dos maus hábitos de consumo alimentar. Ganha
destaque nessa classe também o elemento ansiedade, como fator que se sobrepõe ao controle
alimentar. A alimentação, mais do que uma necessidade nutricional está associada a fatores
emocionais.
Na segunda partição, a classe “Gordo”, correspondente a 24% do total do corpus se
diferenciou. Essa classe aborda especificamente as forma como as pessoas com sobrepeso, os
“gordos” são abordados socialmente. Elementos como: gordo, magro, olhar, dizer, comprar,
roupa, trabalhar, mundo e mulher ressaltam a ênfase social dessa classe. Os gordos são
pessoas que estão fora do padrão estético socialmente esperado e isso tem consequências
negativas em seu convívio social, trabalho e autoestima. A roupa aparece como um elemento
marcante dessa classe, o qual denuncia a forma corporal, ocasionando seja por não se saber o
que vestir, ou pela dificuldade em encontrar roupas no tamanho adequado.
Por fim, a terceira partição diferenciou as classes “Problema” e “Limitação” entre si. Ambas
as classes, que juntas correspondem a 55% do corpus, abordam implicações do sobrepeso na
saúde das pessoas, considerando este como algo que pode ser prejudicial. No entanto cada
uma delas apresentou características particulares. A classe “Problema” (associada às mulheres
e as pessoas sem excesso de peso) reúne conteúdos que se posicionam radicalmente contra o
sobrepeso. Embora essa classe chegue a mencionar o sobrepeso como um problema que
abrange grande parte da população, fica evidente a responsabilização individual às pessoas
que se encontram nessa condição. O sobrepeso é estereotipado como característico de pessoas
com problemas diversos. Por sua vez, a classe “Limitação” (associada aos homens e às
pessoas com excesso de peso corporal) menciona o sobrepeso como uma oposição aos
padrões estéticos vigentes. Entretanto aponta que o maior prejuízo não é estético, mas em
relação aos aspectos de saúde e bem-estar, sobretudo no que se refere às limitações físicas que
o sobrepeso acarreta ao organismo, dificuldades de sono e de mobilidade. O sedentarismo
aparece como fator ligado ao sobrepeso, não apenas como causa, mas também como
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decorrência, na medida que o peso em excesso dificulta a prática esportiva, especialmente do
futebol, por parte dos homens.

Considerações
A partir do estudo realizado, verificou-se que RS de sobrepeso é caracterizada por elementos
predominantemente negativos, e que este tem decorrências que vão além dos prejuízos à
saúde amplamente difundidos pela mídia (Justo, Camargo e Marcon, 2013). As duas técnicas
utilizadas para a coleta de dados foram complementares e trouxeram semelhantes elementos,
porém com particularidades. A primeira esboçou a estrutura da RS, trazendo os elementos
mais compartilhados desta e sua organização, enquanto a segunda possibilitou avançar na
compreensão do sentido atribuído ao conteúdo evocado.
A alimentação é o elemento central e organizador da RS. Ficou evidente nas entrevistas que
os participantes estão informados acerca das decorrências dos maus hábitos alimentares,
diretamente associados ao ganho de peso e destaca-se a percepção de que os aspectos
emocionais, sobretudo a ansiedade, são mediadores do consumo alimentar. As decorrências
para a saúde, doenças e limitações físicas são salientes, mas também ficam evidentes as
implicações do sobrepeso no convívio social. Este é considerado um atributo que torna a
pessoa diferente do padrão social e que a marca negativamente (Sudo & Luz, 2007). Verificase uma espécie de culpabilização individual e até mesmo uma representação estereotipada
(associando sobrepeso a pessoas com problemas, relaxadas ou preguiçosas), ideia essa que se
mostrou mais forte entre aqueles sem excesso de peso.
A RS do sobrepeso é marcadamente negativa e partilha informações que justificam esse
posicionamento – dificuldades e prejuízos à saúde e ao convívio social. Os padrões relativos a
um corpo belo, funcional e saudável vão na contramão do acúmulo de quilos em excesso. Ao
mesmo tempo, sabe-se que o número de pessoas com excesso de peso o tem aumentado
consideravelmente e que no Brasil já correspondente a 50% da população. O que aponta para
uma dissonância entre as atitudes, as informações e os comportamentos relativos ao controle
do peso corporal, a qual, segundo os participantes, pode ser justificada por aspectos
emocionais que interferem diretamente no controle do peso.

Referências
2596

Andrieu, B. (2006). Corps. In B. Andrieu (Org.), Le dictionnaire du corps en sciences
humaines e sociales (pp. 103-104). Paris: CNRS Editions.
Brasil. Ministério da Saúde (2012). Quase metade da população brasileira está acima do peso.
Portal

da

Saúde

–

publicado

em

16/04/2012.

Acesso

disponível

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/4821/785/quase-metade-da-

em:

populacao-

brasileira-esta-acima-do-peso.html
Camargo, B. V. & Justo, A. M. (2013). IRAMUTEQ: Um software gratuito para análise de
dados textuais. Temas em Psicologia, 21 (2).
De Rosa, A.S. (2005). A rede associativa: uma técnica para captar a estrutura, os conteúdos, e
os índices de polaridade, neutralidade e estereotipia dos campos semânticos relacionados com
as representações sociais. Célia Cristina Casaca Soares (trad.). Em: A.S.P., Moreira, B.V.
Camargo, J.C. Jesuíno & S.M. Nóbrega. Perspectivas teórico-metodológicas em
representações sociais. (pp.61-128). João Pessoa: Ed. Universitária/ UFPB.
Ferreira, V. A. & Magalhães, R. (2005). Obesidade e pobreza: o aparente paradoxo. Um
estudo com mulheres da Favela da Rocinha, Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde
Pública, 21(6), 1792-1800,
Ghiglione, R ., & Matalon, B. (1993). O Inquérito – Teoria e Prática. Oeiras: Celta Editora.
Jodelet, D. (1994). Le corps, la persone et autrui. In : S. Moscovici (Org.), Psychologie
sociale dês relations à autrui (pp. 41-68). Paris: Nathan.
Justo, A. M.; Camargo, B. V. & Marcon, A. N. (2013). O sobrepeso corporal representado nas
reportagens de capa de uma revista de circulação nacional. Em: Anais da VIII Jornada
Internacional de Representações Sociais e VI Conferência Brasileira sobre Representações
Sociais. Recife.
Moscovici, S. (2012). A psicanálise: sua imagem, seu público. Porto Alegre: Vozes.
Organização Mundial da Saúde - OMS (2011). Obesity and overweight. WHO Media Centre,
fact sheet V. 311.
2597

Ratinaud, P., & Marchand, P. (2012). Application de la méthode ALCESTE à de “gros”
corpus et stabilité des “mondes lexicaux” : analyse du “CableGate” avec IraMuTeQ. Em:
Actes des 11eme Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles (835–
844). JADT 2012, Liège.
Vala, J. (2006). Representações sociais e a psicologia social do conhecimento cotidiano. In: J.
Vala & M. B. Monteiro (Orgs.), Psicologia social. 7ª ed. (pp. 457-502). Lisboa: Calouste
Gulbenkian.
Vergès , P.(1992) “L’évocation de l’argent: une méthode pour la definition du noyau central
d’une représentation”, Bulletin de Psychologie, XLV, no 405, 203-209.
Vergès, P. (1997). SIMI – analyse de similitude des questionnaires et des donnees
numeriques: Manuel version 1.2. Aix-en-Provence: LAMES.
Vergès, P., Scano, S., & Junique, C. (2002). Ensembles de programmes permettant l’analyse
des evocations: Manuel. Aix-en-Provence: Université d’Aix em Provence.
Separavich, M. A. & Canesqui, A.M. (2010). Girando a Lente Socioantropológica sobre o
Corpo: uma breve reflexão. Saúde e Sociedade 19(2) 249-259.
Sudo, N. & Luz, M. T. (2007). O gordo em pauta: representações do ser gordo em revistas
semanais. Ciência & Saúde Coletiva, 12(4), 1033-1040.

2598

O QUE PENSAM OS IDOSOS FRENTE AO HIV/AIDS

LIMA, Laysa Bianca Gomes de - Universidade Federal da Paraíba
MOREIRA, Maria Adelaide Silva Paredes
PINHO, Tatyana Ataíde Melo de
SILVA, Cleane Rosa da

Agência Financiadora: Ministério da Saúde; CAPES; CNPQ;

Resumo
A temática sobre o HIV/Aids vem sendo bastante estudada tanto no cenário nacional quanto
internacional, devido a progressão significativa da infecção, trazendo a tona um novo grupo
vulnerável, os idosos. No Brasil, no ano 2000 o número de casos de aids em idosos era de
4.761, chegando ,em 2011, a atingir 12.077 casos nessa população, ou seja o número mais que
duplicou nessa última década. Esse aumento pode está relacionada a diversos fatores como o
aumento da expectativa de vida, a falta de acesso às informações sobre práticas preventivas,
advento de drogas que atuam no desempenho sexual, aos preconceitos e tabus sobre
sexualidade, assim como à negação do risco de infecção pelos idosos. Todos esses aspectos
reforçam a presença dos idosos no grupo de indivíduos vulneráveis à infecção pelo HIV,
mostrando a necessidade de se entender melhor o que essa população pensa sobre o
HIV/Aids, já que seus costumes e práticas sexuais tem origem desde antes da epidemia, e é a
base do seu comportamento. A Teoria das Representações Sociais apresenta um importante
aporte teórico para se investigar essas mudanças de comportamento, práticas e atitudes, pois
demonstram através do senso comum à forma pela qual os indivíduos compreendem os
eventos vivenciados no cotidiano. Objetivou-se conhecer as representações sociais dos idosos
sobre vulnerabilidade ao HIV/Aids. Trata-se de uma pesquisa exploratória em uma
abordagem qualitativa constituída por uma amostra composta por duzentos e quarenta idosos,
atendidos em Unidades de Saúde da Família (USF) no município de João Pessoa-PB. Para
coleta dos dados foi utilizado o Teste de Associação Livre de Palavras. Os dados coletados
foram analisados utilizando-se a Técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009). Houve
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predominância de evocações permeadas por sentimentos negativos e discriminatórios. E
espera-se que tais resultados possam contribuir para a implementação de ações preventivas
em saúde no contexto da atenção integral à saúde do idoso.
Palavras chave: Idosos. HIV/Aids. Vulnerabilidade.

Introdução
Diante da relevância epidemiológica do crescimento do número de casos de infecção pelo
HIV em idosos, tem se dado ênfase a essa população, tendo em vista que estes constituem a
parcela da população que mais cresce no mundo. Diversos fatores contribuem para esse
acometimento, dentre eles destaca-se a falta de informação de práticas preventivas por parte
dos idosos e os tabus sobre sexualidade, colocando-os em situação de maior vulnerabilidade.
Diante do exposto, é necessário conhecer a representação social dos idosos a respeito do
HIV/Aids, com o intuito de identificar a vulnerabilidade destes frente a infecção, a fim de
poder promover mudanças de comportamento e de práticas desta população, ajudando na
implementação de políticas públicas e de ações preventivas com a finalidade de erradicar a
doença.
Objetivou-se conhecer as representações sociais sobre vulnerabilidade ao HIV/Aids
construídas por idosos das Unidades de Estratégias de Saúde da Família (UESF) na
perspectiva do conceito de vulnerabilidade e analisar sob a perspectiva deste conceito as
representações sociais identificando-se a situação de vulnerabilidade da população idosa
frente à infecção pelo HIV/Aids.

Referencial teórico
Com crescente aumento dos indivíduos com 60 anos ou mais, devido a fatores como a taxa de
fecundidade abaixo do nível de reposição populacional, combinada ainda com outros fatores,
tais como os avanços da tecnologia, especialmente na área da saúde, têm-se como
consequência a ocupação de um espaço significativo por parte dos idosos na sociedade,
constituindo um dos maiores desafios da saúde pública. (OLIVEIRA, 2013)
Relacionado a estes fatores tem ocorrido o crescente aumento do numero de idosos infectados
com vírus HIV. Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde mostram que até 2000 o número
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de casos de aids em idosos era de 4.761, chegando ,em 2011, a atingir 12.077 casos nessa
população, ou seja, esse número mais que duplicou. (BRASIL, 2012a)
Estudos apontam para a mudança no perfil sociocultural do comportamento sexual dessa
população, onde mesmo com o clichê de “pessoas idosas assexuadas” há um elevado índice
de pessoas nesta faixa etária envolvida em um ou mais relacionamento sexual, tendo em vista
que, desde que não haja a ocorrência de processos patológicos severos, nada impede a
continuidade da vida sexual. A forma excludente como vem sendo tratada a sexualidade das
pessoas maiores de 60 anos pode ser identificada pelo aumento de idosos infectados pela
síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), considerando que só a partir de 2008 tem
sido alvo de Programa Nacional de Educação e Prevenção da Aids. (MELO, 2012)
O acometimento do HIV/Aids pode estar atrelados a diversos fatores como o aumento da
expectativa de vida, dificuldade no diagnóstico precoce, falta de acesso às informações sobre
práticas preventivas, advento de drogas que atuam no desempenho sexual e na reposição
hormonal, aos preconceitos e tabus sobre sexualidade, assim como à negação do risco de
infecção pelos idosos. (SERRA et al., 2013)
Tendo em vista que a população idosa não foi foco de campanhas preventivas por muito
tempo, que grande parte desconhece a doença e ainda tem atitudes que o tornam vulneráveis é
necessário dar ênfase a essa população. Muitos possuem como representação social da aids ,a
doença do outro,o que identifica o distanciamento dos mesmos de práticas que possibilitem a
prevenção da doença, dentre elas a prática do sexo seguro. (RODRIGUES, 2012)
O aumento do número de pessoas idosas sexualmente ativas e com prática sexual
desprotegida; o abuso de bebidas alcoólicas e drogas; a confiança da mulher em relação ao
parceiro, não exigindo o uso do preservativo; a falta de informação sobre a doença; a falta de
preparo dos profissionais de saúde para perceber que o idoso está vulnerável à aids, entre
outras são fatores de risco pertinentes a transmissão e contaminação pelo HIV. (SILVA et al,
2009)
Segundo Ayres et, 2003, o conceito de vulnerabilidade é o “movimento de considerar a
chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a resultante de um conjunto de
aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior
suscetibilidade à infecção e/ou ao adoecimento”.
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Frente à problemática exposta é fundamental a utilização da abordagem psicossocial, através
da Teoria das Representações Sociais de Moscovici, pois se torna necessária para o
enfrentamento do problema, com o objetivo maior de identificar o conhecimento particular
acerca do fenômeno a partir da visão das próprias pessoas idosas (OLIVEIRA et al, 2011).

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória em uma abordagem qualitativa em que se pretende
descrever fenômenos associados à vulnerabilidade ao HIV/Aids em idosos subsidiado no
aporte teórico das representações sociais.
Participaram do estudo duzentos e quarenta idosos, atendidos em Unidades de Saúde da
Família (USF) no município de João Pessoa, Paraíba, escolhidos aleatoriamente.
Foram entrevistados todos os idosos que aceitaram participar da pesquisa de forma voluntária
e que tinham condições cognitivas para responder os instrumentos. A pesquisa contemplou os
aspectos éticos que normatizam a pesquisa envolvendo seres humanos dispostos na Resolução
466/2012 do CNS/MS/BRASIL, especialmente o sigilo e a confidencialidade das informações
(BRASIL, 2012). Esta pesquisa se insere no Projeto: Vulnerabilidades Individual, Social e
Programática ao HIV/Aids: articulando saberes, modificando fazeres aprovado no Comitê de
Ética/HULW n° 612/10 folha de rosto n°372583.
A coleta de dados foi realizada utilizando-se o Teste de Associação Livre de Palavras, com
um estimulo indutor: “quando penso em HIV/Aids lembro de: ...”. Os dados coletados foram
analisados utilizando-se a Técnica de Análise de Conteúdo Temática (Bardin, 2009) seguindo
as seguintes etapas: constituição do corpus correspondendo 240 testes; definição das unidades
de registro – a palavra; codificação; recorte; agrupamento; categorização, definidas a priori
segundo o conceito de vulnerabilidade (individual, social e programática) e inferência. Os
resultados foram organizados por frequência simples em quadros e interpretados a luz da
teoria das representações sociais.

Resultados e discursões
Os resultados apresentados compreendem parte dos resultados obtidos do Teste de
Associação Livre de Palavras, correspondendo apenas às categorias.
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A análise de conteúdo apontou três grandes categorias para vulnerabilidade, considerando
como ponto de corte a frequência mínima 4..
Categoria 1 – Descrições sobre vulnerabilidade
Palavras

Frequência

Contágio

07

Cuidado

46

Descuido

21

Dor

20

Medo

56

Outras descrições

71

Parceiro

09

Pena

06

Perigo

12

Preservativo

13

Prevenção

40

Relação

07

Responsabilidade

07

Sexo

28

Sofrimento

27

Traição

08

Tristeza

24

Vida

06

Observa-se na categoria número um – descrições sobre vulnerabilidade em que os idosos o
HIV/Aids é associada dimensões afetivas e comportamental como, sexo; cuidado; medo;
prevenção e descuido. Estes resultados podem ser evidenciados por estudos que mostram que
o comportamento sexual dos idosos e a forma como eles vêm sendo abordado através das
campanhas preventivas influenciam diretamente na vulnerabilidade ao HIV/Aids dos mesmo.
(MELO, 2012)
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Categoria 2. Dimensões Físicas e Sociais.
Palavras

Frequência

Discriminação

07

Família

10

Mata

04

Morte

60

Preconceito

41

Promiscuidade

06

A categoria número dois – Dimensões Físicas e Sociais trata de aspectos mais sociais e
físicos atribuídos as experiências de vida de quem tem o HIV/Aids enquanto uma doença
capaz de excluir o portador e causar a morte, ressaltados nas unidades de registro: morte;
preconceito e discriminação. Estes dados corroboram com os dados apresentados por
Rodrigues no qual ele retrata a representação social da aids como “a doença do outro”,
evidenciando assim o distanciamento da doença por parte dos idosos. (RODRIGUES, 2012)
Tabela 3. Formas de Tratamentos.
Palavras

Frequência

Hospital

13

Medicamento

05

Outras descrições

05

Remédio

29

Tratamento

35

Com relação à categoria número três – Formas de Tratamentos, em que os idosos falam de
tratamento, remédio e hospital, passando a retratarem o lado mais preocupante da saúde,
como as modalidades de tratamento. Por isso é de fundamental importância da ênfase ao
preparo dos profissionais de saúde no atendimento a esse público, Silva em seu trabalho
encontrou que a falta de preparo dos mesmos aumenta a chance de transmissão e
contaminação. (SILVA et al, 2009)
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Identificou-se nas falas dos idosos uma maior preocupação com aspectos relacionados à
esfera individual, com maior número de unidades de análises. Individual: destacam-se o
medo, desespero e a dor, seguida pela preocupação em evitar, ao fazerem sua escolha; Social:
evidencia-se aspectos mais discriminatórios como responsáveis pela solidão que podem
sofrer; Programática: formas de tratamentos que devem enfrentarem ao serem acometidos
pela Aids.

Considerações finais
O estudo buscou conhecer as representações sociais sobre vulnerabilidade ao HIV/Aids
construídas por idosos das UESF na perspectiva do conceito de vulnerabilidade em que se
observou representações sociais objetivadas por medo, cuidado, prevenção, sexo doença,
morte, preconceito, remédio e tratamento. O que demonstra que esse grupo se torna
vulnerável pela forma como vê o HIV/Aids, e pelo comportamento adotado por eles frente a
isso. Tal conhecimento proporciona ao profissional de saúde perceber os idosos como
vulneráveis ao risco de infecção pelo vírus HIV e contemplar as particularidades dessa
população nas ações preventivas e assistenciais no contexto da atenção integral à saúde do
idoso.
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Resumo
O estudo aqui apresentado expressa exploração dos resultados de uma investigação local,
vinculada a um projeto multicêntrico nacional (OLIVEIRA, 2010). O objetivo deste recorte é
apresentar o mapeamento dos serviços envolvidos no atendimento às pessoas com HIV/AIDS,
em Cuiabá. A teoria psicossocial das representações sociais, de Serge Moscovici (1961), é o
referencial teórico e metodológico do estudo. Para a coleta de dados foram contatados oito
profissionais de saúde, responsáveis pelas ações no atendimento aos clientes com HIV/AIDS
nos serviços públicos da capital mato-grossense. Os dados foram coletados por meio de
questionário de caracterização dos serviços, atividades e equipes envolvidas no atendimento
ao cliente com HIV/AIDS. Três blocos de ações se destacam: (1) ações desenvolvidas pelos
serviços, (2) ações educativas envolvendo os profissionais de saúde, e (3) ações educativas
aos usuários dos serviços. Com relação às ações dos serviços é importante destacar que todas
as ações previstas pelo Programa DST/AIDS são contempladas no município – apesar disto
foi observada a priorização dos atendimentos individuais em detrimento aos coletivos. Quanto
às ações envolvendo os profissionais, de forma geral, foi observada a necessidade de se
realizar mais atualizações, supervisões e reuniões entre as equipes. Dentre as categorias
profissionais mais beneficiadas com as capacitações destacaram-se os enfermeiros,
provavelmente por serem estes os responsáveis pela coleta de sangue, manuseio de agulhas e
material cortante. Sobre as ações envolvendo os usuários, dois dados se destacam: o
apontamento unanime de não haver discussão de temas propostos pelos clientes na sala de
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espera e a nota consensual de que os clientes não participam do encaminhamento das soluções
de problemas dos serviços. Este dado aponta para a necessidade de inclusão do usuário nos
encaminhamentos e ações dos serviços, visando práticas educativas mais eficazes, quanto
táticas de prevenção e adesão ao tratamento.
Palavras-chave: Ações educativas. Psicologia social. Representações sociais. Atendimento a
pessoas com HIV/AIDS

Introdução e Justificativa
As transformações do cuidado de saúde e enfermagem em tempos de AIDS: representações
sociais e memórias de enfermeiros e profissionais de saúde no Brasil – Subprojeto Cuiabá, é
o tema da investigação local (Cuiabá-MT), vinculada a um projeto multicêntrico nacional
(OLIVEIRA, 2010), cujo objetivo é analisar as representações sociais e as memórias das
práticas de cuidado voltadas aos portadores de HIV/AIDS, compartilhadas por profissionais
de saúde, desde o início da epidemia até a atualidade.
A teoria psicossocial das representações sociais, apresentada por Serge Moscovici em
1961(1978), é o referencial teórico e metodológico do estudo. Tais representações, segundo
Sá (1993), fazem parte da vida em sociedade, sendo construídas e reelaboradas em todas as
ocasiões e lugares onde as pessoas se encontram informalmente e se comunicam. Nesta
perspectiva psicossociológica, as pessoas são tidas como pensadores ativos que participam de
inumeráveis episódios diários de interação social, produzindo e comunicando suas próprias
representações e aquelas compartilhadas com o grupo social de pertença, buscando soluções
específicas para as questões que se colocam em suas vidas cotidianas.
Ainda de acordo com Sá (1993), coexistem nas sociedades contemporâneas dois tipos de
universos de pensamento: os universos reificados e os universos consensuais. Nos universos
reificados circulam as ciências e o pensamento erudito em geral, enquanto que os universos
consensuais correspondem às atividades intelectuais da interação cotidiana. O primeiro
fornece a matéria-prima para a construção das realidades consensuais onde são formadas as
representações sociais, consideradas “teorias do senso comum”.
Há pouco mais de trinta anos o fenômeno descrito acima foi observado, quando a notícia de
uma doença contagiosa e misteriosa abalou as autoridades da saúde pública em busca da
identificação do vírus e da síndrome por ele provocada. Em 1982, segundo o Ministério da
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Saúde (BRASIL, 2011), a síndrome é classificada como sendo da imunodeficiência adquirida
(AIDS), causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Os rumores nasceram nos
Estados Unidos, mas logo se alastraram para as Américas, Europa e outros continentes,
constituindo um rico cenário de construção de representações sociais.
Segundo Oliveira (2010), os primeiros cinco casos da doença, registrados nos EUA,
acometeram jovens do sexo masculino, homossexuais, logo, setores da imprensa batizaram a
nova epidemia de “peste gay”, o que contribuiu com a disseminação da doença, pois os
heterossexuais julgavam-se imunes.
Estudar as representações sociais de HIV/AIDS e, sobretudo, levantar as ações educativas
realizadas pelos serviços envolvidos no atendimento a pessoas com HIV/AIDS em Cuiabá,
propósito do presente trabalho, se justifica em decorrência de serem os contextos dos serviços
de saúde ricos cenário de construção e circulação de representações sociais.

Metodologia
Para a coleta de dados, realizada entre os meses de agosto a outubro de 2011, foram
contatados oito profissionais de saúde, responsáveis pelas ações no atendimento aos clientes
com HIV/AIDS nos serviços públicos de saúde de Cuiabá
Os dados foram coletados por meio de questionário de caracterização dos serviços, atividades
e equipes envolvidas no atendimento ambulatorial ao cliente com HIV/AIDS, construído e
padronizado pela coordenação nacional do Projeto.

Perfil dos Serviços
A Tabela seguinte apresenta o ano de início dos serviços que assistem às pessoas com
HIV/AIDS na capital do Estado.
Tabela 1 Serviços e ano de início da assistência às pessoas com HIV/AIDS em Cuiabá.
SERVIÇOS
HUJM
CERMAC
CTA/Policlínica do Verdão
SAE Municipal
CTA/Policlínica do Planalto
CTA/Policlínica Coxipó
CTA/Policlínica Pascoal Ramos
CTA/Policlínica do CPA I

ANO DE INÍCIO
1988
1989
1995
1998
1998
2005
2005
2008

Como se pode notar, o primeiro serviço a trabalhar com pessoas portadoras de HIV/AIDS em
Cuiabá – o HUJM – iniciou suas atividades seis anos após a síndrome ser classificada e o
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primeiro caso ser registrado em território nacional, na cidade de São Paulo (1982). Ressaltase, ainda, que esta ocorrência se deu quatro anos após o registro do primeiro caso notificado
no Estado (1984). O Hospital Universitário, entretanto, é a única instituição que, apesar de ser
pioneira neste tipo de atendimento no Estado, exerce atividades essencialmente ambulatoriais.
Os serviços prestados pelas instituições apresentam características próprias que variam de
acordo com o grau de complexidade das atividades oferecidas para a população. De forma
geral, as características variam de Centro de Testagem e Aconselhamento a Centro de
Capacitação, conforme pode ser apreciado pela Figura seguinte.

Figura 1 Características dos serviços de assistência às pessoas com HIV/AIDS em Cuiabá-MT

Dos serviços, o único que não se apresenta como um Centro de Testagem e Aconselhamento é
o HUJM. Além do hospital universitário, o CERMAC, o SAE Municipal e a Policlínica
Pascoal Ramos são as instituições que também prestam serviço de ambulatório de assistência
para a população. Como era de se esperar, o CERMAC e o SAE Municipal são as instituições
responsáveis pelo serviço de Assistência Especializada (SAE) e de Centro de Referência, mas
somente o CERMAC se referencia como Centro de Capacitação. A Tabela seguinte mostra o
quantitativo dos profissionais responsáveis pelo atendimento de rotina.
Tabela 2 Profissionais responsáveis pelo atendimento de rotina às pessoas com HIV/AIDS
CATEGORIA
PROFISSIONAL
Médico
Enfermeiro
Téc. e Aux./Enfermagem
Assistente social
Psicólogo
Farmacêutico
Assistente do SUS
Nutricionista
Dentista
Téc./ Laboratório
Téc./Higiene Dental
Total

CERMAC

SAE-M

Pasco
al
Ramo
s

09
07
06
05
03
03
05
02

10
04
07
02
03
02

07
01
03
04
01
01

01
02

01

HUJM

Verdão

CPA I

Coxipó

02
01
02
01

01
01
01
01

03

6

4

3

Planalto

05

01

02

02
42

02
33

18

6

2

Total

24
18
18
17
9
6
5
4
2
2
2
114

As categorias profissionais e seu quantitativo, conforme mencionado, estão diretamente
relacionados às características do serviço, mas também às ações desenvolvidas e previstas
pelo Programa DST/AIDS do Ministério da Saúde, conforme Figura 2.
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Figura 2 Ações desenvolvidas nos serviços, previstas pelo programa DST/AIDS

Quatro das cinco maiores indicações – Aconselhamento individual pré-teste, Aconselhamento
individual pós-teste, Oferta de exame anti-HIV e Coleta de material para exame – são
procedimentos realizados pelos CTAs e por esta razão não são contemplados pelo HUJM.
Chamamos a atenção para o fato de que os atendimentos especializados estão diretamente
relacionados à presença dos profissionais, conforme consta na Tabela 2.
A dispensação de medicamento antirretroviral (ARV), por sua vez, em sendo atribuição dos
Serviços de Assistência Especializada, somente são realizados pelo CERMAC e SAE
Municipal e por esta razão somente contempla 25% das instituições.
É possível, ainda, considerar que, de maneira geral, todas as ações previstas pelo Programa
DST/AIDS são contempladas no município. Curiosamente observa-se a prioridade dos
atendimentos individuais em detrimento aos coletivos, mostrando a necessidade dos serviços
em programarem ações que envolvam os usuários conjuntamente.

Ações Educativas
Dos cinco serviços que assinalaram realizar ações educativas na sala de espera, três
apontaram serem realizadas neste local palestras e respondidas dúvidas trazidas pelos
usuários, conforme pode ser apreciado ao se recorrer a Figura 3, na sequência.

Figura 3 Apresentação das atividades educativas desenvolvidas em sala de espera
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Esclarecemos que dois dos itens – Entrega de camisinha e folders, e, São exibidos vídeos
educativos –, apresentados na Figura 3 –, não se configuravam como alternativas de escolha,
mas sim uma permissão do instrumento, questionário, para acréscimo de outros itens. Mesmo
com esta perspectiva, é curioso notar que somente o responsável por um dos serviços
acrescentou, reconhecendo, a entrega de camisinha e folders como uma atividade educativa.
Esta ocorrência é curiosa, tendo em vista as inúmeras campanhas vinculadas nas mídias.
Mais intrigante, ainda, é o fato do item Discussão de temas propostos pelos clientes não ter
sido assinalada por nenhum dos serviços de saúde consultado. Ao menos duas possibilidades
de entendimento sobre a ocorrência se destacam: (1) as pessoas, usuários dos serviços, não
apresentam temas para serem debatidos, e (2) os serviços não oportunizam aos seus clientes
esta possibilidade. As ações dos profissionais são apoiadas em padronização de condutas,
conforme mostra a Figura 4, abaixo.

Figura 4 Padronizações de conduta nos serviços

Somente o representante de uma das instituições, como é possível observar, assinalou
não haver padronização nas condutas. Cinco, outros, entretanto, que assinalaram haver
condição de protocolo, apontaram que estes são realizados por profissionais de nível superior.
De forma geral, mas não unanime, as instituições indicam a adoção de algum tipo de
protocolo.
Dos sete serviços que prescrevem alguma conduta padronizada, seis tem suas ações
protocolizadas pelos próprios profissionais dos serviços. Entretanto, somente dois indicaram
que as padronizações foram organizadas por outras instâncias do Programa Nacional de
DST/AIDS. Tal resultado suscitou verificar se os profissionais que atuam com clientes
portadores de HIV/AIDS estão passando por atualizações nos últimos dois anos. A Figura
seguinte responde a averiguação.
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Figura 5 Atividades de atualização para profissionais que atuam com HIV/AIDS nos últimos 2 anos

Nota-se que duas instituições não vêm realizando atualizações com seus profissionais. As
categorias profissionais, dentre as instituições promotoras de ações educativas, mais
beneficiadas com as capacitações tem sido os enfermeiros, seguido dos assistentes sociais.
Apesar disto, de forma geral, verificamos a necessidade de se promover mais ações de
atualização, a fim de que tal disparidade possa ser minimizada. Tendo em vista a fragilidade
das ações de capacitação, procuramos verificar se os serviços disponibilizam materiais de
consulta aos profissionais, como textos técnicos e similares, a fim de minimizar a lacuna
encontrada. Os resultados expressos pela Figura 6 indicam que sim, mas em boa parcela das
instituições não existem espaço físico reservado para a consulta, impedindo que tal ação se
mostre eficaz.

Figura 6 Material de consulta disponível aos profissionais, como textos técnicos e similares

Sobre a promoção reuniões para discussão de casos, construiu-se a Figura 7.

Figura 7 Realização de reunião de trabalho com a equipe de atendimento do serviço de HIV/AIDS

Somente em três instituições as reuniões são realizadas de forma sistemática (37,5%),
percentual equivalente ao número daquelas que não realizam reuniões de trabalho com a
equipe de atendimento ao serviço de HIV/AIDS.

Considerações Finais
Na apresentação dos dados, três blocos de ações se destacam: (1) ações desenvolvidas pelos
serviços, (2) ações educativas envolvendo os profissionais de saúde, e (3) ações educativas
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envolvendo as pessoas, usuários dos serviços. Tais ações apontam para o universo de
compreensão existente entre prática e representações sociais.
Com relação às ações desenvolvidas pelos serviços é importante considerar que todas as ações
previstas pelo Programa DST/AIDS são contempladas no município. Apesar disto, foi
observada a priorização dos atendimentos individuais em detrimento aos coletivos, mostrando
a necessidade dos serviços prestarem, a população, ações que envolvam os usuários
conjuntamente. É provável que tal prática esteja sendo guiada pelas representações sociais que
os profissionais tenham da síndrome e do cuidado e sigilo necessário no atendimento de tais
pessoas. Esta hipótese poderá ser colocada à prova na medida em que as análises dos dados da
pesquisa avançam. Por agora, em uma exploração inicial dos dados, apenas podemos apontar
tal possibilidade.
Quanto às ações educativas envolvendo os profissionais de saúde, de forma geral, foi
observada a necessidade de se realizar mais atualizações, supervisões e reuniões entre as
equipes. Dentre as categorias profissionais mais beneficiadas com as capacitações
destacaram-se os enfermeiros. Esta ocorrência pode estar associada à ideia de grupo de risco e
a representação social que se elabora a este respeito, onde o enfermeiro por realizar coleta de
sangue, manusear agulhas, seringas e material cortante, seriam aqueles, dentre os demais
profissionais, os que mais necessitariam de atenção e de ações efetivas de capacitação.
Sobre as ações envolvendo os usuários dos serviços, dois dados se destacam: (1) o
apontamento unanime de não haver discussão de temas propostos pelos clientes na sala de
espera e, (2) a nota consensual de que os clientes não participam do encaminhamento das
soluções de problemas dos serviços. Estes resultados possibilitam a reflexão do quanto os
clientes, usuários dos serviços, estão distantes da elaboração de propostas que possam
contribuir com ações efetivas dos Programas e Serviços que trabalham com o HIV/AIDS. Dar
voz e vez as pessoas com HIV/AIDS poderia ser uma alternativa eficaz para se buscar
estratégias tanto a respeito das práticas educativas, quanto das táticas de prevenção e adesão
ao tratamento, que tem sido motivo de preocupação do Ministério da Saúde e dos
profissionais envolvidos nos serviços.
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Resumo
O presente trabalho é parte de um conjunto de estudos cuja discussão central focaliza a
representação e as práticas sociais masculinas no processo de cuidado à saúde. O
comportamento masculino de cuidado à saúde ainda ganha destaque no cenário científico pela
ausência de preocupação ou uma certa atenção somente quando o seu quadro de saúde
interfere diretamente em outras instâncias, como por exemplo o trabalho. O objetivo deste
estudo consistiu em refletir a maneira que os alunos homens, concluintes de cursos de
graduação na área da saúde, compreendem e realizam o processo de autocuidado à saúde e,
também, quais fatores intervêm nessa dimensão. Para tanto, foi utilizada a teoria das
representações sociais como dimensão empírica, bem como os processos de práticas sociais
em saúde. A teoria preconiza um pensar sobre os acontecimentos cotidianos e diários, a partir
do conhecimento do senso comum que é compartilhado pelas experiências pessoais. Os
resultados são provenientes de um questionário composto por questões abertas, com vistas a
apreender o sentido atribuído pelos 40 participantes à prática do autocuidado. Além disso, os
dados foram submetidos à análise de conteúdo temática pelo software Sphinx Léxica. Os
resultados principais evidenciaram uma estreita relação entre o cuidado e o processo de
adoecimento, bem como a presença de alguns comportamentos culturalmente instituídos que
impedem a prática do cuidar de si. A precariedade do service público de saúde e a demora nos
atendimentos são algumas das dificuldades apontadas pelos participamtes, o que contribui
para o não cuidar. O estudo procura apontar que existe a necessidade dos alunos
reconhecerem que precisam investir no cuidado à sua saúde, e que a formação acadêmica
possa proporcionar um diálogo que se estenda para além da vida profissional. Sem contar que,
a necessidade em realizar e expandir trabalhos nessa temática auxiliam na orientação de
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mudanças sociais das práticas de cuidado em saúde, pelos homens brasileiros.
Palavras-chave: Autocuidado, formação, masculinidade, prática social, saúde.

Introdução
O cuidar de si e a Teoria das Representações Sociais:
É notória a preocupação da população com relação aos cuidados com a saúde. Da mesma
maneira, o sistema nacional de saúde brasileiro tem focalizado essa demanda em programas e
estratégias de cuidados para que o indivíduo possa manter-se vigilante ao seu estado de saúde
(Ceccim & Feuerwerker, 2004).
Assim também é esperado do profissional de saúde que, além de cuidar da saúde dos
“outros”, lembrem-se dos cuidados consigo mesmo. Pois, de acordo com Ceccim e
Feuerwerker (2004), a formação desse profissional exige toda uma estruturação do cuidado à
saúde, a partir de um domínio técnicocientífico, em que seu trabalho deve ser estendido a toda
uma realidade social para elevação da qualidade de saúde da população, sem deixar de
evidenciar a sua própria saúde, caso contrário o exercício profissional acaba por ficar em
desarmonia com o objetivo principal de um profissional da saúde.
A formação do profissional de saúde acontece em espaços nos quais o trabalho e a educação
assumem um diálogo privilegiado para que o estudante desenvolva a percepção acerca do
outro no cotidiano do cuidado. E assim, o próprio estudante vai desenvolvendo o seu papel
social a partir das influências e trocas com os docentes, usuários e profissionais do serviço,
que acarretam em uma formação prática diferenciada e com um repertório de conhecimento
ampliado para sua atuação (Albuquerque et al., 2008).
No entanto, como o próprio trabalho dos autores Albuquerque et al. (2008) mostra, há um
certo distanciamento em relação aos cuidados de saúde e o próprio estudante, no sentido de
abdicar alguns auto-cuidados, e assim não encontrar-se em condições saudáveis para um bom
exercício profissional, de modo que antes de cuidar do outro possa cuidar e olhar para si
mesmo.
Muitas vezes, o próprio lócus da formação em saúde, as instituições e universidades, só
privilegiam um espaço de incorporação para o processo de ensino-aprendizagem, sem levar
em consideração que o estudante/professional em formação possa ser um “paciente oculto” de
um determinado processo patológico que é ensinado na graduação (Albuquerque et al., 2008).
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Além do mais, a formação dos estudantes na área da saúde vem sofrendo modificações que
contribuem para uma incapacidade de um olhar mais criterioso com o seu bem estar/saúde,
devido às constantes necessidades de atualizações e novas formações para uma prática
profissional que abarque uma infinidade de conhecimentos e o comprometimento social
(Albuquerque et al., 2008). Contudo, os autores acreditam que não se devem procurar
culpados para tal fato, mas cada indivíduo deve avaliar como está sendo a sua posição diante
das “pressões” instituídas.
A Representação Social permite interpretar e pensar sobre alguns acontecimentos da vida
cotidiana, a partir de um conhecimento do senso comum que é compartilhado e elaborado
devido as nossas experiências (Jodelet, 2001). Além disso, as Representações permitem a
análise de vários assuntos com temáticas diferenciadas, desde que o objeto social a ser
investigado faça parte das práticas sociais e tenha relevância para o grupo envolvido.
Portanto, a Teoria está direcionada para a relação dos indivíduos e os contextos sociais, como
também para a participação desses na construção da realidade social (Sá, 1995).
O gênero masculino é colocado em pauta neste trabalho, pois algumas práticas dos homens
estão baseadas em crenças e valores enraizados há séculos em nossa cultura patriarcal, como
no caso da doença, que é considerada um sinal de fragilidade e fraqueza para o homem,
contribuindo para um não cuidado de si e maior exposição às situações de risco (Schraiber,
Gomes & Couto, 2005; Sabo, 2000). E também, devido à pouca concentração de estudos e
pesquisas realizados no Brasil sobre a temática da saúde masculina (Gomes & Nascimento,
2006).
O objetivo dessa pesquisa foi compreender a situação de autocuidado em saúde dos futuros
profissionais de saúde.

Metodologia
A pesquisa contou com a participação de 40 alunos de uma instituição de ensino superior.
Todos eles são do sexo masculino e estão no último ano de graduação, sendo 16 alunos do
curso de odontologia, 9 de farmácia, 8 de medicina e 7 do curso de enfermagem. Os
participantes apresentam média de idade 23,25 anos. Somente 5 alunos possuem uma
profissão em exercício, e todos afirmaram serem solteiros. A participação na pesquisa foi
voluntária e com o acordo de consentimento de todos os envolvidos.
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O instrumento utilizado foi um questionário constituído por questões abertas que
possibilitassem compreender alguns aspectos sobre o cuidado à saúde e as dificuldades para
se cuidar, e também por questões a respeito dos dados de caracterização dos alunos. A coleta
ocorreu nas dependências da instituição, com participantes do sexo masculino cursando o
último ano de graduação.
Os dados foram tratados a partir do software Sphinx Léxica (versão 5.0), na tentativa de
compreender as representações sociais de cuidado, de acordo com os relatos dos estudantes.
Através de um banco de dados composto pelas informações dos participantes, o Sphinx
Léxica realiza o tratamento de análise de conteúdo de todo o discurso apresentado, e
fragmenta esse discurso a partir da formulação de categorias de análise (Freitas, Janissek,
Moscarola & Baulac, 2002).

Resultados e discussão
A busca pelos serviços de saúde
Desde já, podemos considerar que grande parte dos alunos envolvidos na pesquisa adota o
cuidado à saúde a partir da procura por locais de prestação de serviço em saúde, como
consultórios, hospitais, unidades de saúde e farmácias, fato esse que parece ser bem marcante
nos indivíduos do sexo masculino, já que a despreocupação com a saúde evidencia a busca
por atendimentos mais objetivos e rápidos, sem grandes exposições dos problemas
(Figueiredo, 2005).
Além de ir ao médico, procuro um profissional da área de odontologia para fazer uma
verificação da saúde bucal que é necessário [...]. (17)
Observamos que entre os participantes, a maioria prioriza o cuidado à saúde somente nos
casos de urgência ou extrema necessidade, o que pode contribuir para um aumento no quadro
de adoecimento masculino.
Procuro um profissional somente em situações de necessidade e após processo patológico
instalado. (03)
Vou ao médico somente em casos extremos de alguma enfermidade já instalada [...]. (07)
[...] quando estou doente ou para realizar exames de rotina. (28)
[...] cuido e me preocupo apenas em último caso. (33)
A despeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de adoecimento e mortalidade, os
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indivíduos do sexo masculino buscam com pouca freq .ncia os serviços de saúde, ao se
comparar com as mulheres, o que tem possibilitado o agravo no estado de saúde e maior custo
para o sistema de saúde (Figueiredo, 2005).
Em algumas falas já apresentadas podemos notar que há certa associação do cuidado à saúde
somente ao profissional médico, excluindo dessa forma outros profissionais, o que retrata uma
visão medicalizada e biologizante da saúde, com uma concepção de indivíduo como organism
biológico e não integral (Vasconcellos, Viana & Santos, 2007).
Outra categoria abordada pelos futuros profissionais da saúde foi a preocupação com o
cuidado apenas em circunstâncias em que há o impedimento na execução de suas obrigações
rotineiras. Para Gomes, Nascimento e Araújo (2007), as atividades laborativas estão em
posição de destaque na lista de preocupações masculinas, ficando para depois os cuidados
relacionados à saúde.
Procuro me cuidar no momento em que alguma anormalidade paralisa a minha rotina [...].
(16)
Naquelas situações que não consigo passar meu dia de modo normal, daí preciso cuidar e
olhar para mim [...]. (22)
[...] sempre que há algo que percebo como fora do padrão da minha saúde regular e que
interrompe nas atividades do meu dia. (05)

O autocuidado e suas dificuldades
As condições dos serviços de saúde, principalmente do serviço público, salientam o quanto se
torna inviável a continuidade do cuidado nessas instituições, devido à falta de recursos e
especialização do serviço prestado, e demora no atendimento a clientela.
[...] falta um serviço especializado na saúde do homem para poder abranger todas as
necessidades de cuidado dessa parcela da população. (39)
A saúde publica defasada dificulta muito o cuidado, você não consegue ter informação, é um
desrespeito [...]. (06)
A falta de tempo é o grande vilão para o distanciamento do cuidado com a saúde,
principalmente para os homens. (20)
[...] excesso de trabalho e tarefas no dia-a-dia, não tem como se cuidar, não sobra tempo
para ficar em fila de atendimento por horas. (24)
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A precariedade dos serviços públicos de saúde é um fator de distanciamento e pouca
incidência, por parte da população masculina, de investimento na sua condição de ser
saudável e de procura de solução para as demandas de cuidado. E ainda, a perda de tempo no
enfrentamento de filas para consulta é um ponto desestimulador para que o homem promova
seu cuidado. Contudo, o homem deve ter claro quão comprometedor é a busca por ascensão e
sucesso profissional para o seu cuidado (Gomes, Nascimento & Araújo, 2007).

As explicações sobre por quê o homem não investe melhor em seu cuidado são diversas, no
entanto, algumas delas merecem atenção, pois o fato de ter medo de descobrir algo pior ou a
vergonha de ficar exposto podem contribuir para o agravamento de situações muito
preocupantes se não forem diagnosticadas precocemente. Gomes, Nascimento e Araújo
(2007) sugerem que explicações desse tipo podem ser superadas a partir do momento que os
homens adquiram o hábito de se expor ao profissional da saúde, e dessa maneira reduzam a
incidência de mortalidade devido à resistência masculine em relação ao cuidado.
Muitos não se cuidam por medo de doença [...]. (27)
[...] às vezes tenho vergonha de ter que me expor para alguém. (30)
Tem a cultura machista que impede o homem até de se cuidar [...]. (35)
[...] o preconceito e a ignorância são aliados para que o homem não se cuide. (03)

Considerações finais
As práticas de autocuidado expressas pelos participantes mostram que a maioria associa esse
cuidado com a busca por serviços de saúde e, por conseguinte nas situações em que há um
processo de adoecimento instalado, sendo poucos os participantes que efetuam uma
prevenção e um cuidado de maneira mais integral com sua saúde. Dessa forma, ficou clara a
visão desses alunos pautada em um discurso que reduz o indivíduo ao ser biológico, sem
considerá-lo em sua integralidade.
As dificuldades em manter o cuidado, informados pelos alunos, apresentam perspectivas que
vão muito além do aspecto individual, como a condição financeira, falta de melhores recursos
e especializações nos serviços de saúde. Entretanto, existem ainda amarras culturais que
dificultam essa prática de auto-cuidado do homem, de modo que o impede na medida em que
o medo e a fraqueza possam trazer certa desconfiança da sua masculinidade (Gomes,
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Nascimento & Araújo, 2007).
Fica claro que há uma relação do processo de adoecer com o cuidado, o que nos remete a
pensar em que tipo de influência esses alunos estão tendo para expressar um discurso tão
marcadamente biológico do ser humano, ausente de uma concepção mais ampliada da saúde,
difundida atualmente por órgãos como a Organização Mundial da Saúde.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA AIDS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TÉCNICA
DE EVOCAÇÕES LIVRES
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Resumo
A aids ainda é marcada por estigmas. A abordagem estrutural de suas representações permite
identificar significados escondidos e a relevância atribuída aos termos relacionados à doença.
Objetivou-se conhecer a estrutura das representações sociais de jovens sobre a aids e suas
significações. Participaram 178 jovens entre 15 e 24 anos, provenientes de uma escola
pública. Os dados foram coletados por evocações livres a partir dos termos indutores ‘AIDS’
e ‘EU COM AIDS’, analisados após construção do quadro de quatro casas. O estudo obteve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará com parecer
de número 58028. Perante o termo 'AIDS', o núcleo central da representação foi composto
pelos elementos 'doença' e 'doença grave'. Na primeira periferia, ‘dor', 'medo', 'sofrimento' e
'tristeza', foram citados 79 vezes, o que demonstra a forte presença de sentimentos negativos.
O termo 'sem cura' só veio a ter destaque na segunda periferia. Na zona de contraste, 'perigo',
'sangue' e 'seringa' reforçaram os significados relacionado à doença e sua transmissão
presentes no núcleo central. O termo indutor 'EU COM AIDS' favoreceu a personalização da
doença e a produção de diferentes significados na representação. O núcleo central foi formado
por 'medo', 'choro' e 'vergonha'. A primeira periferia foi composta por 'angústia', 'desespero',
'depressão', sentimentos negativos advindos da doença que somados compuseram 58,0% dos
elementos. O termo 'isolamento' apareceu na segunda periferia como reafirmação aos termos
'preconceito' e 'solidão' presentes na primeira. O elemento de contraste 'irresponsabilidade'
confirma e reforça a ideia causal para 'choro' e 'vergonha' contida no núcleo central. As
representações sobre aids estiveram marcadas por elementos negativos referentes à gravidade
da doença e suas consequências físicas e sociais. Captar as representações da doença
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possibilita o planejamento de intervenções para prevenção de agravos e enfrentamento
positivo de circunstâncias adversas de saúde.
Palavras-chave: Pesquisa em Enfermagem. Métodos. Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida.

Introdução
A Teoria das Representações Sociais, descrita pela primeira vez por Moscovici, completou
mais de meio século(1). Contudo, está longe de ser considerada ultrapassada. Nas últimas
décadas surgiram novos enfoques e o desenvolvimento de técnicas cada vez mais apuradas
determinadas a captá-la. As RS podem ser definidas como a maneira pela qual os seres
humanos tentam captar e compreender o mundo ao seu redor(2). Enquanto saber partilhado
pelo grupo, possibilitam o entendimento da realidade, atuando no desvendamento e na
compreensão da sociedade. Além disso, podem atuar de forma significativa na compreensão
de questões contemporâneas(3).
Para interpretar as RS, foram propostos modelos em três diferentes perspectivas: a genética, a
dinâmica e a estrutural. Esta última descreve o conteúdo da representação como elementos
que compõem o centro e a periferia, na qual os componentes centrais funcionam como
criadores de significado, unificadores dos elementos da representação, além de estabilizarem
os componentes periféricos. Esse modelo enfoca o aspecto lógico do sistema(4). Como auxilio
a compreensão dos significados dos fenômenos sociais, as RS possuem estruturas que lhe
permitem diversificar a maneira de estudá-las e entendê-las. Suas estruturas principais são o
núcleo central e a periferia.
O núcleo central se constitui no elemento principal de uma representação, pois determina seu
significado e sua organização estrutural interna. Ele é constituído pelo sistema de valores e
normas sociais que formam o contexto ideológico do grupo. Nele, as RS se cristalizam,
solidificam e estabilizam a partir da vinculação de ideias que são mediadas pela realização de
ações concretas e resistentes a mudança(5). A periferia, por sua vez, é um cinturão protetor ao
redor do núcleo central que evita sua refutação. Entretanto, estas estruturas são dinâmicas e
passíveis de trocas(6). Os elementos periféricos se originam ao redor do núcleo central e
constituem o essencial do conteúdo da representação.
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Além dessas duas estruturas, a zona de contraste também compõe as RS. Tem a função de
revelar elementos que reforçam as noções presentes na periferia ou a existência de um grupo
minoritário com uma representação divergente do geral. Para captar e interpretar as RS a
partir de uma abordagem estrutural foram propostas diversas técnicas, dentre elas a técnica de
evocações livres. Pensada como um artifício capaz de chegar mais rápido ao conteúdo e à
estrutura interna das representações, a técnica funciona como uma alternativa ao questionário
e à entrevista(7).
"Evocar" significa trazer à lembrança algo que está na memória. A técnica, que teve origem
na psicologia clínica, foi usada inicialmente para ajudar os indivíduos a localizar as zonas de
bloqueamento ou recalcamento. Estas zonas contêm ideias ou lembranças excluídas do campo
da consciência, mas que continuam a fazer parte dos desejos e sentimentos, influenciando a
vida psíquica do indivíduo(8).
Assim como as zonas de bloqueamento, ao tratar assuntos polêmicos e com forte apelo social,
é necessário utilizar-se de artifícios que encubram a lógica dos resultados esperados. Pois ao
responder à pesquisa, os sujeitos podem tender a filtrar as respostas conforme aquilo que o
pesquisador objetiva encontrar, e não o que de fato faça parte de seu universo de hábitos e
conceitos.
Para capturar as RS da aids, esta técnica se torna útil por alcançar um conteúdo que
normalmente é ocultado nos discursos cotidianos. A aids e os conceitos que lhe envolvem, por
vezes estão carregados de preconceito e descriminação social. Portanto, para captá-los, se faz
necessário o uso de recursos que reduzam a pressão social silenciosamente imposta.
Objetivou-se identificar como se estruturam as representações sociais e quais as significações
atribuídas por jovens à aids a partir da técnica de evocações livres.

Metodologia
Pesquisa descritiva, com referencial de análise da abordagem estrutural da teoria das
representações sociais. Desenvolvida em uma escola pública estadual de ensino fundamental e
médio. Participaram da pesquisa 178 estudantes entre 15 e 24 anos, matriculados na escola
selecionada. Os dados foram coletados por meio de questionário composto pelo teste de
evocações livres com dois estímulos indutores, 'AIDS' e 'EU COM AIDS', e por questões para
caracterização dos sujeitos. A coleta dos dados se deu entre setembro e outubro de 2012. Os
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dados provenientes do teste de evocações livres foram processados pelo software Ensemble de
programmes Permettant L’analyse des Evocations (EVOC)(9).
O software fornece o quadro de quatro casas, que é uma ferramenta que permite observar o
conteúdo da representação social, bem como a estrutura e a hierarquia de seus elementos(7).
Cada casa, ou quadrante do quadro, representa uma estrutura da representação, formada pelo
núcleo central, primeira e segunda periferias, e por último, elementos de contraste. Ao
fornecer esse quadro, o software provê condições sistemáticas e claras de analise da estrutura
da representação social. Para elaboração do quadro, adotou-se frequência mínima de cinco
para cada termo evocado e ponto de corte com Rang 2,5 entre os quadrantes superiores e
inferiores.
O estudo obedeceu aos critérios éticos estabelecidos na resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde sobre pesquisa com seres humanos(10). O projeto obteve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, com parecer de número
58028 de 18 de junho de 2012.

Resultados e discussões
Participaram da pesquisa 178 sujeitos; em sua maioria do sexo masculino, 95 (53,4%); com
idade média de 16,7 anos, sendo a idade mais frequente 17 anos. A média dos anos de
estudo dos participantes foi de 9,9 anos, ou seja, encontravam-se no ensino médio. A renda
média por indivíduo, considerando a renda familiar e o número de pessoas em cada
residência, foi de 487,88 reais. Portanto, maior parte, 89 (60,5%), estava classificada como
classe média(11).
Análise a partir do termo indutor 'AIDS'
No quadrante superior esquerdo encontram-se os termos 'doença' e 'doença-grave' que
compõem o núcleo central da representação por terem maior importância atribuída, numa
frequência mais elevada. O núcleo central caracteriza-se por ser o componente mais firme da
representação, conter as ideias que estão arraigadas, que são comuns a todos do grupo e
conceitos que dificilmente irão mudar com o tempo ou circunstâncias. As palavras 'doença' e
'doença grave' foram prontamente lembradas por serem termos definidores da aids. Apesar
dos avanços na terapêutica e de ser tratada como uma doença crônica, hoje, a gravidade da
condição teve maior importância para os jovens participantes.
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Os termos que compõem a periferia se organizam ao redor do núcleo central, pois guardam
relação com os elementos 'doença' e 'doença grave'. A lembrança de que aids é uma doença
grave trouxe à tona os demais conceitos. Por exemplo, a palavra 'morte' teve alta frequência
na primeira periferia com 53 repetições. Entende-se a alta frequência com que o termo 'morte'
foi lembrado reforça a função de proteção e reafirmação do conceito de aids como 'doença' ou
'doença-grave', se pondo como consequência esperada da enfermidade. Apesar da tendência à
queda da mortalidade por causas relacionadas à Aids percebida nos últimos anos no Brasil, a
ideia de morte está fortemente presente nas representações sobre a doença(12).
'Dor', 'medo', 'sofrimento' e 'tristeza', juntas foram citadas 79 vezes, o que demonstra a forte
presença de sentimentos negativos nas representações sobre Aids. Esses termos fazem parte
da constituição da primeira periferia na estrutura da RS e estão presentes no imaginário
popular como advindos em decorrência da doença. Além disso, reforçam o significado do
termo 'doença-grave' contido no núcleo central.

Outra

pesquisa

também

apontou

a

predominância de sentimentos negativos na representação sobre a doença quando afirma que
o significado da AIDS está associado à imagem da morte e que no posicionamento dos
sujeitos se fazem presente emoções e atitudes de sofrimento, medo e preconceito(13).
A segunda periferia, formada por elementos do quadrante inferior direito, contém termos com
menor rang e menor frequência. A segunda periferia foi composta por elementos como 'semcura', 'descuido', 'DST' e 'ruim'.

Os elementos de contraste são aqueles com menor

frequência, entretanto, com um rang elevado, o que significa que para alguns sujeitos aquele
termo teve grande importância.
A partir do termo indutor 'AIDS' surgiram palavras como 'perigo', 'sangue' e 'seringa', que
remetem a elementos biológicos envolvidos na transmissão do vírus HIV. Para alguns
sujeitos, a transmissão em si adquire importância superior a sentimentos negativos ou a
gravidade da doença. A zona de contraste fornece um teste para representação, ora reforçando
seu conteúdo, ora introduzindo conceitos divergentes.
Análise a partir do termo 'EU COM AIDS'
Esse termo foi introduzido como comparativo entre a estrutura da representação em respostas
ao termo 'AIDS'. A introdução do segundo termo favorece a personalização da doença, o que
pode produzir diferentes significados na representação.
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O núcleo central da representação da aids a partir do segundo termo indutor foi formado por
elementos como 'medo', 'choro' e 'vergonha', que juntos somaram 68 repetições. O que
demonstra que esses sentimentos, comuns a partir do diagnóstico do HIV, são mais lembrados
pelos jovens ao ouvirem o termo 'EU COM AIDS' ou ao se imaginarem com a doença. Diante
do termo 'AIDS', a concepção de 'doença'/'doença-grave' prevaleceu na constituição do núcleo
central. Mas a partir do segundo termo indutor, 'EU COM AIDS', a estrutura foi formada mais
por sentimentos que concepções.
O sentimento representado pelo termo 'vergonha', que no sinônimo 'constrangimento' só foi
aparecer para o termo indutor 'AIDS' na segunda periferia, nesse segundo caso constituiu o
núcleo central da representação. Ou seja, quando a aids se tornou pessoal, a vergonha foi
manifesta e esteve presente de maneira mais marcante para os sujeitos. O fato de 'vergonha'
constituir o núcleo central da representação sobre aids revela o sentimento a partir do medo do
julgamento por parte da sociedade.
'Morrer' esteve presente na constituição do núcleo central da representação da aids a partir do
termo indutor 'EU COM AIDS'. No termo anterior, sua variação, a palavra 'morte', surgiu na
primeira periferia, revelando que a morte e o morrer estão presentes no imaginário dos jovens
em relação a aids. No entanto, assim como 'vergonha', 'morrer' passou a constituir o núcleo
central a partir do momento em que os jovens internalizaram a existência da AIDS, de forma
que a morte se tornou mais próxima e lembrada.
A maior parte dos sentimentos advindos da doença constituiu a primeira periferia,
representada por uma grande frequência de palavras como 'angústia', 'desespero', 'depressão',
entre outras. Ao analisar estatisticamente, esses sentimentos compuseram 58,0% dos
elementos presentes na primeira periferia.
'Tratamento', 'vida' e 'cuidado' também aparecem nessa primeira periferia como o aspecto
"curativo" relacionado à aids. Os jovens do estudo demonstraram que além dos incontáveis
sentimentos negativos, existe esperança diante da problemática. O conhecimento das terapias
tem tornado a vida possível apesar das dificuldades que acompanham a aids.

'Sem-cura' e

'vida-acabada' surgem na segunda periferia com Rang de 2,83 e 2,57, respectivamente. A
palavra 'sem-cura', assim como no primeiro quadro, surgiu na segunda periferia, adquirindo o
mesmo patamar de importância e frequência a partir de ambos os termos indutores. A
lembrança de que a aids é uma doença sem cura traz a concepção de algo imutável, por isso a
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palavra 'vida-acabada' também esteve presente compondo esta periferia. 'Vida-acabada'
completa e reafirma o sentido de termos como 'desespero' e 'tristeza' encontrados com alta
frequência na primeira periferia.
O elemento de contraste 'irresponsabilidade', que antes apareceu na primeira periferia,
confirma e reforça a ideia contida em 'choro' e 'vergonha', presentes no núcleo central do
segundo quadro. O elemento simboliza a justificativa pelos sentimentos advindos da
descoberta da aids em si mesmos. Traz significado relativo à culpa, pois sugere que a
'irresponsabilidade' foi a causa de terem se exposto ao risco que trouxe contaminação, mesmo
de que forma hipotética.
Entende-se que a aids está envolta em um misto de conceitos e sensações que se sobrepõem.
Se por um lado a razão diz que há esperança, tratamento, apoio, vida e família; por outro, o
desespero, o isolamento e a vida-acabada desestruturam emocionalmente esses jovens.

Considerações finais
Encontrou-se que as RS da aids estiveram marcadas por elementos negativos, referentes à
transmissão do vírus, às causas e consequências da infecção e temas como preconceito e
morte. Houve diferença significativa na constituição do núcleo central a partir de cada termo
indutor. Diante disso, compreende-se que as RS dos jovens sobre a aids devem ser utilizadas
como um instrumento para o cuidado. Ao conhecer como estes pensam a aids, é possível
planejar intervenções com a priorização de aspectos mais urgentes.
A educação em saúde, através da sensibilização dos jovens para a prevenção e para redução
do preconceito, deve ser uma das metas dos profissionais de saúde. Além disso, diante de
tantos sentimentos negativos, o profissional tem o papel de lembrar aos jovens sobre a
eficiência e ampla acessibilidade ao tratamento antirretroviral hoje existente no Brasil. Com
isso, o desespero e a tristeza, semelhantes aos simulados neste estudo, poderão ser
substituídos por esperança, prevenção e enfrentamento positivo de circunstâncias adversas de
saúde.
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Resumo
A AIDS permanece como um grave problema de saúde pública e nos jovens adquire
características peculiares em face das consequências nessa população. Objetivou-se analisar
de que forma as representações sociais sobre AIDS podem ser utilizadas como dispositivo ao
cuidado clínico de enfermagem. Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa,
fundamentada na Teoria das Representações Sociais. Foi desenvolvida em Fortaleza, em um
ambulatório especializado em HIV/AIDS e em uma escola pública estadual. Participaram 40
sujeitos entre 15 e 24 anos provenientes de ambas as instituições. Para coleta de dados
utilizou-se questionário, entrevista semiestruturada e a observação simples. Os dados foram
analisados por estatística descritiva e pela análise de conteúdo temática. O estudo obedeceu
aos critérios éticos da resolução sobre pesquisa com seres humanos e teve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, com parecer de número
58028. A maioria dos participantes 23 (57,5%) era do sexo feminino e tinham 19,4 anos de
idade em média. Ao analisar o conteúdo das entrevistas emergiram cinco categorias
simbólicas e doze subcategorias. As representações sobre AIDS estiveram marcadas por
aspectos negativos como 'morte', 'doença sem cura', 'fim do mundo' e 'desespero'. A partir da
apreensão das representações sociais sobre a AIDS foi possível encontrar direcionamento para
o cuidado clínico de enfermagem dirigido aos jovens. Como principais medidas apontou-se a
sensibilização do profissional para prestar cuidado ético, voltado às necessidades dos sujeitos;
melhorar o conhecimento sobre a AIDS; influenciar nas ações de prevenção através da
educação em saúde; e trabalhar para redução do preconceito.
Palavras-chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Jovens. Cuidados de enfermagem.
Introdução
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O número de novas infecções por HIV em jovens de 15 a 24 anos ao redor do mundo
diminuiu como resultado de campanhas de prevenção e da adesão ao uso do preservativo
(UNAIDS, 2010). Porém, é imprescindível que o trabalho de conscientização continue sendo
realizado. Cuidado especial deve ser dispensado ao público jovem devido a maior
vulnerabilidade demonstrada por comportamentos propensos a risco. Os fatores que
influenciam esta vulnerabilidade são a imaturidade cognitiva e a percepção de proteção
imaginária (LEITE; LEITE, 2011). Para se operar ações para os jovens, a criação de
estratégias deve ser feita em conjunto, aliando juventude e profissionais implicados no
cuidado direcionado a esta população. Acredita-se que as representações sociais (RS)
contemplam as expectativas de inclusão dos jovens no planejamento do cuidado a partir do
momento que possibilitam a apreensão da realidade social e a compreensão sobre as
vulnerabilidades, expectativas e posicionamentos face sua condição de saúde. As RS são a
maneira pela qual os seres humanos tentam captar e compreender o mundo ao seu redor
(MOSCOVICI, 1978). Objetivou-se analisar as representações sociais de jovens sobre AIDS
como dispositivo para o cuidado clínico de enfermagem.

Metodologia
Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, fundamentada na Teoria das Representações
Sociais. Foi desenvolvida em Fortaleza, em um ambulatório especializado em HIV/AIDS e
em uma escola pública estadual. Participaram 40 sujeitos entre 15 e 24 anos, divididos em
dois grupos. Grupo A, composto por jovens do ambulatório com diagnóstico de HIV/AIDS.
Grupo B, composto por alunos da escola, sem diagnóstico de HIV/AIDS. Para coleta de dados
utilizou-se questionário, entrevista semiestruturada e observação simples. A análise dos dados
se deu por meio da estatística descritiva, através de frequência absoluta e relativa e por meio
da análise de conteúdo temática, de acordo com os pressupostos de Bardin (2008). Os dados
obtidos a partir da observação simples complementaram a análise de conteúdo. O estudo
obedeceu aos critérios éticos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre
pesquisa com seres humanos e teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Ceará, com parecer de número 58028.
Resultados e Discussão
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O grupo A foi formado por 19 sujeitos; a maioria do sexo feminino, 13 (68,4%); com idade
média de 22,2 anos. O grupo B foi formado por 21 sujeitos; a maioria do sexo masculino, 11
(52,4%); com idade média de 16,8 anos. O corpus do estudo foi constituído por 40
entrevistas. A análise do conteúdo das entrevistas favoreceu a elaboração de cinco categorias
simbólicas. Concepções sobre AIDS: revela a popularização do conhecimento científico e as
lacunas no conhecimento sobre a AIDS. "tem certas situações que a doença deixa a pessoa
muito frágil... como um pote de mel para atrair as abelhas...". No processo de compreensão de
conceitos científicos, as pessoas naturalmente os ancoram naquilo que já conhecem, e a partir
de então conseguem explicá-los (WAGNER; HAYES; PALACIOS, 2011). "O porquê né?
Uma coisa tão ruim, tão chata, tão prejudicial. Se é castigo, eu não sei!". "As pessoas que
transam sem camisinha, aí pegam AIDS, geram a AIDS". A ideia do castigo como
justificativa para existência da AIDS fez parte das representações sobre a doença no começo
da epidemia. Mas para alguns, a origem da doença é de responsabilidade daqueles que a
possuem. Em ambos os grupos se manteve o mesmo tipo de representação. Percepções sobre
AIDS: traz os sentimentos sobre a AIDS e sobre os que com ela vivem. "A gente só é uma
pessoa que num momento, em busca de um prazer momentâneo, acabou por um descuido se
contaminando". Nas RS, a função justificadora atua permitindo a justificativa das tomadas de
atitudes e comportamentos dos sujeitos (ABRIC, 1998). "Se eu tivesse com AIDS eu acho que
eu preferia morrer na mesma hora... eu me mataria". A relação entre morte e AIDS esteve
presente em ambos os grupos. Os sentimentos demonstrados nas falas são reflexo da
concepção que os sujeitos fazem sobre a doença. "ainda pensam que o HIV é uma 'peste gay".
Foram encontradas falas em ambos os grupos que demonstravam percepções sobre a AIDS
estereotipadas semelhantes às formuladas no início da epidemia. Outro estudo revelou que as
representações sociais da AIDS estavam relacionadas a grupos sociais específicos, com o
emprego da ideia de 'grupos de risco' (OLTRAMARI; CAMARGO, 2010). Relações: retrata
as dificuldades que cercam a revelação do diagnóstico e a importância dos laços afetivos e
familiares para vida pessoal e para a superação de desafios relacionados à AIDS. "eu não
posso dizer. Se eu disser, a minha mãe me põe para fora de casa". Pesquisa destacou que
dentre os participantes que revelaram à família o diagnóstico, apenas 20% receberam suporte.
Mas esse apoio, ao existir, foi essencial para o enfrentamento e a superação da doença,
sobretudo no processo da adesão terapêutica (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011). "a
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pessoa, por conta de saber que eu tinha o vírus, me deixou". O valor do apoio por parte do(a)
companheiro(a) assemelha-se ao apoio recebido pela família para os casos onde há
coabitação. Em casos nos quais esse apoio não ocorre, a situação de abandono após o
diagnóstico, principalmente em relações de sorodiscordância, causa dor e o fim do
relacionamento. Perspectivas: abrange a opinião dos sujeitos sobre seu cotidiano e as
expectativas para o futuro. “Eu tenho motivos e razões para viver, eu achava que não". As
falas revelam as estratégias de superação pessoal e trazem as lições de vida aprendidas na
vivencia do HIV e a superação das dificuldades advindas da doença. "Eu não planejo mais
nada. Desisti". "Tudo aquilo que você sempre quis não é por causa da doença que você não
vai fazer mais". No grupo A percebeu-se duas posturas opostas: a desistência de planejar o
próprio futuro e a concepção de que a AIDS não é barreira para os planos pessoais. No grupo
B, a diferença de concepção do futuro com AIDS foi semelhante. Cuidado: retrata o cuidado
recebido em virtude da assistência à saúde, por parte de familiares ou os cuidados consigo
mesmos. "se eu for para outro hospital eles já vão criar alguma coisa para não me atender".
Foi frequente a reclamação por parte do grupo A sobre a dificuldade em conseguir
atendimento em outras instituições, mesmo que a procura fosse motivada por outras situações
que não o HIV. Pesquisa relata que existem conflitos ao encaminhar esses pacientes para
instituições que não são referência para AIDS, pois os profissionais mantém o estigma e se
recusam a realizar o atendimento, encaminhando o paciente de volta ao centro de referência
sem mesmo examiná-lo (SADALA; MARQUES, 2006). "passei uns dois anos sem tomar,
porque ainda estava muito confuso para mim... eu não aceitava". "você acaba esquecendo,
deixando para depois... Às vezes passa um dia, dois, três, às vezes passa um mês... é difícil
uma pessoa vivendo aderir desde o inicio". Em alguns casos, apesar de reconhecerem as
medicações como elementares à manutenção da saúde, revelavam momentos em que o
tratamento deixou de ser realizado por inúmeros motivos. Estudo demonstra que dentre as
barreiras para uma adesão adequada ao tratamento está, principalmente, a inexistência de
sintomas concretos da AIDS. A ausência desses sintomas pode levar o jovem a descrer da
presença do vírus e da severidade da doença e por isso, desconsiderar as vantagens do
tratamento (RODRIGUES et al, 2011).

Considerações Finais
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Os jovens representaram a AIDS através de conceitos como ‘morte’, ‘desespero’, ‘tristeza’ e
‘fim do mundo’. Houve predomínio de aspectos negativos sobre a AIDS em ambos os grupos.
O grupo A ancorou a concepção sobre AIDS em figuras como ‘bicho de sete cabeças’ e ‘pote
de mel para atrair as abelhas’. O grupo B considerou a vida com AIDS como ‘insuportável’ e
‘muito difícil’. Já o grupo A foi capaz de citar aspectos positivos da vivência da doença, como
maior sensibilidade para com as pessoas e melhorias nos cuidados com a saúde a partir da
descoberta do HIV. Para o adequado planejamento do cuidado clínico de enfermagem é
necessário conhecer primeiramente os sujeitos para os quais este será direcionado e,
principalmente, incluí-los na formulação de propostas e definição de prioridades. Dentre as
principais ações apontadas pelos jovens como necessárias ao cuidado de enfermagem, esteve
o fornecimento de informação sobre a AIDS em escolas e unidades de saúde com vistas tanto
à prevenção de novos casos, como à redução dos danos causados pelo preconceito, que
segundo eles, é consequência da desinformação. Sugere-se que o enfermeiro esteja inserido
no contexto escolar de forma a possibilitar a articulação com professores e gestores escolares
com o fim de trazer aos alunos discussões voltadas à sua saúde sexual e reprodutiva. Na
atenção a pacientes que vivenciam o HIV, sugere-se a continuidade de ações de sensibilização
e capacitação dos profissionais envolvidos, a fim de que melhor conheçam as necessidades
dessa população e solucionem falhas como as que foram relatadas, principalmente no trato e
na aproximação do profissional com paciente. Sugerem-se ainda estudos que abordem as
representações sociais de grupos semelhantes sobre o preconceito, de forma a definir a
influência deste na vida dos jovens e propor soluções, pois como visto, esteve o preconceito
esteve presente nas heteropercepções de ambos os grupos com consequências sociais, no
autocuidado e nos planos para o futuro dos jovens que o vivenciaram. A apreensão das RS se
constitui como valioso dispositivo para orientar o cuidado de enfermagem direcionado aos
jovens no contexto da AIDS.
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Resumo
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia é crescente o número de pessoas
submetidas ao tratamento hemodialítico nos últimos anos. Estima-se um aumento de 15% no
número de diagnósticos de Insuficiência Renal Crônica (IRC) entre 2009 e 2011. Desse total,
93% iniciaram o tratamento por meio da hemodiálise. Aliando a quantidade de pessoas em
nossa sociedade que fazem uso desse tratamento com seu caráter emergencial, mobilizador da
vida cotidiana, podemos considerar a hemodiálise como um fenômeno de relevância e grande
espessura social. O objetivo deste estudo foi analisar as representações sociais sobre
hemodiálise para usuários e profissionais de saúde de um serviço de terapia renal substitutiva,
buscando compreender os significados e processos psicossociais subjacentes a essas
representações. Seguindo um roteiro semiestruturado, entrevistou-se 21 pessoas, entre estes
11 usuários do serviço e 10 profissionais. Os dados foram analisados por meio de análise
temática de conteúdo, obtendo-se assim, sete categorias. São elas: conceituação;
desenvolvimento; transformações e práticas; posicionamentos frente ao tratamento; o doente
renal crônico; sentimentos e interações. O grupo de profissionais de saúde, de forma geral,
coloca em relevo as práticas de tratamentos hospitalares, as interações instrumentalizadas
pelos procedimentos e todas as dinâmicas circunscritas no ambiente hospitalar, ao falar de
hemodiálise. Por outro lado, os pacientes, ao se posicionarem sobre a hemodiálise, destacam
os sentimentos, as práticas de tratamento doméstico, as mudanças e as ações transgressoras.
Observou-se que as representações sociais e crenças sobre saúde, os valores e as condições
socioeconômicas dos doentes interferem no desafio de adaptação a este tratamento. Nesse
contexto, os sentidos atribuídos à hemodiálise parecem carregados de componentes afetivos
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que envolvem a vida e a morte. Por um lado, o tratamento é uma das únicas alternativas para
se manter vivo, paradoxalmente, no entanto, a constante exposição a riscos, complicações e
doenças mantém a iminência de morte ativa no pensamento dessas pessoas. As variações
grupais evidenciadas por este estudo demonstram as dinâmicas de interação entre pacientes e
profissionais de saúde no contexto investigado, ao mesmo tempo em que estas dinâmicas
podem servir de reforçadoras desses lugares sociais.
Palavras-chave: Representações Sociais; Hemodiálise; Insuficiência Renal Crônica.

Introdução
Este estudo é um recorte da dissertação de mestrado: “Saúde e tratamento hemodialítico:
representações sociais em um serviço de terapia renal substitutiva” (MORAIS, 2013), que
investigou representações sociais sobre saúde e sobre o tratamento hemodialítico em um
serviço de hemodiálise. No presente trabalho, pretendeu-se analisar as variações grupais nos
sentidos construídos por pacientes e profissionais de saúde deste serviço sobre o tratamento
hemodialítico.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2011), é crescente o número de
pessoas submetidas ao tratamento hemodialítico nos últimos anos. Comparando os dados de
2009 a 2011, estima-se que houve aumento de 15% no número de diagnósticos de
Insuficiência Renal Crônica (IRC). Desse total, 93% iniciaram o tratamento por meio da
hemodiálise, evidenciando o alto índice de pessoas que são submetidas a este tratamento
quando diagnosticados com a IRC (SESSO et al, 2010).
Os dados acima indicam que a hemodiálise é o tratamento mais usual no Brasil, entretanto
algumas pesquisas indicam que em países como o México, por exemplo, a diálise peritoneal
tem prevalência de 83% entre as terapias renais substitutivas (GRUPO MULTISETORIAL,
2007).
Matos e Lugon (2010) afirmam que o Brasil ainda não possui estrutura de suporte e normas
de regulamentação que permitam a realização da hemodiálise em domicílio, entretanto o
índice crescente de pessoas que precisam de terapia renal substitutiva causa uma pressão por
otimização do espaço e da funcionalidade dessas clínicas, contribuindo para perpetuar o
modelo de hemodiálise de 3 dias semanais.
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A IRC e seu tratamento comprometem aspectos físicos, sociais e ocupacionais da vida dos
pacientes, assumindo grande impacto na rotina destes e afetando também suas atividades e
relações sociais. Desse modo, aliando a quantidade de pessoas em nossa sociedade que fazem
uso desse tratamento com seu caráter emergencial, mobilizador da vida cotidiana, podemos
considerar a hemodiálise como um fenômeno de relevância e grande espessura social,
possibilitando a construção de verdadeiras teorias de senso comum.
Durante todo o processo de adaptação o doente renal crônico levanta muitos questionamentos
acerca do tratamento e das possíveis mudanças em sua rotina. Celso Sá (1998, p.36) aponta
que “o caráter estranho e ameaçador próprio da doença responde pela sua extrema capacidade
em gerar representações”. Então, a partir desses questionamentos, os pacientes começam a dar
novas significações aos protocolos informativos da equipe sobre os procedimentos do
tratamento e sobre as alterações em sua rotina. As informações que lhe são passadas sobre a
hemodiálise vão sendo apreendidas e ressignificadas, envolvendo, assim, suas concepções,
crenças, vivências, assim como as comunicações que são trocadas com seus pares, inclusive
os que estão a mais tempo em tratamento, gerando, entre o grupo, teorias de senso comum
sobre o tratamento hemodialítico.
Por outro lado, a equipe de saúde, muitas vezes, passa por uma formação científica específica
para a realização de suas funções no tratamento hemodialítico. Entretanto, na construção de
sua prática profissional e de suas práticas de cuidado em saúde, esta equipe se depara com
uma grande diversidade de sujeitos, com histórias de vida, crenças e valores diferentes, que
colocam em questionamento as suas crenças, seus valores, assim como os conhecimentos
adquiridos por meios científicos. Assim, grande parte das informações do conhecimento
científico que circula nos grupos sociais é apropriada e transformada tanto por profissionais
de saúde quanto pelos pacientes.
Diante do tratamento hemodialítico enquanto um objeto polissêmico, este trabalho buscou
analisar as representações sociais sobre hemodiálise entre profissionais de saúde e pacientes,
em um contexto de terapia renal substitutiva, considerando seu campo comum, os processos
identitários de constituição e manutenção grupal.
Método
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Os participantes da pesquisa compuseram dois grupos: pacientes do serviço (11 pessoas) e
profissionais de saúde (10 pessoas das áreas de medicina, enfermagem, nutrição, serviço
social, psicologia, e técnicos de enfermagem). Todos os participantes eram adultos e
demonstraram interesse em participar da pesquisa.
A coleta foi realizada no serviço de terapia renal substitutiva, por meio de entrevistas. Foram
utilizados dois roteiros de entrevista semiestruturados, com blocos comuns e específicos a
cada grupo.
Na realização da análise o corpus de entrevistas foi preparado manualmente com auxílio do
programa ATLAS.TI e foi analisado com embasamento da técnica de análise de conteúdo
temático proposta por Bardin (1997). A consistência do tema em cada grupo foi considerada
com base no cálculo de compartilhamento do tema, ou seja, a partir do número sujeitos que
compartilharam o conteúdo discursivo.

Desenvolvimento
A partir da análise de conteúdo foram construídas sete categorias temáticas que concentram os
principais

sentidos

sobre

o

tratamento

hemodialítico,

são

elas:

conceituação;

desenvolvimento; transformações e práticas; posicionamentos frente ao tratamento; O doente
renal crônico; sentimentos e interações.
A figura abaixo demonstra a relevância dessas categorias no discurso dos sujeitos a partir do
cálculo de compartilhamento entre o grupo. O referido gráfico destaca o número de pessoas
em cada grupo que fez referência ao respectivo tema.
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Figura 1 - Temas sobre o tratamento hemodialítico versus o número de
compartilhamento por pessoas
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A seguir serão apresentadas as categorias temáticas e mais adiante teceremos considerações
sobre os posicionamentos dos grupos investigados.
A categoria conceituação refere-se ao esforço dos sujeitos em formar conceitos sobre o
tratamento hemodialítico, de forma que as explicações dos sujeitos sobre a hemodiálise, suas
funções e quem opera esse tratamento estão contempladas nesta classe temática. Como
observado na figura acima, todos os participantes da pesquisa fizeram menção à classe
conceituação, destacando as motivações dos sujeitos (dos dois grupos) em construir conceitos
e explicações para esta realidade.
A segunda categoria, desenvolvimento, se refere a constatações sobre a evolução nos
procedimentos e tecnologias do tratamento hemodialítico. Esta categoria foi presente apenas
entre o discurso dos profissionais de saúde. De modo que, os discursos sobre as inovações e
desenvolvimentos alcançados pela técnica de terapia renal substitutiva foram ressaltados.
A construção de avaliações e posicionamentos sobre o tratamento entre esses profissionais se
guiam pela reflexão dessas evoluções, de forma que, a equipe de saúde busca em suas
memórias contextos de maior risco e menor eficácia do tratamento, com intuito de ressaltar o
sentimento de segurança e de melhores condições de trabalho no formato atual do tratamento.
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Durante as entrevistas os profissionais de saúde frequentemente lançaram mão de um evento
muito divulgado no estado de Pernambuco (a “tragédia de Caruaru”) como ponto de marcação
para as percepções de evolução no tratamento hemodialítico, veja: “Assim, não foi da minha
época, mas o pessoal fala que hoje está muito bom. Que antes era aqueles tanques com água
que contaminava tudo. Até que teve a tragédia de Caruaru e mudou muito (PR02)”.
A categoria temática transformações e práticas traz reflexões sobre a importância do
aprendizado prático no dia-a-dia do tratamento, as descrições das práticas de tratamento
domésticas e hospitalares, as ações transgressoras e o relato das mudanças sofridas na vida
das pessoas a partir do contato com a hemodiálise. Foram presentes nesta categoria temas
sobre: importância da experiência; práticas de tratamento doméstico; práticas de tratamento
hospitalares; transgressões e mudanças.
A valorização da experiência cotidiana é tão forte, dentro da sala de hemodiálise, que
costumeiramente, os profissionais passam a indicar aos pacientes que aprendam com os seus
pares e no dia-a-dia do tratamento. Como exemplificado no seguinte trecho: “Que ele faça
amizade também com o colega do lado, porque passar quatro horas calado é ruim. Eu ia dizer
um pouco disso e eu sempre deixo o paciente ir conhecendo. Porque não adianta o que eu
fale, eu acho que a vivência é sempre maior.” (PR08).
A categoria posicionamentos mostra avaliações positivas e negativas sobre as características
que os participantes da pesquisa atribuem ao tratamento. Nesse sentido, as quatro primeiras
características (ausência de trabalho, risco, doença e ponte com a morte) fazem referência a
conteúdos desfavoráveis e as duas últimas (cura, vida – prolongador de vida) favoráveis ao
tratamento.
Nesse contexto, os sentidos atribuídos à hemodiálise parecem carregar muitos componentes
afetivos que envolvem a vida e a morte. Por um lado, o tratamento é uma das únicas
alternativas para se manter vivo, de forma contraditória no entanto, esse mesmo tratamento
traz a constante exposição a riscos, complicações e doenças mantendo a iminência de morte
ativa no pensamento dessas pessoas.
A quinta categoria - O doente renal crônico – congrega as características atribuídas ao sujeito
que vivencia o tratamento hemodialítico. Essa categoria se constitui por dois tipos de
características: as físicas e as psicológicas. Assim, as comorbidades atreladas ao tratamento e
as alterações na coloração da pele das pessoas com insuficiência renal crônica são comumente
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ressaltadas como fatores marcantes para a objetivação destes sujeitos enquanto tal. Ao mesmo
tempo, considerações sobre os possíveis sofrimentos, resiliência necessária ao enfrentamento
da doença, obediência e autonomia são atributos destacados pelos participantes.
Sentimentos é a sexta categoria e, como o termo indica, faz referência aos afetos suscitados
pela hemodiálise nos pacientes e profissionais de saúde investigados. Os principais afetos
destacados foram: preconceito, medo, insegurança frente ao desconhecido, o choque do
impacto pelo diagnóstico. É relevante nessa categoria as dificuldades e estratégias frente ao
novo, de modo que tanto nos discursos dos profissionais, quanto dos pacientes, o tratamento
hemodialítico se fez presente como um evento sem prévias referências.
A sétima e ultima categoria, interações, houve pouco destaque entre os pacientes, de modo
que apenas seis dos onze participantes deste grupo fizeram referência às interações. Já entre
os profissionais de saúde este tema foi presente no discurso de todos os entrevistados. De
forma geral, as interações apresentadas pelos participantes estavam mediadas pelas dúvidas,
inseguranças e desenvolvimento dos procedimentos hospitalares. Na descrição das interações,
também foi destacada a proximidade entre os relacionamentos no contexto de hemodiálise, se
assemelhando a vivências familiares. A frequência dos pacientes ao hospital e sua prolongada
permanência pode potencializar o estreitamento das relações neste ambiente.
Observa-se na figura 1 que, com exceção da classe desenvolvimento (presente apenas entre
profissionais de saúde), todas as demais foram compartilhadas de forma consistente tanto pelo
grupo de profissionais de saúde quanto de pacientes. Embora não tenha havido variações
muito expressivas entre os grupos, considerando o compartilhamento nas classes, foi possível
observar algumas variações de posicionamentos mais consistentes após o detalhamento dos
dados.
O grupo de pacientes fez referências a sentimentos, práticas de tratamento doméstico, às
mudanças e às ações transgressoras ao se posicionar sobre a hemodiálise, de modo que as
representações sociais e crenças sobre saúde, os valores e as condições socioeconômicas dos
doentes interferem no desafio à adaptação do paciente a este tratamento, a ponto de
concentrarem a hemodiálise principalmente a partir de suas atuações sobre ela.
Entre o grupo de profissionais houve o predomínio de conteúdos guiados por um discurso
especializado, que buscou tanto delinear os conceitos e procedimentos sobre o tratamento,
como atribuir destaque para os conhecimentos técnicos e as diretrizes de ações em saúde
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propostas pelos SUS, favorecendo uma avaliação positiva das atividades dos profissionais de
saúde neste setor e reafirmando suas pertenças identitárias (TAJFEL, 1982; 1983).

Considerações finais
Percebemos que os conteúdos das representações sociais sobre hemodiálise, entre esse
público, envolvem um amplo campo de significados, em que são articulados os esforços
desses sujeitos em explicar o tratamento, em falar das evoluções técnicas, em relatar suas
práticas, atitudes e sentimentos, assim como suas percepções nas construções de estereótipos
da categoria de doente renal crônico e as interações no contexto de terapia renal substitutiva.
Os conceitos sobre hemodiálise, de modo geral, se centram em um tratamento objetivado na
máquina de hemodiálise exercendo a substituição do rim a partir das funções de limpeza do
sangue, ao mesmo tempo em que as limitações da máquina, nessa atividade de substituição do
órgão, são negligenciadas e colocadas em segundo plano. Os esforços para concretizar o
tratamento em partes dele, como em uma de suas etapas, podem ser compreendidos como
uma simplificação do fenômeno, a partir do processo de objetivação do tratamento, para que
esta realidade seja mais facilmente apropriada (MOSCOVICI, 2012/1961). Porém essa
postura também implica procedimentos que estão fixados em um espaço específico permeado
por regras e funções sociais próprias, ou seja, a vinculação do tratamento hemodialítico ao
hospital distancia o paciente e suas atividades domésticas do cotidiano do tratamento, como se
estes espaços não servissem de contexto para atividades e procedimentos de saúde.
Além disso, as variações e tensões entre as representações dos diferentes grupos sobre
hemodiálise, em um serviço de terapia renal substitutiva, de certo modo parecem refletir os
diferentes lugares que pacientes e equipe de saúde ocupam. A lógica identitária permite a
diferenciação dos grupos, reforçando as variações nos posicionamentos grupais. De modo que
a categoria de pertencimento desses sujeitos vai favorecer a seleção das informações sobre o
objeto e ao mesmo tempo será reforçada pelos conteúdos selecionados (TAJFEL, 1982;
1983).
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EDUCAÇÃO NO TRABALHO EM SAÚDE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

OGATA, Márcia Niituma - UFSCAR
OLIVEIRA, Denize Cristina - UERJ

Resumo
Com o objetivo de contribuir para a reorientação do modelo assistencial a Estratégia de Saúde
da Família deve provocar uma transformação interna do sistema de saúde, com vistas à
reorganização das ações e serviços, tomando como foco a família no seu espaço físico e
social. Percebe-se a necessidade de mudança na lógica de formação e capacitação dos
profissionais e o Ministério da Saúde defini a Política Nacional de Educação Permanente
como ferramenta que através de seu caráter horizontal e da busca por reflexões das práticas
cotidianas, objetiva o envolvimento entre a equipe, a organização e o planejamento de ações e
o compromisso profissional com a comunidade e com os cuidados prestados, qualificando a
atenção à saúde. A dimensão educativa do enfermeiro é reforçada, responsabilizando-o,
especificamente pela educação permanente da equipe de enfermagem e agentes comunitários
de saúde. Para compreender como se desencadeia esse processo torna-se relevante analisar
as representações sociais de educação que permeiam as práticas educativas e que refletem nas
concepções desses profissionais propiciando transformações ou permanências no cuidado à
saúde das famílias.

Introdução
A Atenção Primária em Saúde (APS) é considerada a coordenadora e ordenadora do cuidado
à saúde integral e centrado no usuário, fazendo um contraponto ao modelo fragmentado,
centrado na doença e voltado à superespecialização. Um dos pontos fundamentais para que a
APS possa exercer esse papel centra-se na necessidade de mudança na lógica de formação e
capacitação dos profissionais e o Ministério da Saúde definiu a Educação Permanente em
Saúde (EPS) como ferramenta da educação no trabalho que através de seu caráter horizontal e
da busca por reflexões das práticas cotidianas, objetiva o envolvimento entre a equipe, a
organização e o planejamento de ações e o compromisso profissional com a comunidade e
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com os cuidados prestados, qualificando a atenção à saúde. A dimensão educativa do
enfermeiro é reforçada, responsabilizando-o, especificamente pela educação permanente da
equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A Teoria Geral das Representações
Sociais (TRS) consiste num potente referencial para analisar como essa nova perspectiva de
educação no trabalho permeiam as práticas dos enfermeiros na APS considerando como um
desafio o romper com paradigmas instituídos e incorporar novos conceitos e práticas acerca
dos processos educativos.

Objetivos
Analisar as representações sociais de educação no trabalho de enfermeiros da APS.

Metodologia
Trata-se de pesquisa qualitativa que realizou entrevistas semi-estruturadas com 62
enfermeiros de 6 municípios da Região Coração do Departamento Regional de Saúde III da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Os conteúdos que constituíram o corpus de
análise formado por 39 entrevistas das Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades
Básicas de Saúde (UBS) com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e por 23 entrevistas das
Unidades Básicas de Saúde foram sistematizados pelo software ALCESTE 4.10, e analisados
à luz dos referenciais da EPS, Processo de Trabalho (PT) e TRS.

Resultados
O software classificou 927 UCE, que representam 71% de aproveitamento do material
submetido à análise que foram agrupadas em um total de cinco classes lexicais. Essas classes
foram divididas em dois grandes blocos temáticos de acordo com seus significados, ocorrendo
duas novas divisões em um dos blocos e serão apresentadas as discussões de três classes (1, 2
e 5) que compõem o bloco temático: Educação no trabalho e as práticas educativas. A Classe
1 – Enfermeiras frente as práticas educativas refere-se ao posicionamento desses
profissionais quanto as diferentes influencias que as práticas educativas exercem na equipe de
saúde, que dependem do nível de formação, precisa de conhecimento prévio e cujos sistemas
explicativos são diferentes para quando se tem semelhanças esses níveis. Referem que as
atitudes frente as práticas da educação no trabalho diferem de acordo com o nível de formação
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e categoria profissional. Na classe 2: EPS – conceitos, finalidades e atitudes, observa-se a
intenção da busca do conceito normativo e como o retraduzem para as práticas. A EPS
transita entre uma ferramenta para mudança nos processos de trabalho em saúde e como ação
contínua na busca de conhecimento, como continuidade das atividades de capacitação,
constante atualização, transmissão ou troca de informações, aproximando-o mais do conceito
de educação continuada. A Classe 5: O papel do enfermeiro nas práticas educativas: entre o
ideal e o real retratando uma idealização dessas práticas, que permeiam conteúdos que se
aproximam mais do que se pensa que deva ser, em contraponto com o que realmente
conseguem realizar. Observa-se que os aspectos representacionais da EPS na educação no
trabalho na saúde não traduzem o conhecimento científico teórico, o que nos remete a uma
das relações apontadas por Oliveira15 para a utilização da TRS: as relações entre o senso
comum e o saber técnico- profissional no cotidiano dos serviços de saúde.

Considerações finais
A análise das Classes apresentadas sustentam a possibilidade da existência de um outro
campo de constituição das RS, que incorpora e transforma o conhecimento científico, a partir
de um processo de ancoragem do senso comum, que se constrói a partir da construção
histórica de vida dos trabalhadores da saúde. Esse campo possibilita que o conhecimento
construído e que pode ser acessado para resolução de problemas tenham maior possibilidade
de adequação aos contextos cotidianos do trabalho em saúde.
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MEDO, PRECONCEITO E AMOR NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
HIV/AIDS E NO CUIDADO DAS PESSOA, SEGUNDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DE CUIABÁ9 10
PECORA, Ana Rafaela – UFMT
MAGALHÃES, Fernanda Candido – UFMT
ROMERO, Aleth da Graça Amorim – UFMT (PIBIC/CNPq)

Agência Financiadora: FAPEMAT/CNPq

Resumo
O estudo aqui apresentado se refere a parte dos resultados de uma investigação, desenvolvida
em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, Brasil, que se agasalha em uma pesquisa
multicêntrica nacional. O recorte visa identificar, descrever o conteúdo, e analisar as
representações sociais de HIV/AIDS e de cuidado das pessoas, segundo profissionais de
saúde inseridos nos serviços ligados ao Programa DST/AIDS, do Ministério da Saúde, na
capital mato-grossense. Sendo as representações sociais consideradas como guia para as
ações, conforme salienta Jodelet (2001), conhecê-las, a partir dos objetos HIV/AIDS e
cuidado da pessoa com HIV/AIDS, auxiliará na compreensão do universo representacional
que serve de orientação para as práticas cotidianas dos profissionais de saúde da capital
cuiabana. O referencial teórico adotado no presente estudo, assim, é a Teoria das
Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici em 1961, as contribuições de Jodelet,
e sua Abordagem Estrutural, conforme proposição de Jean-Claude Abric. A amostra do
estudo contou com a participação de 72 sujeitos, profissionais de oito instituições de saúde
pública que trabalham com clientes portadores de HIV/AIDS em Cuiabá. A coleta de dados,
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para o recorte aqui apresentado, foi feita por meio de evocações de palavras a partir dos
termos indutores: HIV/AIDS e Cuidar da pessoa com HIV/AIDS. Os dados foram processados
pelo software EVOC (versão 2003), e a preparação do corpus de análise e sua padronização,
realizada pela coordenação nacional do Projeto. Os resultados permitem considerar que a
representação de HIV/AIDS é revestida de um caráter eminentemente negativo e o seu
significado construído em torno do medo (palavra presente no Núcleo Central) e ameaça que
ela representa desde a sua descoberta na década de 1980, necessitando ser prevenida e/ou
cuidada. Os termos: preconceito e tratamento, localizados na zona mais próxima ao núcleo
(na sua Primeira Periferia), permite a consideração de que as representações dos profissionais
são mediadas por preconceito, quer explicito ou velado. Quanto às representações de cuidado
da pessoa com HIV/AIDS, foi possível perceber que os profissionais de saúde de Cuiabá
compartilham de uma representação positiva em relação ao cuidado da pessoa com
HIV/AIDS, no Núcleo Central da representação as palavras amor e cuidado são salientadas.
Esse cuidado, aliás, é representado pelos profissionais de Cuiabá com forte componente
afetivo positivo e não apenas como ato técnico. As “práticas de distanciamento”, assim,
verificadas na década de 80, quando a AIDS passou a ser considerada como epidemia, são
contemporaneamente alteradas para a consideração de uma prática acolhedora e afetiva,
explicitando reconstruções e transformações havidas nas representações e práticas, neste
terreno.
Palavras-chave: Representações sociais; HIV/AIDS; Cuidado da pessoa com HIV/AIDS;
Profissionais de Saúde.

Considerações iniciais
Aqui será apresentado parte dos resultados de uma investigação, desenvolvida em Cuiabá,
capital do Estado de Mato Grosso, Brasil, que se agasalha em uma pesquisa multicêntrica
nacional denominada As Transformações do Cuidado de Saúde e Enfermagem em Tempos de
Aids: Representações Sociais e Memórias de Enfermeiros e Profissionais de Saúde no Brasil.
O recorte visa identificar, descrever o conteúdo, e analisar as representações sociais de
HIV/AIDS e de cuidado da pessoa com HIV/AIDS, segundo profissionais de saúde inseridos
nos serviços ligados ao Programa DST/AIDS, do Ministério da Saúde, na capital matogrossense.
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As discussões sobre cuidado e saúde, se fazem importantes e necessárias, na medida em que
as políticas de saúde, assim como as considerações teóricas sobre o tema, apontam para uma
reflexão urgente das atividades laborais dos profissionais de saúde, com vistas a uma
aproximação satisfatória entre as dimensões técnicas e afetivas do ato de cuidar.
A teoria das representações sociais, proposta por Serge Moscovici e as contribuições de
Denize Jodelet, é o referencial teórico e metodológico do estudo, assim como a sua
abordagem complementar, proposta por Jean-Claude Abric, denominada de abordagem
estrutural ou teoria do núcleo central (ABRIC, 1994/2006; SÁ, 1996).
Como forma de saber socialmente construída, as representações sociais são compreendidas
como produto e processo decorrentes das trocas sociais, o que lhes atribui um caráter
dinâmico, móvel e circulante, em interação constante entre condutas e comportamentos da
vida cotidiana (Moscovici, 1978; Jodelet, 2001).
A AIDS é um fenômeno preeminentemente moderno, do final do século XX. Os primeiros
casos surgem no final da década de 1970 e com eles emergiram também uma série de
analogias com outras pestes. As representações sociais da AIDS, nesse contexto, foram sendo
construídas, partilhadas e modificadas concomitantemente ao surgimento do conhecimento
biomédico e epidemiológico da doença (Thiengo, Oliveira, Rodrigues, 2005), a ponto de
Jodelet (2001) considerar que a AIDS é uma enfermidade que tem as histórias médica e social
em desenvolvimento conjunto, sendo, assim, prestantes ao estudo das representações sociais.
Sendo as representações sociais consideradas como guia para as ações, conforme salienta
Jodelet (2001), conhecê-las, a partir dos objetos HIV/AIDS e cuidado da pessoa com
HIV/AIDS, auxiliará na compreensão do universo representacional que serve de orientação
para as práticas cotidianas dos profissionais de saúde da capital cuiabana.

Percurso metodológico
O estudo em questão, tendo a participação de seres humanos, foi devidamente avaliado e
aprovado pelo Comitê e Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Muller, obtendo
aprovação em 13 de abril de 2011, com o seguinte protocolo: 977/CEP – HUJM/2010.
A pesquisa contou com a colaboração de 72 sujeitos, distribuídos pelas seguintes categorias
profissionais: enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem (31,94%), médicos (20,84%),
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assistentes sociais (15,28%), farmacêuticos (8,33%), psicólogos (6,94%), nutricionistas
(4,17%), e 5,56% representam outras profissões.
Esses são atuantes em instituições de saúde que oferecem atendimento às demandas de
HIV/AIDS no município de Cuiabá, tendo sido, ao todo, percorrida oito instituições de saúde
pública, a saber: um Serviço de Assistência Especializada (SAE Municipal de Cuiabá), um
Centro de Referência em Média e Alta Complexidade (CERMAC-MT), um Ambulatório de
Infectologia do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM), e cinco Centros de Testagem e
aconselhamento, localizados em Policlínicas da cidade.
A coleta de dados foi realizada por evocações de palavras aos termos indutores: HIV/AIDS e
Cuidar da pessoa com HIV/AIDS, e o processamento do corpus de palavras feito pelo
software EVOC (versão 2003).

Resultados e Discussões
Faremos a apresentação dos resultados em duas partes. Na primeira apresentaremos a
estrutura e o conteúdo relativos à representação social de HIV/AIDS, e na segunda, os dados
do objeto cuidar da pessoa com HIV/AIDS. A Figura1, na sequência, apresenta os quadrantes
obtidos pelo processamento do corpus de palavras no software EVOC, para o mote indutor
HIV/AIDS.
F OME
F OME
OME 2,9
OME 2,9
NÚCLEO CENTRAL
PRIMEIRA PERIFERIA
Medo
16 2,375 Preconceito
27 3,111
15 2,200 Prevenção
12 3,000
10 Doença
Tratamento
16 3,125
ZONA DE CONTRASTE
SEGUNDA PERIFERIA
Adesão-tratamento 9 2, 667 Esperança
7 3,714
Ajuda
7 2,714 Isolamento-pessoal 5 3,600
Compromisso
5 2,600 Medicamento
9 3,556
6 2,500 Tristeza
8 3,125
10 Cuidado
Morte
8 2,000
Sofrimento
8 2,125
Transmissão
7 1,714
Figura 1. Elementos estruturais das representações sociais do HIV/AIDS (N=72). Profissionais de saúde
F

pública de Cuiabá-MT. 2012

No quadrante denominado núcleo central, cujas funções são a de organizar e dar significado a
representação (Abric, 2005), são destacados os termos medo e doença, o que evidencia o seu
caráter negativo e temeroso da representação social de HIV/AIDS, ainda que para
profissionais que lidam com a síndrome em seu cotidiano.
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Na periferia mais importante, portanto mais próxima ao núcleo, chamada de primeira
periferia (Abric, 2005), o destaque é dos vocábulos: preconceito, prevenção e tratamento. O
termo preconceito, aliás, foi a palavra mais evocada, com um compartilhamento de 37,5%
entre os participantes, superando, até mesmo, as palavras presentes no sistema nuclear. Este
dado indica que a representação dos profissionais de saúde é também mediada pelo
preconceito, e que mesmo com o advento do discurso científico explicitado pelo tratamento, a
doença e o vírus são permeados por significados relacionados à construção da história social
da AIDS, quer este seja explicito ou velado, como nos coloca Jodelet (2001, p.18), em que a
AIDS “é a primeira doença cujas histórias médica e social se desenvolveram juntas”.
Na zona de contraste encontramos elementos que, de alguma forma, reforçam o núcleo
central. É o caso, mais específicos, dos termos ajuda, morte, sofrimento e transmissão.
Contudo, segundo Abric (2005), neste mesmo quadrante poderíamos nos deparar com um
subgrupo portador de uma representação social diferente. Mesmo sem uma contradição
explícita, as palavras adesão ao tratamento, compromisso e cuidado, explicitam a importância
dada pelo subgrupo na assistência em saúde, demonstrando, mais uma vez, o encontro em
entre os discursos sociais e históricos construídos sobre a doença.
As palavras presentes na segunda periferia, apesar de pouco compartilhadas pelo grupo,
ensejando mais opiniões do que representações, explicita elementos que convergem ao
sentido elaborado pelo grupo. As palavras parecem se conectar ao cotidiano das pessoas que
vivem com HIV/AIDS, sendo o isolamento e a tristeza processos frequentes na descoberta da
doença, o medicamento, por sua vez, a esperança como motivador de vida.
Passaremos agora aos resultados relativos ao mote indutor Cuidar da pessoa com
HIV/AIDS, expressos pela Figura 2, seguinte.
F OME
OME 2,9
NÚCLEO CENTRAL
Amor
25 2,640
17 2,529
16 Cuidado
F

F OME
OME 2,9
PRIMEIRA PERIFERIA

ZONA DE CONTRASTE
SEGUNDA PERIFERIA
Educação-saúde 15 2,267 Tratamento
15 4,000
Atenção
15 1,933 Capacitação-profissional 10 3,000
14 2,357 Adesão-tratamento
09 3,111
16 Apoiar
Respeito
12 2,583
Acolhimento
11 2,279
Figura 2. Elementos estruturais das representações sociais do Cuidado da pessoa com HIV/AIDS (N=72).
Profissionais de saúde pública de Cuiabá-MT. 2012
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Os elementos evocados e explicitados pelos profissionais de saúde em todos os quadrantes
apontam para uma dimensão positiva da representação social de cuidado, de maneira geral.
No núcleo central, os termos cuidado e amor evidenciam o caráter positivo e afetivo da
atuação profissional que representam. São estes termos que atribuem sentido e organizam a
representação para o grupo em questão, de maneira que a postura de acolhimento afetivo está
para além da técnica e conhecimento científico (Oliveira, 2010).
Ao analisar a zona de contraste e a segunda periferia, observa-se que os elementos
pertencentes a estes quadrantes reforçam o significado dado à representação do cuidado da
pessoa com HIV/AIDS para os profissionais de saúde da capital mato-grossense. Os termos
explicitados nestes quadrantes destacam o entrelaçamento do conhecimento técnico de
assistência à pessoa com HIV/AIDS, da importância de se investir no conhecimento como
estratégia preparatória para a atuação profissional – educação-saúde e capacitação
profissional –; em interface com a assistência prestada, revestida de afetividade e valorização
humana ao usuário do serviço.

Considerações Finais
Conforme aponta Jodelet (2001), a história social e médica da AIDS cresceram em
desenvolvimento conjunto desde o surgimento da doença, de maneira que tais transformações
continuam a acontecer e são explicitadas nos resultados encontrados para os dois motes da
pesquisa.
Contudo, a representação social de HIV/AIDS é ainda revestida por metáforas ligadas ao
medo, doença e preconceito, termos que dão sentido e organizam a representação, mesmo em
detrimento ao conhecimento científico já existente sobre a doença, formas de contaminação e
tratamento, evidenciando a AIDS como doença alarmante e que ameaça a toda sociedade.
Neste sentido, o discurso médico assistencial é evidenciado como estratégia para o cuidado
com a doença e mais ainda, a necessidade de uma relação de cuidado permeada por
acolhimento afetivo por parte dos profissionais atuantes na área (Boff,1999; Oliveira, 2010)
em face do sofrimento que a mesma acarreta as pessoas que convivem com a doença.
Esse cuidado, aliás, é representado pelos profissionais de Cuiabá com forte componente
afetivo positivo e não apenas como ato técnico. As “práticas de distanciamento”, assim,
verificadas na década de 80, quando a AIDS passou a ser considerada como epidemia, são
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contemporaneamente alteradas para a consideração de uma prática acolhedora e afetiva,
explicitando reconstruções e transformações havidas nas representações e práticas, neste
terreno.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE PACIENTES ESPECIAIS CONSTRUIDAS
POR ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

RAGON, Claudia de S. Thiago - IESC-UFRJ
TURA, Luiz Fernando Rangel - IESC-UFRJ

Resumo
Objetiva-se apreender e analisar e as representações sociais que alunos dos primeiros períodos
de graduação de odontologia de uma universidade privada do RJ, no período de 2011 a 2013,
constroem a respeito de pacientes especiais, antes de cursarem a disciplina de atendimento a
pacientes especiais. Para isso desenvolveu-se um estudo fundamentado na teoria das
representações sociais (TRS), utilizando a abordagem estrutural, para identificar os sistemas
central e periférico das representações, e comparar como elas vêm orientando as práticas e
atitudes desses alunos em relação ao objeto. Utilizou-se um questionário iniciado com um
teste de evocação de palavras com o termo “paciente especiais”, seguido de questões abertas e
fechadas visando a identificação sociodemográfica dos sujeitos, nível de informação sobre
pacientes especiais e explorar normas, valores, crenças, fontes de informação e práticas dos
sujeitos em relação ao objeto.O insrumento foi aplicado aos 232 alunos (N=393) do 1º e 2º
períodos que estavam presentes e concordaram em respondê-lo. O material do teste de
evocação foi analisado segundo as frequências e as ordens de evocação, e análise de
similitude; as perguntas fechadas por análise de proporções e as abertas por análise de
conteúdo temática. Os resultados mostraram que atenção, cuidado dificuldade, doença e
paciência compõem o núcleo central da representação e aids, dor, trabalhosos e triste
constituem o sistema periférico. Estes dados apontam para a influência de crenças e
significantes histórica e socialmente construídos nas representações elaboradas sujeitos
baseados em preconceitos que dificultam o processo de inclusão desses indivíduos e que
podem estar se refletindo nas suas atitudes e comportamentos em relação a esse grupo.
Palavras Chave: Pacientes especiais; odontologia; representações sociais.

Introdução
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As dificuldades dos profissionais da área da saúde em lidar com os pacientes especiais
refletem a relação da sociedade, da qual fazem parte, com este grupo e são fruto do legado
histórico e da falta de informação, que permeiam essa relação gerando preconceito e
despreparo (CARVALHO e ARAÚJO, 2004).
A magnitude das necessidades de tratamento odontológico nas populações adultas e de idosos
muitas vezes associada a doenças crônicas e sistêmicas, como diabetes, tuberculose, aids e
outras que podem apresentar manifestações bucais, foram demonstradas no último
levantamento epidemiológico em saúde bucal realizado no Brasil (ALMEIDA et al., 2006;
SOARES et al., 2005). Além disso, correlações entre saúde geral deficiente e saúde oral
precária têm sido relatadas na literatura, bem como entre deficiências mentais e saúde oral
deficiente, havendo evidências de que a deficiência seja uma barreira para o tratamento
odontológico

adequado

(HALBERG,

STRANDMARK,

LINGBERG,

2004;

DAO,

ZWETCHKENBAUM, INGLEHART, 2005).
A implantação em 2004 de uma Política Nacional de Saúde Bucal, “Brasil Sorridente”,
apresentada pelo Ministério da Saúde através do documento “Diretrizes Nacionais da Política
Nacional de Saúde Bucal”, estabeleceu um eixo político básico de proposição para a
reorientação das concepções e práticas no campo da saúde bucal, capazes de propiciar um
novo processo de trabalho tendo como meta à produção do cuidado (RONCALLI, 2006).
Nesse contexto propõe-se a reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de
atenção especialmente por meio da estratégia da saúde da família e ampliação e qualificação
da atenção especializada, através principalmente da implantação de centros de especialidades
odontológicas preparados para oferecer à população, no mínimo, os serviços de diagnóstico
bucal (com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca), periodontia especializada,
cirurgia oral menor, endodontia e atendimento a portadores de necessidades especiais
(BRASIL, 2004; 2006). Dessa forma são contempladas, as pessoas com necessidades
especiais com uma política pública de saúde bucal, representando uma grande vitória no
histórico de lutas desse grupo. Apesar de todos esses esforços, a participação da odontologia
nesse contexto ainda não é efetiva, havendo grande dificuldade dessa parcela da população
em obter tratamento odontológico especializado e de qualidade

apesar da magnitude e

extensão dos problemas, apresentados e relatados na literatura disponível.
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Alguns fatores como a formação de base tecnicista que privilegia o enfoque da superespecialização e raízes históricas da profissão baseadas em conceitos ultrapassados de saúde
bucal desvinculada da saúde geral, podem dar suporte a dificuldade de vivência
interdisciplinar para a odontologia (SHINKAI e CURY, 2000). Além disso, fatores como falta
de experiência clínica, falta de formação e de recursos técnicos adequados (FENTON, 2003;
WOLFF et al, 2004; WALDMAN, 2005), estereótipos, preconceitos e crenças (KAYE et al,
2005), necessidades de tratamento subestimadas (HENNENQUIM et al, 2000), mais idade e
maior tempo de atividade profissional (GILL et al, 2000; TORRES, 2009), recursos técnicos
inadequados, tempo maior de consulta e capacidade econômica dos pacientes (MERRY e
EDWARDS, 2002; DAO et al, 2005; TORRES, 2009), falta de experiências práticas
educacionais com deficientes na graduação (CASAMASSINO e SEALE, 2003; WEIL E
INGLEHART, 2010), qualidade questionável da educação para tratamento de pacientes
especiais (WEIL E INGLEHART, 2010) têm sido associados na literatura a atitudes negativas
e disposição para o atendimento em relação a portadores de necessidade especiais.
Nessa perspectiva, numa abordagem psicossociológica, conhecer as construções de sentidos e
significados a partir de uma rede de significantes que inclui atitudes, práticas, conhecimentos,
crenças, e valores explicitados por alunos de graduação em odontologia sobre deficiência, e a
influência desses sentidos na sua formação profissional como um todo e, especialmente em
relação aos portadores de necessidades especiais, tornam-se pertinentes para o
aprofundamento dessas questões.

Referencial Teórico- A Teoria das Representações Sociais
Segundo Wagner e Heyes ( 2011), uma representação social não é uma descrição no sentido
de uma proposição que possa ser verdadeira ou falsa. Ao contrário, pode ser entendida como
uma elaboração de idéias ou fatos que possuem verdade fidedigna. Devido a seu caráter
simbólico, as representações sociais se encontram entre o indivíduo e o mundo social e dotam
os objetos e os fatos de um significado social único. Dessa forma, convertem fatos brutos em
objetos sociais que povoam o espaço de vida dos grupos.
Toda representação é construída na relação do sujeito com o objeto representado, sendo, pois
impossível compreendê-la como um processo cognitivo individual, já que é produzida no
intercâmbio das relações e comunicações sociais. Como diz Jodelet, é uma forma de
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conhecimento, socialmente elaborado e partilhado tendo uma intenção prática e concorrendo
à construção de uma realidade comum a um conjunto social (2001, p.8).
Nessa construção de sentidos são levados em conta, normas, valores, crenças, questões
culturais, condição social, experiências, ideologias; e as significações resultantes expressam
os indivíduos ou grupos que as forjam, construindo uma visão consensual da realidade para
esse grupo. O estudo das RS permite uma visão mais geral desse sistema de operações
mentais que ocorrem no pensamento social e que seguem as regras da vida cotidiana, guiando
a ação na maioria das vezes, segundo expectativas de consequências previsíveis.
Nessa perspectiva, a TRS pode contribuir para se conhecer formas de pensar e sentir, bem
como as tendências referentes à ação dos estudantes de odontologia, no que tange ao
atendimento inclusivo de pacientes com deficiência.
Foi utilizada neste trabalho a abordagem estrutural, inaugurada por Jean- Claude Abric, por se
considerar a importância da organização interna das representações para compreender-se sua
dinâmica e por ser um instrumento importante, na busca de respostas para os processos
envolvidos na mudança de atitudes, que nos interessa em particular, visando diminuir
resistências por parte dos CD ao atendimento de pacientes especiais.
Nessa abordagem três idéias devem ser consideradas: de que as RS constituem conjuntos
sóciocognitivos organizados e estruturados; que essa estrutura específica é constituída de dois
subsistemas: um central e outro periférico; que o conhecimento simples do conteúdo de uma
representação não é suficiente para defini-la, sendo necessário identificar os elementos
centrais que a organizam e lhe dão significado (ABRIC, 2003). Esta abordagem compreende a
representação como um sistema sociocognitivo que é ao mesmo tempo rígido e flexível,
estável e mutável, composto em sua estrutura por elementos hierarquizados e organizados em
dois sistemas complementares com diferentes funções – o sistema central e o sistema
periférico.
A abordagem estrutural tem se mostrado, desde a sua introdução no campo das representações
sociais, bastante pertinente na análise científica das mentalidades e das práticas sociais, sendo
o jogo e a interação entre sistema central e sistema periférico elementos fundamentais na
atualização, evolução e transformação das representações .

Material e métodos
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O presente estudo está direcionado ao universo de alunos dos 1º, 2º períodos, que estudam
numa Universidade privada do Rio de Janeiro, e que ainda não tiveram contato com pacientes
especiais, o que ocorre no 7º período na disciplina de clínica de pacientes especiais. O estudo
teve duração de agosto de 2011 a agosto de 2013.
A fim de apreender as representações sociais dessa população em relação ao paciente portador
de necessidades especiais, em uma primeira etapa, utilizamos como instrumento de coleta de
dados um questionário iniciado com um teste de associação de palavras com o termo indutor
“paciente especiais”, seguido de questões abertas e fechadas, objetivando a identificação
sociodemográfica dos sujeitos, nível de informação sobre pacientes especiais e questões
visando explorar normas, valores, crenças, fontes de informação e práticas dos sujeitos em
relação ao objeto em estudo. Para a análise dos dados foi usada a aplicação do duplo critério
de prototipicidade- frequência e ordem de evocação (VERGÈS, 1992). Essa técnica combina
a frequência de emissão de palavras, e ou expressões com a ordem em que estas são evocadas.
A combinação desses dois critérios, a partir da interseção da média de frequência de evocação
com a média das respectivas ordens médias de evocação possibilita - através da associação da
dimensão coletiva (frequência) e individual (ordem média de evocação) - o levantamento dos
elementos que mais provavelmente pertencem ao núcleo central e periférico da representação
estudada (TURA et al., 2011).
Uma vez identificados os elementos constituintes da estrutura representacional, é preciso que
se analise como estão organizados, isto é, quais as conexões que existem, expondo o valor
simbólico desses elementos, na medida em que se explicitam as relações significativas entre
os conjuntos formados por eles. Essa tarefa foi realizada através da análise de similitude,
empregando-se o programa Dressing®.
As perguntas fechadas estão sendo analisadas por análise de proporções e as abertas pela
análise temática de conteúdo (BARDIN, 2003).
A partir dos resultados obtidos pretende-se discutir as várias dimensões envolvidas no
cuidado com esses indivíduos.

Resultados e discussão
Do universo de 393 alunos do 1ºe 2º períodos, 233 (59,2%) responderam ao questionário. Em
2011 do total de 138 alunos responderam 67 (48,5%), em 2012 do total de 131, 89(67,9%) e
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em 2013 do total de 124, 76 alunos responderam (61,3%) Nesse conjunto, 57%(n=142) eram
do sexo feminino, sendo a média de idade de 21 anos (DP=4,7).
A análise realizada com auxílio do Evoc 2000® permitiu encontrar para os alunos do 1º/2º
períodos a frequência média de evocações (Fm) igual a 30 e a média de ordem média (OME)
igual a 2,5 e a partir desses cálculos verificou-se que os elementos atenção, cuidado,
dificuldade doença e paciência têm atributos de componentes do núcleo central, e aids, dor,
trabalhosos e triste, do sistema periférico como pode ser visto no quadro 1.
Quadro 1
Distribuição dos elementos segundo freqüência e ordem média de evocação
Fm

>=
30

<30

OME < 2,5
Elementos
f
Atenção
34
Cuidado
23
Dificuldade
15
Doença
21

OME >= 2,5
ome
Elementos
f
2,342 Carinho
108
2,056 Dedicação
31
2,380 Respeito
40
2,098

Cadeirante
Criança
Deficiente
Déficit-mental
Diferente
Down
Necessidade
Síndrome

1,857
2.000
1,750
1,500
2,455
2,133
2,400
2,091

14
9
24
8
11
15
10
11

Aids
Dedicação
Dor
Aids
Dor
Trabalhosos
Triste

8
7
10
8
10
20
10

ome
2,778
2,613
3,100

3,000
3,143
2,800
2,875
2,800
2,500
3,400

Os elementos centrais geram sentidos e organizam conexões com os elementos periféricos (ABRIC,
2003), dessa forma é interessante constatar na análise de similitude (Figura 1) a alta conexidade do
elemento cuidado com a maioria dos elementos, e de doença com um número menor. De um lado
doença ligada a déficit mental e triste que por sua vez se ligam a dificuldade que se liga a dor, e do
outro a conexão de doença com down, aids e cadeirante apontando para uma visão estereotipada
baseada em crenças historicamente construídas a respeito dos portadores de necessidades especiais
como deficientes mentais e tristes, ancorando-se em exemplos de “anomalias” conhecidas como :
síndrome de Down, cadeirantes e AIDS elementos encontrados no sistema periférico e periferia
próxima (quadro 1). É interessante observar-se também o conflito dos sujeitos em relação à

possibilidade real enquanto profissionais, de atendimento aos pacientes especiais constatada
pela formação de um lado de um gráfico triangular com os elementos dedicação, carinho e
cuidado e do outro cuidado conectado a trabalhosos, dificuldade e dor. Esses dados apontam
para diferentes aspectos relacionados aos sentidos construídos pelos sujeitos em relação aos
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pacientes especiais. De um lado uma visão baseada na crença de que tratar desses indivíduos
gera muita dor e dificuldade e por outro o cuidado ligado ao carinho e dedicação, elementos
necessários para um bom atendimento a qualquer pessoa.
Figura 1
Árvore máxima de similitude

Considerações finais

A complexidade envolvida na decisão profissional para o atendimento odontológico a
pacientes especiais nos leva a algumas considerações sobre a formação do cirurgião-dentista.
Experiências educativas que propiciem uma reflexão sobre as várias dimensões envolvidas
com o cuidado em saúde, podem contribuir para formar profissionais com um olhar mais
atento, que permita ir além da formação técnica. Os resultados desse estudo apontam para a
importância de conhecer-se os fatores psicossociológicos envolvidos nessa decisão, através de
alicerces teóricos convincentes, e o papel da Universidade como reprodutora ou não de
conceitos, crenças e sentidos construídos socialmente e que se perpetuam nas interrelações
dificultando o processo de transformação do cuidado em saúde. Nesse sentido uma formação
integral que inclua a sensibilização e predisposição ao atendimento, conhecendo formas de
pensar e sentir, bem como as tendências referentes à ação dos estudantes de odontologia, no
que tange ao atendimento inclusivo de pacientes com deficiência pode contribuir no sentido
de alcançar-se uma formação que contemple as novas demandas da sociedade formando
profissionais mais qualificados no sentido de buscar-se a integralidade da atenção.
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O CRACK NA PARAÍBA:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE SAÚDE
SOBRE O CRACK NA PARAÍBA11

RÖHE, Daniel S. R. R. - Universidade Católica de Brasília

Resumo
No imaginário social, o usuário de crack tem sido representado de forma antagônica: ora
como algoz – destruidor de lares, responsável pelo aumento da violência urbana –, ora como
vítima das mazelas sociais. Tais representações têm importantes desdobramentos nas práticas
de cuidado prestadas a essa população. Este trabalho tem por objetivo o estudo das
Representações Sociais dos profissionais de saúde dos municípios da Paraíba. Para isso,
foram entrevistados 257 profissionais da área da saúde que participavam de curso de
capacitação no Centro Regional de Referência em Drogas da Paraíba. A análise de entrevistas
foi realizada por meio do software ALCESTE, que nos mostrou que os diversos profissionais
enxergam o problema como em evidente ascendência e que algumas ações não têm eficácia
real e até pioram a situação. Outras simplesmente precisam de modificações. Foi apontada a
necessidade de criação de novas ações, embora haja um sentimento de dúvida sobre o que
deve ser feito para lidar com a situação. O corpus discursivo foi distribuído em cinco classes
que revelaram a presença de três Representações Sociais: 1) A distância entre o que é
proposto nas políticas públicas e o que precisa ser feito; 2) A epidemia e o que se faz ou
poderia ser feito dela e; 3) Os fatores que levam o indivíduo a usar crack (e outras drogas). A
partir dos achados propomos a crítica à homogeneização no tratamento do usuário de drogas e
a necessidade de formação especializada para atender a essa clientela. Ressaltamos a
necessidade de mudança de posição não só dos profissionais de saúde como também por parte
da mídia, que muitas vezes coloca a droga como o grande mal da sociedade, sem considerar a
gama complexa que envolve o fenômeno.
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Introdução
Segundo recente estudo realizado pela FIOCRUZ no Brasil, aproximadamente 30% da
população na faixa dos 18 aos 24 anos usaram crack. Na faixa de 25 a 34 anos o percentual de
usuários é de cerca de 20%. Na faixa de 35 a 39, o percentual é de 12%, enquanto que, na
faixa de 40 anos ou mais o percentual não chega a 10%. A despeito das variações regionais e
locais, crianças e adolescentes não constituem a maioria das cenas em nenhum local
pesquisado (Bastos & Bertoni, 2013).
Pesquisas com profissionais de saúde revelam sua visão de que o uso de drogas é causa e
consequência de problemas sociais, como o desemprego, a desigualdade na distribuição de
renda e a violência doméstica. Questões como a falta de amor, a violência, a baixa autoestima, o interesse de participar de grupos, a necessidade de obtenção de renda e a própria
busca pelo prazer são causas comuns que levam o sujeito a se envolver com o uso e o tráfico
de drogas (Oliveira et al., 2010). Além desses fatores, questões de ordem social, familiar,
profissional, moral e de saúde favorecem a permanência no contexto do uso e venda de
drogas, e atingem sujeitos de todas as idades, gêneros e classes sociais (Oliveira, Paiva, &
Valente, 2006).
Estudos atuais apontam que o imaginário sobre o crack que circula na mídia envolve a ideia
de que a droga é como um ente com vida própria que tem por objetivo a destruição das
famílias e deve ser combatida com todos os esforços (Chagas & Seeger, 2013; Romanini &
Roso, 2012). Por outro lado, podemos perceber que esse tratamento em relação ao crack,
enquanto promotor de um cenário de delito e punição, é diferente da forma de lidar com o
problema que envolve o uso de álcool, tabaco e medicamentos, no qual o incentivo e a
tolerância prevalecem (Oliveira et al., 2006).
Há uma tendência equivocada que trata os usuários de forma homogênea, ou seja, são todos
considerados como pertencentes à mesma classe social e submetidos a um mesmo enfoque
(Oliveira et al., 2006; Duailibi, Ribeiro, & Laranjeira, 2008). No entanto, é preciso conhecer
cada indivíduo e sua relação com a droga, de forma a fornecer um serviço de atenção e saúde
próprio às suas necessidades e condições específicas (Oliveira, Paiva, & Valente, 2006).
O estudo das Representações Sociais pode favorecer o esclarecimento sobre o cenário de uso
do crack, já que elas se pautam em pronunciamentos semelhantes que revelam uma forma de
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pensar coletiva sobre um mesmo assunto. As respostas individuais que evidenciarão
representações sociais são reflexos das manifestações do grupo social no qual o sujeito
compartilha experiências e vivências da sua vida pessoal (Guareschi, 2000). Considerando o
contexto dos profissionais da área da saúde, podemos identificar as suas representações
sociais como condicionadas ao processo de capacitação e de experiências em campo. Dessa
forma, podemos considera-los capazes de apontar questões específicas de relevância para a
compreensão do problema (Oliveira et al., 2006).
As representações sociais são formas de conhecimento do mundo que são construídas a partir
do agrupamento de conjuntos de significados que permitem dar sentido a fatos novos ou
desconhecidos (Jodelet, 1986; Moscovici, 1978). Toda representação social corresponde à
expressão reiterada no discurso e também das trocas de teses entre grupos ou categorias de
indivíduos de interesses opostos, nas quais eles negociam themata, que são antinomias
oriundas do senso comum que assumiram importância maior no meio social e atraíram a
atenção da opinião pública. Assim, a criação de representações sociais se dá no encontro de
pessoas dispostas a falar, argumentar e discutir o cotidiano, por meio de uma relação dialética
que oscila entre a tensão e a integração de teses opostas (Moscovici & Vignaux, 1994).
Muitas são as formas de pensar do senso comum, mas nem todas se tornam themata, mas
apenas aquelas mais relevantes (Valsiner, 2012).
Este estudo tem como objetivo conhecer as representações sociais dos profissionais da
saúde da Paraíba. Nesse sentido, buscamos identificar como os profissionais enxergam a
presença do crack na capital, como eles avaliam as políticas previstas para a questão e quais
são os fatores que levam o sujeito a se tornar um usuário de crack.

Metodologia
Todos os procedimentos exigidos no que concerne à realização de pesquisa com seres
humanos foram efetuados e o projeto de pesquisa foi submetido e aceito por comitê de ética.
A pesquisa realizada consiste na análise de 257 entrevistas realizadas com profissionais da
saúde (59 psicólogos, 49 profissionais de serviço social, 28 médicos, 21 enfermeiros, nove
pedagogos, cinco técnicos em enfermagem, quatro com formação em direito, três em
educação física, dois com licenciatura plena em educação artística e diversas áreas com um
representante. São elas: administração, biblioteconomia, biologia, ciências econômicas,
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educação, farmácia, fonoaudiologia, geografia, licenciatura em biologia, licenciatura plena em
geografia, técnica em contabilidade e tecnologia em processamento de dados). Entre os
entrevistados há predominância do sexo feminino (209 mulheres ou 81%); 24 sujeitos
possuíam entre 18 e 25 anos (9%), 94 possuíam entre 26 a 35 anos (39%), 100 estavam na
faixa dos 36 aos 50 anos (39%), 36 tinham entre 51 e 66 anos (14%) e três não responderam
(1%), revelando que a maioria dos profissionais tinha mais de 35 anos de idade.
O questionário compunha-se de uma primeira parte que buscava levantar os dados pessoais
dos entrevistados e caracterizar o local de trabalho dos mesmos. Na segunda parte, o
participante identificava quais atividades ele desenvolvia relacionadas ao tema da droga, quais
os instrumentos de trabalhos, quais os impasses e desafios para desenvolver o trabalho entre
outras.
Na terceira parte do questionário havia perguntas cujas respostas fundamentaram a análise do
presente estudo. São elas: 1) Como vê a questão do uso de drogas no seu Município ou
cidade? 2) O que leva uma pessoa a usar crack? 3) O que deveria ser feito no enfrentamento
ao crack? 4) Qual a sua opinião sobre a política e a legislação brasileira sobre drogas?
Para a análise das entrevistas foi utilizado o software ALCESTE (Analyse Lexicale par
Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte), uma ferramenta produtora de indicadores de
representação social (Lima, 2008). O ALCESTE recorre à análise das ocorrências e das coocorrências das palavras nos enunciados que constituem o texto, sistematizando as
informações mais relevantes segundo o critério de qui-quadrado (χ²). A regularidade de um
vocabulário específico indica a existência de um “campo contextual” com um espaço
semântico específico (Nascimento & Menandro, 2006).
A partir da análise do relatório gerado pelo ALCESTE, fizemos a leitura das Unidades de
Contexto Elementar (UCE) de cada uma das classes do estudo, levantando a ideia principal
contida nelas e expondo-a no formato de um pequeno resumo. As UCE são trechos das
entrevistas localizadas no corpus do estudo que podem ser visualizadas em contextos criados
pelo ALCESTE (Nascimento & Menandro, 2006).
Após a identificação dos themata contidos nas UCE identificamos o seu arranjo para a
composição das representações sociais identificadas nesse estudo. Elas foram elaboradas com
base nos dados obtidos mediante uma abordagem pragmática da linguagem baseada no
agenciamento operacional dos conceitos de themata de Moscovici e Vignaux (1994) e dos
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fundos tópicos de Reinert (citado por Lima, 2008), que operam no nível do imaginário
coletivo e da linguagem, respectivamente. A equivalência semântica entre themata e fundos
tópicos se dá em virtude da oposição entre ideias que os dois conceitos possuem e porque são
ligados à produção de sentido a partir do encadeamento de lexemas (Lima, 2008).

Resultados
No relatório ALCESTE foram identificadas cinco classes. Na classe 1 há o relato da
constatação da degeneração social (entre adultos e jovens) por conta do alastramento da droga
pela cidade, revelando um temor em relação a uma situação percebida como decadente. Nessa
classe encontramoso thema da crítica social aliada a uma percepção dos profissionais de saúde
entrevistados: O que acontece e o que é feito? Por um lado, temos a visibilidade de um
cenário de degeneração social, do alastramento da epidemia com forte conotação de aumento
do número de usuários. Apesar disso, não há controle do Estado, o que reforça a condição do
aumento do número de casos de pessoas “contaminadas” pela epidemia.
Na classe 2 existem relatos de como se deve lidar com a questão das drogas, nos quais se
apontam a escola e a saúde como instituições que devem se mobilizar para lidar com o
problema. Fala-se em ampliar ações já existentes, modificar ações sem efeito e inserir novas
práticas. Nota-se também a presença de críticas à mídia. A classe 2 nos permite conhecer um
thema relativo às tomadas de posição em relação ao problema. Encontramos falas que
transitam entre a sugestão da ampliação das ações existentes ou a criação de novas ações,
assim como colocações sobre a necessidade de modificar ações existentes ou então de falas
marcadas pela dúvida sobre o que pode ser feito para tratar da questão. Existe inclusive a
sugestão da modificação do discurso da mídia.
Na classe 3 há tomadas de posição que, por um lado, criticam a fragilidade do sistema
normativo que prevê formas de enfrentar as situações-problema que envolvem a as drogas.
Nota-se um abismo entre o que está previsto do ponto de vista legal e o que ocorre no
cotidiano. Existe também um discurso sobre a escassez dos recursos para atendimento aos
usuários. Por outro lado, alguns respondentes alegam desconhecimento sobre as legislações e
as ações de prevenção existentes, alegando que precisam adquirir mais conhecimento. Na
classe 3 encontramos um thema que constata a existência de leis boas e leis ruins (que
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precisam ser mudadas). Nessa classe também está presente o sentimento de ignorância sobre
qual a melhor solução para o problema.
A articulação entre as classes 2 e 3 nos permite conhecer uma representação social da
distância entre o que é proposto nas políticas e o que precisa ser feito. Por um lado, temos
propostas para ampliar, modificar, e inserir novas ações que visem lidar com a questão,
aliadas a um sentimento de dúvida sobre o que pode ser feito para tratar do problema de
avanço do uso do crack, sendo que existem leis boas que não funcionam e leis ruins que
precisam ser adaptadas.
A oposição entre o núcleo thematico das classes 2 e 3, e o thema da classe 1, permite
identificar a Representação Social da epidemia e o que se faz ou poderia ser feito dela. Nesse
imaginário estão presentes visões deploráveis sobre o caos que se instaura cotidianamente
quando mais pessoas caem nas mãos do crack, assim como posições críticas sobre as ações
tomadas pelo governo que, ou não são boas, ou simplesmente não são efetivadas.
Na classe 4 são apresentados fatores que, segundo os entrevistados, levam as pessoas a
usarem drogas. Entre os principais motivos estão problemas financeiros (falta de
oportunidade, de recursos, situação sócio-econômica, desemprego), pessoais (familiares,
inserção em grupos, vida amorosa) e psico-emocionais (depressão, timidez, falta de
consciência, responsabilidade). Também pode ser encontrada a combinação desses elementos.
Na classe 5 são apresentados fatores que motivam as pessoas a usar crack. Existe um discurso
sobre os motivos para usar qualquer droga na classe 4, enquanto que na classe 5 trata-se mais
especificamente do crack. Apesar disso, não há uma grande diferenciação sobre quais ações
devem ser tomadas em relação ao crack, havendo uma partilha de sentidos nas classes 4 e 5
em relação aos motivos para usar o crack.
A articulação entre as classes 4 e 5 nos permite identificar uma representação social que
encerra um thema: fatores internos e externos ao indivíduo, que preponderam na sua tomada
de decisão para usar o crack (ou outras drogas como álcool, tabaco, maconha, etc.). Repontam
entre os fatores internos a fome, a vontade de brincar, de ser “da moda”, a perda da cidadania,
a baixa-autoestima, questões espirituais e idiossincrasias da relação do sujeito com a droga.
Quanto aos fatores externos, ou ambientais, menciona-se a exclusão social, o desemprego,
más companhias e a falta de estrutura familiar. Nesse contexto encontramos a representação
social dos fatores que levam o indivíduo a usar crack (e outras drogas).
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Discussão
É possível notar uma forte adesão à ideia de que o uso do crack está proliferando. A presença
de termos como “preocupante”, “alarmante” e “guerra” sugere uma sensação atemorizada por
parte dos entrevistados. De fato, a presença do crack está em todas as faixas etárias, o que
aumenta a sensação de medo. Outro fator que atemoriza é a aparente ineficácia de algumas
ações das políticas públicas, que precisam ser mudadas ou que exigem a criação de novas
práticas.
A mídia vem criando um cenário sobre as drogas que ainda não acompanha a mudança na
legislação. Assim, ela trata as drogas ilegais enquanto destruidoras de lares que precisam ser
erradicadas da sociedade e o que os envolvidos com elas devem ser punidos. Por outro lado,
existe um clima de aceitação em relação ao álcool e o tabaco, que não vem sendo causas
menores de mortes e sofrimentos para as famílias.
Nesse cenário turbulento, os profissionais de saúde defendem a criação de hospitais
especializados, propostas de formação complementares, o trabalho permanente com as escolas
e o acompanhamento psicológico e psiquiátrico para toda a família dos usuários. Apesar das
muitas propostas ainda não se tem certeza sobre quais são as melhores alternativas. Nesse
contexto, a Representação Social da distância entre o que é proposto nas políticas e o que
precisa ser feito mostra-nos que os profissionais enxergam que leis boas não se aplicam na
realidade do cotidiano enquanto que ações e leis ruins devem alteradas. Existe também o
destaque para a criação de novas propostas.
A Representação Social da epidemia e do que é feito em relação a ela nos mostra que há um
cenário de usuários de todas as faixas etárias, que precisam de atenção especializada. Essa
representação surge num contexto preocupante já que encerra as oposições sobre o que é feito
e o que precisaria se efetivar por um lado e, por outro, um cenário que precisa com urgência
de atenção especial.
Finalmente, temos as Representações Sociais dos fatores que levam o indivíduo a usar crack
(e outras drogas). Existem fatores que se configuram como causas ligadas ao sujeito e outras
que são ambientais. Na representação dos profissionais da Paraíba foi encontrada uma
semelhança com as representações encontradas na literatura, que trazem questões como
problemas de ordem social, familiar, profissional moral e de saúde. Na fala dos profissionais
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existe a falta de discernimento sobre posições específicas em relação ao problema do crack de
forma diferenciada em relação às outras drogas, o que também tem respaldo na literatura,
quando vemos que todos os usuários de drogas ilegais são iguais e por isso devem ser tratados
da mesma forma.
As Representações Sociais dos profissionais de saúde ajudam a dar visibilidade ao problema e
com elas podemos inclusive identificar que tipo de demandas existem nessa área de atenção.
As práticas diárias dos agentes de saúde e a sua formação atravessam os themata que
encontramos em cada uma das Representações Sociais já que estas estão condicionadas ao
processo de capacitação e experiência no atendimento. Os enunciados encontrados possuem
uma especificidade valiosa para planejar e implementar ações mas especializadas para o
público. A continuidade do estudo das representações sociais pode trazer maiores
esclarecimentos para a saúde no Brasil.
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MODOS DE LIDAR DE ENFERMEIROS COM DOENTES DE TUBERCULOSE A
PARTIR DE SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ELES
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Resumo
Pesquisa qualitativa com a Teoria das Representações Sociais. Objetivou-se descrever modos
de lidar de enfermeiros com doentes de tuberculose, a partir de suas representações sociais
sobre eles. Entrevistou-se 52 enfermeiros e utilizou-se a análise de conteúdo temática. Os
enfermeiros constroem representações sociais baseadas no estereótipo do doente, estas se
organizam a partir do medo, amparado em características físicas e psicossociais guiando as
práticas no âmbito do cuidado de enfermagem.
Palavras chave: Enfermagem; Tuberculose; Psicologia Social.

Introdução
Historicamente considerada metafórica, a tuberculose, desde seu surgimento na história
humana, suscita o imaginário daqueles que com ela tenham contato, sejam doentes, familiares
ou profissionais de saúde.(1) As várias décadas em que a convivência com a doença e o doente
não traziam explicações lógicas para o acometimento, permitiram que o imaginário social
fosse constantemente alimentado por informações que circulavam, tanto no universo
científico como no senso comum, suscitando explicações fantasiosas e/ou estigmatizantes,
que tinham consequências no social e no biológico, muitas vezes necessariamente nessa
ordem, pois mediante o desconhecimento científico das causas e a ausência de tratamento
eficaz, restava aos doentes recorrer a tratamentos paliativos, inócuos ou nocivos com o
consequente êxito letal. Mediante o estigma vigente a esses doentes, a morte física era
precedida da morte social.(2)
Atualmente, os avanços na área da pneumologia permitem diagnóstico precoce, tratamento
imediato e cura da doença, estando diagnóstico e tratamento disponíveis na rede pública onde
os doentes são assistidos por equipe multiprofissional.(3) Em que pese esse cenário
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modernamente favorável, permanece como uma doença temida e, aqueles acometidos por ela,
vítimas de preconceito social.(1)
Nas equipes multiprofissionais, geralmente é o enfermeiro quem acompanha o doente por
todo o seu tratamento. Foi assim desde o início do controle da tuberculose no Brasil, onde os
enfermeiros ocuparam papel de destaque.(4,5) Buscando compreender como esses profissionais
lidam no cotidiano dos serviços de saúde com os doentes definiu-se como objetivo deste
estudo: Descrever os modos de lidar de enfermeiros com doentes de tuberculose, a partir de
suas representações sociais sobre eles.

Metodologia
Estudo qualitativo, fundamentado na Teoria das Representações Sociais em sua vertente
processual. Entendidas como um saber prático, as representações sociais contribuem para
entender a tomada de posição dos sujeitos no mundo contemporâneo.(6)
O cenário do estudo foram 23 Unidades Básicas de Saúde localizadas em Belém-Pará. Nessas
Unidades, o controle da tuberculose está implantado há mais de cinco anos e concentram mais
da metade dos casos do município. Por isso, tais Unidades foram escolhidas, pois propiciam
maior convivência entre enfermeiros e doentes, e fundam a experiência a ser evidenciada,
tanto para os que atuam diretamente no atendimento, como para os demais que, embora não
os atendam diretamente, estão nesses serviços em permanente convivência com eles, sendo
importante, também, compreender suas representações e seu comportamento frente aos
doentes.
Participaram 52 enfermeiros, 26 que atendem doentes com tuberculose e 26 que atuam em
outras áreas nas Unidades. Excluíram-se os que tivessem menos de um ano na Unidade ou
estivessem afastados do serviço por qualquer motivo. Para a produção de dados aplicou-se a
técnica de entrevista individual por meio de um roteiro com questões fechadas sobre os dados
do perfil pessoal e profissional e outro com 27 questões abertas, cujas perguntas exploraram
os saberes e fazeres dos enfermeiros em seu cotidiano com os doentes.
As entrevistas foram transcritas na íntegra, classificadas a partir das questões e sujeitos
respondentes, aplicando-se a técnica de análise temática de conteúdo. Os depoimentos foram
analisados tomando por base as unidades de registros correspondentes a cada questão, e delas
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se extraíram as palavras e frases-tema que formaram as categorias temáticas pela sua
ocorrência e coocorrência.
O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em
pesquisa envolvendo seres humanos.

Resultados
Entre os enfermeiros participantes predominaram as mulheres (96%) na faixa etária acima de
45 anos (46.1%). Graduados há mais de 20 anos (61,5%), 88,5% especialistas, 73% com
situação empregatícia estável e 77% mais de um vínculo, 50% com renda mensal que varia
entre seis a dez salários mínimos nacionais. Entre os que atendem os doentes, 100% recebeu
treinamento específico, 38,4% trabalha na Unidade entre seis e dez anos e, em igual tempo,
atua no setor de tuberculose. Entre os que não atendem os doentes, 80.7 % receberam
treinamento para fazê-lo e 69% trabalham na Unidade de um a cinco anos.
No que concerne às representações sociais constatou-se, em face às imagens delineadas pelos
enfermeiros em seus depoimentos, que ainda está muito presente o estereótipo do doente com
marcantes características físicas, psicológicas e sociais. A concepção de temor em relação a
eles, descrita pelos enfermeiros, embora pareça ultrapassada, se mantém fortemente na
atualidade.

O doente com tuberculose: um estereótipo
A descrição dos doentes centrada nas características físicas, seja o emagrecimento ou outra
característica, foi majoritária. Identifica-se, à luz dos dados, que ela se dá por meio de
estereótipos que foram construídos e predominam no imaginário social. A doença se objetiva
na figura clássica do “tísico”: magro, pálido, encurvado e fraco.
Essa estereotipia, além de decodificar o doente, estaria também servindo de base para a
concepção de que a sua aparência física pressupõe a gravidade da doença, pois para os
enfermeiros, guiados pela racionalidade científica, o estereotipo do “tísico” só estaria presente
nos casos em que ele estivesse em um estágio avançado da patologia. O estereótipo assume
assim, para alguns depoentes, um caráter condicional a essa gravidade.
Destaca-se também que, ao comunicarem suas representações, os enfermeiros
descrevem a situação clínica dos doentes de forma superlativa, empregando palavras como
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“muito” e “super”, que enfatizam as características do doente. Em se tratando da tuberculose,
não basta dizer que a doença está avançada ou o doente está abatido, há que ser no
superlativo, “muito avançado”, “super abatido”.

Características psicológicas
O estado psicológico, pela sua própria condição de figurar na esfera dos sentimentos, é
captado objetivamente, a partir de sinais que o denotam. Assim, a tristeza dos doentes se
objetiva nos “ombros caídos”, em certa postura de encolhimento que, metaforicamente,
significa o peso social da doença que ele carrega sobre os ombros, bem como o sucesso do
tratamento se objetiva nas mudanças perceptíveis em seu estado quando ocorrem alterações
importantes no comportamento e aparência física dos doentes.

Características sociais
Neste aspecto predominam as características que denotam a vulnerabilidade pessoal e social,
do ponto de vista socioeconômico, sendo que aí se insere também a questão da baixa
escolaridade e as que remetem ao preconceito.
No que concerne à questão da vulnerabilidade, embora o saber científico os habilite a
afirmarem que o adoecimento está na dependência do contato com o agente etiológico, eles
associam essa vulnerabilidade aos grupos sociais que, historicamente, foram os acometidos
pela doença, ou seja, os desassistidos social e economicamente. Dessa forma, demonstram seu
estranhamento ao encontrarem, entre esses doentes, pessoas que, no seu entendimento, não
fariam parte desse grupo por ocuparem um lugar social diferenciado, tanto do ponto de vista
socioeconômico como de formação escolar. Assim, embora pareçam demonstrar certa
naturalização de que o adoecimento possa atingir qualquer pessoa, logo aparece o
estranhamento que denota que o estereótipo do doente desassistido socialmente ainda está
enraizado fortemente nessas representações sociais.
Ao pensar sobre o doente, os enfermeiros os classificam, não como um doente qualquer, eles
se diferenciam e assumem importância por ser, ou para eles aparentar ser, um receptáculo de
micro-organismos, configurando-se em uma fonte de contaminação e transmissibilidade. Ao
tentar nominá-lo o fazem valendo-se de expressões como: um perigo, transmissor, fonte de
contaminação, comunicando, assim, suas representações.
2680

Discussão
A aplicação da Teoria das Representações Sociais como referencial teórico- metodológico
nesta pesquisa mostrou-se pertinente, permitindo desvelar as representações sociais sobre os
doentes, levando a compreender como os enfermeiros agem, mediante os sentidos que
constroem sobre eles. A compreensão de pensar e agir permite entender porque muitas vezes
eles optam por não atender esses doentes. Quando não tem a possibilidade de opção, findam
por prestar uma assistência esvaziada de cuidado e, provavelmente, carente de qualidade,
posto que se amparam em medos e preconceitos vinculados aos doentes e sua enfermidade.
No contexto da descrição que os enfermeiros fazem do doente por estereótipos há que se levar
em conta que as definições de saúde e doença na sociedade variam de acordo com
características individuais, familiares, culturais e sociais. Nas comunidades ocidentais, as
definições de saúde incluem aspectos físicos, psicológicos e comportamentais. Dessa forma,
definir alguém como doente envolve diferentes esferas de percepções que vão da individual à
coletiva. No elenco de experiências físicas ou subjetivas que estão implicadas nesse processo
de decodificação de si mesmo ou do outro, estão as mudanças percebidas nas funções
orgânicas, que se objetivam no funcionamento de membros, nos estados emocionais e na
aparência corporal.(7)
Portanto, a tuberculose, ao provocar mudanças no aspecto físico dos doentes, que os
marcavam sobremaneira à época em que a moléstia não tinha cura, suscita que os enfermeiros
a objetivem nesse estereótipo construído socialmente e que, aparentemente, ainda conserva
reminiscências. Assim, ele passa a ser reconhecido como doente para a sociedade. Ao
associarem a debilidade física ao agravamento da doença, percebe-se que os enfermeiros
lançam mão de saberes reificados onde essa ideia encontra amparo, pois a tuberculose é
doença de evolução clínica lenta e que, se não diagnosticada precocemente, leva ao
agravamento do estado físico do doente com a consequente alteração de sua imagem corporal,
à medida que avança sem nenhuma intervenção médica.
O emprego de superlativos para descrever a situação clínica do doente reforça a ideia de que a
tuberculose não é qualquer doença, não é apenas mais uma no elenco de doenças infecciosas
com as quais os enfermeiros podem lidar no seu cotidiano profissional ou pessoal, pois,
mesmo tendo o conhecimento de que os agravos infecciosos debilitam a pessoa doente, ao se
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reportarem ao sujeito que abriga a tuberculose, eles o fazem de uma forma carregada de
simbologia que, para ser explicada, carece de superlativos e gradientes de quantidade.
Na esfera psicológica, associar ao doente determinadas características ou lhes atribuir
sentimentos tem sido uma prática frequente ao longo da história da doença no terreno social e
perdurou por muito tempo na trajetória dos doentes, servindo para camuflar uma junção de
estigmas que eram alimentados por eles, seus familiares e pelos agrupamentos médicos
responsáveis por lhes prestar cuidados. Nesse contexto, os doentes viam-se enquadrados, sem
ousar refutar, em um modelo psicológico/comportamental que lhes seria próprio.(8)
No âmbito das características sociais, observa-se que a associação da doença ao nível social
do sujeito marca uma aparente transição para a naturalização do perfil do doente, pois se
vislumbra uma mudança descrita pelos enfermeiros, em uma “quase” igualdade de condições
e a coexistência de “dois tipos de doentes”. Mas, ainda assim, a condição socioeconômica
parece ser o diferencial.
A sociedade, frente ao diferente e assustador, nesse caso as doenças de caráter epidêmico e
incuráveis, procura explicações e culpados, bem como justificativas e vítimas. Desse modo,
vai construindo socialmente grupos que caibam em seu modelo explicativo/justificativo para
acusar ou proteger. Essas projeções aos grupos podem advir de memórias coletivas, de teorias
científicas, ou mesmo dos falatórios que circulam no meio social.(9) Este aspecto é
identificado quando se observa que os enfermeiros, ao fazerem essas projeções da tuberculose
em determinados grupos, o fazem mediante sua convivência com as ideias circulantes sobre a
doença no senso comum e no meio científico.(10,11) Para eles, que sustentam suas
representações tendo como base o estereótipo, sendo a doença uma prerrogativa dos
desassistidos socialmente e dos fisicamente frágeis, os que não apresentam essa condição
estariam menos vulneráveis à ela. Portanto, a proteção conferida pela pertença grupal dos
doentes é forte e está claramente explicitada em seus depoimentos.
Os modos de lidar dos enfermeiros guiam-se pelo que predomina em seu pensamento, a
presença forte da ideia de contágio reverbera em uma prática de temer o doente e na recusa
em atendê-lo, ou na impossibilidade dessa recusa, em uma atenção que resultará danosa a esse
doente posto que, provavelmente, não resultará em acolhimento. Por sua vez, o enfermeiro
que mobiliza os saberes reificados, que naturalizou a convivência com os doentes entende que
existe um potencial de transmissibilidade da doença, mas que este pode ser neutralizado por
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medidas de biossegurança. Alicerçada nesse pensamento ele opta por atender o doente e em
estabelecer o vínculo que pode fortalecer a relação entre eles.

Considerações finais
As representações sociais sobre o doente com tuberculose se organizam a partir do medo
amparado em características físicas, psicológicas e sociais que ajudam os enfermeiros a
delinearem a figura-tipo do doente como perigoso. Essas representações guiam
comportamentos e práticas no âmbito do cuidado de enfermagem, orientando suas escolhas
em atender ou não aos doentes. Entendendo-se que o cuidado, em sua essência, pressupõe a
ideia de proximidade ao outro, é válido refletir em que condições e com que consequências
ele se dá, se os enfermeiros estão inseguros e temerosos em relação a ele. Quando se
mobilizam esses afetos, a relação doente-enfermeiro tende a fragilizar-se e não ser bem
sucedida, o que pode resultar em não adesão ao tratamento por parte do doente, posto que o
profissional também não aderiu a ele.
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Resumo
Com o envelhecimento, frequentemente ocorrem algumas alterações cognitivas na pessoa
idosa.A capacidade cognitiva é um dos determinantes da qualidade de vida na velhice, pois
perdas nas funções cognitivas podem resultar em prejuízo no funcionamento físico, social e
emocional de idosos.O presente estudo objetivou avaliar o desempenho cognitivo de idosos
domiciliados. Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, observacional, do tipo
transversal, desenvolvida com cem idosos cadastrados em duas Unidades de Saúde da
Família, localizadas no Município de João Pessoa – PB. Os dados foram coletados, no
domicílio do idoso, utilizando-se um questionário estruturado para obtenção de informações
sociodemográficas e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliação do
desempenho cognitivo. Os dados foram organizados em planilhas do Programa Microsoft
Excel para armazenamento das informações, seguido da codificação dos mesmos, os quais
foram importados para o aplicativo SPSS (StatisticalPackage for the Social Science) for
Windows, versão 20. Para análise exploratória foi calculado as medidas de distribuição
(média, desvio-padrão, frequência absoluta) e para verificar a associação entre o desempenho
cognitivo e as variáveis sociodemograficas foi utilizado o Teste Qui-quadrado, considerandose o nível de significância de 5% (p < 0,05). Os resultados indicaram que 45% dos idosos
apresentaram declínio cognitivo e MEEM médio de 22,88 ± 8,55, onde verificou-se que os
idosos apresentaram mais dificuldade em responder as questões dos itens capacidade
construtiva visual (0,38 ± 0,49) cálculo e atenção (1,82 ± 2,33) e evocação das palavras
(36,73%).Na associação entre déficit cognitivo com faixa etária, sexo e escolaridade,
constatou-se significância estatística entre déficit cognitivo e escolaridade (p= 0,000). Tal
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resultado revela que o teste MEEM é influenciado pela a variável escolaridade, a utilização de
testes cognitivos combinados com relatos dos informantes pode melhorar o rastreio de
demência leve a moderada. Contudo, há necessidade de um maior número de pesquisas que
avaliem a presença de declínio cognitivo e seus impactos, reforçando a importância do
diagnóstico precoce, o que permite o tratamento mais eficaz e possibilita desenvolver ações
efetivas que promovam a melhoria na qualidade de vida dos idosos.
Palavras-chave: Idosos. Avaliação. Cognição. Saúde.

Introdução
Com o envelhecimento, frequentemente ocorrem algumas alterações em diferentes áreas da
cognição. Pessoas acima de 60 anos geralmente se queixam de dificuldades com a memória e
outras habilidades cognitivas, especialmente quando comparam seu desempenho atual com o
do passado (XAVIER et. al, 2001).
A capacidade cognitiva é um dos determinantes da qualidade de vida na velhice, pois perdas
nas funções cognitivas podem resultar em prejuízo no funcionamento físico, social e
emocional de idosos (RIBEIRO; YASSUDA, 2007). Conforme Abreu, Forlenza e Barros
(2005) o comprometimento cognitivo afeta a capacidade funcional do indivíduo no seu dia a
dia, implicando perda de independência e autonomia, a qual varia de acordo com o grau de
gravidade, com consequente perda da qualidade de vida do idoso.
Desta forma, o desenvolvimento de pesquisas sobre essa temática, faz-se necessário, uma vez
que permite conhecer o estado cognitivo de os, possibilitando evidenciar elementos
importantes para traçar estratégias de saúde que garantam uma atenção integral à saúde da
pessoa idosa. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho cognitivo de
idosos domiciliados.

Rererencial teórico
Envelhecimento
O envelhecimento populacional é uma tendência mundial, comprovado em estudos
epidemiológicos e demográficos. No Brasil, segundo as projeções estatísticas da Organização
Mundial de Saúde (1985), entre 1950 e 2025, a população de idosos crescerá 16 vezes contra
o aumento de cinco vezes da população total. As últimas projeções para 2025 colocam o
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Brasil, em termos absolutos, como a sétima população de idosos do mundo, isto é, com mais
de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais (PASCHOAL; FRANCO; SALLES, 2007).
O processo do envelhecimento é marcado, fundamentalmente, por uma série de mudanças que
vão desde o nível molecular até o morfofisiológico. Tal processo acontece com um
progressivo decréscimo na capacidade fisiológica e a redução da habilidade de respostas ao
estresse ambiental, que leva a um aumento da suscetibilidade e da vulnerabilidade a doenças
(TROEN, 2003).
Nesse sentido, torna-se um grande desafio para a sociedade e principalmente, para o setor
saúde que sofreu um grande impacto, porque esse envelhecimento vem acontecendo muito
rápido e sem que tenha ocorrido previamente, uma sustentável melhoria das condições de vida
desta população (VERAS, 2003). Contudo, envelhecer não tem necessariamente que estar
associado às doenças e incapacidades, mas infelizmente doenças crônico-degenerativas
frequentemente são encontradas nessa faixa etária (ALVES, 2005).

Déficit cognitivo em idosos
Segundo Maciel e Guerra (2007), a qualidade e quantidade das informações necessárias para
um controle cognitivo eficaz diminuem pela própria característica do processo de
envelhecimento.
O comprometimento cognitivo afeta a capacidade funcional do indivíduo no seu dia a dia,
implicando perda de independência e autonomia, a qual varia de acordo com o grau de
gravidade, com consequente perda da qualidade de vida do idoso. A noção de autonomia, no
que tange à interdependência desta com uma memória íntegra, reside na capacidade individual
de cuidar de si mesmo, executar tarefas que lhe permitam a adaptação psicossocial e ser
responsável pelos próprios atos (ABREU, FORLENZA, BARROS, 2005).
O diagnóstico de comprometimento cognitivo é tarefa complexa que carece de melhor
utilização na população de idosos. Os quadros leves de comprometimento cognitivo são
frequentes, passando muitas vezes despercebidos, e há uma necessidade de distinguir (o que é
muitas vezes difícil) entre as manifestações iniciais de doença e modificações associadas com
o processo normal de envelhecimento (LAKSet al., 2003).

Método
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Trata-se de um estudo transversal, observacional, de abordagem quantitativa, realizado em
duas Unidades de Saúde da Família (USF), localizada em um município do Estado da Paraíba,
período de outubro de 2012 a janeiro de 2013.
A amostra, aleatória simples, foi composta de 100 idosos - 50 cadastrados na USF Bancários
e os outros 50 na USF Santa Clara - de ambos os sexos, com condições cognitivas
preservadas e que aceitaram participar da pesquisa voluntariamente. Os dados foram
coletados no domicílio do idoso, utilizando-se de roteiro estruturado para a obtenção das
informações pessoais e sociais dos idosos e para identificar a presença de declínio cognitivo,
foi utilizado o teste do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM).
O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) contém questões agrupadas em sete categorias,
cada uma delas planejada para avaliar funções cognitivas específicas, como a orientação
temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 pontos),
atenção e cálculo (5 pontos), recordação das três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e
capacidade construtiva visual (1 ponto). O escore do MEEM varia de um mínimo de zero
ponto até um total máximo de 30 pontos. Sendo o nível de escolaridade um fator que
influencia o desempenho no MEEM, optou-se por estratificar o ponto de corte da escala pelo
tempo de estudo em anos, conforme sugere Bertolucci et a.l (1974). Assim, utilizaram-se os
seguintes pontos de corte: 13 para analfabetos, 18 para baixa escolaridade (1 a 4 anos) e
média escolaridade (4 a 8 anos) e 26 alta escolaridade (acima de 8 anos).
Os dados foram organizados em planilhas do Programa Microsoft Excel para armazenamento
das informações, seguido da codificação dos mesmos, os quais foram importados para o
aplicativo SPSS (StatisticalPackage for the Social Science) for Windows, versão 20.0. Para
análise exploratória, foi calculado as medidas de distribuição (média, desvio-padrão,
frequência absoluta) e para verificar a associação entre o desempenho cognitivo e variáveis
sociodemograficas, foi utilizado o Teste Qui-quadrado, considerando-se o nível de
significância de 5% (p < 0,05).
A pesquisa foi norteada pela Resolução N° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, a qual dispõe sobre as diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, tendo sido utilizado um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, uma para o participante e outra para o
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pesquisador. A mesma ainda foi avaliada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro de
Ciências da Saúde (UFPB), sob o parecer nº 138.228 e CAAE 03469912.3.0000.5188.

Resultados e discurssões
De acordo com o resultado final do MEEM, dentre os 100 idosos avaliados 45 (45%)
apresentaram declínio cognitivo (tabela 1). Estudo realizado sobre o perfil cognitivo de idosos
institucionalizados no município de Uruguaiana/RS (SILVA et al., 2011) apresentou dados
aproximados (43%). No entanto, diferiu expressivamente dos estudos realizados
porCavaliniet al. (2003) e Calero et al. (2011), o quais evidenciaram respectivamente 32,2% e
35,9%. Esta diferença, provavelmente se deva a divergência nos pontos de corte utilizados
nos respectivos estudos.
As discrepâncias entre os pontos de corte do MEEN são variados, principalmente, no que diz
respeito ao nível de escolaridade. Alguns estudos brasileiros enfatizam a necessidade de
adaptação transcultural do MEEN (ALMEIDA et al., 1998; BRITO-MARQUES et al., 2004)
modificando alguns subitens do MEEN original desenvolvido por Folstein et al. (19975).
Além disso, estudos apontam pontos de corte distintos para analfabetos, baixa escolaridade e
alta escolaridade (ALMEIDA et al., 1998;DINIZ, et al., 2006) entretanto o presente estudo
adotou a escolaridade com parâmetros para ponte de corte, conforme Betolucci et al., 1994.
Tabela 1. Distribuição dos idosos segundo estado cognitivo, conforme classificação MEEM. João Pessoa, PB,
2012.
Variáveis

N

%

Tem déficit cognitivo
Não tem déficit cognitivo

45
55

45
55

Na tabele 2, observa-se que o escore final médio da amostra no exame foi de 22,88 pontos (±
8,55). Na referida tabela, também, são apresentados os resultados obtidos nas diferentes
sessões do MEEM, onde verificou-se que os idosos apresentaram mais dificuldade em
responder as questões dos itens capacidade construtiva, cálculo e atenção e evocação das
palavras, corroborando com o estudo transversal realizado em idosos institucionalizados
residentes na instituição de longa permanência para idosos São Vicente de Paulo de Ubá/MG
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(SOUZA; et al., 2011). Observa-se que os resultados de dificuldade no MEEM em cálculo,
escrita e leitura pode associar-se ao a predominância do baixo e médio nível educacional da
população estudada.
Tabela 2. Distribuição das funções cognitivas do MEEM. João Pessoa, PB, 2012.
Funções Cognitivas do MEEM

Média

Desvio Padrão

Orientação Ternporal
Orientação Espacial
Memória imediata
Atenção e Cálculo
Evocação das palavras
Linguagem
Capacidade construtiva visual
Total

4,25
4,71
2,91
1,82
1,94
6,87
0,38
22,88

1,76
1,11
0,50
2.33
1,41
0,95
0,49
8,55

Conforme a tabela 3, ao se isolar a variável, estado cognitivo e cruzá-la com algumas
variáveis sociodemográficas, verificou-se significância estatística (p=0,000) entre estado
cognitivo e escolaridade. Porém dentre os idosos com déficit cognitivo observa-se uma maior
prevalência de idosos com alta escolaridade, divergindo da tendência crescente, verificada na
literatura, que verifica que o nível educacional elevado seria preventivo para o declínio
cognitivo (ALMEIDA, 1998; DINIZ et al., 2006)
Embora este estudo tenha evidenciado somente a influência da escolaridade com a presença
de declínio cognitivo. Segundo Almeida (1998), a idade e a escolaridade se associam de
forma significativa com o desempenho dos idosos no MEEM; entretanto, no presente estudo
não se encontrou influência estatisticamente significante entre a variável idade e o declínio
cognitivo. Uma possível hipótese explicativa pode se dever ao número elevado de idosos na
faixa etária entre 60-79 (83%), sendo 17% de idosos com 80 anos ou mais, ou seja, uma
pequena parcela se encontrava em idade mais avançada.
Tabela 3. Associação dos idosos com déficit cognitivo e sem déficit cognitivo segundofaixa etária,
sexo e escolaridade. João Pessoa, PB, 2012.
Variáveis

Faixa etária
60 - 79 anos

Tem déficit
cognitivo
N
%

Não tem déficit
cogntivo
N
%

Valor de P

0,092
41

49,4

42

50,6
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80 anos ou mais
Sexo
Feminino
Masculino
Escolaridade
Analfabeto
Baixa e média
escolaridade (1 a 8 anos)
Alta escolaridade
(9 anos ou mais)

4

23,5

13

76,5
0,235

33
12

50,0
35,3

33
22

50,0
64,7

2
13

11,8
37,45

15
36

88,2
62,55

30

93,55

4

6,45

0,000

Conclusão
Na população estuda constatou-se uma alta prevalência de idosos com declínio cognitivo. Os
resultados,a partir de uma analise estatística em que se evidenciou associação entre
escolaridade e a presença de déficit cognitivo. Tal resultado revela que o teste MEEM é
influenciado pela a variável escolaridade e, como mostrado em outros estudos, a utilização de
testes cognitivos combinados com relatos dos informantes pode melhorar o rastreio de
demência leve a moderada.
Contudo, há necessidade de um maior número de pesquisas que avaliem a presença de
declínio cognitivo e seus impactos, reforçando a importância do diagnóstico precoce do
declínio cognitivo, o que permite o tratamento mais eficaz e possibilita desenvolver ações
efetivas que promovam a melhoria na qualidade de vida dos idosos.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHADORES CERVEJEIROS SOBRE
AS BEBIDAS ALCOÓLICAS

SILVA, Silvio Eder Dias da - UFPA
VASCONCELOS, Esleane Vilela - UFPA

Resumo
O presente estudo objetiva identificar as representações sociais dos trabalhadores da
Cervejaria Paraense sobre a bebida alcoólica e analisar as implicações das mesmas para a
saúde do trabalhador. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com
abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas com 30 trabalhadores que prestam
serviços diretos na produção de bebida alcoólica na Cervejaria Paraense (CERPA). A análise
de conteúdo temático levou às seguintes categorias: A bebida alcoólica: Um objeto projetado
e representado no trabalho; O trabalhador e o discurso do consumo e A doença, o
conhecimento e a continuação do consumo. No estudo percebeu-se que a projeção de fatos da
vida na bebida alcoólica, para os atores sociais indagados é um mecanismo de defesa no qual
os atributos pessoais dos trabalhadores, sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, ou
mesmo emoções de qualquer espécie, são atribuídos como motivo para o consumo da bebida
como forma de escapar dos atributos de suas realidades. Segundo os depoentes, a bebida
alcoólica comporta-se como um objeto de agregação das pessoas e dos ambientes,
comportando-se também como um fator de segregação de momentos desconfortantes e
geradores de estresse, por isso os indivíduos se identificam entre si, valorizam suas
semelhanças e transformam o ambiente onde a bebida alcoólica estar presente como um
ambiente conhecido, familiarmente aceito por seus apreciadores. Os sentidos de vivência e de
controle atribuídos sobre a bebida alcoólica nascem das experiências individuais dos
trabalhadores com o objeto representacional, e se apresentam como uma forma de
conhecimento subjetivo que pode favorecer a troca de saberes entre os grupos, e auxiliar
outros trabalhadores a saírem do estado de bloqueio frente a possíveis mudanças na vida dos
que não compartilham a mesma experiência, as quais possibilitam a preservação e promoção
da saúde em relação à bebida alcoólica. Concluiu-se que, para os trabalhadores a bebida
alcoólica e o trabalho estão diretamente relacionados com a forma como se percebe essa
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relação no seu contexto social, sendo esta responsável por proporcionar momentos de alegria,
socialização, fuga da realidade e de experiências quanto as consequências do consumo sem
moderação.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador; Alcoolismo; Psicologia Social.

Introdução
Hoje em dia o primeiro convidado na maioria dos acontecimentos sociais, familiares e de
comemorações em grupos é a bebida alcoólica, ela é a primeira a chegar nas mesas de honra,
nas reuniões, nos clubes, em toda festa e cerimônia onde encontra apreciadores, é preferida e
bem recebida por todas as classes sociais, desde os lugares mais humildes, até o palácio de
mais refinado estatuo.
A bebida alcoólica é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido e
até incentivado pela sociedade brasileira. Por esses motivos ela é encarada socialmente de
forma diferenciada, quando comparada com as demais drogas, sendo seu consumo uma
condição frequente, atingindo cerca de 10 a 12% da população adulta brasileira (Vargas &
Luis, 2008). Esta percentagem parece justificar a presença de uma quantidade significativa de
pessoas com problemas que estão diretamente relacionados ao álcool em ambientes laborais,
sendo um dos principais vetores dos acidentes relacionados ao trabalho.
O alcoolismo no trabalho é considerado hoje como o responsável pela terceira causa de
absenteísmo e como a causa mais frequente de aposentadorias precoce e acidentes de
trabalho, e é a oitava causa de concessão de auxílio-doença pela previdência social brasileira.
Os gastos com danos diretos e indiretos decorrentes do uso abusivo de álcool também estão
entre os mais expressivos do setor da saúde (Vaissman, 1998).
Os sentidos que originam o uso e abuso de álcool no trabalho não se deve unicamente às
características químicas da bebida alcoólica, mas sim aos seus atributos representativos, ao
imaginário social e ao seu aspecto cultural (Silva & Padilha, 2011), os quais permitem que os
trabalhadores demarquem domínios sociais e que se construam realidades distintas em torno
da bebida alcoólica no seu dia-dia.
Neste contexto, esse estudo tem como objetivo identificar as representações sociais dos
trabalhadores da Cervejaria Paraense sobre a bebida alcoólica e analisar as implicações das
mesmas para a saúde do trabalhador.
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Referencial Teórico
Desmitificando As Representações Sociais: Uma Reflexão Teórica
A Teoria das Representações Sociais foi introduzida por Serge Moscovici, em meados dos
anos 60 na França, através de seu estudo “A Representação Social da Psicanálise” que se
tornou um marco na História da Psicologia Social. O conceito da teoria mais consensualmente
aceito pela comunidade científica é o de que a representação social “é uma forma de
conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático que contribui para
a construção da realidade comum a um conjunto social” (Jodelet, 2005).
As representações sociais visam integrar um fenômeno social não-familiar, que, por ser
desconhecido, gera uma sinergia sentimental como medo e ansiedade, ao conhecimento que
os sujeitos e os grupos determinam sobre um dado fenômeno em seu cotidiano. Por tal
motivo, é necessária a sua assimilação ao referencial conceitual dos indivíduos, para que
possa se tornar familiar (Coelho, Silva & Padilha, 2009)
Moscovici define a teoria das representações sociais como um conjunto sistemático de
valores, ideias e praticas que estabelecem uma ordem que guia as pessoas em seu mundo real,
material e social e controlá-lo (Moscovici, 2009). No entanto a representação social é uma
forma de conhecimento pratico a qual possibilita a ligação do sujeito ao mundo dos objetos
(Jodelet, 2001). A Teoria das Representações Sociais reconhecendo valor da dimensão
subjetiva e o aspecto cognitivo de cada indivíduo, que segundo esta perspectiva interfere nas
organizações das práticas sociais, nas atitudes e condutas relativas ao objeto representacional.
Baseado nas assertivas descritas, as representações sociais dos trabalhadores sobre a bebida
alcoólica, o seu consumo e suas implicações para o trabalho, englobam tanto as experiências
adquiridas ao longo de suas vidas quanto os sentidos que os mesmos atribuem frente ao
contato com o grupo de trabalhadores no ambiente laboral, por isso a relação entre as
experiências vividas e a construção social dos significados atribuídos a bebida, representam
uma re-interpretação discursiva dos diferentes atores sobre a sua realidade.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com uma abordagem qualitativa.
Para trabalhar os conteúdos dos relatos dos trabalhadores foi empregado a Teoria das
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Representações Sociais, que fornece o conhecimento teórico para a obtenção de indicações
sobre o modo de pensar e agir frente à bebida alcoólica, dessa forma buscou-se compreender a
relação estabelecida pela população estudada com esse ato consensual, bem como sua
influência sobre os valores, atitudes, opiniões e comportamentos (Moscovici, 2009).
O estudo foi desenvolvido com uma amostragem de 30 trabalhadores que prestam serviços
diretos na produção de bebida alcoólica na Cervejaria Paraense (CERPA), sendo em sua
totalidade do sexo masculino, com faixa etária entre 20 a 50 anos de idade, e que
manifestaram disponibilidade e interesse em participar do estudo, após o conhecimento dos
objetivos e do termo de consentimento livre e esclarecido.
A escolha dos sujeitos ocorreu através de amostragem aleatória e não probabilística, sendo o
número de trabalhadores determinado através do princípio de saturação da pesquisa
qualitativa, ou seja, quando nenhuma informação nova estava sendo acrescentada ao estudo
(Minayo, 1999). Foram excluídos do estudo os trabalhadores que após o conhecimento dos
objetivos e do termo de consentimento livre esclarecido, não concordaram em participar da
pesquisa, e os trabalhadores que não consomem ou não consumiram bebida alcoólica.
Os dados foram obtidos através de duas técnicas de coletas de dados, a livre associação de
palavras e a entrevista semi-estruturada orientada por um roteiro. Para proceder à análise do
material coletado empregou-se a técnica de análise de conteúdo temático, o qual se desdobrou
em 3 unidades temáticas.
Ressaltamos que todas as etapas deste estudo foram realizadas com aprovação do cenário de
estudo e do comitê de ética em pesquisa do Centro de Ciências biológicas e da saúde da
Universidade Estadual do Pará sobre o nº de protocolo 0006.0.321.000-11 e respeita todos os
preceitos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que normativa a pesquisa
envolvendo seres humanos.

Resultados
A bebida alcoólica: Um objeto projetado e representado no trabalho
Nesta categoria as representações proferidas acerca da bebida alcoólica, teceram os sentidos
pelos quais os trabalhadores consomem o álcool, sendo que a principal ideia evocada
caracteriza o consumo utilizado como um mecanismo de fuga de uma realidade convertida de
problemas pessoais e sociais. Outro fator importante ressaltado nos diálogos apresentados foi
2697

à congruência de alguns momentos decorridos nos cotidianos dos trabalhadores, onde tal
ingestão não esteve ancorada como errada e sim prazerosa onde os relatores buscaram a todo
tempo demonstrar que são eles os controladores do consumo e não o contrário.
Os trabalhadores frente ao seu objeto representacional objetivaram o consumo da bebida
alcoólica como um sinônimo de “válvula de escape” para as características inerentes aos seus
cotidianos, essa fuga momentânea da realidade se ancorou a sensações de descontrações,
esquecimento do estresse do trabalho e relaxamento frente aos desafios profissionais
emergentes, formando assim uma teia representacional a ser revisitada no imaginário coletivo
representacional de cada trabalhador.
O trabalhador e o discurso do consumo
Os diálogos presentes nesta categoria apresentam um universo representacional de incentivo
ao consumo da bebida alcoólica como veiculo de socialização entre os participantes de um
grupo. Segundo os depoentes, a bebida alcoólica comporta-se como um objeto de agregação
das pessoas e dos ambientes, comportando-se também como um fator de segregação de
momentos desconfortantes e geradores de estresse, por isso os indivíduos se identificam entre
si, valorizam suas semelhanças e transformam o ambiente onde a bebida alcoólica estar
presente como um ambiente conhecido, familiarmente aceito por seus apreciadores.
É a partir do aparecimento do processo de dependência que mora a grande problemática da
ingestão da bebida alcoólica, além de causar problemas físicos, biológicos e sociais ao
individuo, o mesmo pode acabar por se estender até o ambiente laboral e provocar ao
trabalhador momentos de descontrole de suas ações, gerando comportamentos de riscos
ocupacionais e potencializando o aparecimento de possíveis acidentes de trabalho.
A doença, o conhecimento e a continuação do consumo
Os trabalhadores nesta categoria relataram através de suas representações que são cientes das
consequências do consumo sem moderação da bebida alcoólica, porém mesmo conscientes
realizam o consumo, no qual segundo eles ocorre de modo racional, e em sua grande maioria
somente aos finais de semana. Entretanto, os entrevistados parecem ver o alcoolismo como
algo distante de si apesar de fazerem uso da substancia com alguma frequência, relatam ser
“controlados, bebem pouco e socialmente”.

Discussão
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Um dos fatores preocupantes desta realidade apresentada pelos depoentes é que com o
consumo da bebida alcoólica a longo prazo de forma desmoderada, os trabalhadores podem
passar a não ser capazes de enfrentar suas realidades, tolerar frustrações ou encarar
responsabilidades relacionadas ao seu cotidiano de trabalho, pois poderão se tornar alcoólatras
e podem acabar buscando na bebida alcoólica a força que não encontram em si mesmos para
enfrentar os problemas do dia-dia, não conseguindo mais se desvincular do falso escudo da
bebida

alcoólica,

entrando

em

um

círculo

vicioso

que

abala

seu

processo

saúde/doença/trabalho (Mello, 1996).
Por isso, Moscovici ao se portar ao processo das representações sociais designa a mesma
como responsável por significativas transformações entre o que é “retirado” do mundo real e
o que é a ele “resignificado” (Moscovici, 2009). Dessa forma, representar algo torna-se um
efeito não projetivamente duplicativo de conceitos ou mesmo reprodutor, pois (re)significar é
modificar algo reconstruindo-o ou mesmo retocando-o de acordo ao ambiente onde estar
inserido tornando-se assim o desconhecido em conhecido, permitindo com que os sujeitos
assimilem e troquem informações que os guiem em suas praticas laborais e de preservação e
promoção da saúde no trabalho (Spink, 1995).
As representações sociais comportam-se frente a este cenário como fruto dos aprendizados
coletivos, mediados pela linguagem, pelos símbolos e pelas imagens que a sociedade tem dos
fenômenos sociais (Souto & Küchemann, 2011). Neste caso, elas lançam uma ordem social
sobre os trabalhadores que possuem duas funções: em primeiro lugar, elas convencionalizam
o consumo da bebida alcoólica, possibilitando ao sujeito conhecer o que ela representa para o
grupo e, em segundo lugar, ela se impõem sobre os trabalhadores como uma força irresistível
que os permite se guiar nas suas ações dos seus cotidianos, inclusive no seu ambiente laboral
(Jodelet, 2005; Souto & Küchemann, 2011).
De acordo com os discursos, pode-se perceber a distorção nos pensamentos dos trabalhadores,
pois demostram conhecer as consequências do uso abusivo do álcool, porém não reconhecem
em si mesmo o risco de se transformarem em alcoólatras, sendo que em alguns estudos
(Donato, 2002) é evidente que mais da metade dos pacientes atendidos em centros de saúde, a
utilização do uso abusivo da bebida alcoólica não é identificada no discurso inicial com o
paciente.
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Todavia, a maneira como os trabalhadores representam e associam a imagem da bebida
alcoólica em suas vidas contribui, conjuntamente com os seus saberes de suas experiências
individuais, para a forma como vão guiando suas ações e construindo suas representações a
cerca da imagem da bebida alcoólica em suas vidas, tecendo assim saberes que lhes
possibilitarão enfrentar os efeitos sociais e organizacionais da bebida no trabalho e na vida
fora dele (Jodelet, 2001).
A equipe de saúde do trabalhador neste caso deve estimular as ações comunicativas entre os
sujeitos, de forma a incentivar a troca de experiências entre o grupo e o surgimento de
representações sociais sobre o tema do alcoolismo entre os trabalhadores. Tal estimulo é
possível de se alcançar através das rodas de conversas, palestras e ações educativas voltadas
ao tema, na busca incansável pelo educar e refletir sobre as ações no ambiente de trabalho,
levando em conta a linha de pensamento que o processo saúde-adoecimento do trabalhador
resulta da complexa e dinâmica interação das condições gerais de vida, das relações de
trabalho e do controle que os próprios trabalhadores colocam em ações para interferirem nas
suas próprias condições de vida e trabalho (Donato & Zeitoune, 2006).

Considerações finais
O estudo evidenciou através dos trabalhadores, que a ingestão de bebida alcoólica é
responsável por proporcionar momentos de alegria, socialização, aceitação, descontração,
fuga da realidade e de experiências quanto as consequência do consumo sem moderação,
sendo que este ultimo foi apresentado através da conscientização dos trabalhadores que
quando presente na suas vidas, a mesma comporta-se como um fator potencializador de riscos
a saúde, que pode afetar todo o “entorno” daquele trabalhador que bebe em excesso, inclusive
seu ambiente de trabalho.
Nessa reflexão sobre as representações sociais dos trabalhadores sobre o consumo da bebida
alcoólica compreendemos que os comportamentos exercidos pelos trabalhadores, no que se
refere à questão da saúde, é bastante complexo pois depende de opiniões, crenças, atitudes e
valores, ou seja das representações, que cada sujeito expressa sobre o consumo da bebida
alcoólica em suas vidas. Por isso, compete a equipe de profissionais que compõe os serviços
de saúde do trabalhador, por meio de suas atuações, incentivar e fortalecer as mudanças de
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comportamentos e saberes sobre os efeitos do alcoolismo, que contribuam para a melhoria da
saúde do trabalhador.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS TRABALHADORES SOBRE À BEBIDA
ALCOÓLICA: IMPLICAÇÕES PARA SAÚDE
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VASCONCELOS, Esleane Vilela - UFPA

Resumo
O presente estudo objetivou identificar as representações sociais dos trabalhadores sobre a
bebida alcoólica e analisar as implicações das mesmas para a saúde do trabalhador. Tem como
metodologia um estudo exploratório, de caráter qualitativo e fundamentado na Teoria das
Representações Sociais, sendo este desenvolvido nas dependências do ambulatório de
Medicina do Trabalho da Cervejaria Paraense (CERPA) no município de Belém, estado do
Pará, na qual foram entrevistados 30 trabalhadores, no período que correspondem entre abril a
maio de 2011. A técnica selecionada para a coleta dos dados foi à entrevista semi-estruturada,
cujo roteiro teve como temáticas as representações e as memórias sobre os efeitos do uso da
bebida no ambiente de trabalho. Para proceder à análise do material coletado empregou-se a
Técnica de Análise de conteúdo. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa, Protocolo 0006.0.321.000-11. Em seus resultados identificou-se que a bebida
alcoólica para os trabalhadores foi responsável por ancoraram ao objeto sentimentos
negativos, responsabilizando a mesma pela sua tristeza, dor de cabeça, diminuição do poder
de concentração, e potencializadora de momentos irregulares, muitas vezes irreversíveis. As
representações sociais dos trabalhadores demonstraram em seu coletivo que a bebida alcoólica
é um objeto representado como responsável por desencadear muitas modificações no
organismo humano que vão desde alterações motoras a psicológicas que se relacionam,
dependendo da maneira e do local de sua utilização ou do seu efeito, drasticamente a forma
como o trabalho é percebido e executado pelo sujeito. Conclui-se que o estudo permitiu
evidenciar que a bebida alcoólica está diretamente relacionada à forma como os trabalhadores
a compreendem em seu contexto social, sendo esta responsável por proporcionar momentos
de socialização, dor, tristeza, de trocas de experiências e, sobretudo de riscos a saúde, que foi
exposto através das consequências do álcool no organismo, que pode afetar todo o contexto
daquele trabalhador que bebe em excesso, inclusive em seu ambiente de trabalho.
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Palavras-chaves: Prevenção de Acidentes; Consumo de Bebidas Alcoólicas; Enfermagem do
Trabalho; Psicologia Social.

Introdução
O trabalho desempenha papel fundamental na vida das pessoas, contribui para a formação da
identidade, permitindo-lhes que participem do desenvolvimento na sociedade. No entanto,
quando o trabalhador adiciona os efeitos do consumo da bebida alcoólica nesta relação o
processo de saúde e doença no universo de trabalho é desequilibrado (Custodio et al., 2010).
O trabalhador sob efeito da bebida alcoólica desenvolve atenção diminuída sobre atividades,
redução da visão periférica, falsa percepção da velocidade em que conduz um veiculo, euforia
e dificuldade de discernir espacialmente distintas luminosidades no ambiente de trabalho,
além de diminuição na produção de trabalho (Custodio et al., 2010).
Discussões no âmbito nacionais e internacionais vêm sendo desenvolvidas para melhor
compreender o comportamento dos sujeitos frente ao uso da bebida alcoólica, tais como: o
enfrentamento da família, o uso de álcool entre adolescentes e mulheres e a violência
(Custodio et al., 2010; Vaissman, 2004). Entretanto, há pontos subscritos entre essas
discussões que são pouco exploradas como o uso da bebida alcoólica relacionado ao trabalho.
Diante dessas considerações questiona-se: Quais as representações sociais que os
trabalhadores têm sobre a bebida alcoólica? Qual a relação dessas representações para a
promoção da saúde no trabalho? Para responder a esses questionamentos o estudo teve como
objetivos:

ações das mesmas para a saúde do trabalhador.

Referencial teórico
As Representações Sociais
Quanto ao referencial teórico adotado neste estudo, a representação social trata-se de uma
Teoria da Psicologia social que estuda a maneira como as pessoas tratam, compartilham e
representam seu conhecimento entre um grupo sobre um dado objeto ou acontecimento e
desse modo constituem ações sobre suas realidades cotidianas (Matão et al., 2012; Moscovici,
2009).
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As representações sociais tem um poder explicativo que podem auxiliar na identificação de
possíveis razões que um sujeito atribui às ações internas e externas de seu contexto onde
encontra inserido, pois lança uma ordem entre os sujeitos que os permite pelos diálogos entre
seu grupo, classificar e categorizar dados objetos e eventos que não são familiares, tornandoos assim, explicativos, reificados e familiares (Matão et al., 2012).
As representações sociais provêm de teorias científicas seguindo suas transformações na
sociedade e a maneira como elas se renovam com o senso comum ou originam-se de
acontecimentos correntes, experiências e conhecimento objetivo, em que os trabalhadores têm
de enfrentar a fim de constituir e controlar seu próprio mundo (Matão et al., 2012).
Designa-se que as representações sociais são uma forma de pensamento social, com
modalidades de pensamentos práticos, orientados para a informação, à compreensão, e ao
domínio do ambiente social e material em que são dispersos, sendo as mesmas, elaboradas e
compartilhadas coletivamente, com a finalidade de construir e interpretar o mundo real, e por
serem dinâmicas, levam os indivíduos a produzirem comportamentos e interações com o
meio, guiando assim suas vidas (Moscovici, 2009; Guareschi, 2000).

Metodologia
Estudo exploratório, de caráter qualitativo e fundamentado na Teoria das Representações
Sociais, sendo este desenvolvido nas dependências do ambulatório de Medicina do Trabalho
da Cervejaria Paraense (CERPA) no município de Belém, estado do Pará, entre os meses de
abril a maio de 2011, com a participação de 30 trabalhadores que prestam serviços diretos na
produção da empresa e manifestaram disponibilidade e interesse em participar do estudo
espontaneamente, após o conhecimento dos objetivos e do termo de consentimento livre e
esclarecido.
Os critérios de inclusão dos sujeitos adotados para este estudo foram: ter idade superior a 18
anos; aceitar que a entrevista fosse gravada; trabalhar mais de um ano na empresa; ter
consumido bebida alcoólica em algum momento da vida; estar em condições físicas e mentais
para assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e responder os questionamentos
sobre a temática. Foram excluídos do estudo os trabalhadores que após o conhecimento dos
objetivos e do termo de consentimento livre esclarecido, não concordaram em participar.
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A técnica selecionada para a coleta dos dados foi à entrevista semi-estruturada, cujo roteiro
teve como temáticas as representações e as memórias sobre os efeitos do uso da bebida no
ambiente de trabalho. Antes de realizar as entrevistas, foi solicitada a permissão de uso das
informações contidas nas entrevistas e de gravá-las em fita magnética, assegurando o
anonimato dos sujeitos. Portanto, ao transcrever as entrevistas, procurou-se preservar as
identidades dos sujeitos usando apenas a letra T seguida de numeração referente.
Para proceder à análise do material coletado empregou-se a Técnica de Análise de conteúdo,
que consiste em um processo pelo qual o material empírico (relatos ou núcleos de
significados) é transformado sistematicamente e agregado em unidades menores que
permitem a descrição exata das características pertinentes ao conteúdo (Bardin, 2012). Em
seguida passou-se a traduzir cada história em um discurso elaborado que, em suma, expressa
as representações sociais dos trabalhadores sobre a bebida alcoólica.
Todas as etapas deste estudo foram realizadas com aprovação do cenário de estudo e do
comitê de ética em pesquisa do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade
Estadual do Pará sob nº de protocolo 0006.0.321.000-11.

Resultados
A bebida alcoólica e o controle sobre o (des) conhecido
Em sua totalidade os sujeitos do estudo foram do sexo masculino, com faixa etária entre 20 a
50 anos de idade, com nível de escolaridade médio completo, com renda de até dois salários
mínimos, residentes no município de Belém - PA e com mais de um ano de vinculo
trabalhista na instituição.
Durante as entrevista, 20 (66%) dos sujeitos ao serem indagados sobre o que é a bebida
alcoólica, ancoraram ao objeto sentimentos negativos, responsabilizando a mesma pela sua
tristeza, dor de cabeça, diminuição do poder de concentração, e potencializadora de momentos
irregulares, muitas vezes irreversíveis.
A bebida alcoólica foi descrita pelas consequências fisiológicas, onde os trabalhadores
buscaram ressaltar experiências visualizadas em seus cotidianos, como depoimentos de
problemas adquiridos após o consumo excessivo e em longo prazo do álcool. No entanto, se
ampliarmos essas representações e generalizarmos ao universo do trabalho pode-se inferir
que, a bebida alcoólica, conforme descrita nos relatos, comporta-se como um catalisador para
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o aparecimento de acidentes de trabalho, o que poderia ser ancorado a possíveis momentos de
imprudência, como erros na vida.

O consumo, a socialização e a dependência dos trabalhadores
A bebida alcoólica foi agregada como uma forma de critérios para a socialização dos
entrevistados, os quais mencionaram que, para sentirem-se satisfeitos e aceitos em dados
eventos sociais, sua presença tinha que ser associada ao consumo do álcool. Neste momento
emprega-se positividade à bebida, pois o contexto social aprova tal comportamento, porém,
condena o individuo que inicia com este consumo e parte para o vício. É válido ressaltar que,
mesmo não levando a embriagues de todos os seus consumidores, a bebida foi descrita como
necessária em momentos socializantes, logo já ocorre uma dependência social em seu
consumo.
Na análise de outros discursos, 16 (53%) dos entrevistados, referenciaram as representações
sobre o que é a bebida alcoólica, sobre a ótica que traduz as experiências conquistadas e
compartilhadas durante o contato com a bebida, entretanto revelam que as representações só
foram identificadas como relevantes quando as ações que foram compartilhadas pelo seu
grupo aconteceram consigo mesmo.
As consequências do consumo prolongado da bebida alcoólica, segundo os trabalhadores já
haviam sido experimentadas individualmente por componentes do seu grupo, e ao serem
codificadas e compartilhadas entre seus membros se transformaram em coletivas e sociais,
logo, permitindo que os entrevistados fossem sensibilizados sobre as complicações desse tipo.
Os trabalhadores cientes das representações sociais partilhadas pelo seu grupo entendidos das
reais consequências da ingestão sem moderação da bebida alcoólica deixaram-se guiar por
seus interesses próprios, não levando em conta os depoimentos do uso negativo sobre o
consumo do álcool, mas da sociedade como um grupo maior que direta ou indiretamente está
em seu cotidiano.

O conhecimento e suas consequências na saúde do trabalhador
Na construção do tema sobre o alcoolismo entre os trabalhadores percebe-se que 18 (60%)
dos entrevistados proporcionaram a elaboração de suas representações advindas de diálogos
emaranhados de significantes positivos e negativos, que por vezes os próprios indivíduos não
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conseguiram separar, pois por mais que reconheçam as representações sobre a bebida
alcoólica como um problema, mesmo assim continuam com o seu uso.
Os pontos ressaltados como consequências do consumo exagerado da bebida alcoólica pelos
depoentes foram associados a momentos de brigas, discussões, desatenção e descontrole das
ações cognitivas e laborais. Se analogicamente projetarmos essas consequências para o
âmbito do trabalho, o consumo exagerado da bebida alcoólica nesse ambiente poderia levar o
trabalhador a se comportar como um foco dispensador de riscos para acidentes de trabalho,
uma vez que o trabalho exige do trabalhador controle, atenção e concentração nas atividades
desenvolvidas, e o álcool, segundo os depoentes, os desprovê de tais características.
O descontrole direcionado ao consumo da bebida alcoólica, intrínseco nas representações
sociais dos trabalhadores, arremete o conhecimento que os mesmos detêm sobre o seu objeto
representacional e como eles controlam esse conhecimento em suas ações no seu dia-a-dia.

Discussão
Moscovici (2009) destaca que o trabalhador não absorve os conteúdos que inundam o seu
universo de trabalho, tais como eles são repassados. Ao contrário, eles os reformulam quando
se deparam com ele. Essa reformulação ocorre principalmente devido ao fato de os
trabalhadores serem ativos e não meramente passivos diante do mundo. Eles podem, em
algumas vezes, simplesmente reproduzir os significados recebidos em seu ambiente laboral,
mas, em outras, a apropriação que fazem da realidade passa por um processo de reorganização
dos significados que lhes foram fornecidos.
Uma das maneiras de os trabalhadores se apropriarem dos aspectos da realidade é pela
representação social de algo, compreendida como uma forma de conhecimento elaborado e
compartilhado pelos trabalhadores, tendo uma perspectiva prática e uma construção da
realidade comum a um grupo social (MOSCOVICI, 2009).
As representações sociais dos trabalhadores demonstraram em seu coletivo que a bebida
alcoólica é um objeto representado como responsável por desencadear muitas modificações
no organismo humano que vão desde alterações motoras a psicológicas que se relacionam,
dependendo da maneira e do local de sua utilização ou do seu efeito, drasticamente a forma
como o trabalho é percebido e executado pelo sujeito. A Teoria das Representações sociais
apresenta-se, neste contexto, como uma forma de saber em potencial que deve ser tomado
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como verdadeiro pelo indivíduo, sendo o mesmo legitimado e presente nas relações socias,
que neste estudo apresentou-se ancorada no saber do senso comum dos trabalhadores
(Guareschi, 2000).
As representações sociais estão presentes na cultura organizacional dos trabalhadores, por isso
elas não poderiam existir sem serem percebidas e sentidas, pois expressam e estruturam tanto
os conceitos como o poder da realidade das ações dos sujeitos, e é pelas experiências trazidas
pelos mesmos que elas ganham força nas práticas comunicativas do dia a dia (Guareschi,
2000).
É possível observar que há certa banalização do consumo da bebida alcoólica entre os
entrevistados. Eles colocam o alcoolismo como algo distante de si, apesar de fazerem uso da
substância com alguma frequência. Observam-se também as distorções de pensamento
lançadas sobre o objeto, em alguns casos evidenciando a negação destes comportamentos para
si, isto é, o bebedor alcoólico tende a não reconhecer que faz uso abusivo do álcool. No
entanto, pesquisas revelam que mais da metade dos pacientes com problemas relacionados ao
álcool não é identificada (Donato & Zeitone, 2006).
Quanto às dificuldades de promover o diagnóstico dos sujeitos alcoolistas, as representações
sociais dos trabalhadores se apresentam ao enfermeiro do trabalho como importante
ferramenta a qual o mesmo deve em sua assistência se apropriar, que lhe proporcione maior
interação com o trabalhador de forma individual e globalizada e permita identificando
problemas, sinais e sintomas do alcoolismo na vida dos trabalhadores (Silva & Padilha, 2011).

Consideraçoes finais
O estudo permitiu evidenciar que a bebida alcoólica está diretamente relacionada à forma
como os trabalhadores a compreendem em seu contexto social, sendo esta responsável por
proporcionar momentos de socialização, dor, tristeza, de trocas de experiências e, sobretudo
de riscos a saúde, que foi exposto através das consequências do álcool no organismo, que
pode afetar todo o contexto daquele trabalhador que bebe em excesso, inclusive em seu
ambiente de trabalho.
As representações sociais encontradas no estudo tornam claras que as atitudes de descontrole
do trabalhador frente à bebida alcoólica é proponente a riscos no ambiente laboral. À bebida
alcoólica foi ancorada a representações negativas como falta de concentração, sonolência e
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fuga de si. Tais representações justificam-se nas experiências vivenciadas pelo grupo e
socializadas através da linguagem, fato que permitiu a emersão de conceitos que os guiaram a
formar suas representações sociais sobre a bebida alcoólica no seu ambiente de trabalho.
Nesta perspectiva, recomenda-se a realização de novas pesquisas em profundidade que
contemplem o desenvolvimento de intervenções preventivas quanto ao consumo excessivo de
álcool entre as diversas populações, especialmente entre os trabalhadores e seus grupos, a fim
de servirem de subsídios assistenciais para os enfermeiros do trabalho e toda a equipe de
saúde ocupacional.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA SOBRE O TRATAMENTO DAS PESSOAS QUE VIVEM COM O
HIV/AIDS

SPINDOLA, Thelma - UERJ
GOMES, Antonio Marcos Tosoli - UERJ

Resumo
A epidemia da aids no Brasil, atualmente, está disseminada para todos os grupos
populacionais e, não somente, concentrada em grupos em situação de vulnerabilidade.
Segundo o boletim epidemiológico, em 2012 houve o registro de 39.185 casos de aids no país
e este valor vem se mantendo estável nos últimos 5 anos. Os esforços para o controle da
epidemia no Brasil estão concentrados no diagnóstico precoce da infecção e no tratamento das
pessoas que vivem com o HIV/aids. No contexto do tratamento da aids se encontram os
profissionais de saúde que cuidam das pessoas que vivem com o HIV/aids, como os
enfermeiros que atuam nos hospitais de referência. Esta pesquisa foi desenvolvida no grupo
de pesquisa “Promoção da Saúde e Práticas de Cuidado de Enfermagem e Saúde de Grupos
Populacionais” do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro. Estudo de natureza qualitativa que teve o objetivo de descrever e analisar
as representações sociais de enfermeiros de um hospital de referência sobre o tratamento das
pessoas que vivem com o HIV/aids. Utilizou como referencial teórico-metodológico a teoria
das representações sociais. Foi realizado em um hospital público universitário, da cidade do
Rio de Janeiro, com 20 enfermeiros que responderam a uma entrevista semi-estruturada e um
questionário para caracterização sócio-econômico-profissional dos participantes. Foram respeitados

todos os procedimentos éticos para a realização da investigação, ou seja, a pesquisa foi
aprovada por um Comitê de Ética com o parecer número 1575, e os participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os depoimentos foram analisados pela
aplicação da técnica de análise de conteúdo temática. No processo de análise emergiram as
seguintes categorias: O tratamento como cuidados clínicos e físicos; O tratamento
medicamentoso e os determinantes da adesão; Sentimentos e emoções do enfermeiro
implicados no tratamento. Nas representações sociais dos enfermeiros a terapia
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medicamentosa é reconhecida como essencial para o tratamento de uma pessoa que vive com
o HIV/aids e sua adesão é um desafio vivenciado pelos pacientes e profissionais. A
representação dos enfermeiros acerca do tratamento ao portador do HIV/aids está
fundamentada no conhecimento reificado, com seu conteúdo associado à cronicidade da
doença. Para os entrevistados cuidar de uma pessoa que vive com o HIV/aids é permeado de
representações e o tratamento assume um papel importante neste cenário, e compreende uma
das ações reconhecidas pelos enfermeiros para o controle da aids. Os enfermeiros, entretanto,
destacam a existência de outras medidas que contribuem para a manutenção da qualidade de
vida das pessoas que vivem com o HIV/aids.
Palavras Chave: Tratamento HIV/aids, representação social, enfermeiro.
Introdução
Esta pesquisa foi desenvolvida no grupo de pesquisa “Promoção da Saúde e Práticas de
Cuidado de Enfermagem e Saúde de Grupos Populacionais” do Programa de Pós-graduação
em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O interesse para a realização
da investigação teve sua origem na experiência dos autores em cuidar/investigar pessoas que
vivem com o HIV/aids.
A epidemia da aids, no Brasil, teve o seu início em 1980 e, desde então, de acordo com o
Boletim Epidemiológico, tem-se o registro de 656.701 casos até junho de 2012. A taxa de
detecção no país nos últimos 10 anos sofreu uma elevação de cerca de 2%. Dentre as
Unidades da Federação as maiores taxas de detecção de casos de aids ocorreram no Rio
Grande do Sul (41,4), Santa Catarina (33,5), Amazonas (29,2) e Rio de Janeiro (28,7).
Estima-se que existam no Brasil aproximadamente 718 mil pessoas que vivam com o
HIV/aids. A taxa de prevalência do HIV na população em geral é de 0,4%, nos homens 0,5%
e nas mulheres 0,3%. 1
No início dos anos 80 as propostas terapêuticas para o HIV/aids eram limitadas em termos de
respostas clínicas. O tratamento medicamentoso era restrito aos inibidores da transcriptase
reversa, tendo a Zidovudina (AZT) como o mais popular deste grupo. A partir de 1996, a
terapia anti-retroviral de alta eficácia, disponível no Brasil, modificou o curso da epidemia, e
alterou a sua evolução e tendências. Desde então, tem se observado a diminuição do número
de internações hospitalares, da ocorrência de infecções oportunistas e da mortalidade
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associada ao HIV/aids.2 A aids passou a ser considerada uma doença crônica após a
introdução da terapia antirretroviral, que com manejo adequado, diminui consideravelmente a
probabilidade de adoecimento e morte das pessoas vivendo com HIV/aids.1
Considerando a complexidade e o forte caráter simbólico do tema, esta pesquisa será
analisada à luz da teoria das representações sociais, conforme concebida no campo da
psicologia social. Enquanto forma de conhecimento, a representação social é entendida a
partir do contexto em que está inserida e da sua funcionalidade no cotidiano das relações
sociais, “articulando elementos afetivos, mentais, sociais, integrando a cognição, a linguagem
e a comunicação às relações sociais que afetam as representações sociais e à realidade
material, social e ideativa sobre a qual elas intervêm”.3:41
Neste contexto, definiu-se como objeto do estudo as representações de enfermeiros sobre as
ações que compõem o tratamento à pessoa que vive com o HIV/aids, tendo o objetivo de
descrever e analisar as representações sociais de enfermeiros de um hospital de referência
sobre o tratamento das pessoas que vivem com o HIV/aids.

Referencial Teórico
A epidemia do HIV, no Brasil, está disseminada para todos os grupos populacionais, entretanto
existem populações de maior risco e vulnerabilidade porque apresentam maiores prevalências da
infecção pelo HIV quando comparadas a população em geral. Entre os grupos populacionais cujas

taxas de prevalência estimadas estão elevadas, encontram-se os homens que fazem sexo com
homens (HSH) com 10,5%, os usuários de drogas (UD) com 5,9% e as mulheres profissionais
do sexo (PS) com 4,9%.1
Ao longo dos anos, desde a identificação da infecção pelo HIV, as pessoas infectadas e seus
familiares, além de sofrerem com as dificuldades inerentes à infecção, são objeto de particular
estigma, discriminação e preconceito que “afeta relacionamentos, impede a conversa sobre o
HIV, atrapalha o tratamento e dificulta condutas do serviço”.4:3 A infecção pelo HIV é, sem
dúvida, um grave problema de saúde pública com importantes repercussões psicossociais.
O tratamento da AIDS teve início em 1987, através de medicamentos inibidores da
transcriptase reversa. Desde 1996, o Brasil garante o acesso universal e gratuito aos
medicamentos antirretrovirais no Sistema Único de Saúde (SUS) e foi um dos primeiros
países em desenvolvimento a garantir esta terapêutica gratuitamente.5 Diferentes estudos
2714

mostram que a epidemia continua a se disseminar mundialmente, entretanto, a introdução da
terapia antirretroviral (HAART) reduziu a morbidade e a mortalidade associadas à infecção
pelo HIV/aids, melhorando a expectativa e a qualidade de vida das pessoas infectadas.6,7
O cuidado é fundamental para ações que visam à promoção, a manutenção e a recuperação da
saúde, sendo o principal instrumento que a enfermagem utiliza para assistir o cliente de forma
integral. Ao cuidar da pessoa com HIV/aids, o enfermeiro convive com problemas de ordem
política, social, cultural, econômica e valores pessoais que envolvem o paciente, o enfermeiro
e a família. Nesse contexto, torna-se necessária uma visão holística de cuidado, extrapolando
os limites do modelo biomédico, onde as ações de enfermagem possam abranger os aspectos
bio-psico-sócio-culturais dos indivíduos acometidos por essa morbidade. 8
A Teoria das Representações Sociais originou-se na Europa, a partir da obra de Serge
Moscovici “La psychanalyse, son image et son public”, publicada em 1961, a qual lhe
confere o título de “pai da teoria”. Em princípio, ela ficou restrita ao campo da Psicologia
Social, posteriormente passando a ser referenciada por diversas áreas do conhecimento
humano.9 A representação social se forma a partir de conceitos elaborados pelo senso comum
através das interações sociais e da objetivação. Tem por função a elaboração de
comportamentos e a comunicação na sociedade. A comunicação social é a principal
responsável pela formação das representações sociais.
No entender de Moscovici

10:41

as representações sociais não são criadas por um único

indivíduo, mas por pessoas e grupos, mediante a comunicação e a cooperação. Quando
criadas, as representações “adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se
repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas
representações morrem”. Os sentidos e conteúdos representados se diferenciam dentro de uma
mesma sociedade e da mesma cultura e esta diferenciação deve ser julgada de acordo com o
modo de pensar e de compreender desta sociedade. Os responsáveis por essas diferenças são
“as especificidades do universo consensual e do universo reificado e os contextos da
comunicação em que essas representações são elaboradas”.10:213

Abordagem Metodológica
Estudo de natureza descritiva, qualitativa, que utilizou como referencial teórico-metodológico
a teoria das representações sociais. Foi realizado em um hospital público universitário, da
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cidade do Rio de Janeiro, com 20 enfermeiros que cuidam/cuidaram de pessoas que vivem
com o HIV/aids que atuavam em setores que atendiam pacientes soropositivos como o de
Doenças Infecto-Parasitárias (DIP), Clínica Médica, Pneumologia e CTI Geral, e que
responderam a uma entrevista semi-estruturada e um questionário para caracterização sócioeconômico-profissional dos participantes.
Para a realização do estudo foram respeitados todos os procedimentos éticos preconizados pela
Resolução 196/96 para a realização da investigação, ou seja, a pesquisa foi aprovada por um Comitê
de Ética com o parecer número 1575, e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os questionários foram analisados com auxílio do software SPSS e os depoimentos
dos enfermeiros pela aplicação da técnica de análise de conteúdo temática preconizada por Bardin 11 e
sistematizada por Oliveira12.

Análise e Discussão dos Resultados
A caracterização dos participantes do estudo evidencia que dos 20 enfermeiros entrevistados a
maioria é do sexo feminino (15/75%); idades entre 35-44 anos e igual ou superior a 45 anos
(9/45%); viviam com companheiro (13/65%); tem filhos (13/65%); renda mensal de R$
3.000,00 a 6.000,00 (14/70%); trabalham há mais de 10 anos na enfermagem (19/95%);
atuam de 11-20 anos no hospital investigado (12/60%); trabalham há mais de 20 anos na
função de enfermeiros (10/50%); trabalham há 15 anos ou mais com pacientes soropositivos
ao HIV (11/55%); têm pós-graduação lato sensu (15/75%).
A análise de conteúdo temática das 20 entrevistas resultou em 893 unidades de registro (UR),
distribuídas em 245 temas/unidades de significação. A agregação destes temas resultou em 9
categorias, entretanto neste estudo apresentamos as de maior representatividade, a saber:
Sentimentos e emoções do enfermeiro implicados no tratamento (262 UR/ 29,3% e 15 temas),
O tratamento como cuidados clínicos e físicos (166UR/ 18,6% e 31 temas) e O tratamento
medicamentoso e os determinantes da adesão (111 UR/ 12,4% e 49 temas).
Sentimentos e emoções do enfermeiro implicados no tratamento – os participantes do estudo
descreveram em seus depoimentos a dificuldade em cuidar de uma pessoa que vive com o
HIV/aids, referindo ser doloroso e triste, especialmente por ser uma doença ainda sem cura.
“É uma doença crônica que não é fácil. A gente sabe que por mais que eles tenham uma
sobrevida, é um tratamento difícil, um tratamento em longo prazo e doloroso.” (Enf.14)
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Monteiro e Figueiredo13 em seu estudo observaram que trabalhar com o HIV/aids é trabalhar
sob a iminência da morte, reforçados pelo caráter pessimista do prognóstico que, por sua vez,
define os limites da ação e da prática profissional, gerando sentimentos de impotência e
ansiedade nos profissionais.
O sentimento por esses pacientes é de compaixão, pelo sofrimento que o HIV/aids acarreta na
vida da pessoa, considerando que alguns contraíram o vírus tendo um relacionamento estável,
por traição do companheiro; e por não poder impedir sua morte em situações terminais.
“O sentimento é de pena, porque às vezes são pessoas que contraíram a doença sem querer

[...] Às vezes é uma mulher que o marido mantinha um relacionamento fora.” (Enf. 11)
Os enfermeiros referiram sentir medo de se contaminar com o vírus. Este medo está associado
não somente à transmissão ao cuidar da pessoa que vive com o HIV/aids, mas na própria vida
social. Referem sentir raiva quando os pacientes não aderem ao tratamento. A impossibilidade
de oferecer o melhor atendimento, contemplando todas as necessidades do paciente, é algo
que traz frustração para os enfermeiros. Ressaltam, entretanto, que com boa vontade,
solidariedade, carinho, humanidade, amor e respeito, conseguem conduzir bem o tratamento.
O tratamento como cuidados clínicos e físicos – O tratamento do paciente com HIV/aids
inclui o monitoramento de sua carga viral, que consiste na realização de testes que possam
avaliar a condição do sistema imunológico, tanto do portador do vírus quanto do indivíduo
com aids. O comparecimento periódico ao serviço de saúde para realizar os exames de rotina
são importantes no tratamento da pessoa que vive com o HIV/aids. “É importante explicar a
necessidade de fazer os exames periodicamente.” (Enf. 12); “O sistema imunológico do
doente esta comprometido, já pela própria doença, um foco de infecção pode ser
absurdamente fatal.” (Enf. 17)
A falha no acompanhamento laboratorial e aumento da carga viral podem resultar em
infecções oportunistas, causadas quando o sistema de defesa do organismo está debilitado,
como no caso do HIV. A infecção pelo HIV pode ser dividida em quatro fases clínicas:
infecção aguda; fase assintomática, também conhecida como latência clínica; fase sintomática
inicial ou precoce e a aids.14
O tratamento medicamentoso e os determinantes da adesão – O tratamento do HIV/aids é
focado pelos profissionais da saúde em geral, quase que exclusivamente, nos medicamentos, o
que coloca a adesão ao mesmo como ponto principal do desenlace da patologia, bem como
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das suas dificuldades. A aderência ao tratamento medicamentoso é um desafio enfrentado
pelos profissionais da saúde, colocando-o em destaque na construção psicossocial da doença e
do vírus, conforme relatado pelos enfermeiros: “A grande problemática nossa é a adesão
medicamentosa.” (Enf. 04); “Existem aqueles pacientes que mesmo tomando os
antirretrovirais, não se adaptavam.” (Enf. 15) A análise da não adesão ao tratamento e dos
seus determinantes é complexa, uma vez que envolve uma trama de fatores que contribuem
para a descontinuidade do tratamento ou para o seu abandono. Alguns fatores envolvidos na
não-adesão ao tratamento medicamentoso foram identificados pelos participantes desta
pesquisa, fatores estes relacionados aos medicamentos, à pessoa em tratamento, à doença, ao
serviço de saúde e ao suporte econômico-social.
A ausência de sinais ou sintomas foi referida como associada ao abandono do tratamento. No
entanto, esse não é o único conteúdo representacional identificado, como, também, a
existência de sujeitos que não utilizam a medicação e não revelam esse fato para a equipe de
saúde, e os que persistem na utilização dos mesmos, revelando a variedade de
comportamentos psicossociais desencadeados pela doença.

Considerações Finais
Pode-se apreender nas representações sociais dos enfermeiros que a terapia medicamentosa é
reconhecida como essencial para o tratamento de uma pessoa que vive com o HIV/aids e sua
adesão é um desafio vivenciado pelos pacientes e profissionais. A representação dos
enfermeiros acerca do tratamento ao portador do HIV/aids está fundamentada no
conhecimento reificado, com seu conteúdo associado à cronicidade da doença.
Para os entrevistados cuidar de uma pessoa que vive com o HIV/aids é permeado de
representações, o tratamento assume um papel importante neste cenário e compreende uma
das ações reconhecidas pelos profissionais para o controle da aids. Os enfermeiros, entretanto,
ressaltam a existência de outras medidas que contribuem para a manutenção da qualidade de
vida das pessoas que vivem com o HIV/aids.
O cuidado educativo, também, foi representado como fundamental para o tratamento da
pessoa que vive com o HIV/aids, sendo indispensável na prevenção da infecção, no controle
da doença, na prevenção de reinfecções, na recuperação da saúde e no restabelecimento do
autocuidado.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MORTE CONSTRUÍDAS POR ONCOLOGISTAS
DIANTE DA TERMINALIDADE DE PACIENTES COM CÂNCER
STEYTLER, Martha Ethel – USP/Ribeirão Preto
KODATO, Sérgio– USP/Ribeirão Preto

Resumo
Fundamentado no enfoque teórico-metodológico das Representações Sociais, o presente
estudo teve por objetivo compreender os significados atribuídos pelos médicos às suas
vivências junto a pacientes com câncer em estágio avançado da enfermidade, considerando a
aproximação cotidiana à terminalidade, buscando-se apreender as representações sociais
atribuídas à morte e ao morrer. Metodologicamente seguindo as normas éticas vigentes, foram
realizadas e analisadas entrevistas abertas com sete médicos a partir da questão norteadora:
“Conte-me sobre como é, para o (a) senhor (a), atuar junto ao paciente de câncer”. O material
coligido foi submetido à análise de conteúdo, de acordo com os passos propostos por
Lawrence Bardin, com o propósito de extrair as unidades de registro. Segundo a análise das
falas dos médicos, atuar junto ao paciente com câncer considerando a terminalidade,
comporta múltiplas vivências, representadas socialmente e reveladas em categorias temáticas.
Assim, percebeu-se na vivência do médico a necessidade de aprender mais sobre aspectos da
própria subjetividade envolvidos na experiência com a terminalidade. De acordo com os
profissionais entrevistados, a formação médica negligencia o contato com o fenômeno da
morte e do morrer. Os profissionais ressentiram-se de não terem tido uma educação para
lidarem com a morte durante o curso de Medicina, o que associaram às dificuldades que
envolvem as demandas psicológicas vinculadas à terminalidade que permeiam a cultura
ocidental. Essas dificuldades afetariam as diversas categorias profissionais envolvidas no
cuidar, além do próprio paciente. Os médicos revelaram sensibilidade e respeito à
subjetividade do paciente terminal e tentaram conciliar esse aspecto com as necessidades
técnicas e protocolos terapêuticos institucionalizados, o que, muitas vezes, desencadeou
conflitos internos nos profissionais. Enquanto resultados pode se afirmar que as
representações sociais de morte estão associadas a desafio, missão, enfrentamento,
impotência, inevitabilidade, transcendência e respeito. Espera-se que os resultados possam
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contribuir para auxiliar na proposição de estratégias de condutas médicas perante o contexto
da morte, na amplitude de suas representações sociais, nos aspectos profissional, pessoal e
social.
Palavras-chave: médico; câncer; terminalidade; cuidados paliativos, Representações Sociais.

Introdução
Em seu contexto sócio-histórico, com o passar dos tempos, a morte aos poucos foi sendo
controlada por máquinas e técnicas médicas, o que resultou em uma modificação sóciocultural em relação ao fenômeno do morrer, que modificou parte de seu sentido. Com relação
à representação social de morte, Schramm (1999) relata que morte e finitude são
características intrínsecas, ou ontológicas, dos sistemas vivos, que estão determinados no
Tempo e, dessa forma, são submetidos a uma sucessão de estados ou de mudanças que
incluem o nascer, o crescer, o envelhecer e o morrer. À morte e finitude o autor acrescenta
também a vulnerabilidade da vida. No seguimento do seu pensamento, assim como
consideram outros autores, coloca a morte como seq ência natural da vida. “Morrem porque
são vivos, porque como sistemas irreversíveis são programados biologicamente para morrer”
(SCHRAMM, 1999, p. 17).
Atualmente, o câncer evidencia uma maior possibilidade de cura e sobrevida dos doentes,
porém, ainda ocorrem muitas mortes (VENDRUSCOLO, 2001) e o estigma de doença fatal
permanece firmemente arraigado, trazendo grande impacto para os enfermos e familiares,
como também para o exercício da medicina (FALCÃO, 2012). Nesse sentido que as formas
de representação da doença por parte de pacientes, familiares e profissionais envolvidos
influenciam decisivamente a evolução do quadro clínico.
Segundo Kovács (1992) a resposta psicológica mais comum diante da morte é o medo. Para
essa autora, o medo de morrer é universal e atinge todos os seres humanos. O medo da morte
pode conter outros medos, como o medo da solidão, de separação, o temor de que sonhos e
planos sejam interrompidos, o pavor do desconhecido, o medo do que pode acontecer aos que
ficam e, também, em uma visão espiritualista, o medo do julgamento de seus atos em vida, o
que depende de aspectos intrínsecos ao indivíduo que enfrenta a finitude, independentemente
de estar na situação de quem está morrendo ou de quem está perdendo uma pessoa querida
(KOVÁCS, 1992).
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Entende-se que, para o paciente, porém, o câncer pode trazer a consciência da possibilidade
de morte, que vem associada à angústia e aos temores que frequentemente acompanham o
desenrolar do tratamento (TORRES, 2002). Assim, os significados e representações do
fenômeno da morte não se esgotam em sua dimensão natural ou biológica, alcançando
também uma dimensão social e cultural (ARIES, 1997).
Além disso, podemos dizer que, com a consciência da possibilidade próxima da própria
morte, o homem busca rever as prioridades e os valores de sua existência.
Para Kübler-Ross (1996, p. 14), “é inconcebível para o inconsciente imaginar um fim real
para nossa vida na Terra, e se essa vida possui um fim, ele será sempre atribuído a alguma
intervenção maligna externa”. Desse modo, parece que se trama uma conspiração geral para
negar a ocorrência da morte, não permitindo uma transição psicológica, já que se impede a
construção de ritos de passagem para ajudar quem sofre a perda a recompor-se e a transportarse da relação com a pessoa viva à relação com a pessoa morta. A referida autora acredita que
todos os pacientes que se encontram diante do processo de morte estão cientes da gravidade
de seu estado, independentemente se foram informados ou não de sua condição.
Entrelaçando o pensamento de Kübler-Ross com a idéia de Kovács de que “toda doença é
uma ameaça à vida e, portanto, pode aparecer como um aceno à morte” (KOVÁCS, 1992, p.
226), as doenças graves, que exigem tratamentos longos e sem garantia de cura, como é o
caso do câncer, podem levar o paciente a pensar, mesmo com todos os recursos tecnológicos
hoje disponíveis para o tratamento, que está morrendo ou que irá morrer em poucos dias ou
meses, além de pressupor a dor física que inexoravelmente irá enfrentar e as mutilações que
poderá sofrer.
Some-se a isso o fato de que o tratamento do câncer é extremamente desgastante e agressivo
para o paciente e seus familiares, tanto em termos físicos (exames que invadem a privacidade,
recorrentes ciclos de quimioterapia, efeitos colaterais da medicação e mudanças na aparência
física), quanto em relação às mudanças da rotina e do estilo de vida que se escolheu viver,
devido às hospitalizações prolongadas e cuidados (restrições) necessários após retornar ao lar.
Contudo, os profissionais médicos estudam e se formam para salvar vidas, para curar doenças
e vencer a morte, o que pode gerar com muita freqüência sentimentos de onipotência,
exagerado otimismo e poder absoluto. Entretanto, por vezes a doença e a morte triunfam e o
profissional tem que lidar com a iminência de seu fracasso, que pode levá-lo a vivenciar
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sentimentos amargos de impotência e culpa perante a morte do paciente, além de ter que lidar
com as reações emocionais dos familiares frente à perda do ente querido. “O médico (por
exemplo) oscila entre a sensação de tudo poder e a frustração de nada poder fazer diante dos
imprevisíveis processos biológicos” (KOVÁCS, 1992, p. 227).
O complexo entrelaçamento entre o câncer, a vida e a morte faz-se pensar também como é,
para o médico, lidar com as questões que envolvem a morte e o morrer. Afinal, esse
profissional, que em sua longa formação profissional aprende sobre a cura das doenças no
intuito de salvar vidas, no decorrer de sua prática irá deparar com essas questões liminares.

Desenvolvimento
Método
Trata-se de um estudo qualitativo, que tem como referencial teórico as Representações
Sociais, com a proposta de evidenciá-las através da compreensão de fenômenos da vivência
de oncologistas, diante da terminalidade, considerando-os protagonistas da experiência vivida.
A escolha pela utilização da teoria das representações sociais na realização deste estudo está
diretamente relacionada ao objetivo da pesquisa de compreender os significados atribuídos
pelos médicos às suas vivências junto a pacientes com câncer em estágio avançado da
enfermidade, considerando a aproximação cotidiana à terminalidade, buscando-se apreender
as representações sociais atribuídas à morte e ao morrer.

Coleta e Procedimento de análise de dados
As entrevistas foram realizadas individualmente, em situação face-a-face, em ambiente
preservado, com condições adequadas de conforto (iluminação, ventilação) e privacidade. A
aplicação obedeceu às instruções preconizadas pela literatura referente à técnica de entrevista,
atentando-se para as particularidades das Representações Sociais. A transcrição de cada
entrevista foi realizada imediatamente após seu encerramento. O material foi codificado e
transformado em unidades de registro através de releituras atentivas, busca de convergências e
divergências dentro de cada depoimento e dentre os depoimentos em geral. Foram elaboradas
sínteses compreensivas das unidades de registro, a fim de obter uma configuração global das
representações sociais de morte, construídas pelos oncologistas entrevistados.
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Resultados e Discussão
Foram encontradas sete unidades de registro, no discurso de todos os entrevistados,
sistematizadas em categorias temáticas, que permitiram desvelar facetas e significados das
representações sociais de morte, construídas por médicos oncologistas que vivenciaram
durante o exercício da profissão, a terminalidade e a morte de pacientes. Essas categorias
temáticas serão apresentadas e acompanhadas de breves relatos dos entrevistados.
1. A formação do médico. Os médicos falaram a respeito das representações que construíram
do curso de graduação em Medicina revelando a predominância absoluta de uma preocupação
com a formação técnica do profissional, o que se desdobra em uma grade curricular que
negligencia os aspectos psicológicos e subjetivos do médico, do paciente e da relação médicopaciente.
Atribuíram a falta de disciplinas consagradas aos aspectos humanos do profissional e do
paciente a várias causas, como a própria abrangência de conhecimentos técnicos a serem
transmitidos, a dificuldade de se tratar de questões relativas à morte e à perda em um curso
que prepara profissionais curadores ou “salvadores” e a um desinteresse dos graduandos sobre
essas questões. Para Guerra (2005) “há necessidade de um melhor preparo para profissionais
que lidam com a morte em seu ofício” (GUERRA, 2005, p.69.). Esses fatores representam
uma busca tardia dos médicos pelo conhecimento e compreensão sobre as questões da morte e
seu contexto.
“O médico não é treinado para isso... O médico é para ser... O médico não é treinado
para perda... o médico é um salvador... O médico não é treinado para a perda não! E,
se eu considero isso? Isso é uma falha”. (R., 56 anos).

2. A escolha do médico pela especialidade. De um modo geral, os médicos consideraram que
a escolha pela área oncológica foi devido a sua história de vida pessoal e as representações
que as vivências de trabalhar com o paciente doente de câncer despertaram em cada um. A
identificação com essa área se mostra como um fator contundente seja por ter conhecido um
pouco sobre a doença durante a graduação, ou por questões pessoais. Dentre as questões
pessoais que apareceram como elemento fundamental para o desenvolvimento da carreira em
oncologia pôde-se destacar que, para dois colaboradores, a convivência com o câncer e a
morte pelo câncer na própria família, representou um fator crucial para a escolha da oncologia
como especialidade.
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”eu resolvi ser oncologista porque praticamente todos na minha família morreram de
câncer. Então é uma coisa que eu já sabia que queria há muitos anos”. (A., 47 anos).

3. Representação do médico sobre a doença. O câncer foi representado socialmente como
uma doença solitária e que afeta globalmente o indivíduo, abrangendo os fatores biológicos,
sociais, mas mobilizando, principalmente, os fatores psicológicos, responsáveis pela
motivação e disposição do médico para atender seu paciente.
O paciente doente de câncer foi significado como um ser-carente, vulnerável, vítima de
problemas genéticos, ambientais e emocionais. Dóro et al (2004), mostra que o câncer é
representado por médicos “como uma moléstia, é uma doença horrorosa. É cheia de tabus e só
de pensar que você tem câncer, já acontece uma associação com a morte” (DÓRO et al, 2004,
p.123.).
“porque câncer é uma doença solitária”. (R., 56 anos).

4.

A resistência e resiliência do paciente. Os médicos mostraram que cada paciente

representa e reage à doença e ao tratamento de maneira desigual e única. A dor do paciente e
os sentimentos a ela associados provocam diferentes respostas e exigem dos médicos
condutas diferenciadas, mesmo em se tratando de casos semelhantes.
“E eu pensava: mas eles têm que fazer o que eu quero. E hoje não, hoje eu penso o
contrário. Ele não tem que fazer o que eu quero. Ele tem que saber o que é melhor
para ele”. (A., 47 anos).

5. Os conflitos do cuidar. A subjetividade dos fatores emocionais que acompanham a conduta
médica apareceu quando os médicos declararam ter consciência de algumas particularidades e
dificuldades que envolvem a vivência com o paciente terminal. A decisão de parar de tratar é um
desses fatores e deve ser tomada junto à equipe cuidadora, evidenciando a representação do médico de
suas limitações e o sentimento de impotência perante o avanço da doença. Para Borges e Mendes

(2012) esse sentimento de impotência é também representado socialmente pelos médicos
como fracasso. Nesse mesmo sentido, acrescenta que “na atual prática profissional o fracasso
diz respeito à alteração das fronteiras entre a morte e o morrer, propiciadas pelas técnicas de
manutenção da vida” (BORGES; MENDES, 2012, P.328.).
Eu costumo dizer que eu vivo numa área de penumbra. Então existe uma interface aí
nesse profissionalismo e a relação do médico, de um ser humano para outro ser
humano. Existe uma interface aí muito larga, muito ampla. Então o que é profissional,
o que é pessoal é muito difícil (M., 36 anos).
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6. O paradoxo vida e morte. Aprender a lidar com essa questão é fundamental para a saúde
emocional do médico. É através da representação que o profissional faz dos mecanismos
técnicos de manutenção da vida e seus protocolos que resta a ele, a escolha entre interromper
os cuidados, ou promover uma reanimação do paciente. Diante da morte e do morrer, os
médicos construíram representações semelhantes. O modo preferencial com que os médicos
lidam com o caráter inevitável da morte é o sentimento de tristeza. De acordo com Guerra
(2005), a evocação da palavra tristeza, relatada por profissionais que trabalham em unidades
de terapia intensiva, está associada às vivências diante da morte de pessoas do seu convívio
íntimo ou profissional (GUERRA, 2005).
Diante dos relatos dos oncologistas a representação de morte do seu paciente pelo sentimento
de tristeza é evidente. Os médicos declararam que se sentem chateados, com mal-estar
psicológico, e às vezes choram até passar o sentimento de tristeza. Afirmam que outros
pacientes precisam deles com urgência, então concentram suas energias nos pacientes vivos, e
assim, vão elaborando as mortes dos que se foram. Acreditam que o segredo é não paralisar,
não ficar imobilizado pela situação.
A primeira coisa que eu faço: eu choro, eu choro. Aí, depois, a minha razão, a minha
consciência me mostra o caminho para seguir. Depois que eu chorei eu tenho melhor
condição para avaliar o que está acontecendo (Gabriel, 69 anos).

7. O sentido de ser médico diante da terminalidade. Ao falarem dos prazeres e desprazeres
suscitados pelo ser-médico, os colaboradores declararam a vivência de mais vivências
agradáveis do que desagradáveis. Dois médicos relataram que gostam de trabalhar com os
casos mais complexos, ou seja, dos casos mais graves, de pacientes que precisam de cuidados
mais intensivos. Há relatos de satisfação profissional e pessoal, assim como de momentos
difíceis e cansativos vividos no exercício da profissão. Porém, de um modo geral,
prevaleceram representações bastante positivas do exercício profissional. Ser médico de
pacientes fora de possibilidades terapêuticas chega a ser encarado como uma missão para um
dos médicos.

Considerações finais
A literatura aponta que a educação médica ensina o profissional em formação a lidar com a
doença terminal com princípios científicos e tecnologia avançada, numa clara atitude
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defensiva para prevenir-se da morte. Esses fatores certamente fazem com que o estudante de
Medicina e o médico criem falsas expectativas acerca da situação e, com isso, promovam
“frustrações e sensações de impotência, quando deparados com a realidade” (EIZIRIK et al.,
2000, p. 44). Por outro lado, essa investigação nos trouxe a compreensão que, mesmo o
médico sendo treinado para salvar vidas, muitas vezes representado socialmente como
“salvador” com altas perspectivas para a negação da morte, aparece simultaneamente dentro
desse contexto, a consciência de que devem respeitar as questões humanas que emergem
perante o contexto da morte, tanto vindas do paciente, como também reconhecem que o
mesmo acontece consigo, enquanto médico cuidador de quem está morrendo, considerando os
fatores humanos e sociais na sua representação de morte. Assim, refletir sobre a prática
educativa da graduação dos cursos de Medicina é de suma importância para melhor
instrumentalizar o médico em seu fazer profissional diante do paciente terminal, aliviando as
angustias emergentes nessa situação-limite. Estima-se que, se houver uma preparação
vivencial para acolhimento desses aspectos, haverá também uma melhora da relação do
médico consigo e, consequentemente, nas suas relações com o outro, incluindo os próprios
pacientes e familiares, e os outros profissionais cuidadores que constituem a equipe de saúde.
Almeida e Falcão (2013) relatam a clara ação de fatores sociais que influenciam os médicos
na construção das suas representações sobre a morte: o contexto que envolve a formação
médica, o contexto de trabalho, e o contexto cultural, concluindo, portanto, que os médicos
mostram em seus discursos toda uma realidade social (ALMEIDA; FALCÃO 2013).
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Resumo
O hospital se caracteriza para a criança como um espaço em que permeiam diferentes
significados sejam eles atrelados ao sofrimento e/ou a ideia de cuidado. A criança
experimenta a hospitalização por meio da atribuição de sentidos e significados que são
elaborados a partir da vivência que ocorre nesse espaço. Um dos modos de favorecer a
ampliação desse processo tem sido por meio da leitura. A utilização de livros como um
artefato cultural mediador do contato humano, do diálogo e do desenvolvimento, têm sido
explorado junto à Pediatria do Hospital Universitário Júlio Müller, em Cuiabá Mato Grosso,
onde por meio de um projeto de extensão Binje: em busca de autorias infantis no contexto
hospitalar, procura-se explorar o potencial da narrativa como instrumento psicológico
promotor do desenvolvimento da consciência. Para tanto, o projeto tem como base das
atividades o livro Binje, de autoria da Professora Doutora Daniela Freire, que conta a relação
da personagem com o adoecimento e com o processo de hospitalização. Esse trabalho buscou
por meio do diálogo entre a Teoria das Representações Sociais, a Teoria Histórico-Cultural e
os estudos sobre a Narrativa, analisar o conteúdo representacional presente no livro Binje
visando levantar pontos de ancoragem de representações que influenciam no tratamento
hospitalar de crianças e assim refletir sobre possíveis projetos representacionais atrelados a
essa história. Como resultado conclui que a narrativa reproduz alguns aspectos da cultura
hospitalar baseada na medicina flexneriana, mas destaca a possibilidade de abertura para o
reconhecimento da criança enquanto ser com voz, capaz de compreender e colaborar, e com
isso, dialoga com o projeto de humanização do SUS. Observou também que o conteúdo
representacional do livro Binje tem em seu projeto a ideia de promover no espaço hospitalar a
visibilidade da infância, favorecendo o diálogo entre as crianças e os demais atores sociais
presentes nesse espaço.
Palavras-chave: Narrativa; Representações Sociais; Hospitalização; Infância.
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A hospitalização de crianças e narrativas
A internação se apresenta para a criança, tanto quanto para um adulto, como um momento
delicado na sua vida. No processo de hospitalização a criança passa por mudanças de rotinas e
hábitos, vivenciando situações em que muitas vezes não tem poder de escolha, sofrendo a
separação de entes queridos, vivendo a falta de privacidade, mudanças corporais, desconforto,
o medo da morte, e até mesmo a mudança na dinâmica familiar. A internação apresenta-se
quase como uma inserção em um novo mundo, cuja organização, dinâmica e lógica é
diferente do seu cotidiano.
Carrijo (2013) ao investigar a experiência de ser e estar em um hospital segundo crianças
internadas em um hospital universitário de Mato Grosso, percebeu que
A condição de estar hospitalizado parece remeter a criança a uma
percepção de estar no “banco”, em uma metáfora para se dizer ficar
fora de cena ou ficar de expectadora. Neste sentido, a criança revela
um eu que se submete aos procedimentos médicos, cuja única ação
que lhe confere a condição autoral é o choro. (p. 100)
Observa-se com isso, que no processo de humanização, os hospitais têm buscado melhorar as
condições de atendimento às crianças internadas, visando garantir alguns direitos tais como
ser acompanhado pelo responsável, ter acesso a momentos recreativos e atendimento
pedagógico-educacional. Nesse sentido, a valorização de espaços que favorecem a expressão
lúdica no contexto hospitalar, tais como brinquedotecas, já se apresentam como um sinal de
transformação desse espaço a partir da busca por um atendimento mais humanizado visando
acolher as necessidades infantis.
A criança experimenta a internação por meio da atribuição de significados e sentidos, que são
elaborados a partir da vivência que ocorre nesse espaço. E o hospital acaba por se caracterizar
como um espaço em que permeiam diferentes significados sejam eles atrelados ao sofrimento
e/ ou a ideia de cuidado. Nesse sentido, é importante se ter em mente que o meio social
hospitalar não existe em absoluto, mas na relação com as especificidades de cada sujeito que
o acessa. Assim, a significação da criança acerca da sua vivência no hospital dependerá de
diversos fatores: da sua fase de desenvolvimento cognitivo, de experiências passadas e do
nível de conhecimento, além da qualidade de comunicação e relações estabelecidas no
contexto social hospitalar.
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Deste modo, baseando-se nas proposições de Vigotski (2010) sobre desenvolvimento e
vivência considera-se a capacidade da criança em elaborar discursos a partir das suas
particularidades, sendo caracterizada como autora, e não apenas reprodutora de sentidos ou
modos de pensar socialmente partilhados. Essa abordagem favorece a elucidação de como
significados construídos historicamente e instituídos socialmente podem influenciar no
processo de significação da criança por meio da sua interação com os sujeitos e artefatos
culturais presentes no espaço hospitalar, a partir de uma compreensão da criança internada
como uma interprete ativa e criativa da realidade.
Um dos modos de favorecer esse processo tem sido por meio da leitura. A utilização de livros
como um artefato cultural mediador do contato humano, do diálogo e do desenvolvimento,
têm sido explorado junto à Pediatria do Hospital Universitário Júlio Müller, em Cuiabá Mato
Grosso, onde por meio de um projeto de extensão Binje: em busca de autorias infantis no
contexto hospitalar, se busca explorar o potencial da narrativa como instrumento psicológico
promotor do desenvolvimento da consciência. Para tanto, o projeto tem como base das
atividades a contação da história presente no livro Binje, de autoria da Professora Doutora
Daniela Freire, que conta a relação do personagem com o adoecimento e com o processo de
hospitalização. Após a contação, as crianças são abordadas visando promover a elaboração
das suas próprias narrativas.
Vigotski (2009) ao escrever sobre a imaginação e criação na infância lembra que conhecemos
o mundo principalmente por meio da narração realizada pelos outros ao nosso redor, sendo o
contato com a realidade sempre mediado por essas significações. Nesse sentido, apresentar
narrativas para crianças internadas que tenham como tema a hospitalização, pode ser um
modo de ampliar sua experiência nesse contexto, uma vez que ela tende a promover a
imaginação do que não foi vivenciado diretamente em sua experiência pessoal, favorecendo a
ampliação da consciência da criança acerca desse momento.
As narrativas podem ser compreendidas como depósito de conhecimentos por consubstanciar
costumes, significados e valores acerca de um tema. Bruner (2008) lembra que toda narrativa
é história de alguém e que com isso os acontecimentos são sempre vistos por meio de um
conjunto de prismas pessoais. Entretanto, considerando que as pessoas estão inseridas em
uma cultura, e que representar objetos pressupõe estoques prévios de representação, as
narrativas podem refletir não apenas o ponto de vista de um sujeito, mas também a relação de
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grupo de pertença do autor com o objeto. Com isso, parte-se da ideia que as narrativas trazem
representações que organizam redes de significações, ou seja, elas podem ser compreendidas
como expressões que aglutinam representações sociais. Volpato (2002) considera também que
os retratos que os autores criam podem ser caracterizados como imagens com poderosos
efeitos figurativos, que se tornam sociais, na medida em que elas têm ressonância no mundo
dos leitores, por meio das partilhas e discussões. Já para Purkhardt (2002) as narrativas estão
necessariamente envolvidas na reconstrução ativa de representações sociais, seja sustentando
significações antigas ou transformando-as ao apresentar contra-versões que desafiem essas
significações.
Reconhecendo que as narrativas possuem repositórios de conhecimentos sociais, esse estudo
tem como objetivo analisar o conteúdo representacional presente no livro Binje visando
levantar possíveis pontos de ancoragem sobre representações que influenciam no tratamento
hospitalar de crianças e assim refletir acerca de possíveis projetos representacionais atrelados
a essa história.

A teoria das representações sociais e a noção de projeto representacional
A representação social pode ser considerada uma forma de conhecimento construído e
compartilhado por um grupo, visando objetivos práticos, de modo a funcionar como um
sistema de interpretação da realidade, por meio da qual são regidas as relações dos indivíduos
com seu meio, social ou natural, orientando e justificando comportamentos e práticas
(JODELET, 2001). Segundo Bauer e Gaskell (1999) o sistema mínimo envolvido na
representação social pode ser compreendido por meio da ideia de um triângulo em que duas
pessoas estão interessadas em um determinado objeto (S1 / O \ S2). Esta seria a unidade
básica de elaboração de significado. Entretanto, os autores reforçam a ideia de que o
significado não é uma questão individual ou privada, pois a presença de um “outro”, é sempre
pressuposta baseada na experiência social. A esse triângulo básico eles acrescentam a
dimensão do tempo, tanto o passado como o futuro, de modo a indicar a ideia de um projeto
(P), implícito ou exposto, que integram os dois sujeitos em relação ao objeto. Para os autores
o projeto liga os sujeitos envolvidos por meio de interesses mútuos, objetivos e atividades. A
ideia de projeto atrelada às representações sociais está associada com o fato que as
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representações de um grupo fornecem as razões que guiam os sujeitos a agir e a planejar em
direção a um futuro.
Na elaboração das representações sociais a ancoragem é um dos processos que entra em jogo,
de modo a favorecer a incorporação do desconhecido em uma rede de categorias usuais.
Considerando a dimensão do passado, a elaboração das representações sociais tem como base
conhecimentos adquiridos anteriormente pelo grupo, e deste modo, ficam comprometidos a
um sistema de valores já compartilhados. Assim, o novo conhecimento é associado às formas
conhecidas pelo grupo, podendo ser reconsiderado através delas. Segundo Moscovici (2003) o
que acontece é que, ao ser associado aos conhecimentos anteriores, o novo adquire
características desses conhecimentos, sendo reajustado para que neles se enquadre.
Mas na dimensão do presente, observa-se que as representações sociais não demarcam
necessariamente uma homogeneidade de significações. Bauer e Gaskell (1999) lembram que
distintas representações sociais acerca de um objeto podem existir em diferentes grupos ao
mesmo tempo. E Harrè (1998), ao questionar sobre a relevância das representações sociais de
um grupo para a sua prática, apresenta a diferença entre representações transcendentes e
imanentes. Segundo ele, existiriam representações que têm como referência práticas
enraizadas, sendo estas nomeadas como imanentes, e haveriam ainda representações
transcendentes, independentes das práticas, que geralmente se apresentam por via de normas.
Considerando o contexto de serviços hospitalares é possível notar a existência de distintas
representações que permeiam o atendimento a saúde das crianças. Atualmente, ocorre uma
busca pela mudança na cultura de assistência à saúde, visando uma maior humanização dos
serviços hospitalares. O objetivo é a criação de um novo modelo de atendimento pautado no
respeito à vida humana, o que inclui uma maior atenção às singularidades da dimensão
subjetiva do usuário. A Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004) investe, por meio
do projeto Humaniza SUS, na valorização da autonomia e protagonismo de todos os sujeitos
envolvidos no processo de saúde. Entendendo que humanizar não é apenas ofertar
atendimento de qualidade articulado aos avanços tecnológicos, mas também propiciar
acolhimento, o projeto estabelece a corresponsabilidade, os vínculos solidários, e participação
coletiva como conceitos e pressupostos gerais de cuidado que se aplicam a todos os sujeitos
independentes de faixa etária. Entretanto, observa-se que modelo de saúde predominante na
formação médica brasileira ainda é a Medicina científica, ou flexneriana, que compreende o
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corpo humano como uma máquina, sendo a doença representada como uma avaria e o
tratamento como o conserto desse aparelho. Esse modelo aborda de forma reducionista os
aspectos sociais e subjetivos da saúde. Ele tem como base a assistência à doença em seus
aspectos individuais e biológicos, centrados no hospital, nas especialidades médicas e no uso
intensivo de tecnologias. Essa visão mecanicista, biologista e reducionista também continua
orientando a organização dos serviços de saúde, principalmente no âmbito hospitalar.
(CARLINI, 2010). Essas duas redes de significações atreladas à medicina flexneriana e ao
processo de humanização, parecem delinear representações imanentes e transcendentes acerca
do atendimento hospitalar, e assinalariam para os profissionais de saúde duas redes de
significações: uma ligada às práticas e rotinas hospitalares enraizadas e outra, mais recente no
contexto hospitalar, decorrente das necessidades biopsicossociais dos usuários, e que tem sua
entrada no hospital por meio das orientações apresentadas pelo Humaniza-SUS.

Análise da narrativa Binje: enredo, personagens e espaços
Binje é um livro infantil que conta a história da amizade entre o menino Binje e João Pinto,
um passarinho. O enredo é contado sob o olhar do passarinho que narra como seu amigo, que
em sua infância passou por momentos de adoecimento e hospitalização, conseguiu lidar com
as emoções e sentimentos oriundos desse processo (dor, medo, raiva, alívio, etc.). O livro
pode ser dividido em duas partes. A primeira, mais focada no personagem central (Binje),
narra o nascimento da amizade entre o menino e o pássaro, relatando como João Pinto foi
encontrado pelo Binje com a asa quebrada, mostrando o acolhimento e os cuidados ao
pássaro. Conta também das aventuras que os dois costumavam realizar quando ambos
estavam saudáveis. Depois, retrata o episódio de adoecimento do Binje, quando ele precisou
lidar com o desconforto da dor, dos remédios e das injeções, e que encontrou nos cuidados da
sua mãe e no apoio do seu amigo passarinho, formas de lidar com tudo isso. A primeira parte
finaliza apresentando ao leitor quem se tornou essa criança cujo apelido de infância era Binje:
Júlio Müller, um homem público que deu nome ao hospital universitário da Universidade
Federal do Mato Grosso. A segunda parte inicia contando um pouco da história do Hospital
Universitário que carrega o nome dessa criança. Em seguida, passa a abordar o contexto do
hospital e o que é frequente acontecer quando uma criança é internada. Destaca algumas
situações em que essa criança pode sentir medo ou raiva, mas apresenta também alguns
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modos de manejo desses sentimentos dentre eles, o brincar de faz de conta, remetendo a ideia
de que brincar pode ajudar a entender o que está acontecendo. Relata também que nesse
hospital existe um espaço que foi pensado para as crianças brincarem e as pessoas se
encontrarem: a brinquedoteca.
No dia a dia do hospital é muito comum que a inserção da criança nesse “mundo branco”, seja
permeada por escolhas e comunicações realizadas por terceiros, que apesar de visar garantir a
saúde da criança, as remetem a condição de ser sem fala - infans. O personagem João Pinto,
assumindo uma atitude reflexiva diante dos dramas que observa no hospital, apresenta Binje
como uma criança que no processo de hospitalização consegue expressar seus conflitos,
dialogando com os adultos, sendo acolhido, colaborando e responsabilizando-se com o seu
tratamento. Esse personagem anuncia para os adultos que leem o livro a ideia de que a
criança, por meio da relação estabelecida com eles, pode compreender e manejar os aspectos
desagradáveis da hospitalização aspecto que remete a ideia de resiliência. Já para as crianças,
esse enredo indica a possibilidade de abertura para a interlocução com os adultos, de serem
compreendidas, orientadas sobre manejos do desconforto e acolhidas nesse espaço. No que se
refere aos personagens adultos o livro apresenta pessoas com uma postura de abertura para as
crianças, que as observam, as escutam e buscam compreender suas necessidades. Interessante
observar que esses papéis são representados por figuras femininas (mãe, enfermeira, etc.) que
lembram a representação do cuidado atrelado ao feminino. Entretanto, a historia não apresenta
em momento algum relatos de recusa ao tratamento, pelo contrário, indica que este, ainda que
dolorido ou amargo, é necessário e trará benefícios futuros. Mas o enredo também não
demarca punição para os comportamentos que expressam sentimentos incômodos. Essa
acepção pontua uma proximidade com a ideia de primazia do respeito à vida, que na cultura
hospitalar baseada na medicina flexneriana, costuma deixar em segundo plano as noções de
desconforto, dor e sofrimento psíquico. Outro ponto interessante é a marcação da
brinquedoteca no espaço hospitalar como um lugar diferenciado que possibilita encontros e
alívio. Esta diferenciação parece refletir a reprodução da ideia de sofrimento atrelada às outras
áreas do hospital. A história aponta pela opção de um diálogo com a cultura institucional, e
opta por mostrar para as crianças as saídas “menos” doloridas nesse contexto. Com isso, abre
a possibilidade de diálogo com o processo de humanização, ao indicar a importância de
reconhecer na criança um ator social capaz de elaborar significações singulares sobre sua
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vivência e que necessita, por parte dos adultos, da promoção de oportunidades para que elas
expressem os sentimentos envolvidos nesse processo, aceitando-os, trabalhando-os, e não
punindo.

Conclusão
Binje é um livro que fornece informações importantes de manejo tanto para as crianças
hospitalizadas quanto para os adultos que entram em contato com elas. Ao destacar uma
postura reflexiva e de diálogo, apresentada pelos personagens, propõe compartilhar com o
leitor, seja ele adulto ou criança, atividades que remetem a possibilidade da construção ou
reconstrução de sentidos e significados vinculados ao processo de hospitalização. A história
anuncia alguns aspectos da cultura hospitalar baseada na medicina flexneriana, e, a partir
desta constatação, apresenta a abertura para o reconhecimento da criança enquanto ser com
voz, capaz de compreender e colaborar, e com isso, dialoga com o projeto de humanização na
saúde. O conteúdo representacional da narrativa Binje tem em seu projeto a ideia de promover
no espaço hospitalar a visibilidade da infância, favorecendo o diálogo entre as crianças e os
demais atores sociais presentes nesse espaço. Entretanto para que tais significações consigam
ressonâncias mais profundas na cultura desse tipo de instituição torna-se fundamental que
esse conteúdo representacional seja inserido em momentos de partilhas e discussões tanto
com a equipe, com os familiares e com as próprias crianças.
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NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE CÂNCER DE CUIDADORES:
REPERCUSSÕES PARA O CUIDADO
VASCONCELOS, Esleane Vilela - UFPA
SILVA, Silvio Eder Dias da - UFPA

Resumo
O presente estudo teve como objetivo identificar as representações sociais do câncer para
cuidadores de pacientes fora de possibilidade de cura e analisar as implicações destas para o
cuidado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com base na Teoria das Representações Sociais.
Os sujeitos da pesquisa foram 30 cuidadores familiares que acompanhavam seus parentes
internados na clínica de cuidados paliativos no Hospital Ophir Loyola em Belém do Pará. Os
dados foram obtidos através da entrevista semi-estruturada e na análise do material coletado
foi empregada a técnica de análise de conteúdo temática, a qual se desdobra nas seguintes
etapas: Pré-análise, Exploração do material e por último, classifica-se e agrega os dados
escolhendo as categorias teóricas ou empíricas que comandaram a especificação dos temas. A
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Escola de
Enfermagem “Magalhães Barata” da Universidade do Estado do Pará sob protocolo CAAE–
0048.0.321.000.11 de acordo com os preceitos da Resolução nº 196/96/CNS/MS. Nos
resultados com a análise de conteúdo temática emergiram duas categorias: A descoberta do
outro e o cuidado necessário que gerou duas subunidades: Limitações e dependências do
doente e a Participação no cuidado; A relação cuidado/cuidador e paciente que gerou duas
subunidades: O sofrer do cuidador e o suporte, O conforto e a esperança do cuidador na qual
foi representado a visão do familiar cuidador diante de suas responsabilidades com seu ente
querido. Conclui-se, portanto, que o cuidado ao individuo em estado terminal foi representado
como uma tarefa árdua, visto que as representações atribuídas pelos cuidadores entrevistados
foram ancoradas com a idéia de exaustão, permitindo afirmar que o cuidado era prestado em
alguns momentos com obrigação o que não representa então o conceito ideal de cuidado.
Diante dos fatos e sabendo que os cuidadores serão assumidores dos cuidados, é necessário
que a enfermagem promova estratégias que possibilitem o envolvimento dos prestadores de
cuidado, da família e do paciente no preparo para a alta hospitalar e para a assistência
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domiciliar, além do desenvolvimento de um cuidado holístico centrado na beneficência e
promoção da autonomia e independência do ser.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem, Cuidados paliativos, Psicologia social.

Introdução
O câncer e sua cronicidade quando presentes no individuo, pode levar a uma série de
manifestações antes não vivenciadas pelos membros de sua família, tais como: ansiedade,
medo, angustia e sofrimento (Costa & Lima; 2002). Na maioria das vezes, o cuidador familiar
é o responsável pelos cuidados diretos ao ser, sendo responsáveis pelos inúmeros cuidados,
desde internações, horários dos remédios, intercorrências, até os retornos ambulatoriais. A
doença, sobre este ponto de vista, traz enumeras consequências relativas aos papéis sociais
dos cuidadores familiares, refletindo diretamente em suas vidas e nos cuidados prestados
(Serna & Sousa; 2006).
O câncer provoca uma ruptura na organização da dinâmica familiar, fazendo com que a
pessoa enferma e seus cuidadores repensem suas atividades diárias, papéis e conceitos No
entanto, ao se deparar com uma situação não familiar, o sujeito valerá dos conhecimentos e
experiências adquiridas anteriormente e compartilhadas com o grupo social no qual está
inserido. Nesse sentido, as representações sociais apresentam-se como formas de
conhecimento prático, orientadas para a comunicação e compreensão do contexto social,
sendo socialmente elaboradas e compartilhadas (Silva et al; 2010).
A representação social é uma estrutura organizada de conhecimentos, sendo acima de tudo
uma atividade psíquica, sobre a qual os cuidadores tornam inteligível a realidade física e
social, ou seja, guiam suas atividades e atitudes frente ao mundo real, estando presente no
compartilhamento do grupo ou numa ligação cotidiana de trocas de saberes (Moscovici,
2009). Dessa maneira as representações sociais se aplicam a este estudo que propõe acessar os
saberes do senso comum dos cuidadores de pessoas com câncer fora de possibilidades de
cura, considerando que elas são uma modalidade de conhecimento adequada à compreensão
de fenômenos que se apresentam relevantes na teia social (Moscovici, 2003).
No entanto, poucas são as pesquisas que avaliam as concepções de cuidadores em relação à
atenção prestada ao paciente fora de possibilidades de cura. Assim, este artigo tem por
objetivo identificar as representações sociais de cuidadores familiares de pacientes com
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câncer fora de possibilidades de cura sobre o câncer e analisar as implicações destas
representações para o cuidado.

Referencial teórico
A Teoria das Representações Sociais foi introduzida por Serge Moscovici, em meados dos
anos 60 na França, através de seu estudo “A Representação Social da Psicanálise” que se
tornou um marco na História da Psicologia Social. O conceito da teoria mais consensualmente
aceito pela comunidade científica é o de que a representação social “é uma forma de
conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático que contribui para
a construção da realidade comum a um conjunto social” (Jodelet, 2005).
As representações sociais visam integrar um fenômeno social não-familiar, que, por ser
desconhecido, gera uma sinergia sentimental como medo e ansiedade, ao conhecimento que
os sujeitos e os grupos determinam sobre um dado fenômeno em seu cotidiano. Por tal
motivo, é necessária a sua assimilação ao referencial conceitual dos indivíduos, para que
possa se tornar familiar (Coelho, Silva & Padilha, 2009)
Moscovici define a teoria das representações sociais como um conjunto sistemático de
valores, ideias e praticas que estabelecem uma ordem que guia as pessoas em seu mundo real,
material e social e controlá-lo (Moscovici, 2009). No entanto a representação social é uma
forma de conhecimento pratico a qual possibilita a ligação do sujeito ao mundo dos objetos
(Jodelet, 2001). A Teoria das Representações Sociais reconhecendo valor da dimensão
subjetiva e o aspecto cognitivo de cada indivíduo, que segundo esta perspectiva interfere nas
organizações das práticas sociais, nas atitudes e condutas relativas ao objeto representacional.
Baseado nas assertivas descritas, as representações sociais dos trabalhadores sobre a bebida
alcoólica, o seu consumo e suas implicações para o trabalho, englobam tanto as experiências
adquiridas ao longo de suas vidas quanto os sentidos que os mesmos atribuem frente ao
contato com o grupo de trabalhadores no ambiente laboral, por isso a relação entre as
experiências vividas e a construção social dos significados atribuídos a bebida, representam
uma re-interpretação discursiva dos diferentes atores sobre a sua realidade.

Metodologia
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Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva com abordagem qualitativa. Para
trabalhar os conteúdos dos relatos dos cuidadores foi utilizada a Teoria das Representações
Sociais, que possibilita o conhecimento teórico para a obtenção de indicações sobre o modo
de pensar e agir frente ao cuidado ao paciente em fase terminal (Moscovici, 2009).
Os sujeitos da pesquisa foram 30 cuidadores familiares que acompanhavam seus parentes
internados na clínica de cuidados paliativos no Hospital Ophir Loyola em Belém do Pará.
Os dados foram obtidos através da entrevista semi-estruturada e na análise do material
coletado foi empregada a técnica de análise de conteúdo temática a qual se desdobra nas
seguintes etapas: 1º - Pré-análise: É o primeiro contato com o conteúdo a ser analisado,
favorece a organização do material e a leitura das entrevistas para que haja impregnação das
idéias que emergirão. 2º - Exploração do material: Consiste essencialmente na operação de
codificação. E por último, classifica-se e agrega os dados escolhendo as categorias teóricas ou
empíricas que comandaram a especificação dos temas (Bardin, 2008).
Após a leitura flutuante dos textos produzidos, as unidades de análise emergidas foram
agrupadas e a seguir submetidas a uma exploração para melhor compreensão do objeto da
pesquisa mediante conteúdos considerados mais significativos em cada texto, de forma a se
consolidarem em duas grandes unidades temáticas: A descoberta do outro e o cuidado
necessário e A relação cuidado, cuidador e paciente com suas respectivas subcategorias.
A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Escola de
Enfermagem “Magalhães Barata” da Universidade do Estado do Pará sob protocolo CAAE–
0048.0.321.000.11 de acordo com os preceitos da Resolução nº 196/96/CNS/MS.

Resultados
Categoria de análise 1: A descoberta do outro e o cuidado necessário
Subcategoria 1: Limitações e dependência do doente
Antes de prover o cuidado, é essencial que o cuidador conheça o sujeito a ser cuidado, pois a
partir do entendimento, é possível estabelecer sua participação no cuidado para com o outro.
Dessa forma, os cuidadores ao serem indagados sobre o que vem em suas mentes quando
falamos no seu familiar com câncer terminal, 70% relataram os seguintes discursos.
Através das representações sociais atribuídas ao sujeito com câncer pelos cuidadores, pode-se
compreender que o paciente em fase terminal é um ser fragilizado, não somente pelo estigma
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de sua doença, mas também pela forma como os seus agentes de cuidado lhes representam em
suas vidas, como um ser ancorado de dependências e limitações.
Subcategoria 2: A participação no cuidado
Apesar da existência da possibilidade de cura e do avanço biotecnológico, o câncer ainda é
uma doença silenciosa e de prognostico de cura incerto. As gesticulações de cansaço e a
rapidez em dissertar elementos que caracterizem a sua participação no cuidar do outro,
caracteriza que os cuidadores fazem da atividade de cuidar um momento presente em seus
cotidianos, marcado quase sempre como um fenômeno de entrega, de busca pelo
complemento das necessidades do outro, como observado em 100% dos discursos.
Categoria de analise 2: A relação cuidado, cuidador e paciente
Subcategoria 1: O sofrer do cuidador
A evolução da doença, a piora do paciente, o cuidado direcionado e a espera da cura são
características frequentes no cotidiano dos cuidadores, sendo muitas vezes percebidos como
mecanismos proponentes de sofrimento e dor. Muitos dos cuidadores (80%) durante a
exposição dos seus relatos apresentaram-se chorosos, tensos e amedrontados enquanto
refletiam sobre o futuro do seu ente cuidado, tais comportamentos permitem inferir que o
cuidador sofre psicologicamente, e se transforma em um ser desesperançoso quanto a uma
reação positiva na melhora do familiar, tendo suas ações por vezes ameaçadas pela sinestesia
entre a dor, o sofrer e a impotência, como representado nos discursos que seguem.
Frente a este cenário, se o cuidador que é designado ao cuidado, mesmo ciente das limitações
e dependências, representar o sujeito como um ser predisposto de melhoras e de ganhos de
saúde poderá incentivar positivamente a realização de praticas de cuidado, desatrelando das
mesmas a objetivação relatada pelos cuidadores como sinônimo proponente de cansaço e
esgotamento.
Subcategoria 2: O suporte, o conforto e a esperança do cuidador
Ao se deparar com uma condição crônica e degenerativa como o câncer, os cuidadores
demonstraram-se tristes e impotentes, diante da dor e do sofrimento do outro, trazendo para si
tais sentimentos. Com olhares aflitos e vozes tremulas 60% dos entrevistados relataram
buscar superação do sofrimento do cuidar do outro projetando na fé religiosa a esperança de
melhoras do ente querido, tornando-a, em um suporte que os permite estabelecer um conforto
onde os mesmos encontram forças para continuarem suas tarefas de cuidado.
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Discussão
Durante a escolha de quem será esse sujeito, nem sempre o escolhido é aquele que maior
apresenta sentimentos de amor e afeto para com outro, às vezes, essa escolha se processa na
figura de quem é mais próximo ou mesmo de quem tem maior disponibilidade de tempo.
Acredita-se que, ao cuidar de um paciente fora de possibilidades terapêuticas e, se a escolha
do cuidador baseou-se em sentimentos de obrigação moral, será necessário um esforço maior
do cuidador para resignificar sua relação com o paciente e desenvolver estratégias para lidar
com a finitude da vida (Sales et al; 2011).
As representações sociais neste momento apresentam-se como ferramenta de suporte social,
permitindo que os cuidadores se organizem socialmente formando uma rede de laços
interpessoais, constituindo grupos e possibilitando a interação entre os sujeitos,
proporcionando um sentimento de apoio e proteção aos cuidadores envolvidos, de forma que
possibilite aos mesmos superarem o sofrimento, o medo e a impotência do cuidar do outro
(Markova; 2006).
Quanto ao suporte social, diz respeito a um processo recíproco referente a qualquer
informação ou auxílio oferecido por pessoas ou grupos aos quais os cuidadores mantêm
contatos habitualmente e que produz um efeito positivo nas práticas de quem recebe ou de
quem oferece o cuidado. Trata-se de ter alguém com quem contar em situações difíceis para
receber, por exemplo, auxílio material, emocional ou afetivo e, além disso, diz respeito a se
perceber valorizado nos grupos de cuidadores ao qual fazem parte (Amandala, Oliveira,
Avarenga; 2011).
As representações sociais comportam-se desse modo, por se tratarem de formas de
conhecimentos socialmente elaborados, construídas através das interações social com o
mundo, com o cuidado e com os sujeitos, a partir do agrupamento de conjuntos de
significados que permitem dar sentido aos fatos novos ou desconhecidos encontrados no diaa-dia, como o cuidado, formando assim um saber compartilhado, geral e funcional para os
cuidadores (Guareschi, 2000).

Considerações finais
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O cuidado ao individuo em estado terminal foi representado como uma tarefa árdua, visto que
as representações atribuídas pelos cuidadores entrevistados foram ancoradas com a idéia de
exaustão, permitindo afirmar que o cuidado era prestado em alguns momentos com obrigação
o que não representa então o conceito ideal de cuidado, que é atender as necessidades do outro
com domínio e satisfação da assistência, também representações de angustia.
O enfermeiro frente a este cenário deve se apropriar de tais representações, pois as mesmas
possibilitam o profissional ter acesso a um campo vasto para investigação no sentido de
compreender as diversas relações que se estabelecem na área do cuidado ao sujeito, como por
exemplo, aquelas que se constroem nas vivências individuais e coletivas dos cuidadores
familiares de indivíduos acometidos por câncer em estado terminal.
Diante deste fato e sabendo que os cuidadores serão assumidores dos cuidados, é necessário
que a enfermagem promova estratégias que possibilitem o envolvimento dos prestadores de
cuidado, da família e do paciente no preparo para a alta hospitalar e para a assistência
domiciliar, além do desenvolvimento de um cuidado holístico centrado na beneficência e
promoção da autonomia e independência do ser.
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Resumo
O estudo objetivou identificar as representações sociais de homens sobre o câncer de próstata
e suas masculinidades frente à doença, e analisar suas implicações para a saúde. Trata-se de
uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso a qual utiliza
como aporte conceitual a Teoria das Representações Sociais, sendo esta desenvolvida nas
dependências da clinica urológica do Hospital Ophir Loyola (HOL) referencia no tratamento
oncológico no município de Belém do estado do Pará, com uma amostragem de 20 sujeitos
diagnosticados a mais de um ano com câncer de próstata que realizam esporadicamente
tratamento na instituição e que manifestaram disponibilidade e interesse em participar do
estudo espontaneamente, após o conhecimento dos objetivos e de assinarem o termo de
consentimento livre e esclarecido. Os dados foram obtidos através de duas técnicas de coletas
de dados, a livre associação de palavras e a entrevista semiestruturada orientada por um
roteiro. Para proceder à análise do material coletado empregou-se a técnica de análise de
conteúdo. A análise resultou na criação de 3 unidades temáticas: (re)conhecendo a próstata;
Esse problema chamado próstata e a próstata como símbolo da masculinidade do homem.
Ressaltamos que o estudo seguiu as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde,
Resolução nº. 196, sendo aprovado pelo comitê de Ética e pesquisa da Universidade Estadual
do Pará, sob protocolo nº 0044.0.21.000-38. Em sua totalidade os sujeitos do estudo foram do
sexo masculino, com faixa etária entre 50 a 71 anos de idade 14 dos participantes tinham
nível de escolaridade médio completo e 6 (seis) tinham o nível de escolaridade fundamental
incompleto, todos com renda de até dois salários mínimos, 8 (oito) residentes no município de
Belém e 12 provenientes de municípios do interior do estado do Pará. Todos apresentam uma
união estável, sendo 9 (nove) devotos da religião católica, 7 sete) evangélicos e 4 (quatro)
sem religião definida, 12 são prostatectomizados e 8 (oito) recebem tratamentos
quimioterápicos para controle da doença. estudo permitiu evidenciar que o câncer de próstata
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é uma doença que esta diretamente relacionada com a forma como se percebe as suas
consequências no contexto social, sendo estas responsáveis por proporcionar momentos de
dor, tristeza, de trocas de experiências e, sobretudo de riscos à saúde.
Palavras-chave: Neoplasias da próstata, Enfermagem oncológica, Saúde do homem.

Introdução
O câncer de próstata representa um sério problema de saúde pública, com elevadas taxas de
incidência e mortalidade, sendo o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens,
superado somente pelo de pele, sendo uma das principais causas de incapacidade funcional e
de morte, atingindo principalmente a população masculina com faixa etária acima de 40 anos
de idade (Schraiber, Gomes & Couto, 2005).
Os riscos desta patologia, mundialmente, são deixados em segundo plano devido muitas
camadas da sociedade possuir, ainda, uma visão extremamente “machista”, o que cria uma
realidade que proíbe a realização de práticas que ameacem sua masculinidade. Como exemplo
tem-se o método do toque retal, o que contribui para uma forte resistência da população
masculina na procura dos serviços de saúde para a realização do exame, ocasionando assim,
um aumento cada vez maior dos números de casos de óbito pela doença.
A masculinidade é uma construção subjetiva, defensiva e dolorosa, mas também é
intensamente desejada pelos homens pela incorporação de valores e de estereótipos
socioculturais que preconizam o que é ser homem e, consequentemente, rejeitar as atitudes
tradicionalmente consideradas femininas, como o cuidado com a sua saúde (Mesquita,
Moreira & Maliski, 2011).
No que diz respeito as representações sociais, esta consiste em uma modalidade de
conhecimento particular que tem como função a elaboração de comportamentos entre
indivíduos. Esta teoria trabalha com o cognitivo do indivíduo e sua interação no meio social
atuando na transformação do mesmo, reconhece como um grupo re-apresenta e constrói uma
realidade (Moscovici, 2011).
Transpondo essa ideia para o estudo em questão acredita-se que ao se acessar o conhecimento
sobre a realidade do grupo de clientes sobre o câncer de próstata a partir do seu próprio
discurso, adentraremos nas representações sociais que esses sujeitos projetam para o
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fenômeno estudado, podendo assim entender suas praticas cotidianas de saúde frente ao
câncer (Jodelet, 2005; Moscovici, 2011).

Referencial Teórico
O câncer de próstata caracteriza-se principalmente pela presença de tumores com alto grau de
invasão, e na maioria dos casos já em metástases, o que acarreta um pior prognóstico da
doença, pois nesses casos cerca de 80% dos pacientes apresentam sobrevida de 5 anos e
somente 20% uma perspectiva de aproximadamente 10 anos, após cirurgias agressivas com
complementação de sessões de radioterapia e quimioterapia (Schraiber, et al. 2005; Brasil,
2005; Kazer, et al. 2011).
Primariamente, todo homem já nasce “programado” para ter câncer de próstata, pois todos
carregam em seu código genético os chamados oncogenes naturais, que dão ordem para uma
célula crescer e multiplicar-se. A ação desses oncogenes é controlada por um grupo de genes
supressores, dos quais os mais conhecidos são o p53 e o p21, esses genes promovem apoptose
(morte) da célula quando há alterações irreversíveis no material genético da mesma. Alguns
comportamentos de risco também podem estar presentes, como alimentação elevada de carne
vermelha que favorecem o crescimento de tumores prostáticos (Kazer, et al. 2011).
A maioria dos cânceres de próstata são detectados em homens sem sintomas, nos quais são
encontrados nódulos, ou áreas endurecidas na próstata, quando feito o exame de toque retal.
Raramente os pacientes apresentam sinais de retenção urinária, ou sintomas neurológicos,
decorrentes de metástases em coluna vertebral, com compressão da medula espinhal.
Sintomas vagos de obstrução urinária são por hiperplasia benigna da próstata, que ocorre na
mesma faixa etária.
No entanto, os exames preventivos do câncer de próstata apresentam-se como as formas mais
eficientes e eficazes para o seu tratamento, devido propiciar o diagnostico precoce dos
tumores, tanto malignos quanto benignos, mas não se encontram tão difundidos nos meios de
comunicação de massa, quanto os que previnem os de mama e o de útero, o que dificulta a
compreensão de sua importância para a população masculina do país. Outro ponto é o grande
preconceito que existe sobre a execução do exame de toque retal, que além do baixo custo,
possui um grau de exatidão superior ao de exames específicos como a ultra-sonografia
pélvica.
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A escolha do tratamento que o paciente ira ser submetido deve ser criteriosa e individualizada,
levando em consideração a idade do paciente, o estadiamento da doença, o volume da
glândula, o prognóstico e acima de tudo os anseios do mesmo (Brasil, 2005).

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso a
qual utiliza como aporte conceitual a Teoria das Representações Sociais, sendo esta
desenvolvida nas dependências da clinica urológica do Hospital Ophir Loyola (HOL)
referencia no tratamento oncológico no município de Belém do estado do Pará, com uma
amostragem de 20 sujeitos diagnosticados a mais de um ano com câncer de próstata que
realizam esporadicamente tratamento na instituição e que manifestaram disponibilidade e
interesse em participar do estudo espontaneamente, após o conhecimento dos objetivos e de
assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido.
A escolha dos sujeitos ocorreu através de amostragem aleatória e não probabilística.7 Foram
excluídos do estudo os sujeitos que após o conhecimento dos objetivos e do termo de
consentimento livre esclarecido, não concordaram em participar e os que receberam o
diagnostico da doença a menos de um ano. Para preservar o anonimato dos depoentes, os
mesmos foram identificados pela letra “P”.
Os dados foram obtidos através de duas técnicas de coletas de dados, a livre associação de
palavras e a entrevista semiestruturada orientada por um roteiro. Na aplicação da livre
associação de palavras forneceu-se aos entrevistados palavras que estimularam uma
associação livre ao câncer de próstata e suas masculinidades frente a doença, tais como:
câncer de próstata, tratamento do câncer de próstata, a vida com câncer de próstata e ser
homem e ter câncer de próstata.
Para proceder à análise do material coletado empregou-se a técnica de análise de conteúdo.
Ao se trabalhar o material coletado durante as entrevistas percebeu-se o destaque de algumas
informações que propiciaram subsídios para a criação das seguintes unidades temáticas, assim
denominadas: (re)conhecendo a próstata; Esse problema chamado próstata e a próstata como
símbolo da masculinidade do homem.
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Ressaltamos que o estudo seguiu as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde,
Resolução nº. 196, sendo aprovado pelo comitê de Ética e pesquisa da Universidade Estadual
do Pará, sob protocolo nº 0044.0.21.000-38.

Resultados
Em sua totalidade os sujeitos do estudo foram do sexo masculino, com faixa etária entre 50 a
71 anos de idade, sendo que 12 tinham mais de 60 anos e 8 (oito) tinham entre 50 a 60 anos,
14 dos participantes tinham nível de escolaridade médio completo e 6 (seis) tinham o nível de
escolaridade fundamental incompleto, todos com renda de até dois salários mínimos, 8 (oito)
residentes no município de Belém e 12 provenientes de municípios do interior do estado do
Pará. Todos apresentam uma união estável, sendo 9 (nove) devotos da religião católica, 7
(sete) evangélicos e 4 (quatro) sem religião definida, 12 são prostatectomizados e 8 (oito)
recebem tratamentos quimioterápicos para controle da doença.
(Re)conhecendo a próstata
Os sujeitos demonstraram através de seus discursos, conhecimentos sobre a localização,
anatomia e função da próstata. Estes saberes emergidos através da socialização das
informações entre os membros do grupo de adoecidos propiciaram uma localização mais
detalhada de anormalidades e a dispersão de cuidados mais precisa a esta região, evitando
assim possíveis complicações da patologia durante os tratamentos dispersados a doença. As
representações sociais, neste contexto, ajudam os membros do grupo de adoecidos a tornarem
familiar o órgão prostático em seus cotidianos, dispersando a partir deste conhecimento maior
atenção ao seu estado de saúde ligado a esta região.
Dessa forma, é de suma importância que o enfermeiro compreenda a apropriação dos
adoecidos deste saber consensual, pois muitos dos sintomas derivantes da doença são
subjetivos e dependente da colaboração mutua entre o sujeito e o cuidador para melhor
identifica-los e assim possibilitar a promoção de estratégias de enfrentamento eficazes que
vão de encontro a recuperação do adoecido.
Esse problema chamado próstata
Os relatos obtidos junto aos homens adoecidos permitiram identificar as representações
sociais atribuídas para o câncer de próstata, sendo esta patologia em muitos momentos
reconhecida como um problema que os impede de ter um desenvolvimento de uma vida
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normal devido suas manifestações clinicas cotidianas como descontrole sobre algumas de
suas funções fisiológicas, o que em alguns momentos os levam a se isolarem do convívio
social.
A próstata como representação da masculinidade do homem
As representações sociais dos homens entrevistados favoreceram aos mesmos conhecerem a
doença com a qual estão lidando, visto esse saber popular tornar-se conhecível uma doença de
impacto social tão marcante como o câncer de próstata. Por isso, na busca pelo constante
ajustamento no mundo, ou seja, na busca dos homens pelo ajustamento a doença, em sua
totalidade os entrevistados evidenciaram através do seu senso comum a próstata como
responsável pelo desejo e prazer sexual, pela reprodução e pela ereção masculina.
As atitudes masculinas e os atos introjetados nas representações sociais dos homens
investigados, são reconhecidos e socializados como comuns, como suas e indispensáveis para
construção de suas identidades como homens, elas estiveram nos discursos analisados
metaforicamente representadas como sendo pertencentes ao sujeito que durante o ato sexual
penetra, que se apodera o corpo do outro, que cumpre a lei consensual e social daquele que
domina uma mulher sexualmente e não transgride essa premissa, já que “todos os homens
comportam-se assim”. Dessa forma, o simbolismo relacionado a próstata para os homens
indagados e evidenciado através das representações sociais como indispensável para sua
caracterização como homem frente a sociedade e sua disfunção como transgressora desta
características.

Discussão
As representações sociais são criadas para se compreender o novo, isto é, transformar uma
realidade nova que gera ansiedade em uma realidade comum, familiar. No referido estudo, os
sujeitos depararam-se com um conhecimento novo, referente ao órgão prostático convergindo
esse conhecimento em um saber legitimamente verdadeiro que lhes permitiu identificar
características latentes no órgão adoecido. Esta nova forma de saber social foi assimilada
pelos depoentes, ou seja, converteu-se em um saber do senso comum, em representação
social, que passou a orientar suas comunicações, atitudes e opiniões sobre a doença
(Moscovici, 2011).
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A descrição dos sintomas pelos entrevistados foi primeiramente sentida como um
conhecimento gerado pelo sentimento de sofrimento e posteriormente foi reificado no seu
cognitivo, como algo normal, esperado pelas características da doença, pois quando iniciaram
o seu tratamento tiveram acesso às informações clínicas que foram ligadas ao que estavam
sentindo, o que propiciou a sua assimilação, e permitiu uma melhor compreensão da situação
contextual em que se encontravam, evidenciando assim, as forças que as representações
sociais exercem sobre o social dos indivíduos, guiando-os na busca do saber, na superação de
bloqueios e na transformação do não familiar em familiar (Jodelet, 2005; Moscovici, 2011;
Araújo, et al. 2012).
Observou-se através dos relatos que após as informações recebidas e socializadas pelo grupo
estudado, durante a fase dos seus tratamentos, os sujeitos passam a reconhecer a próstata
como a origem dos seus problemas. Este tipo de conhecimento passou a fazer parte de suas
comunicações, possuindo um papel importante na construção de seus saberes sobre seus
estados de saúde, pois permitiu por meio de trocas e interações, a criação de um universo
consensual favorecendo a pertença social a este respectivo grupo, fundamental para a
socialização e circulação das representações sociais as quais fundamentaram suas estratégias
cotidianas de enfrentamento frente a doença. (Jodelet, 2005; Moscovici, 2011; Araújo, et al.
2012).
As representações sociais neste momento guiam o modo como os sujeitos nomeiam e definem
suas masculinidades conjuntamente aos diferentes aspectos da realidade diária (Moscovici,
2012). No modo de interpretar esses aspectos em sua vida sexual, tomar decisões e,
eventualmente, posicionar-se frente a eles16. Sendo assim, as representações sociais sobre as
masculinidades do grupo em relação a sua próstata favoreceram a compreensão e adequação
ao seu novo cotidiano, o de estar doente de câncer

Considerações finais
O estudo permitiu evidenciar que o câncer de próstata é uma doença que esta diretamente
relacionada com a forma como se percebe as suas consequências no contexto social, sendo
estas responsáveis por proporcionar momentos de não inclusão social, dor, tristeza, de trocas
de experiências e, sobretudo de riscos a saúde, quando os sujeitos se privam da realização do
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exame de toque retal por conta de comportamentos socioculturais intrínsecos ao meio onde
estão inseridos, que descreve o homem como um ser forte e inviolável.
As representações sociais apresentadas justificam-se nas experiências vivenciadas pelo grupo,
e socializadas através da linguagem entre eles, fato este que permitiu a emersão de conceitos
que os guiaram a formar suas ideias e opiniões sobre o que vem a ser sua doença e seus
modos de viver com ela em seu cotidiano.
Neste contexto conclui-se ser necessário que o enfermeiro promova estratégias que
possibilitem o envolvimento dos pacientes, da família e da comunidade no preparo para a
prevenção e enfrentamento do câncer de próstata.
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Resumo:
No Brasil, o envelhecimento populacional, a crescente presença de doenças crônicas e de
dependência em AVD’s, o déficit de oferta de suporte social formal ao idoso, ao cuidador e à
família coexistem. E, a esse cenário, acresce-se a condição de cronicidade na ocorrência de
desastres relacionados à água que fragiliza continuamente o país, mas principalmente os
segmentos populacionais mais vulneráveis, embora existam leis que visem à proteção desses.
Em contexto de desastre, a pessoa idosa vem ganhando maior visibilidade por estar entre as
principais vítimas fatais e, também, pelo desempenho de papéis sociais e pelas condições
socioeconômicas as quais se encontram nesses contextos. Objetivou-se neste estudo descrever
e analisar, na perspectiva da Sociologia e Gerontologia, as dimensões psicossociais e legais
envolvidas na atenção a saúde da pessoa idosa em contexto de desastre, em curso em
Teresópolis/RJ desde 2011. Utilizando-se para isso, o método qualitativo de investigação, no
escopo da Sociologia dos Desastres. Dentre os principais resultados, ressalta-se o quadro de
abandono institucional aos afetados do município, falta de soluções habitacionais prometidas
e oficializadas para os desabrigados e desalojados e o não acompanhamento de saúde desses
indivíduos. Especificamente, no caso apresentado, a falibilidade no cumprimento das ações de
proteção e atenção a saúde do idoso é evidenciada. A falta de suporte social ao cuidador e à
idosa dependente, somada a falta de recursos econômicos e de acesso a serviços de saúde,
configuram um quadro de violência institucional contra a pessoa idosa. Quando ocorre um
desastre, como no caso de Teresópolis/RJ, com a mudança radical na composição do espaço e
dos que ali habitam, há mudanças também nas memórias coletivas, nos habitus, nas
representações sociais, nas relações que estabelecem com o lugar e com as pessoas, em
especial de segmentos idosos. Garantir condições dignas de vida, de acesso a saúde e
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habitação são elementos fundamentais nesses contextos. No entanto, não são preconizadas no
âmbito público.
Palavras-chave: Desastres, Direito à saúde, Idoso.

Introdução
No Brasil, o envelhecimento populacional, a crescente presença de doenças crônicas e de
dependência em AVD’s, o déficit de oferta de suporte social formal ao idoso, ao cuidador e à
família coexistem. E, a esse cenário, acresce-se a condição de cronicidade na ocorrência de
desastres relacionados à água que fragiliza continuamente o país, mas principalmente os
segmentos populacionais mais vulneráveis, alvo recorrente do descaso público nesses
contextos, embora existam leis que visem à proteção desses segmentos.
Na literatura, não há consenso sobre a definição de desastres (VALENCIO, 2012; OLIVERSMITH, 1998). Segundo Oliver-Smith (1998), há pontos em comum com relação à concepção
de desastres, como: a rejeição ao paradigma que exclui a natureza social dos desastres; a ideia
de que a desruptura/desestabilização social e a interação sociedade-meio são importantes para
o constructo. O desastre, nesta pesquisa, é compreendido como um processo social que
antecede e continua após o fator de impacto, instalando-se como um quadro o qual engloba
três tipos de crises: a civilizacional, a crônica e a aguda (VALENCIO, 2012).
Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (2012), entre 1991 e 2010, 96.494.755
pessoas no Brasil foram afetadas por desastres, em sua maioria relacionados a eventos como:
estiagem, seca e inundações bruscas. Dos afetados, 3.404 morreram nos desastres, sendo
68,92% ocorridos na região Sudeste.
Dentre os grupos afetados é importante dar atenção e prover assistência aos grupos mais
vulneráveis, entre eles os idosos. No Brasil, 10,8% da população é composta por idosos. Em
2050, a projeção é que a população idosa ultrapasse 22,71% da população total.
Com o envelhecimento um fenômeno relacionado ao gênero também está presente, que é a
feminização da velhice. Para a mulher é dada a característica de existir para os outros e não
para si mesma, ou seja, ela é definida dentro do contexto familiar seja como mãe, avó, filha,
esposa, entre outras (NERI, 2001).
A feminização não se refere apenas à maior longevidade feminina envolve também o
desempenho de papéis sociais, a desenvoltura do self e as condições socioeconômicas a que
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estão submetidas. Pois, junto ao aumento desse segmento ocorre o prolongamento dos papéis
atribuídos na fase adulta, o acréscimo dos novos papéis e fatores intra- e inter-específicos
atribuídos à velhice (NERI, 2001).
Em situação de desastre, a pessoa idosa vem ganhando maior visibilidade por estar entre as
principais vítimas fatais. No caso do furacão Katrina, por exemplo, que atingiu a costa sul dos
Estados Unidos em 2005, os idosos representaram a maioria (73%) das vítimas fatais
(GIBSON, 2006). No caso da mulher idosa, além de estar entre os principais afetados,
também representa os principais fornecedores de cuidado e assistência à família nos desastres
(OMS, 2008).
No Brasil, onde há a prática institucional de “naturalização” da ordem social injusta, na qual
são transferidas as responsabilidades organizacionais e governamentais aos grupos afetados
nos desastres, como demonstra estudos de Valencio (2012), como se dá a proteção de direitos
da pessoa idosa? Como está a assistência de saúde na visão do idoso afetado?
Com base nessas indagações, objetivou-se neste estudo descrever e analisar, na perspectiva da
Sociologia e Gerontologia, as dimensões psicossociais e legais envolvidas na atenção a saúde
da pessoa idosa em contexto de desastre.

Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório e analítico, de natureza descritiva, com a utilização do
método qualitativo de investigação. Os procedimentos metodológicos foram divididos em três
partes: levantamento bibliográfico, levantamento e análise documental e pesquisa de campo.
Para a pesquisa de campo, utilizou-se o diário de campo e para a entrevista se empregou a
técnica de relato oral. A entrevista, realizada com a Senhora J3, complementa e exemplifica as
análises resultantes da inserção em campo realizada em Teresópolis/RJ, em janeiro de 2013,
referente ao desastre iniciado em 2011 no município.

Resultados e Discussão
A entrevistada, nomeada neste estudo como Senhora J3, tem 70 anos, é a única provedora de
cuidados à irmã também idosa, a qual é dependente para a realização de todas as atividades
básicas de vida diária. Em seu relato, a sobrecarga do cuidado é evidente à medida que
descreve seu cotidiano de cuidados. Com as dificuldades acrescidas a partir do desastre de
2757

janeiro de 2011, como a perda da casa e outros bens, somado ao constrangimento em realizar
o cuidado enquanto estavam abrigadas na casa de uma familiar, a idosa J3 viu-se obrigada a
alugar uma casa, sem auxílio público, para dividir com a irmã, uma filha e um neto. As
estratégias econômicas encontradas para o enfrentamento da situação de desastre foram: a
aposentadoria da idosa cuidada pela Senhora J3 e empréstimo privado.
Quanto ao relato referente à percepção ao atendimento público a Senhora J3 recebeu e recebe
do setor da saúde, seu discurso apresenta um quadro de omissão pública de respeito aos
direitos da pessoa idosa. Em relação à falta de medicamentos, falta de acompanhamento e
visita do Programa Saúde da Família (PSF) a idosa acamada, a idosa comenta:
“J3– Não vai [agente de saúde] ver ela, não vai ver ela. Já briguei, não vai ver ela, não vai.
Tem vez que não tem remédio, aí eu tenho que comprar né. Só a pomada dela tá trinta...
quase trinta e oito reais, por causa do machucado. Agora, como é que eu vou ficá? Vo fica
como? É complicado.”
Referente ao PSF, segundo o documento que aponta as diretrizes para as atividades do
programa (BRASIL, 1997, p.14), estabelece que as equipes realizem a visita domiciliar,
objetivando monitorar a situação de saúde das famílias, devendo “realizar visitas programadas
ou voltadas ao atendimento de demandas espontâneas, segundo critérios epidemiológicos e de
identificação de situações de risco”.
Dentre as áreas prioritárias de atuação da atenção básica há a atenção a saúde do idoso.
Dentro no segmento da saúde há ainda o Caderno nº 19 do Ministério da Saúde, a Caderneta
da pessoa idosa, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o próprio Estatuto do Idoso
visando a proteção do direito a saúde.
Segundo o Art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003), parágrafo
único, inciso VIII, a garantia de prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, entre
outros, compreende a “garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social
locais”. Conforme dispõe ainda a referida lei, no Art. 15:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação
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da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos (BRASIL, 2003).

Eventos estressantes e traumáticos como os desastres podem tanto desencadear quanto
acentuar alterações fisiológicas, emocionais e comportamentais. Dessa forma, a atenção a
saúde é fundamental, em especial a saúde mental, como se pôde observar no caso da
entrevistada.
Durante a entrevista a Senhora J3, apresentou episódios de repetição de palavras e expressões
(ecolalia) e de necessidade para falar de forma rápida aquilo que a angustiava. Esses episódios
podem ser em decorrência do estresse vivenciado pela idosa, por tanto temporário, quanto
indícios de alterações cognitivas e neurológicas anteriores ao evento. Dessa forma, a atenção a
saúde deveria estar presente para a realização de um rastreio cognitivo para a investigação da
saúde mental da entrevistada, realizar os encaminhamentos e intervenções, caso necessite.
A intensificação da ação de programas de saúde já existentes e o acompanhamento adequado
após o evento impactante é esperado, como traz o “Guia de preparação e resposta aos
desastres associados às inundações para a gestão municipal do Sistema Único de Saúde”, do
Ministério da Saúde, divulgado em julho de 2011. Dentre as orientações (2011, p.57), o guia
indica a priorização da atenção a grupos vulneráveis, com relação às necessidades básicas
“como alimentação, água, abrigo, segurança e acesso a cuidados básicos de saúde”.
Contudo, a confiança no cumprimento das promessas e realização do expresso em guias e leis
pode estar fragilizada. Para Arendt (2007, p.256), “quando as promessas perdem seu caráter
de pequenas ilhas de certeza num oceano de incertezas, [...] as promessas perdem seu caráter
de obrigatoriedade e todo o empreendimento torna-se contraproducente”. Essa falta de
comprometimento com as promessas é visivelmente presente em Teresópolis/RJ.
Conforme sugere o estudo realizado por Langan e Palmer (2012), o idoso pode trazer suas
experiências para as discussões, para auxiliar no processo de planejamento das ações tanto
preventivas quanto recuperativas. Essa inclusão contribuiria tanto no âmbito comunitário e
administrativo quanto na reafirmação do papel social e da importância do idoso na sociedade.
No Brasil, todavia, ainda são escassas pesquisas, políticas públicas e ações institucionais
voltadas aos idosos no contexto de desastres. Assim como são escassas ações públicas
direcionadas a essa população, a qual é guardiã da memória social e de um saber local, mas
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que não é valorizada nos espaços decisórios e consultivos para a formulação de políticas
públicas (BOSI, 1994).
Como aponta Valencio (2012), muito necessita ser feito em nível de prevenção, resposta e
reconstrução em contexto de desastre, visto as precariedades vivenciadas pelos grupos sociais
afetados antes mesmo do instauro da calamidade. As dificuldades e sofrimentos se acentuam e
se intensificam na vida dessas pessoas, vulnerabilizando-as cronicamente e de forma
multifacetada.
O Estatuto do Idoso de 2003 defende que uma sociedade boa para os idosos é uma sociedade
boa para todas as idades, ocorrendo por meio da efetivação dos direitos, por exemplo, do diskdenúncia, da Vigilância Sanitária, da Promotoria Pública, do Poder Judiciário e da atuação
dos conselhos. Também traz os princípios de acesso universal aos direitos, a participação da
família, do Estado e da sociedade, a não discriminação do idoso, o estímulo ao convívio
intergeracional e a punibilidade de atos contra os idosos (BRASIL, 2003). Contudo, quando
se trata de atos de violência cometidos no âmbito institucional, não se observa a mesma
preocupação de execução das determinações previstas no estatuto, como se relevou no
município.
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa traz nove diretrizes, dentre elas a atenção
integral, integrada à saúde da pessoa idosa, a promoção do envelhecimento ativo e saudável e
provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde. Contudo, essa
política também apresenta falibilidade na execução de suas promessas, tanto por meio da fala
da entrevistada, observação e campo e análise documental de registros do município.
Outras iniciativas de políticas foram pensadas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos
no âmbito internacional, entre elas há o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento
firmado, em 2002, em Madrid, defende que, em situações de emergência, deve haver
igualdade de acesso de pessoas idosas à alimentação, moradia, entre outros, durante e após os
impactos gerados pela situação dos desastres. Outro objetivo desse plano internacional é
aumentar a participação dos idosos para restabelecer e reconstruir comunidades.
Recentemente, em setembro de 2013, foi publicado pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH/PR) o Protocolo Nacional conjunto para proteção integral a
crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de riscos e
desastres. O protocolo reúne padrões mínimos de proteção a seguimentos considerados
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vulneráveis, para orientar diversos setores e atores sociais, entidades e agências políticas e
instituições do setor privado.
Especificamente ao público idoso, essa orientação dá-se por meio de diretrizes para as
políticas de atendimento e ações de proteção integral em contexto de exposição a risco e/ou de
desastre. As diretrizes são apresentadas para serem aplicadas em três diferentes momentos –
de prevenção e preparação, de resposta e de recuperação – e de acordo com cada área de
atuação: intersetorial; proteção e defesa civil; saúde; assistência social; educação e segurança
pública. Somam-se ainda, apenas na fase de resposta, diretrizes para o item “Abrigos
temporários e Acampamentos”.

Considerações Finais
Compreende-se que o idoso tem a função social de lembrar, conservar a memória social e
aconselhar, à medida que faz a ponte entre o que foi e o que está por vir (BOSI, 1993).
Todavia, na sociedade capitalista este não é valorizado, ouvido e considerado capital humano
de grande valia.
Quando ocorre um desastre como no caso de Teresópolis/RJ, de proporções catastróficas, com
a mudança radical na composição do espaço e dos que ali habitam, há mudanças também nas
memórias coletivas, nos habitus, nas representações sociais, nas relações que estabelecem
com o lugar e com as pessoas, em especial de segmentos idosos.
As instabilidades da vida cotidiana, além de gerar choques, rupturas e desafios constantes
também propiciam momentos de transformação, de necessidade de ousadia e transgressão,
pois “já não se trata de remendar as fraturas do mundo da vida, para recriá-lo. Mas de dar voz
ao silêncio, de dar vida à História” (MARTINS, 1998, p.6). Trata-se de dar voz aos
silenciados, aos constantemente aviltados, aos recorrentemente afetados, aos quais a ordem é
socialmente injusta, o sofrer é “natural” e os desastres “inevitáveis”.
Eventos estressantes e traumáticos como os desastres podem impactar na saúde dos
indivíduos e de uma coletividade. A intensificação da ação de programas de saúde já
existentes e o acompanhamento adequado após o evento impactante deveria ser realizado,
como traz o Ministério da Saúde. Segundo o Art. 3º, inciso III do Estatuto do Idoso, os
recursos públicos devem ter destinação privilegiada nas áreas relacionadas com a proteção ao
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idoso. Não seria a garantia de condições dignas de vida uma forma de proteção a vida desse
segmento?
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SAÚDE MENTAL E REPRESENTAÇŌES SOCIAIS: O DESAFIO ATUAL DO
EMPODERAMENTO, DA AUTONOMIA E DA RESPONSABILIZAÇÃO

MUREKIAN, Noemí Graciela - Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Resumo
A avaliação crítica dos desafios da contemporaneidade no campo da saúde mental oferece a
oportunidade de revisar os termos que objetivam os alvos de transformação em favor dos
processos de mudança cultural, política e institucional do sistema de saúde mental. A
Organização Mundial da Saúde tem planejado ações 2013-2020 que incluem como eixos
fundamentais o empoderamento, a autonomização e a responsabilização entre outros
conceitos chaves (OMS, 2013). No entanto, esses conceitos têm diferentes origens e sentidos
e se apresentam de forma ambígua (Nelson, Lord & Ochocka, 2001; Aujoulat, 2007; Fayard,
Caria, Loubières, 2011; Jouet, Flora, 2011). Ainda mais, eles inspiram ações e práticas às
vezes coerentes, às vezes contraditórias quanto aos valores e modelos defendidos (Ehrenberg,
2012; Pachoud, 2013). Neste contexto, a pesquisa das representações sociais (RS)
(Moscovici, 1976; Jodelet, 1989, 1996, 2007) introduz elementos articuladores que permitem
aprofundar a compreensão dos conflitos entre os diferentes atores e as alternativas do
processo. Contudo, aceitar e assimilar os achados das investigações em RS não é simples nem
imediato. Existem exemplos concretos de apropriação das conclusões e das recomendações
surgidas dos estudos em RS, casos que teriam de ser analisados e comunicados. Por exemplo,
as equipes de saúde mental de Rio Negro (Argentina) que socializaram o conceito de RS nas
áreas de trabalho político e assistencial da reforma psiquiátrica, valorizaram este recurso
teórico no campo prático. O produto desta escolha se explicita no livro La
Desmanicomialización: Crónica de la reforma del Sistema de Salud Mental en Río Negro
(Cohen & Natella, 2013). Este texto ilustra as formas e os sentidos em que o processo de
transformação afrontou as resistências próprias e alheias, e gerou ações e recursos para
preservar a sua continuidade. Um livro que representa um esforço por dar a conhecer uma
construção coletiva, isto é, as experiências vividas pelos autores e atores da reforma. Neste
sentido, o livro serve à “reflexividade social” entendida como apropriação pelo público dos
resultados da pesquisa (Giddens, 2011), e ao mesmo tempo, dá um exemplo do ativismo e do
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empoderamento dos setores habitualmente excluídos do sistema. A recuperação da
democracia (1983), o fechamento do hospital psiquiátrico provincial (1988), a lei 2440 (1991)
e a rede de serviços comunitários de saúde mental têm sido fundamentais nesta reforma
iniciada por uma minoria crítica de militantes ativamente presentes na comunidade
(Moscovici, 1996). O debate fica aberto para o grande público e para os pesquisadores,
especialistas, usuários e familiares, políticos e juristas. Sem dúvidas, os processos de mudança
estarão segurados a partir do momento em que as novas gerações possam abraçá-los e
desenvolvê-los como projeto ético e objeto de conhecimento. Na atualidade, em Rio Negro,
pode-se comprovar como os jovens trabalhadores e pesquisadores da saúde mental propõem
novos desafios a partir de um novo espaço de empoderamento e de uma nova representação
da saúde mental que confronta e que revitaliza uma via para a integração social das pessoas
com sofrimento psíquico, sempre difícil a concretizar.
Palavras-chave: saúde mental – representações sociais – desafios – empoderamento –
responsabilização

Introdução
OS NOVOS DESAFÍOS. O objetivo desta apresentação é salientar o valor da teoria das
representações sociais (TRS) de Serge Moscovici (1976) no cenário das intervenções no
campo da saúde mental (CSM). Esta ótica permite a avaliação crítica dos desafios da
contemporaneidade já que oferece a oportunidade de revisar os termos e os processos que
objetivam os alvos de transformação em favor da mudança cultural, política e institucional do
sistema de saúde mental. A Organização Mundial da Saúde tem projetado um Plano de ação
2013-2020 no qual reconhece o papel fundamental da saúde mental para atingir o objetivo de
saúde integral para todas as pessoas. O Plano inclui como eixos fundamentais o
empoderamento, a autonomização e a responsabilização entre outros conceitos chaves (OMS,
2013). No entanto, esses conceitos têm diferentes origens e sentidos (Montero, 2009)i e se
apresentam de forma ambígua, sem uma definição unívoca (Nelson, Lord & Ochocka, 2001;
Aujoulat, 2007; Fayard, Caria, Loubières, 2011; Jouet, Flora, 2011). Ainda mais, eles
inspiram ações e práticas às vezes coerentes, às vezes contraditórias quanto aos valores e
modelos defendidos (Ehrenberg, 2012). Existe uma semântica heterogênea que é o produto de
tradições teóricas e políticas divergentes. Por exemplo, a utilização polissêmica do termo
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empowermentii revela os valores paradigmáticos de quem o utiliza. Segundo Deutsch (2014),
Bacqué e Biewener (2013) identificaram três “tipos ideais” aos quais associaram “canais de
equivalências”iii no sentido de Laclau (2005): o modelo radical (justiça, redistribuição,
mudança social, conscientização e poder); modelo social-liberal (igualdade, oportunidades,
luta contra a pobreza, autonomização, possibilidade de escolha); modelo neoliberal (valores
de mercado, gestão da pobreza e das desigualdades, desenvolvimento individual, decisões
racionais). Conforme Ehrenberg, a dimensão política e disciplinaria está presente na ideia de
autonomia, já que esta é um valor e uma norma. Nesse sentido os usuários do sistema de
saúde mental que não chegam a concretizá-la, ficam duplamente marginalizados, em
contradição com o ideal de inclusão social: “(…) as nossas sociedades dão ao individuo o
valor supremo, e as neurociências afetivo-cognitivas reproduzem nosso imaginário
individualista, porém elas alimentam simultaneamente novas formas de atuar, proveem meios
de fazer participar em uma forma de vida, a nossa, meios que devem ser objeto de debate e de
avaliação políticos mais do que polêmicas estéreis” (Ehrenberg, 2008: 96). O conceito de
responsabilização percorre o mesmo caminho. Trata-se de uma responsabilização socialmente
partilhada ou simplesmente individual? De uma exigência unidirecional com fines
economicistas, ou de uma forma de distribuição dos esforços para a inclusão social? A análise
e a interpretação destes valores na vida social entram no campo de estudo das RS.

Produções teóricas e realidades práticas
Para a OMS o empoderamento não é um destino, senão um caminho (OMS, 2010: 1). No
Plano das açōes integrais, esse caminho precisa de práticas cientificamente contrastadas para
atingir com sucesso o alvo da desinstitucionalização e reorganização dos serviços de saúde
mental (OMS, 2013:16). A prioridade concedida pela OMS à produção de pesquisas
científicas descobre um desenvolvimento desigual dos estudos existentes. A produção teórica
no CSM não é suficiente para dar respostas práticas às problemáticas empíricas em situação
de mudança. Além do mais, implementar no dia a dia os princípios da reforma exibe
especificidades conforme os contextos sociais e institucionais considerados, razão pela qual,
precisa-se de formas específicas de conceitualização teórica. Neste sentido, a teoria das RS
(TRS) e a teoria das minorias ativas (TMA), duas teorias da mudança social em palavras de
Moscovici (Acosta Ávila, 2006), têm fornecido análises e conceitos que permitem aprofundar
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a compreensão dos conflitos entre os diferentes atores e as próprias alternativas do processo.
Sem dúvidas, o empoderamento, a autonomia e a responsabilização dos sujeitos e dos grupos,
envolvem lutas de poder. Segundo Duveen (2000), a distribuição desigual do poder nas
sociedades modernas gera uma heterogeneidade de representaçōes. Em cada cultura -afirmaexistem pontos de tensão, de fratura, em torno dos quais emergem novas representaçōes. Daí
que as lutas pelos direitos humanos das pessoas com padecimento mental se enquadrem nas
lutas por novas formas de representação. A pesquisa das representações sociais sobre a
loucura de Denise Jodelet (1989, 1996, 2007) tem semeado este domínio de interrogantes
teóricos e empíricos, fundamentais para progredir no conhecimento e na intervenção no CSM.
Desmanicomialização: “uma práctica em busca de uma teoría”
Desde o início da reforma psiquiátrica da Província de Rio Negro (Argentina), seus atores
perceberam a necessidade de uma renovação dos discursos sociais e disciplinares para
sustentar às novas práticas de inclusão das pessoas com sofrimento psíquico. Além das teorias
herdadas das correntes críticas do CSM, quais seriam os recursos teóricos, cognoscitivos e
experienciais adequados para fazer face às situações de resistência? As condições históricas e
políticas não eram iguais. A democracia recuperada em 1983 mostrava um cenário pouco
conhecido após anos de autoritarismo. Diferentes pesquisadores foram convocados, entre eles,
o nosso equipe, que teve como objetivo estudar as condições de aceitação das novas políticas
sócio-sanitárias. Os preconceitos associados aos “loucos” como “perigosos” e “imprevisíveis”
eram um dos obstáculos mais difíceis de resolver na comunidade e nas instituiçōes. A
observação progressiva da desmanicomialização como objeto de pesquisa fazendo-se no
tempo, foi um desafio teórico e metodológico. Em nosso caso, pomos resolvê-lo articulando
as duas fontes teóricas através das quais Moscovici (1976; 1986; 1996) demonstrou a
correspondência entre os processos cognitivos e de influência (Jodelet, 2012). Seguindo este
enquadre, o conflito se apresenta como a oportunidade de confrontar modelos e
representaçōes em saúde mental, o que remite a processos de mediação simbólica, nos quais
as minorias ativas propõem às maiorias, por meio de diferentes estilos de comportamento, a
inovação das representaçōes tradicionais da SM (Murekian, 2006). As ideias e práticas que
sustentaram a desmanicomialização, questionadas y controversiais durante muitos anos,
fizeram-se ressoar em diversos âmbitos, tanto acadêmicos como de divulgação geral (…) é
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claro que, quando as pessoas começaram a falar de desmanicomialização, a mística, a utopia
e a militância não eram consideradas valores intrínsecos do trabalho em saúde mental
(Cohen & Natella, 2013: 16). A partir da perspectiva de desenvolvimento da reforma e de sua
narrativa apresentada em um recente livro (A Desmanicomialização: Crônica da reforma do
Sistema de Saúde Mental em Rio Negro) seus autores e protagonistas têm afirmado serem fieis
à convicção de que é necessário diminuir as brechas entre a teoria e a prática (Cohen y
Natella, 2013: 18). A crônica respondeu à intenção de transmitir como os avatares próprios
da tarefa, e os sucessos históricos e sociais vividos na província, foram produzindo uma nova
forma de entender e de fazer saúde mental (Cohen & Natella, 2013: 23). A
desmanicomialização, como conhecimento prático aberto à comunidade, se nutriu das críticas
e das adesões, em um jogo de tensōes que teve de ser enfrentado quotidianamente. A
« consciência prática », em términos de Giddens (2011), possibilitou a compreensão crescente
do sentido global da transformação: o empoderamento de grupos sociais representativos e/ou
vulnerados; a participação cidadã; o valor dos recursos não convencionais; o trabalho
intersetorial; o desenvolvimento de redes sociais; o resgate das capacidades (Cohen &
Natella, 2013: 129). Sem dúvidas, o projeto de reforma se nutriu das contribuições da TRS e
da TMA, ao mesmo tempo em que afrontava resistências próprias e alheias, gerando ações e
recursos para preservar a sua continuidade. O texto vem ilustrar o esforço por dar a conhecer
uma construção coletiva baseada em experiências vividas. Um exemplo de ativismo e de
empoderamento dos setores habitualmente excluídos do sistema. Neste sentido, o livro serve à
“reflexividade social” entendida como apropriação pelo público dos resultados da pesquisa
(Giddens, 2011).

A investigação das RS da saúde mental em Rio Negro
iv

.

Com o objetivo de avaliar quali-quantitativamente o impacto psicossocial da

desmanicomialização foram realizados dos tipos de estudos, a partir do referencial teórico das
RS: a) comparativo interurbano intersetorial de grupos vinculados com a definição e
implementação de políticas públicas em saúde mental (classe política e justiça civil) das
cidades de Viedma (1999 = 46 sujeitos) e Buenos Aires (1998-1999 = 202 sujeitos); b)
comparativo diacrônico da população adulta de Viedma (18 a 70 anos) de todos os sectores
socioeconômicos, em dois cortes temporais (amostras probabilísticas: 1992 = 444 sujeitos;
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2000 = 443 sujeitos). O material empírico obteve-se por meio de um questionário semiestruturado de tipo correlacional, que incluiu associação de palavras, perguntas abertas
(conhecimento e informação sobre a reforma, conceições em saúde mental, atitudes e opiniōes
acerca da convivência e das políticas públicas) e perguntas fechadas (variáveis
sociodemográficas e origem da amostra). O resultado que interessa referir aqui tem a ver com
as dessemelhanças entre a continuidade do processo de reforma e a assimilação lenta dos
princípios da desmanicomialização no grande público no período estudado. A centralidade do
“medo” corroborou-se em diacronia nas amostras populacionais de Viedma (1992 e 2000). A
análise transversal dos dicionários de associações dos seis estímulosv, e dos campos de
representação via análise fatorial de correspondências, permitiu identificar três elementos não
negociáveis: equilíbrio/ desequilíbrio, problema e medo. Uma conjunção de sentidos no qual
convivem e contrastam concepções tradicionais e modernas da saúde mental. Este exemplo
permite destacar as dificuldades para atingir a mudança social e também enfatizar o valor das
minorias ativas na defesa comprometida dos direitos humanos das pessoas com transtornos
psíquicos. Dar prova deste duro caminho através de um material comunicável permite seguir
alimentando este processo. De fato, o livro simboliza um logro no sentido de fazer confluir o
discurso dos representantes da minoria ativa que impulsionou a reforma, e também dos que
pesquisaram as alternativas desta experiência concreta de transformação.

Discussões: desafíos conjuntos para o CSM y para a TRS
Contudo, aceitar e assimilar os achados das pesquisas em RS não é simples nem imediato. O
desafio é incentivar a produção teórica e empírica no domínio das RS em interação com as
experiências de mudança do sistema de SM. Existem exemplos concretos de apropriação das
recomendações surgidas dos estudos em RS, casos que teriam de ser analisados e
comunicados para socializar os conhecimentos produzidos. No Brasil existem exemplos
concretos como os de Campinas, João Pessoa, e outros. Nesta apresentação, só expomos o
caso das equipes de saúde mental de Rio Negro por ter a possibilidade de observar a
socialização do conceito de RS nas áreas de trabalho político e assistencial da reforma, e a
valorização deste recurso teórico no campo prático. Sem dúvidas, a recuperação da
democracia (1983), o fechamento do hospital psiquiátrico provincial (1988), a sanção da Lei
2440 (1991) de Promoção Sanitária e Social das Pessoas que Padecem Sofrimento Mental, e
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finalmente, a criação da rede de serviços comunitários de saúde mental têm sido fundamentais
nesta reforma iniciada por uma minoria crítica de militantes ativamente presentes na
comunidade (1987/2000). Na atualidade, em Rio Negro, pode-se comprovar como os jovens
trabalhadores e pesquisadores da saúde mental propõem novos desafios. Isto é, a partir de um
novo espaço de empoderamento e de uma nova representação da saúde mental que confronta
e que revitaliza uma via para a integração social sempre difícil a concretizar.

Considerações finais.
As reformas inacabadas no CSM parecem gerar descrença e certo desconforto entre aqueles
que possuem afinidades éticas com a necessidade de transformar o paradigma psiquiátrico
tradicional. Condição objetiva e percepção subjetiva que tem favorecido uma representação
desses processos como modas intelectuais passageiras. Não cabem dúvidas que a
transformação do velho sistema de encerramento e marginalização para outro de integração
social tem sido e segue sendo uma tarefa difícil. São contados os casos bem sucedidos. Partes
desse sistema convivem na atualidade com dispositivos alternativos de cuidado (OPS/OMS,
2009). Bem que -conforme argumenta Galende (2008)- não é possível afirmar que a
psiquiatria monopolize hoje em forma absoluta o campo da saúde mental, o peso sóciosimbólico de sua tradição não deve ser menosprezado. A divisão disciplinar do campo e das
práticas profissionais que a encarnam criam, neste sentido, condiçōes mais complexas para
planejar e concretizar a transformação. O presente trabalho propôs analisá-los desde a ótica
conjunta da TRS e da TMA. O debate fica aberto para os pesquisadores, especialistas,
usuários e familiares, políticos e juristas. Sem dúvidas, os processos de mudança estarão
segurados a partir do momento em que as novas gerações possam abraçá-los e desenvolvê-los
como projeto ético e como objeto de conhecimento.
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Resumo
Na sociedade contemporânea, a prática de exercícios físicos visando à promoção de saúde e a
estética está bastante disseminada pelos meios de comunicação, englobando todos os
segmentos sociais. As academias de ginástica constituem-se em espaços simbólicos de culto
ao corpo, frequentadas por uma ampla e diversificada população, desde adolescentes até
idosos. O objetivo dessa pesquisa foi investigar os motivos pelos quais as pessoas de meiaidade aderem a um programa de exercícios físicos, compreender os fatores que contribuem
para sua permanência e porque escolhem determinadas espaços de “culto ao corpo”. Buscouse avaliar os fatores motivacionais de adultos frequentadores de academias de ginástica, de
um município de médio porte (600.000 habitantes), do interior do país e as representações dos
sujeitos com relação à atividade física e academia (atendimento, equipamentos, profissionais,
organização, etc.). Referenciando-se no método de análise das representações sociais
(Moscovici, Jodelet, Arruda e colaboradores), participaram do estudo 40 sujeitos,
frequentadores de 7 academias de ginástica de pequeno e médio porte, com idade entre 45 e
59 anos, sendo 26 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Foi utilizado como instrumento
de coleta de dados um questionário semi-estruturado, composto por 24 questões fechadas e 4
questões abertas. Enquanto resultados, pode-se afirmar que de acordo com as representações
de 97,5% dos entrevistados a percepção de saúde física melhorou, depois que iniciaram a
prática regular de exercícios físicos. Com relação aos aspectos psicossociais da saúde, 64%
consideram que a atividade física melhorou muito esses aspectos, 23% sentem que a melhora
foi regular, 10% que melhorou pouco e 3% não souberam responder. Observou-se que 81%
dos frequentadores de academia entrevistados estão aderindo aos programas de exercícios
fiscos para estarem saudáveis de um modo geral, independente se praticam por prazer (76%)
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ou por obrigação (5%). Sendo que, desse grupo que pratica por saúde, 92% dos sujeitos
praticam exercícios por prazer. O que foi confirmado em outras questões, nas quais os sujeitos
assinalaram que gostam de praticar exercícios (97,5%) e de frequentar academias (75%). De
um modo geral, o que os entrevistados mais apreciam em sua academia são os aspectos
humanos, professores, atendimento e amigos, totalizando 66% das respostas. A representação
de saúde dos entrevistados melhorou depois que eles iniciaram na academia, tanto nos
aspectos físicos, quanto como nos psicossociais, o que confirma a hipótese que a prática de
exercícios beneficia o indivíduo como um todo. Podemos inferir que um dos fatores que
contribui para a melhora dos aspectos psicossociais pode ter sido o ambiente de acolhimento e
motivação favorecido pelas academias, assim como o sentimento de pertença a um grupo
saudável. Embora os sujeitos entrevistados concordem que a mídia influencie muito a prática
de exercícios com a finalidade de se atingir os padrões de beleza valorizados socialmente, os
resultados indicam que a preocupação com a estética não é um fator relevante para motivação
das pessoas de meia-idade do grupo estudado se exercitar, pois estas parecem ser menos
vulneráveis às pressões impostas pelos padrões de beleza do que adultos mais jovens.
Palavras-chave: Atividade Física; Saúde; Corpo; Representações Sociais; Academia.
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Resumo
Estudos com idosos envolvendo problemas de saúde, estado físico, mental e social,
autonomia/incapacidade funcional e uso de serviços de saúde, configuram-se de grande
relevância no cotidiano da Estratégia da Saúde da Família. Dentre as doenças observadas nos
idosos, os transtornos mentais são evidentes, sobretudo os estados demenciais e depressivos.
A depressão é a mais comum entre idosos e frequentemente sem diagnóstico e tratamento
devido à multiplicidade das suas manifestações clínicas. Considerando que a depressão em
idosos pode gerar consequências graves e que a atenção primária é o nível assistencial que
viabiliza seu rastreamento e detecção precoce, este trabalho objetiva o estudo da depressão em
idosos acompanhados na Estratégia Saúde da Família. Trata-se de estudo transversal de base
populacional, na área de abrangência das Unidades de Saúde da Família do Distrito Oeste do
Município de Natal (RN). Os dados foram coletados nos domicílios de 50 moradores com
idade igual ou maior de 60 anos, através de um questionário com avaliação de questões
sociodemográficas e de saúde geral, além de questões específicas nas diversas dimensões de
funcionalidade, nutrição, humor, audição, visão, equilíbrio, força e a Escala de Depressão
Geriátrica em versão reduzida de Yesavage, amplamente utilizada e validada como
instrumento diagnóstico de depressão em pacientes idosos. Os resultados apontam que 32%
dos idosos apresentaram entre 0 e 5 pontos, caracterizando-se como normais; 48% dos idosos
participantes obtiveram entre 6 e 10 pontos, o que representa indicativo de depressão de
severidade crescente; e 20% dos idosos alcançaram entre 11 e 15 pontos, sendo avaliados
como gravemente deprimidos. Dessa forma, eleva-se a preocupação no que diz respeito aos
cuidados à depressão geriátrica uma vez que a maioria dos idosos mostra-se com algum grau
de depressão, embora sejam necessárias outras avaliações diagnósticas haja vista a escala não
Co-autora: MOREIRA, Maria Adelaide Parede – UFPB.
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ser suficiente quando utilizada isoladamente. Quando considera-se que geralmente este agravo
não é adequadamente diagnosticado, sobretudo na atenção primária, a problemática revela-se
ainda mais evidente. Pode-se observar mediante a aplicação da escala de depressão geriátrica
junto aos idosos que a maioria mostra sintomatologia depressiva o que suscita cuidados com
uma abordagem diferenciada a este segmento populacional implementada no âmbito da
Estratégia Saúde da Família, com vistas a inserção destes na sociedade, a eliminação da
sensação de isolamento, a promoção das relações pessoais e sociais, assim como a garantia da
melhoria das condições de saúde e qualidade de vida.
Palavras-chave: Idoso. Depressão. Estratégia Saúde da Família. Promoção da saúde.
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ATITUDE DE PROFISSIONAIS E CUIDADORES INFORMAIS FRENTE À PESSOA
IDOSA

ALVES, Karoline de Lima - UFPB
SILVA, Antonia Oliveira - UFPB
ALMEIDA, Sandra Aparecida de - UFPB2

Resumo
A etapa da vida distinguida como velhice, só pode ser compreendida a partir da relação que se
estabelece entre os diferentes aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais. Essa
interação ocorre mediante condições de inserções socioculturais do sujeito/idoso nos seus
grupos de pertenças. Neste contexto insere-se a pessoa idosa, em suas diferentes modalidades
de interação histórica, política, econômica, geográfico e cultural como a inter-relação entre
envelhecimento e a saúde capaz de produzir representações sociais. Há uma correspondência
entre concepções de envelhecimento e ser idoso. Observa-se que o crescimento da população
idosa é inegavelmente maior que o total da população em todo o mundo. A população de
idosos, com 60 anos ou mais, cresceu 7,3 milhões entre 1980 e 2000, totalizando mais de 14,5
milhões em 2000. O Brasil, até 2025, será o sexto país em número de idosos. Medir a atitude
de profissionais de saúde e cuidadores informais frente à pessoa idosa. Estudo exploratório
com abordagem quantativa, realizado em 20 setores censitários do município de João
Pessoa/PB, com uma amostra de N=249 profissionais e N= 249 cuidadores informais de
idosos, de ambos os sexos, que aceitaram participar do estudo. Para coleta de dados foi
utilizado instrumento contendo caracterização sociodemografica e a Escala de Kogan para
medir a atitude. As entrevistas foram analisadas com ajuda do pacote estatístico SPSS 11:0. A
amostra dos cuidadores é caracterizada por idade superior a 40 anos (66,80%); em sua maioria
com ensino técnico ou médio (50,20%); solteiros (41,30%) tem moradia própria (78,95%),
sendo principalmente donos (as) de casa (29,55%); 90,28% convivem atualmente com idosos.
Dos profissionais de saúde (44,76%) tem idades < 40 anos, ensino superior (81,93%), sendo
os técnicos e auxiliares de enfermagem (42,57%) os cursos de formação mais frequentes,
(58,63%) são casados; com moradia própria na maioria dos casos (77,51%); 96,39%
Co-autora: MOREIRA, Maria Adelaide Parede – UFPB.
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trabalham atualmente ou já trabalharam com idosos. Em relação à Escala de Kogan dos 17
pares avaliados entre os cuidadores, 35,29% apresentaram uma tendência de atitude positiva;
enquanto que entre os profissionais, 52,94% apresentaram uma tendência de atitude positiva.
Estes resultados indicam uma clara predisposição por parte dos profissionais de saúde, em
relação aos cuidadores informais, em serem mais “positivistas” ou terem atitudes mais
positivas frente à pessoa idosa. Este fenómeno mundial levanta preocupações e questões sobre
o bem-estar dos mais velhos, o que obriga a sociedade a refletir também sobre as atitudes e
comportamentos que adota perante a velhice. É recorrente a oscilação entre a glorificação e a
depreciação da figura do velho, a aceitação e rejeição da velhice, o realismo e o idealismo na
consideração das características da velhice e dos idosos. Esta investigação contribui para uma
compreensão mais clara da atitude dos cuidadores e profissionais da saúde em relação à
pessoa idosa e para a renovação da reflexão crítica sobre sociedade e envelhecimento.
Palavras chaves: Atitude, Idoso, Envelhecimento.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UM GRUPO DE DIABÉTICOS
CAMPOS, Caroline Gonçalves Pustiglione - Universidade Estadual de Ponta Grossa 3
RINALDI, Elaine Cristina Antunes - Universidade Estadual de Ponta Grossa 4

Resumo
O indivíduo portador de Diabetes Mellitus (DM) precisa conviver com a cronicidade e
imposições acerca das modificações nos hábitos alimentares e na adesão ao processo
terapêutico. O estudo teve como objetivo descrever as representações sociais de diabéticos
acerca de sua doença. Pesquisa de natureza qualitativa, norteada pela Teoria das
Representações Sociais de Serge Moscovici, realizada em uma Unidade de Saúde, com
Estratégia Saúde da Família, do município de Teixeira Soares – PR, com 10 portadores de
DM. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos, da
UEPG, parecer número 157/11, Protocolo n° 19518/11. A coleta de dados ocorreu no período
de maio e julho de 2012, guiados pela entrevista semiestruturada e analisados pelo método de
Análise de Conteúdo de Bardin. Como resultados foram encontrados cinco do sexo masculino
e cinco do sexo feminino, com idade entre quarenta e sessenta anos, com ensino fundamental
incompleto e todos casados. Com relação às falas foram encontradas quatro categorias:
Primeira categoria: Diagnóstico como momento de sofrimento, os depoimentos confluíram
para sentimentos de tristeza, desespero e angústia, vivenciados pelos entrevistados. Segunda
categoria: A doença como sinal de Indiferença, para alguns a descoberta da enfermidade não
significou mudanças em suas vidas, sendo uma forma de negação da condição atual. Terceira
categoria: Restrições alimentares como consequência da DM, que, muitas vezes, torna o
indivíduo consciente de suas limitações gerando assim um dos maiores conflitos de seu
cotidiano: o desejo de alimentar-se e a necessidade de contê-la. A quarta categoria:
Tratamento: medo e limitações que representou o incômodo e dificuldade no transporte da
insulina.

Conclui-se que as representações sociais de portadores diabéticos foram

manifestadas no momento do diagnóstico, quando estes perceberam que suas vidas foram
3

Enfermeira, Mestre, Docente do curso de bacharelado em enfermagem da Universidade Estadual de Ponta
Grossa-PR.E-mail: carolgonc@hotmail.com
4
Enfermeira, Mestre, Docente do curso de bacharelado em enfermagem da Universidade Estadual de Ponta
Grossa-PR.
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marcadas pela cronicidade. Na prática profissional essas representações permitem identificar
estratégias que possam auxiliar na atenção a esses indivíduos.
Palavras-chave: doença crônica; diabetes mellitus; Prática profissional.
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE E
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: A CONSTRUÇÃO DOS SABERES POR PAIS DE
CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR

CORREIA, Clarissa Cristina Gonçalves - UFPE
SANTOS, Maria de Fátima de Souza - UFPE

Resumo
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é considerado o distúrbio do
neurodesenvolvimento pediátrico que mais afeta a infância (taxa de prevalência de 5%). É um
transtorno neurobiológico marcado pelo funcionamento inapropriado dos mecanismos que
regulam a atenção, reflexibilidade e atividade, afetando o desempenho global do sujeito em
diversas áreas e momentos da vida. Tem sido gradativamente mais pesquisado e discutido na
comunidade cientifica, embora ainda existam controvérsias e polêmicas sobre diversas
questões (etiologia, epidemiologia, tratamento e prognóstico). O TDAH é um constructo
polissêmico, que assume diversos sentidos a depender da área do conhecimento e referencial
teórico. Assim, supõe-se que principalmente pais de crianças manifestem interesse sobre o
tema. A família é a instituição responsável pela socialização primária da criança e pela
proteção e cuidado, fundamental no desenvolvimento. Contudo, a maioria dos estudos sobre o
TDAH e grande parte dos profissionais e serviços de saúde desconsidera seus saberes,
demandas, vivências e cuidados com a criança. Quando um objeto é polimorfo e relevante
para determinado grupo, gera novas práticas sociais e mobiliza comunicação social, como o
TDAH, é possível que se construam representações sociais sobre tal. Isso ocorre no intuito de
tornar o estranho, conhecido. A Teoria das Representações Sociais (TRS) se configura como
um aporte teórico pertinente no estudo de saberes circulantes sobre o tema. O objetivo dessa
pesquisa é investigar, à luz da TRS, saberes/crenças construídas por pais de crianças em idade
escolar (06 a 12 anos) sobre o TDAH. Os sujeitos pertencem à classe média, entre 27 e 50
anos, escolhidos aleatoriamente em dada escola particular. Realizaram-se entrevistas
individuais semi-estruturadas com 09 sujeitos (05 mulheres, 04 homens), com roteiro
previamente elaborado, áudio-gravadas. A análise se deu a partir da técnica de análise
temática de conteúdo. Como resultados preliminares, observou-se que, questionados sobre
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seus saberes acerca do TDAH, a primeira resposta de cinco entrevistados foi que pouco/nada
conheciam. Sete sujeitos objetivaram o transtorno apenas em seus sintomas/sinais,
principalmente em aspectos relacionados ao tipo predominantemente desatento (dificuldades
escolares, de concentração, em realizar atividades formais; desatenção/dispersão) Três
trazem também elementos de hiperatividade (inquietação e agitação). Percebe-se dificuldade
em diferenciar o TDAH do sujeito que tem TDAH. Dois participantes não consideram o
objeto pelo viés patológico, creditando tais sinais ao contexto que a criança se encontra ou a
características individuais, e resistiriam à medicação como tratamento viável. Apenas dois
participantes relataram já terem se interessado e procurado sobre o tema. Nada falou-se sobre
etiologia, epidemiologia, tratamento e prognóstico. Evidenciou-se a pouca consideração do
contexto em que o sujeito está inserido no desenvolvimento do transtorno, assim como a
implicação desse no tratamento. Necessita-se de discussão dos dados em profundidade, mas
inicialmente, percebe-se que, apesar do volume crescente de publicações científicas sobre o
tema, pouco tem circulado entre o grupo pesquisado. Reside na criança e à ela é atribuída o
comportamento atípico, sem compreensão sobre o transtorno em si. O tratamento é relegando
a profissionais especializados, sem suscitar reflexões sobre o contexto e maneiras diversas de
lidar com a infância e suas especificidades.
Palavras-chave: Representações Sociais, TDAH, Pais.
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DOENÇA MENTAL E LOUCURA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PRÁTICAS DE
SAÚDE EM CAPS

DIAS, Francielle Xavier - USP Ribeirão Preto
KODATO, Sérgio - USP Ribeirão Preto

Resumo
A loucura teve sua representação e assimilação elaborada historicamente e significada no
contexto científico enquanto doença mental, possibilitando uma semiótica médica do
diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento. Diante disso, nessa pesquisa coloca-se o
discurso sobre a doença mental no centro das investigações sobre os processos de
interpretação e subjetivação, de sujeitos profissionais que lidam cotidianamente com o
fenômeno. Nesse sentido, este trabalho visa investigar as representações sociais de
profissionais de um serviço público de saúde mental sobre a doença mental. O contexto
estudado é um Centro de Atenção Psicossocial de um município de médio porte (600.000
habitantes) do interior do país. É sabido que as representações de saúde e doença influenciam
os paradigmas envolvidos nas práticas de diagnóstico, tratamento e de atendimento aos
pacientes. A pesquisa está fundamentada no método de análise das representações sociais,
segundo Moscovici (1978, 2004), Jodelet (1989, 2005) e Jovchelovitch (2008). Os
procedimentos de coleta de dados contemplam a observação participante e, a realização de
entrevistas em profundidade, com roteiro temático. Os sujeitos (n=10) escolhidos procuram
contemplar a heterogeneidade do grupo estudado. As entrevistas estão sendo analisadas de
acordo com a técnica da análise de conteúdo (Bardin, 1979 e Minayo, 2008) e organizadas em
categorias temáticas. Os resultados parciais apontam para uma impossibilidade de um
conceito definitivo para definir a doença mental, porém, essa ausência não impossibilita o
entendimento, ou a tentativa de significação do fenômeno. A incursão no campo da
investigação apontou um funcionamento institucional multifacetado. A rotina de tratamento
inclui atividades de atendimento individual, na modalidade de terapia, tratamento semiintensivo e internação de curto prazo. Tais atividades baseiam-se em premissas concorrentes
de atuação: o atendimento clínico tradicional e o modelo comunitário. A rotina institucional
demonstra as limitações e dificuldades práticas de aplicação da legislação em saúde mental,
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bem como a necessidade de se questionar a própria aplicação da política. As representações
dos profissionais apontaram uma dificuldade conceitual em definir a doença mental, houve
uma aproximação com a ancoragem em uma experiência humana ao destacarem a
importância dos vínculos familiares na prevenção da doença mental. Vale destacar que não é
qualquer vínculo, mas aquele que permite a expressão da diferença na díade relacional. O
sofrimento psíquico seria decorrente da vivência solitária da doença mental, ou seja, quando
não há compartilhamento com o outro, quando não há qualquer olhar de cuidado e
legitimação do humano. No que concerne à doença mental as representações sociais dos
profissionais de saúde mental caracterizam-se por uma diversidade representacional,
oscilando entre a atribuição da enfermidade psíquica às disfunções cerebrais ou à
incapacidade dos indivíduos em produzir sentido frente aos aspectos sociais e pessoais
trágicos. Conceitos paradoxais estão presentes, sendo a própria conceituação de doença
mental um dos pontos fundamentais de controvérsia.
Palavras-chaves: representação social, doença mental, saúde mental, profissionais, serviços de
saúde.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA HUMANIZAÇÃO PARA ESTUDANTES E
PROFESSORES: NEXOS COM O CUIDADO DE ENFERMAGEM
SILVA, Fernanda Duarte da – UFRJ/EEAN

Resumo
A humanização passou a ser amplamente discutida na área da saúde após a criação da Política
Nacional de Humanização (PNH), passando a ser tema de interesse e debate de diversos
profissionais da saúde, com destaque para os profissionais de enfermagem, haja visto que o
cuidado de enfermagem, objeto de ciência e prática da profissão, valoriza o cunho
humanístico e relacional, como também o cunho técnico e procedimental. O conceito de
cuidado de enfermagem articula-se ao de humanização por serem imprescindíveis na atenção
à saúde a integração entre o atendimento das necessidades físicas e as voltadas às questões
subjetivas. Estas perspectivas fazem parte das conversações cotidianas de profissionais,
usuários e estudantes da área da saúde, logo, considera-se relevante evidenciar os nexos
estabelecidos entre as representações sociais sobre a humanização com o cuidado de
enfermagem para professores universitários de enfermagem e estudantes de enfermagem.
Objetivos: identificar os nexos entre as representações sociais da humanização com o cuidado
de enfermagem para estudantes de enfermagem e professores; e discutir as implicações éticas
de tais RS. Realizou-se duas pesquisas distintas, uma com os professores universitários de
enfermagem e outra com os estudantes. As Pesquisas foram qualitativas e descritivas, tendo
como referencial a Teoria das Representações Sociais (TRS). Foram 64 sujeitos, sendo 24
professores e 40 estudantes de graduação em enfermagem de uma instituição pública federal
do Rio de Janeiro. Foram realizadas entrevistas em profundidade. Os dados das entrevistas
com professores universitários foram submetidos a análise de conteúdo temático de Bardin e
com os estudantes de enfermagem foram submetidos ao software ALCESTE. Para os
professores e estudantes, os nexos entre as RS sobre a humanização e o cuidado de
enfermagem se estabelecem nas relações interpessoais, pautam-se em elementos como o
respeito e o direito, os quais medeiam as relações com a enfermagem. Já para os estudantes as
RS sobre a humanização surgiram associadas ao conceito de holismo, à ruptura com o modelo
biomédico vigente e ao atendimento das necessidades e desejos dos usuários. Para os
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professores, as RS sobre a humanização se associam às práticas em que não necessitam de
tecnologias duras (maquinário), mas que exigem recursos humanos e materiais para a
prestação de cuidados de enfermagem. Evidenciou-se que para cada grupo de sujeitos,
professores e estudantes, existem peculiaridades e núcleos de sentido comuns sobre os nexos
entre as RS da humanização com o cuidado de enfermagem. Estes núcleos comuns dizem
respeito a valorização da subjetividade do ser humano compreendida como um todo. Ambos
os aspectos remetem a ética do cuidado tanto na dimensão deontológica da profissão de
enfermagem quanto no aporte ético que ampara a PNH e, assim, precisam caminhar juntos na
prática do cuidado para garantir os direitos dos usuários na atenção à saúde.
Palavras-Chave: Humanização da Assistência. Psicologia Social. Cuidados de Enfermagem.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA HUMANIZAÇÃO PARA ESTUDANTES E
PROFESSORES DE ENFERMAGEM: IMPLICAÇÕES PARA A POLITICA
NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO
SILVA, Fernanda Duarte da – UFRJ/EEAN

Resumo
A Política Nacional de Humanização (PNH) foi formulada em 2003 diante das queixas da
sociedade acerca da precariedade da atenção à saúde e gestão dos serviços de saúde. Esta
política remete-se aos conceitos de homem/humanidade/humanismo, destacando como
valores a autonomia e protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilização, os vínculos e a
participação coletiva na gestão. Assim, os usuários, profissionais e gestores comprometidos e
co-responsáveis com a atenção à saúde e gestão possibilitam a concretização desta política por
promover transformações nas práticas de cuidado e de gestão. A PNH se configurou como um
campo de discussão repleto de imagens e sentidos entre as pessoas em seu cotidiano, sendo
este campo de discussão a problemática a ser investigada junto aos professores universitários
de enfermagem e estudantes de graduação em enfermagem. Objetivos: identificar as
representações sociais da humanização para estudantes de enfermagem e professores
universitários, comparar tais representações e discutir as implicações para a aplicabilidade da
PNH. Realizou-se duas pesquisas distintas, uma com os professores universitários de
enfermagem e outra com os estudantes. As pesquisas foram qualitativas e descritivas, tendo
como referencial a Teoria das Representações Sociais (TRS). Foram 64 sujeitos, sendo 24
professores e 40 estudantes de graduação em enfermagem de uma instituição pública federal
do Rio de Janeiro. Foram realizadas entrevistas em profundidade. Os dados das entrevistas
com professores universitários foram submetidos a análise de conteúdo temático de Bardin e
com os estudantes de enfermagem foram submetidos ao software ALCESTE. Para os
estudantes de enfermagem, a humanização se objetiva na figura do ser humano e se efetiva na
relação que este estabelece com o outro. Estes objetivam e ancoram a humanização em
sentimentos como a empatia, generosidade, ansiedade e preocupação. Destacam ainda que o
profissional deve ter boa vontade, atenção, empatia, sensibilidade e gostar do que faz. Já para
os professores, a representação da humanização se expressa na prática pela escuta ativa,
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estratégias de acolhimento e horizontalidade nas relações, centrada nas características dos
profissionais de saúde como a empatia, atenção, experiências, vivências e visões de mundo de
cada pessoa que se aproxima dos usuários. A não humanização se expressou pela falta de
respeito, tratamento das pessoas como “coisas” ou pessoas “isoladas”. As representações
sociais da humanização apresentam aproximações entre estes grupos de sujeitos face o
aspecto humano, que permeia um imaginário social de caridade e boa vontade nas práticas de
saúde pelos profissionais, bem como o entendimento da prestação de cuidados como uma
questão pessoal dos profissionais de saúde. Neste sentido, desmistificar a humanização como
prática caritativa e amparada na benevolência para ambos os grupos de sujeitos, além de
estimular uma reflexão crítica e atitude política dos estudantes de e professores de
enfermagem na saúde encaminhando os usuários do sistema de saúde na busca de seus
direitos, são necessários para que os valores de autonomia, protagonismo e coresponsabilização da PNH sejam implementados e assim solidifique a aplicabilidade desta
política.
Palavras-Chave: Humanização da Assistência. Psicologia Social. Cuidados de Enfermagem.
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RISCO E PROMOÇÃO DA SAÚDE EM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS: REPRESENTAÇÕES DE PARTICIPANTES DO VIGITEL
FREITAS, Maria Imaculada de Fátima - UFMG1
MÁSSIMO, Érika de Azevedo Leitão - UFMG2
Agência Financiadora: Projeto VIGITEL – 2010 - Ministério da Saúde/Fundo Nacional de
Saúde - Processo no 5000.110250/2010-68, e da FAPEMIG - Programa Pesquisador Mineiro PPM III 2009/2011 Processo: no 00554-09.
Resumo
Em face da magnitude das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), o Ministério da
Saúde implantou o projeto VIGITEL - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, em 27 capitais do País. Esse propiciou melhoria
na qualidade das informações epidemiológicas, porém, aspectos subjetivos sobre as maneiras
de agir e viver a saúde, individual e coletivamente, sob a ótica das pessoas, não tinham ainda
sido incluídos em seus dados e análises. Confirmou-se a necessidade de incluí-los, para
buscar a compreensão da dimensão da escolha e de adesão a modos de vida saudáveis, e da
visão de risco de cada um, dentro de seus contextos sociais específicos de vida, considerando
que informação, por si só, não modifica maneiras de se cuidar em saúde. Os objetivos do
estudo foram: interpretar reflexões de grupos focais, de pessoas da amostra do VIGITEL
2008, para desvelar representações sobre proteção e riscos relacionados às DCNT e
compreender, em narrativas individuais, representações contidas nas trajetórias de vida de
pessoas, participantes da amostra do VIGITEL 2010, ambos em Belo Horizonte, MG,
desvelando suas maneiras de viver e cuidar da saúde, incluindo risco, promoção da saúde e
prevenção das DCNT. O estudo é qualitativo, fundamentado na Teoria das Representações
Sociais. A coleta ocorreu em duas fases; a primeira com realização de seis grupos focais e a
segunda com realização de 30 entrevistas abertas. Foi utilizado o método de Análise
Estrutural de Narração para análise dos dados. Os resultados desvelaram-se quatro categorias:
1) O aprendizado desde a infância como a base do cuidado; 2) O descompasso entre
promoção da saúde e a cultura médica ainda imperativa; 3) Legado do pensamento higienista
como entrave para prevenção das DCNT; 4) Sociedade de Risco. Essas categorias agregam
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representações de que idade e hereditariedade são fatores relacionados às DCNT e fazem
parte do espectro de informações científicas veiculadas, porém, parecem não dar sentido a
uma postura de cuidado e autocuidado. Há diferenças nas formas de viver e promover saúde
entre as faixas etárias, interpretadas à luz do fato de que a representação da associação de
DCNT com a idade ser mais profunda do que a representação do seu caráter hereditário. A
visão de risco dos sujeitos está fundamentada nas vivências, experiências e interações sociais,
e se referem ao chamado risco sociológico. O risco é considerado contingência e escolha, não
sendo possível fazer sempre escolhas saudáveis ou isentas de riscos ao longo da vida. A base
para o cuidado coerente com um modo positivo de cuidar da saúde dependerá do aprendizado
e constituição de representações sobre saúde, que, desde a infância, são introjetadas pelos
sujeitos. A incompreensão da fisiopatologia das DCNT, e representações de doença e morte
relacionadas às doenças transmissíveis respondem, em parte, pela dificuldade de prevenção
das DCNT. Assim, a representação central do cuidado à saúde se relaciona com cuidado
médico, com consumo de consultas e exames, mais coerente com o modelo assistencial
médico centrado, cujo o qual se pretende superar com o modelo de promoção da saúde.
Palavras-chave: Risco, Promoção da saúde, Doença crônica, Saúde coletiva.
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REPRESENTAÇÕES DE PESSOAS COM HIV/AIDS SOBRE O USO DOS
ANTIRRETROVIRAIS
IVO, Ana Mônica Serakides - UFMG1
FREITAS, Maria Imaculada de Fátima - UFMG1

Resumo
A disponibilização dos medicamentos antirretrovirais (ARV) a partir de 1996, pelo Sistema
Único de Saúde, trouxe mudanças positivas no quadro da epidemia da aids no Brasil em
relação às complicações pelo HIV e consequente diminuição da mortalidade, transformando a
aids em doença crônica. A cronicidade da doença acarretou, além da possibilidade de viver,
efeitos relacionados ao uso contínuo da medicação, dentre eles a lipodistrofia e doenças
relacionadas. A experiência do uso dos ARV ou a possibilidade de usar esta medicação faz
parte da experiência social das pessoas infectadas pelo HIV, sentidas e vividas de diferentes
formas. Compreender as representações das pessoas com HIV/Aids sobre o uso dos ARV é o
objetivo deste estudo, como parte da pesquisa intitulada “Representações de pessoas com
HIV/Aids sobre o corpo: a construção da corporeidade”. Trata-se de estudo de abordagem
qualitativa fundamentada na teoria das representações sociais. A coleta de dados foi realizada
por meio de entrevistas em profundidade com 14 pessoas vivendo com HIV/Aids,
acompanhadas em serviço de referência em Belo Horizonte, Minas Gerais. A interpretação
dos dados se deu por meio da análise estrutural de narração que permitiu a compreensão das
representações das pessoas com HIV/aids sobre o uso da medicação. As categorias
construídas com a análise apontaram as seguintes representações: a) uso dos ARV como
possibilidade de prolongamento da vida e maior convívio familiar enquanto se aguarda a
descoberta da cura da doença; b) uso dos ARV como escravidão e castigo, porque faz
lembrar, diariamente, a condição de infectado; c) uso dos ARV como mal necessário, porque
possibilita viver, mas transforma o corpo e pode tornar a doença visível pelos efeitos
colaterais desses medicamentos. A interpretação dos dados indica que os ARV, mesmo que
reconhecidos como fundamentais, é ainda visto como algo negativo, que pode transformar a
vida para pior. Tais resultados apontam a necessidade de continuidade de pesquisas voltadas à
redução dos efeitos relacionados ao uso dos ARV, bem como o planejamento de ações de
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cuidado em saúde, incluindo suporte social e acompanhamento pelos profissionais nos
serviços de saúde para que os sujeitos possam construir processos de aceitação efetivos e
tenham apoio nos momentos de desânimo.
Palavras-chave: Antirretrovirais, AIDS, Assistência à saúde; Representações Sociais,
Pesquisa qualitativa.
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PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE IDOSOS VULNERÁVEIS AO HIV/AIDS
ATENDIDOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍA DO MUNICIPIO DE JOÃO
PESSOA – PB

LIMA, Laysa Bianca Gomes de - UFPB
MOREIRA, Maria Adelaide Silva Paredes - UFPB
SILVA, Francisca Vilena da - UFPB
SILVA, Cleane Rosa da - UFPB

Agência Financiadora: Ministério da Saúde; Capes; CNPQ;

Resumo
Com o aumento da população idosa é necessário enfatizar situações de risco, e possibilidades
de acessibilidade desta população às ações preventivas. No Brasil, o envelhecimento da
população apresenta características peculiares devido à rapidez com que vem acontecendo
essa transição demográfica, 8,6% da população total tem 60 ou mais anos de idade. Os casos
de HIV nessa população têm estimativa de crescimento de 115% na última década. No
entanto para que as campanhas preventivas sejam eficazes há necessidade de modificações
comportamentais nessa população com base nos aspectos socioculturais, com o intuito de
diminuir os riscos de vulnerabilidades ao HIV. Atualmente há uma transformação no cenário
do HIV passando a ter um perfil de feminização, heterossexualização e envelhecimento,
atingindo pessoas com baixo grau de instrução, que vivem em zonas rurais e com baixa renda,
demonstrando a íntima relação existente entre indicadores socioeconômicos desfavoráveis e o
aumento da incidência do HIV/Aids nessas populações. Objetivou-se conhecer o perfil de
idosos atendidos em Unidades de Saúde da Família segundo os aspectos sociodemográficos.
Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa realizado com 240 idosos de
ambos os sexos, escolhidos aleatoriamente atendidos em USF, no município de João Pessoa.
Para coleta dos dados realizou-se uma entrevista semiestruturada contemplando questões
pertinentes ao objetivo proposto para a investigação e as variáveis: sexo, idade e grau de
escolaridade. Os dados analisados com auxilio do programa StatisticalPackage for the Social
Sciences – SPSS 20.0. A idade dos idosos variou de 60 a 100 anos, com média de 69 anos e
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desvio padrão de ±7,99 anos. A faixa etária que concentrou o maior número de idosos foi a de
60 a 69 anos, com 141 (54,9%). A proporção de idosos por grupo etário nas faixas de 70 a 79
anos (31,9%), de 80 a 89 anos (10,05) e de 90 anos ou mais (2,7%) foi bastante distinto. Estes
resultados se assemelham aos de outras pesquisas realizadas sobre perfil de idosos em outras
cidades2 onde a maior densidade dos idosos era de grupos etários mais jovens (60 a 69 anos),
seguida pelas outras faixas etárias. No que se refere ao sexo, observou-se um predomínio das
mulheres com 186 (72,4%) como esperado em relação ao quantitativo masculino da amostra
71 (27,6%), esse resultado vem sendo encontrado na grande maioria dos estudos realizados
com idosos. Referente à escolaridade, cerca de 67% dos idosos cadastrados no programa não
estudaram ou só chegaram até o ensino fundamental, isso é reflexo da organização social do
início do século, onde a educação não era oferecida para os pobres e mulheres. Destacou-se
um maior numero de idosos com nível fundamental incompleto com 90 (35%), seguido por
analfabeto com 32 (12,5%) e por ensino fundamental completo com 28 (10,9%). Os
resultados obtidos demonstram que foram mais frequentes entre os idosos jovens, mulheres e
com pouca escolaridade. Estas características indicam a necessidade de formulação de
políticas que contemplem este perfil, com vista em atender suas necessidades de saúde e
promova a prevenção e o controle de infecções.
Palavras–Chave: Atendimento; HIV; Envelhecimento;
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE HIV/AIDS
NOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

MACHADO, Yndira Yta - UERJ/PPGENF
MARQUES, Sergio Corrêa - UERJ
GOMES, Antonio Marcos Tosoli - UERJ
NOGUEIRA, Virgínia Paiva Figueiredo – UERJ/PPGENF

Agência financiadora: CNPq Processo 482248/2009-2 e FAPERJ Processo E26/110.088/2012
Resumo
Este trabalho integra a pesquisa multicêntrica sobre as transformações do cuidado de saúde e
enfermagem em tempos de Aids e a dissertação de mestrado da autora, que busca refletir
sobre a representação social dos profissionais de saúde em relação ao HIV/Aids. Por ser ainda
uma doença sem cura e transmissível, que envolve conhecimentos e práticas no seu
desenvolvimento, entender a representação social da aids construída por este grupo contribui
para o levantamento de informações relevantes para as diversas discussões que vem sendo
feitas no campo da saúde e da psicologia social acerca das diferentes configurações
simbólicas e dos modos de ver e pensar o HIV/Aids e seus acometidos. Objetivos: Definiu-se
como objetivo identificar os conteúdos e analisar a estrutura das representações sociais dos
profissionais de saúde acerca do HIV/Aids. Metodologia: Estudo qualitativo, orientado pela
teoria das representações sociais, desenvolvido em 25 unidades de saúde - Serviço de
Atendimento Especializado (SAE) e/ou Centro de Testagem Anônima (CTA) para a Aids que integram o Programa Nacional de DST/Aids nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói.
Os participantes do estudo são 215 profissionais de saúde participantes das equipes
multiprofissionais responsáveis pelo acompanhamento das pessoas que vivem com HIV/aids,
no Programa Nacional DST/Aids. A coleta de dados se deu a partir de um questionário de
evocações livres de palavras, utilizando-se como termo indutor “HIV/AIDS”. Foram
______________________
Atuação como coautora OLIVEIRA, Denize Cristina de , Prof. Titular da faculdade de Enfermagem / UERJ - Coordenadora
Geral do Projeto Multicêntrico.
Atuação como coautora MUNHEN, Paula Pontes – Doutoranda da Faculdade de Enfermagem/UER
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respeitados os aspectos éticos de pesquisa com seres humanos. O material empírico obtido foi
analisado a partir da técnica do quadro de quatro casas, com auxílio do software EVOC 2005.
Resultados
Os resultados mostraram que a representação analisada se estrutura em uma dimensão
pragmática, de atitudes positivas acerca do enfrentamento da doença, caracterizadas pelas
palavras presentes no possível núcleo central - cuidado e prevenção. Essas palavras
caracterizam o conhecimento dos profissionais sobre as práticas preventivas necessárias ao
enfrentamento da doença e do vírus, bem como refletem as práticas de cuidado implicadas.
Em contrapartida, os termos medo e preconceito aparecem no mesmo núcleo central, o que
sugere a manutenção de significados negativos enquanto elementos de memórias dos
profissionais de saúde sobre o HIV/Aids desde a formação da representação do HIV/aids. Os
elementos participantes da primeira periferia - adesão-tratamento, medicamento e
tratamentos - estão relacionados ao avanço terapêutico dos antirretrovirais, às práticas
profissionais e ao conhecimento da doença. A segunda periferia reforça a dimensão positiva
geral dessa representação com cognições como ajuda, camisinha, esperança, exames,
renascimento, responsabilidade, saúde e sexualidade. Na zona de contraste observam-se
atitudes negativas, que se associam aos elementos contra-normativos do núcleo central,
reforçando a centralidade do preconceito e do medo, mas - doença, morte, sofrimento e
tristeza –; e ainda, a presença da evocação doença-crônica, reforçando os elementos da
primeira periferia e do núcleo central. Esses conteúdos podem também indicar a presença de
subgrupos que mantém, por um lado a denotação de destruição, e por outro aquela afeita a
doença crônica como centrais na representação da aids. Conclusões: Conclui-se que os
conteúdos da representação da aids se estruturam a partir de três dimensões – pragmática,
afetiva e de práticas de auto e hetero cuidado – e por uma atitude positiva predominante, o
que sugere um movimento de permanência e outro de mudança representacional.
Palavras-chave: HIV/Aids; representação social; profissionais de saúde.
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TESES E DISSERTAÇÕES BRASILEIRAS COM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS:
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MARQUES, Sergio Corrêa - UERJ
GOMES, Antonio Marcos Tosoli - UERJ
NOGUEIRA, Virgínia Paiva Figueiredo - UERJ/PPGENF
MACHADO, Yndira Yta - UERJ/ PPGENF

Agência financiadora: CNPq Processo 482248/2009-2 e FAPERJ Processo E26/110.088/2012
Resumo
Para a realização da pesquisa multicêntrica sobre transformações do cuidado de saúde e
enfermagem em tempos de Aids, fez-se necessário avaliar como os estudos científicos têm
abordado as questões relacionadas ao cuidado em saúde às pessoas que vivem com Aids na
perspectiva das Representações Sociais. Neste contexto, realizou-se este estudo com as teses
e dissertações brasileiras que trabalharam com a temática Aids na relação com o cuidado no
âmbito das representações sociais. Definiu-se como objetivos: descrever a distribuição
temporal e espacial desses estudos, os objetos e sujeitos das representações; analisar nessas
produções a relação entre as representações e o cuidado de saúde no âmbito do HIV/Aids.
Metodologia. Estudo descritivo, com dados levantados nas bases de dados do Portal Capes,
em 2011, dos resumos das teses e dissertações do período de 1980 a 2010. Utilizou-se na
busca os descritores Aids associado a cuidado, a assistência e atenção, além de representações
sociais. A análise dos dados foi realizada com técnicas quantitativas descritivas e por análise
de conteúdo nos textos dos resumos. Resultados. Das 1.219 produções relacionadas ao
HIV/Aids 85 (6,9%) eram no campo de estudos da representação social. Os primeiros estudos
foram realizados no início da década de 90 e houve maior vigor nas produções no período de
2006 a 2010 (42,3%). As regiões Sudeste e Nordeste contribuíram com a maioria dos estudos
no período, com 57,6% e 22,4%, respectivamente. Em relação aos participantes do estudo,
_________________________
Coautora: OLIVEIRA, Denize Cristina de – profª Titular da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Coordenadora Geral da
Pesquisa Multicêntrica
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verificou-se que os mais frequentes são os profissionais de saúde e as pessoas que vivem com
Aids, com 24 e 22 ocorrências, respectivamente. As mulheres, independente da condição
sorológica constitui um grupo que se destaca.

Quanto aos objetos de representação,

identificou-se 11 tipos, sendo o HIV/Aids o mais frequente (45) seguido de práticas de
cuidado (08). Na análise de conteúdo temática emergiram três categorias de análise. A
primeira refere-se à representação social da Aids e sua relação com as práticas de prevenção.
Revela estudos que identificaram a representação social da Aids e sua influência nas práticas
preventivas dos sujeitos, em especial nas de natureza sexual. A segunda categoria referente às
representações e suas implicações nas práticas de cuidado reúne estudos com diferentes
sujeitos, predominando os profissionais de saúde. Os estudos procuram desvelar como as
representações constituídas acerca da Aids ou dos soropositivos refletem nas práticas de
cuidado, inclusive sob os aspectos relacionais com os clientes e/ou familiares. Evidencia
ainda preocupação com a avaliação do cuidado, principalmente pelo cliente. As formas de
enfrentamento diante da soropositividade para o HIV forma a terceira categoria e agrega as
produções que abordam como as pessoas soropositivas ou que convivem com elas enfrentam
as situações cotidianas impostas por esta condição e o reflexo disso no desenvolvimento de
práticas preventivas e na adesão aos cuidados. Conclusão. As produções evidenciam que há
interesse dos pesquisadores em compreender o fenômeno na sua pluralidade e as implicações
para o cuidado nas suas diversas dimensões, com o propósito precípuo de estabelecer novos
modos de cuidar ou aprimorar as práticas de cuidado já existentes.
Palavras-chave: Aids; cuidado; representação social; produções científicas.
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REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS
ENFERMEIROS

MOHAMED, Renata Porto dos Santos - UFRJ/EEAN
5

Resumo

Os direitos sexuais e reprodutivos são compreendidos como integrantes dos Direitos
Humanos e sua manifestação atravessa a complexidade da reprodução humana. Nesse
intercurso a infertilidade conjugal representa importante complicador para organização da
vida reprodutiva. Os avanços das biotecnologias reprodutivas, especificamente em reprodução
humana assistida (RHA), ocorreram notadamente nas ultimas três décadas interferindo no
processo outrora natural de procriação e demandam reflexões que afetam diversas áreas do
conhecimento humano, e também da enfermagem que expressa sua essência no cuidado aos
diferentes grupos humanos em múltiplos contextos. As demandas reprodutivas se aproximam
do cotidiano dos enfermeiros que atuam na área de saúde sexual e reprodutiva, no decorrer de
posicionamentos através da prática social na atenção básica ou especializada, portanto
elaboram suas representações acerca da RHA, assumindo um significado que permite
justificar suas ações frente a esse objeto. Objetivo: Identificar as representações sociais dos
enfermeiros que atuam na área da saúde sexual e reprodutiva sobre RHA. Metodologia:
Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa que aplicará a Teoria das Representações
Sociais/TRS. Os participantes do estudo são enfermeiros que atuam há pelo menos um ano
dentro da área de saúde sexual e reprodutiva. Os cenários compreendem instituições públicas
de saúde do Rio de Janeiro com serviço de ginecologia, maternidade e reprodução humana.
Instrumentos e técnicas utilizadas: teste de Associação Livre de Ideias (ALI), perfil
socioeconômico-demográfico e entrevistas semiestruturada. Os aspectos éticos estão sendo
cumpridos de acordo com a Resolução nº 466/12 e aprovada pelo gerenciamento do Sistema
Plataforma Brasil sob nº CAE 22257513.1.0000.5238. Todos os dados produzidos nas três
etapas receberão tratamento específico e a rodagem no software Alceste 2010®, para
posterior análise sob a ótica da TRS. Resultados: A pesquisa encontra-se em andamento de
análise de dados e ALI parcialmente revela evocações quanto à reprodução humana ligados a
sentimentos positivos e próprios da natureza humana. Considerações finais: Buscar
Co-autora: QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo - UFRJ/EEAN
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compreender como a RHA está sendo pensada e incorporada pelos enfermeiros que atuam na
área da saúde sexual e reprodutiva, visto que as representações sociais desses profissionais
acerca do objeto implicam no modo de assistir e cuidar dos casais inférteis.
Palavras-chave: infertilidade, reprodução assistida, enfermagem, psicologia social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS POR
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
MOURA, Maria Eliete Batista – UNINOVAFAPI e UFPI
SOUSA, Cristina Maria Miranda de – UFRN e UNINOVAFAPI

Resumo
Introdução
Os procedimentos invasivos são realizados em pacientes internados que, por abrirem vias de
acesso aos tecidos estéreis do organismo, tornam-se causa de infecção hospitalar. As
concepções e percepções dos profissionais de enfermagem sobre procedimentos invasivos
possibilitam, pela ótica das Representações Sociais, edificar conceitos, explicações e
afirmações que se originam no cotidiano através das comunicações interindividuais e do
conhecimento socialmente elaborado e compartilhado.

Objetivo
Apreender as Representações Sociais dos procedimentos invasivos elaboradas por
profissionais de enfermagem.

Metodologia
Estudo exploratório de abordagem qualitativa, fundamentado na Teoria das Representações
Sociais. Realizado em um hospital público com 64 profissionais de enfermagem, observando
as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Os dados
foram produzidos a partir do Teste de Associação Livre de Palavras, e processados pelo
software Tri-Deux Mots que deram origem a um conjunto de 417 palavras originadas dos
estímulos infecção hospitalar e procedimentos invasivos e interpretados por meio da Análise
Fatorial de Correspondência.

Resultados
O campo representacional dos sujeitos do estudo indicou uma visão ampla do problema das
infecções hospitalares causadas por procedimentos invasivos, objetivadas nas evocações:
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doença, contaminação, morte, aumento de permanência, higiene e febre. O estímulo
procedimentos invasivos, objetivado como risco, sonda, punção, cuidado, intubação, assepsia
e acesso, mostra que a ênfase dada pelos profissionais ao reconhecimento do valor da
proteção e prevenção responde aos apelos do seu grupo social e corroboram com a proposta
de um programa de controle de infecção que atenda às precauções padrões. Observa-se que na
análise fatorial de correspondência do estudo, algumas palavras tiveram contribuição
significativa nos dois fatores F1 e F2. Como resposta ao estímulo infecção hospitalar, a
palavra doença foi a modalidade evocada que mais contribuiu para os dois fatores. Como
resposta ao estímulo procedimentos invasivos, as palavras punção e cuidado foram as
modalidades evocadas que contribuíram com os dois fatores.

ConclusãoA combinação dos dois critérios de maior frequência de evocações e contribuição
nos dois fatores resultou nas palavras doença, punção e cuidado, como evocações mais
significativas pertencentes à representação dos sujeitos da pesquisa sobre os procedimentos
invasivos. Assim, foi possível apreender os aspectos psicossociais presentes nas evocações
dos sujeitos, como componentes sociais determinantes das práticas de procedimentos
invasivos que contribuem para orientação de condutas e construção de conhecimentos acerca
desses procedimentos relacionados com o controle da infecção hospitalar.
Palvras-chave: Infecção hospitalar. Procedimento invasivo. Psicologia social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA INFECÇÃO HOSPITALAR POR
ENFERMEIROS
MOURA, Maria Eliete Batista – UNINOVAFAPI e UFPI
SOUSA, Cristina Maria Miranda de – UFRN e UNINOVAFAPI

Resumo
Introdução
A temática infecção hospitalar têm sido reconhecida como importante problema de saúde
pública no nosso meio, tornando uma das principais causas de iatrogenias dos profissionais,
com sérias consequências levadas aos usuários dos serviços de saúde. Os estudos na área da
saúde pela perspectiva da Teoria das Representações Sociais possibilita à aquisição de um
conhecimento socialmente compartilhado e vinculado às construções sociais e o saber do
senso comum, influenciados pelos comportamentos e atitudes dos grupos sociais.

Objetivo
Apreender as Representações Sociais dos enfermeiros sobre as infecções hospitalares.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória, subsidiadas na Teoria das Representações Sociais,
desenvolvida em um hospital público, com 20 enfermeiros que atuam na comissão de controle
de infecção hospitalar e na assistência às áreas críticas, por meio de entrevista e observação
participante. As informações apreendidas foram apresentadas em categorias e analisadas à luz
do referencial teórico.

Resultados
Apresentados em três categorias, a saber: conhecimento sobre a prevenção e controle da
infecção hospitalar; investimentos afetivos dos enfermeiros às ações de prevenção e controle
das infecções hospitalares e a prática dos enfermeiros no que diz respeito à prevenção e
controle da infecção hospitalar. Os enfermeiros demonstraram que os procedimentos
relacionados às precauções padrão são pouco valorizados e que a maioria dos profissionais
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não sabe fazer na técnica ou conhece as barreiras. Os investimentos afetivos foram
demonstrados pelos sujeitos como um eixo, em torno do qual se processa a formação de
atitudes positivas ou negativas dos profissionais. Diversos aspectos da prática dos enfermeiros
mostram contradições entre o aprendido e aplicado e que se colocam em oposição às normas
institucionais estabelecidas pela comissão de controle das infecções hospitalares.

Conclusão
A imagem e os significados da problemática da infecção hospitalar, cuja visão de mundo foi
traduzida nas representações dos enfermeiros, demonstra que o saber tecnologicamente
avançado, aparentemente baseado em conhecimentos e competências individuais daqueles
que tiveram acesso a níveis mais avançados de qualificação, se confronta com técnicas
realizadas, retiradas do simples, como a lavagem das mãos, de acordo com os significados
culturais do mundo em que os enfermeiros inserem a sua prática.
Palavras-chave: Infecção hospitalar. Prevenção. Psicologia social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VELHICE À LUZ DE ADOLESCENTES
ESCOLARES

NOGUEIRA, Jéssica de Menezes - UFRJ/EEAN
MONTEIRO, Priscila - PPCCLIS e UECE

Resumo
Introdução
O envelhecimento é um fenômeno transversal à vida humana. Portanto, em todas as fases do
ciclo vital, o indivíduo e a sociedade, em especial à população de adolescentes, se depararão
com temas referentes a esta temática e cada uma terá uma forma peculiar de visualizar o
fenômeno e atribuir ideias e noções que conformarão seu pensar e agir frente ao idoso. Nesse
sentido,

o presente estudo objetiva conhecer as representações sociais atribuídas por

adolescentes escolares sobre a velhice.

Desenvolvimento
Estudo de natureza qualitativa com abordagem teórico-metodológica apoiada na Teoria das
Representações Sociais. Como cenário do estudo foi escolhida, por sorteio, uma escola
estadual de nível médio na cidade de Fortaleza-CE. Foram selecionados por conveniência 147
adolescentes desta referida escola entre o período de março a maio de 2012. Primeiramente
foi realizada a caracterização sócioeconômica da amostra e posteriormente foi aplicado o
Teste de Associação Livre de Palavras (TALP), utilizando como termo indutor a palavra
velhice, pedindo para que os adolescentes destacassem qual das palavras seria a de maior
prioridade dentre as evocadas. Os dados obtidos pelos formulário socioeconômicos foram
tabulados e analisados pelo Microsoft Excel 2010. O dicionário de padronização de palavras,
utilizando como ferramenta o software pelo EVOC 2000, foi a estratégia eleita para de análise
dos dados produzidos a partir do TALP. Nesse sentido, obteve-se como resultados: a amostra
foi composta por 77 pessoas do sexo feminino e 68 do sexo masculino com idades entre 15 a
18 anos de idade e renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. Houve predominância da religião
católica (14 adolescentes). Dentre os adolescentes, 71 afirmaram conviver com idosos em
domicílio. Nos elementos do quadrante superior esquerdo, referentes aos núcleos centrais,
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foram reveladas as palavras "fraco", "prioridade", "maldade", "doença" e "vida". Na primeira
periferia destacaram-se os termos "dificuldade", "debilidade". "ser frágil" e "ter
conhecimento". Na segunda periferia, foram reveladas as palavras "aposentadoria", "cabelo
branco", "rugas", "ser ajudado". Os elementos de contraste obtidos foram "dencanso",
"calma", "experiência" e "sinceridade". Nesse sentido, observa-se a predominância por
evocações relacionadas à condições biológicas em que o adolescente associa a velhice a
aspectos degradantes e que são vistos a partir das alterações comuns ao processo de
envelhecimento, principalmente no que diz respeito ao declínio funcional e cognitivo.

Considerações finais
A partir do conhecimento das representações sociais dos adolescentes sobre a velhice pode-se
elaborar estratégias para discussão e sensibilização desta população no tocante a temática do
envelhecimento humano com vistas a propiciar um melhor alicerce para seu envelhecimento
bem como agirem como agentes multiplicadores de saberes e práticas sobre o processo de
envelhecer humano dentre a comunidade.
Palavras-Chave: Envelhecimento, Velhice, Adolescente.

Referências:
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Contribuições para a teoria e o método de estudo das representações sociais. João Pessoa:
Editora Universitária da UFPB, 2007. 380 p.
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CUIDADO À PESSOA QUE VIVE COM HIV/AIDS NAS REPRESENTAÇÕES DE
ENFERMEIROS E MÉDICOS: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL

NOGUEIRA, Virginia Paiva Figueiredo - UERJ
MARQUES, Sergio Corrêa – UERJ
MACHADO, Yndira Yta - UERJ/PPGENF

Agência financiadora: CNPq Processo 482248/2009-2 e FAPERJ Processo E26/110.088/2012

Introdução
Este estudo integra a pesquisa multicêntrica: “As transformações do cuidado de saúde e
enfermagem em tempos de aids”. O cuidado em saúde consiste numa relação estabelecida
entre pessoas em vistas de melhorar o estado de saúde, a qualidade de vida e o autocuidado
(FORMOZO et al., 2012).

Objetivo
Identificar a estrutura da representação social do cuidado à pessoa que vive com HIV/Aids
(PV-HIV/Aids) para enfermeiros e médicos do município do Rio de Janeiro. Para
entendermos como estes profissionais representam o cuidado, utilizamos a abordagem
estrutural das representações através da teoria do núcleo central. Nesta teoria, no núcleo estão
os elementos mais estáveis da representação, aqueles mais fortemente partilhados pelo grupo
e que mais resistirão à mudança. Em torno do núcleo central, organiza-se o sistema periférico
que constitui um conteúdo essencial da representação e caracteriza-se pelos elementos mais
flexíveis e protetores do núcleo central (ABRIC, 2000).

Metodologia

__________________________________
Coautor Antonio Marcos Tosoli Gomes – Prof. Titular da Faculdade de Enfermagem/UERJ
Coautora Denize Cristina de Oliveira – profª Titular da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Coordenadora Geral da Pesquisa
Multicêntrica
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Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido em 18 unidades municipais de saúde do Rio
de Janeiro que integram o Programa Nacional de DST/Aids. Os dados foram coletados através
de evocações livres ao termo indutor “Cuidado à PV-HIV/Aids” com 81 profissionais de
saúde, sendo 27 enfermeiros e 54 médicos, analisados através do quadro de quatro casas a
partir do tratamento realizado pelo software EVOC 2005. Respeitou-se a Resolução nº
196/96, vigente no período de elaboração do projeto com relação aos princípios éticos em
pesquisa.

Resultados e discussão
Como constituintes do possível núcleo central, podem ser observadas as palavras
acolhimento, adesão-tratamento, futuro e informação, que refletem a estruturação do
processo assistencial no seio do programa, tratando-se de sua retradução na prática de
cuidado. Destacam-se, ainda, questões ligadas a este núcleo: (a) a representação social
organiza-se ao redor do processo temporal de atendimento, que começa no acolhimento e visa
o aumento da sobrevida, especialmente atualmente em que a aids existe como uma doença
crônica, perpassando o repasse de informações, o processo de adesão e tratamento; e (b) a
representação mostra-se tensionada entre as recomendações do programa, como já pontuado,
e as características de cada profissional, como o zelo no acolhimento, a base científica e a
eficácia frente ao processo saúde-doença. No quadrante inferior esquerdo, correspondente à
zona de contraste, foram identificados, atenção, cuidado e educação-saúde, termos que
reforçam o núcleo central e apresentam-se como desdobramento do mesmo, destacando o
léxico cuidado que se mostra como uma dimensão imagética da representação. No quadrante
superior direito, primeira periferia, aparece amor, indicando a dimensão da afetividade,
expressando atitude de cuidado e de preocupação pelo outro, característica destas profissões.
No quadrante inferior direito, segunda periferia, foram identificadas as cognições
aconselhamento, paciência, respeito e tratamento, revelando a dimensão prática do cuidado,
através da qual a PV-HIV/Aids poderá ter uma melhor condição de vida.

Considerações finais
Identificaram-se elementos como prováveis componentes do sistema central da representação
que estão relacionados ao programa Nacional de DST/Aids e às características essenciais das
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profissões, todos positivos. Ressalta-se a importância de realizar estudos que reduzam a
pressão normativa para uma melhor compreensão do próprio objeto.
Palavras-chaves: HIV/Aids; Cuidado; Representações Sociais.
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PROBLEMAS DE SAÚDE AUTORREFERIDOS POR IDOSOS

SILVA, Antonia Oliveira - UFPB
RODRIGUES, Tatyanni Peixoto - UFPB
BEZERRA, Valeria Peixoto - UFPB
6

Resumo
Frente as diferentes definições, falar sobre envelhecimento torna-se necessário entendê-lo
como uma fase do desenvolvimento humano, com características específicas, neste aspecto
semelhante (na especificidade) a qualquer outro. As especificidades desta fase do
desenvolvimento são genericamente conhecidas uma vez que a velhice se caracteriza por um
ciclo de mudanças em todos os níveis do funcionamento humano, que tornam as pessoas mais
vulneráveis a um conjunto de situações, nomeadamente, ocorrência de acidentes e doenças.
Evidenciar problemas de saúde relacionados ao envelhecimento envolve dimensões politicas e
socio-econômicas, dentre estas, destacam-se segurança social e políticas de saúde com ênfase
à saúde da pessoa idosa, embora uma e outra dimensão estejam profundamente interligadas.
No tocante a saúde da pessoa idosa é importante se entender a interrelação entre a referida
saúde e o envelhecimento tal como ela é representada e vivenciada pelos idosos constituindo
o centro de interesse deste estudo. Para tanto este estudo tem os objetivos de conhecer as
representações sociais sobre envelhecimento e saúde e identificar problemas autorreferidos
por idosos. Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa realizado com 741 idosos
residentes no município de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Os dados foram coletados a partir de
uma entrevista e analisados pela estatística bivariada dos dados. A população estudada tem
por característica ser de idosos jovens, predominantemente feminina, casada com renda
mensal de um salário mínimo, apresentando nível de escolaridade básica e frequentadora do
Sistema Único de Saúde. Revela-se que os sujeitos com renda de um salário mínimo são
funcionalmente independentes. A associação das doenças autorreferidas com o índice de Katz
através da análise do teste do Qui-quadrado, revelou que a doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) foi a variável que exibiu significância. Dessa forma, salienta-se que o
aparecimento dessas doenças em idosos poderá estar relacionado às condições
6
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socioeconômicas, culturais e aos aspectos biológicos. Os resultados reforçam a necessidade
de uma atenção à população idosa, pautada nos princípios do Sistema de Saúde, visando
integralidade da assistência.
Palavras-chave: Problemas de Saúde; Idoso; Enfermagem;
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ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA SEGUNDO IDOSOS:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

SILVA, Antonia Oliveira -UFPB
NOGUEIRA, Jordana de Almeida -UFPB
QUEIROZ, Ronaldo Bezerra de -UFPB
PINHO, Tatyana Ataíde Melo de -UFPB

Resumo
Embora o envelhecimento seja um triunfo, existem importantes diferenças entre países
desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O envelhecimento da população mundial é
uma realidade largamente documentada por todos os organismos internacionais. Sendo um
fenômeno em escala mundial, afeta de forma diferenciada os diversos países, entendemos o
envelhecimento como uma fase do desenvolvimento humano, com características específicas.
Este estudo tem os objetivos de conhecer as representações sociais de envelhecimento e
qualidade de vida, construídas por idosos. Trata-se de uma pesquisa realizada no município de
João Pessoa/Paraíba/Brasil, com 240 idosos, de ambos os sexos, que aceitam participar do
estudo. Para coleta de dados estamos utilizando uma entrevista semiestruturada cujos dados
empiricos foram organizados em um banco de dados – corpus e processados pelo software
Alceste. O perfil referente aos idosos participantes desse estudo no tocante a idade variou de
60 a 98 anos, com maior concentração, na faixa etária situada entre os 60 e 65 anos (24,2%) e
66 a 70 anos (24,2%); em que 69,6% são mulheres, com 127 (52,9%) idosos casados ou tem
união estável seguido de viúvos com 33,8%; 72,1% professaram ser católicos. Os dados
analisados pelo Alceste apontaram cinco classes de segmentos (UCE’s) de texto, com um
aproveitamento de 76,99% das contribuições do corpus, como: classe um – imagens de velho,
em que concentra 30% das UCE’s correspondendo 279 das UCE’s, distribuídas em positivas e
negativas. Para os idosos o envelhecimento é um acontecimento positivo pela experiência e
respeito; é negativo uma vez que as pessoas não veem os velhos com bons olhos; classe dois envelhecimento: ganhos e perdas – com 19% das UCE’s, em que falam sobre o impacto do
envelhecimento na qualidade de vida do idoso, trazendo solidão, ocasionada pelo abandono,
aposentadoria e isolamento; classe três - suportes social e familiar como qualidade de vida,
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com 11% das 102 UCE’s, em que os idosos descrevem como suporte social: amigo, andar,
conversar, casa, paz, e suporte familiar: amigo, família, criança, mãe, pai; classe quatro sentimentos, com 10% das 93 UCE’s, descritos como negativos e positivos: abandono, ajuda,
alegria, amizade, amor apoio, atenção, cuidado, descanso, felicidade, paz, sossego,
tranquilidade e viagem; classe cinco - consequências do envelhecimento, contempla 281
UCE’s, que corresponde a 30% destas, em que os idosos associam envelhecimento a
problemas de saúde, pressão alta e o problema de coluna são doenças que surgem com os
anos. Qualidade de vida é representada por alegria, boa, saúde, trabalho, comer e vida. Esse
estudo procurou apresentar as condições de saúde de idosos e as representações sociais sobre
envelhecimento e qualidade de vida, construídas por idosos, capazes de nortear estratégias de
atendimentos singulares para referida população.
Palavras Chave: Envelhecimento. Qualidade de Vida. Representações Sociais.
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SINTOMAS DE DEPRESSÃO E OS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE
IDOSOS QUE RESIDEM NA COMUNIDADE
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Resumo
O envelhecimento traz consigo um declínio generalizado das capacidades do indivíduo e
também um aumento do índice de depressão. De forma geral, verifica-se no envelhecimento
uma diminuição nas capacidades cognitivas, perceptivas e motoras que afeta o bem-estar do
indivíduo idoso, tanto a nível físico como psicológico. Este estudo objetivou caracterizar os
idosos segundo os aspectos sociodemográficos e a identificar a presença de sintomas de
depressão. Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, observacional, do tipo
transversal, tendo como amostra participante 100 idosos de sessenta anos ou mais, de ambos
os sexos, residentes em domicílios e cadastrados em duas Unidades de Saúde da Família
localizadas no município de João Pessoa-PB. A coleta de dados foi realizada no domicílio dos
idosos, utilizando como instrumento o roteiro estruturado para obtenção de informações
sociodemográficas e a Escala de Depressão Geriátrica (GDS) com o propósito de rastrear
sintomas de depressão em idosos, utilizando o escore maior que 5 para associar a
sintomatologia depressiva. A análise dos dados foi por meio da estatística descritiva. O
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da
Saúde da UFPB (CEP/CCS/UFPB) com parecer nº 138.228 e CAAE 03469912.3.0000.5188.
Nos resultados observa-se o predomínio de idosos do sexo feminino (66%), faixa etária de 60
a 64 anos (26 %), casados (72%), morando com filhos e cônjuge (27%), 4 a 8 anos de estudo
(33%) e renda mensal familiar de 1 a 3 salários mínimos (33%). Com relação aos sintomas de
depressão com base na Escala de Depressão Geriátrica, nota-se que 34% dos idosos
apresentam sintomas de depressão. O desenvolvimento de pesquisas sobre essa temática, faz2817

se necessário, uma vez que permite conhecer o perfil sociodemográfico dos idosos e
identificar a presença de sintomas de depressão, possibilitando elementos importantes para
traçar estratégias, garantindo uma atenção integral à saúde da pessoa idosa.
Palavras-chave: Sintomas de depressão. Idosos. Saúde.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA
SOBRE O IDOSO: REVISÃO INTEGRATIVA

SILVA, Francisca Vilena da - UFPB
SÁ, Célia Maria Cartaxo Pires de - UFPB
ALVES, Karoline de Lima – UFPB
LIMA, Laysa Bianca Gomes de - UFPB

Resumo
O envelhecimento populacional e o aumento na expectativa de vida trazem consequências
econômicas e sociais consideráveis que exigem aprovação e desenvolvimento de ações
políticas. Diante disso, questões referentes à saúde e à qualidade de vida dos idosos estão
sendo cada vez mais investigadas e discutidas entre os pesquisadores e a população em geral.
A abordagem do idoso na Estratégia Saúde da Família deve oportunizar o cuidado integral e
contextualizado através do reconhecimento de necessidades e de aspectos individuais e
coletivos dessa população. Este estudo tem o objetivo apreender a produção científica acerca
das representações sociais elaboradas pelos profissionais da atenção básica sobre o idoso e
através de periódicos nacionais online na área da Saúde, no período de 2003 a 2013. Trata-se
de uma revisão integrativa da literatura realizada através dos bancos de dados da Literatura
Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e da Scientific
Electronic Library Online (SciELO). Para viabilizar a coleta de dados foram utilizados como
descritores: “Representação Social e Idoso” e “Idoso e Profissional de Saúde”. Dessa forma, a
amostra foi composta por seis publicações. Observou-se que o entendimento ao idoso pela
maior parte dos profissionais aponta dimensões subjetivas importantes das representações
sociais com aspectos positivos e negativos. Destaca-se que a atenção à pessoa idosa implica
dimensões sociais, biológicas, e psicológicas, diretamente associadas à qualidade de vida do
idoso. Revelam ainda a importância do acolhimento de forma integral e humanizada que
mesmo com o avanço das tecnologias e estudos vem apresentando lacunas. Os estudos
apontam que os profissionais esperam atender as expectativas dos idosos durante o
atendimento, além da necessidade de uma formação adequada em relação com a temática do
envelhecimento. A pesquisa realizada, utilizando o referencial teórico das representações
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sociais instigou a busca por investigações posteriores e estabelecimento de mecanismos que
possam gerar adesão significativa por parte dos profissionais nas unidades básicas, além de
propor alterações na forma de abordagem destes profissionais, percebemos ainda uma
deficiência no atendimento direcionado ao idoso que mesmo de tratando de um tema que ,
onde vem sendo bastante discutido, necessita de subsídios e aprimoramentos para atuar em
benefício dessa população crescente.
Palavras-chave: Representações sociais, profissionais de saúde, idosos.
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SENTIDOS E PRÁTICAS DE ADOLESCENTES SOBRE A ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL: SUBSÍDIOS PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM

SILVA, Julyana Gall - UFRJ/EEAN.

Resumo
Alimentação na adolescência, nos dias de hoje, requer olhar crítico e objetivo de profissionais
de saúde com vistas a implementar ações voltadas ao adolescente para que o mesmo possa
tornar-se sujeito do seu próprio cuidado. Tem-se por objetivos acessar os conteúdos
constitutivos das representações sociais sobre alimentação saudável na adolescência,
caracterizar as práticas de alimentação que fazem parte do cotidiano do adolescente e analisar
as relações que os adolescentes estabelecem entre alimentação e saúde. Trata-se de uma
pesquisa de natureza qualitativa exploratória, tendo como referencial a Teoria das
Representações Sociais. Realizou-se entrevista semi-estruturada e observação sistemática. Os
sujeitos foram 31 adolescentes matriculados na rede de ensino público do município do Rio
de Janeiro, com idade entre 10 e 13 anos, respeitando o limite proposto pela Organização
Mundial de Saúde a esta fase. O cenário de coleta foi a própria escola. Para a análise dos
dados utilizou-se o software Alceste e a análise de conteúdo temático. Resultados: houve
predominância do sexo masculino representando 61% dos entrevistados, e 39% do sexo
feminino. A cor da pele foi por autoreferência, sendo 35,4% (n=11) negros e 9,6% (n=3)
pardos. As classes econômicas predominantes são D e E, totalizando 32,2% (n=10) e 29%
(n=9), respectivamente. Na análise lexical houve o aproveitamento de 78% do corpus
distribuídos em quatro classes. A classe 2 (36%) faz alusão a construção de conceitos
referentes ao tipo de alimentação adotada pelos adolescentes e seus impactos na saúde.
Semelhante a isto emergiu a classe 3 (18%), sendo dessa forma analisadas conjuntamente. A
classe 1 (20%) apresentou as práticas alimentares diárias no que tange as principais refeições
realizadas e os alimentos e preparações consumidos. E por fim a classe 4 (26%) que traz a
influência social no ato de se alimentar, caracterizando este processo como sociocultural
definido pela cultura familiar e imposta pela mídia. Os adolescentes definem seus conceitos
na relação entre o peso e a saúde, ancorados na figura do ser gordo ou magro como balizador
de sua saúde. Além disso, as características do alimento que os levam ao consumo são
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estabelecidas através do prazer em consumir e o gosto dos alimentos. Tais construções são
influenciadas pela cultura familiar surgindo a imagem da mãe como definidora de hábitos,
emergindo práticas comensais. O papel da mídia e da indústria de alimentos se mostra
presente na realização de propagandas direcionadas a este público responsáveis por despertar
tais sensações. A alimentação do adolescente é baseada no consumo de alimentos
industrializados com alto teor calórico e energético, sendo consumidos alimentos típicos de
preparações fast food, porém o consumo de arroz e feijão, típico da cultura brasileira, se
mostrou alto. Os dados encontrados podem ser úteis para os agentes do poder público, o
conhecimento das diferentes representações sociais dos alimentos poderia contribuir para uma
melhor orientação das políticas de saúde pública que pretendem melhorá-la através da
alimentação.
Palavras-Chave: Adolescente. Alimentação. Psicologia Social. Cuidados de Enfermagem.
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GÊNERO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TURNO DE TRABALHO DE
ENFERMEIROS INTENSIVISTAS: A MARCA SOCIAL DAS REPRESENTAÇÕES
SILVA, Rafael Celestino da – UFRJ

Agência financiadora: CNPq
Resumo
Em estudo sobre as representações sociais de enfermeiras que atuam na terapia intensiva
sobre as suas práticas de cuidado face à tecnologia verificou-se indícios de que existam
diferenças na construção desta representação em função das variáveis psicossociais e
profissionais dos sujeitos que a elaboram. Neste sentido, considerando que na abordagem das
representações sociais o lugar social que os sujeitos ocupam exerce influência nos conteúdos
representacionais e sua organização objetivou-se analisar as representações sociais sobre as
praticas de cuidar ao cliente hospitalizado na terapia intensiva pelas enfermeiras que atuam
neste cenário quanto às variáveis gênero, tempo de formação profissional e turno de trabalho.
Pesquisa de campo, qualitativa, com aplicação da Teoria das Representações Sociais na sua
vertente processual. A abordagem processual preocupa-se com a construção da representação,
sua gênese, processos de elaboração e maneja os aspectos constituintes. Nesta direção, ganha
importância as condições de produção da representação, pois possibilitam explicar o sentido
que os grupos atribuem ao objeto representado. O cenário foi a UTI de um hospital federal e
os participantes 21 enfermeiros que atuavam na UTI, diretamente na assistência ao cliente.
Realizou-se entrevista individual e aplicou-se análise lexical. Dentre as variáveis testadas,
quanto ao turno de trabalho identifica-se que as enfermeiras noturnas pelas características
vivenciadas durante o desenvolvimento da assistência neste horário constroem a
representação a partir de um “olhar” mais periférico sobre a prática, agregando aspectos que
estão no entorno do fazer profissional. Já as enfermeiras diurnas, pelas contingências de um
setor de terapia intensiva durante o dia elaboram o pensamento tendo como eixo norteador
uma fala mais centralizada sobre a prática, onde estão o paciente, as tarefas de cuidado a
executar, o uso dos instrumentos auxiliares. Em relação ao tempo de formação profissional
vê-se que as novatas elaboram a ideia sobre sua prática em face das tecnologias a partir de um
olhar mais crítico-reflexivo, tendo como referência os conflitos oriundos do seu despreparo
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enquanto profissional em paralelo com a dicotomia teoria versus prática. Os saberes práticos,
instrumentos que a enfermeira lança mão no exercício diário da profissão, são a base para as
decisões daquelas definidas como experientes, o que justifica uma linha argumentativa
sustentada por sua prática observada no processo de construção das representações sociais.
Acerca do gênero, evidencia-se de um lado a maior ascendência tecnológica dos homens, os
quais revelam uma posição mais ativa, de cunho crítico, sobre como as tecnologias foram
concebidas para a prática na terapia intensiva, os requisitos para seu uso e como elas são
efetivamente utilizadas pelos profissionais. Do outro lado as mulheres limitam-se a explicar e
descrever como se apropriam delas e as dificuldades que enfrentam, com um tom de
passividade. Assim, as variáveis investigadas indicam zonas de tensões e diferenças com base
nas especificidades no interior do grupo, as quais incidem na organização da forma de pensar
a prática e suas ações decorrentes. As intervenções devem atentar para a pertença dos
intensivistas e para as peculiaridades entre eles, que materializam modos de lidar próprios.
Palavras-chave: Enfermagem; Cuidados de enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva;
Psicologia social.

2824

“SER ENFERMEIRA INTENSIVISTA”: ELEMENTOS IDENTITÁRIOS
PRESENTES NO CAMPO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

SILVA, Rafael Celestino da - UFRJ

Agência financiadora: CNPq
Resumo
No âmbito da teoria das representações sociais quem representa e em relação a que outros tal
trabalho ocorre importa para a definição da dinâmica representacional, revelando em que
condições um determinado saber é produzido. Logo, ao reconhecer que representações
constroem-se por um alguém em relação a um outro vem à tona a questão da identidade. No
caso do campo da terapia intensiva, evidencia-se na literatura associada ao tema um
questionamento sobre as maneiras de se comportar da enfermeira intensivista, todavia tal
análise não leva em conta outras variáveis envolvidas, como é o caso dos aspectos
identitários, gerando uma estereotipização da assistência de enfermagem na terapia intensiva.
Face à isso objetivou-se identificar os aspectos identitários presentes nas representações
sociais das práticas de cuidar ao cliente hospitalizado na terapia intensiva de enfermeiras
atuantes neste cenário. Estudo de campo, qualitativo, descritivo-explicativo, apoiado na teoria
das representações sociais e no conceito de identidade social. Isto porque as identificações e
diferenciações sociais são mediadas por e mediadoras das representações que se tem de
determinado grupo social. Desta feita, os referenciais escolhidos são aplicados na tentativa de
apreender como se dão os processos de categorização e comparação social, a partir dos quais
se define a identidade e as práticas empreendidas pelo grupo dos intensivistas. Realizou-se
entrevistas com 21 enfermeiros atuantes diretamente na assistência ao cliente na UTI, cujos
dados foram submetidos à análise de conteúdo temática. Evidencia-se que as representações
sobre as práticas são atravessadas por aspectos de cunho identitário, de um lado os de
identificação social e de valorização do endogrupo, quais sejam: a postura vigilante e
interventiva do intensivista, o emprego de tecnologias/máquinas no cuidado, o sentimento
positivo de recuperar um cliente grave escolhido para cuidar, o reconhecimento profissional
com base no conhecimento; do outro os de comparação social, que estereotipa e desvaloriza o
grupo de enfermeiras que não atuam na terapia intensiva e vice-versa. Neste caso, o perfil
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estabelecido de enfermeiro de terapia intensiva alicerçado no saber/conhecimento leva a uma
avaliação negativa dos outros profissionais, considerados “de fora”, sendo esta o ponto de
partida para os conflitos entre as equipes. Por conseguinte, isto gera também o movimento
contrário de depreciação das enfermeiras intensivistas vistas como mecânicas, tecnológicas,
desumanas. Constroem-se então imagens de mais capazes/menos capazes que influenciam na
relação entre elas. Os componentes identitários apreendidos no estudo se articulam no campo
das representações sociais a outros elementos de ordem normativa, afetiva e simbólica e
contribuem para os sentidos atribuídos por estes profissionais à sua prática de cuidar na
terapia intensiva, os quais se organizam em torno da tecnologia e do paciente de UTI. Este
conjunto de fatores se liga de modo a configurar as práticas de cuidar das enfermeiras, dando,
por fim, um significado particular a categoria social de “ser intensivista”. Recomenda-se
reorganizar o campo da representação social a partir de intervenções sob alguns elementos da
identidade.
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Enfermagem prática; Serviço hospitalar de
enfermagem; Identidade Social; Psicologia social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO BIODIREITO ELABORADAS POR
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM E DIREITO
SOUSA, Cristina Maria Miranda de – UFRN e UNINOVAFAPI
MOURA, Maria Eliete Batista – UNINOVAFAPI e UFPI
ALVES, Maria do Socorro Costa F.7 - UFRN
Resumo8
Introdução
O biodireito é uma disciplina importante para as novas descobertas na melhoria da condição
humana e que tem como princípio: o respeito à dignidade do ser humana e aos valores
fundamentais da humanidade; o acesso aos benefícios das ciências biomédicas e a proibição
de tratar o corpo humano ou partes do mesmo como uma mercadoria. O estudo tem como
objeto as Representações Sociais do biodireito elaboradas por estudantes de saúde e de direito
relacionado com as infecções hospitalares, considerando que se trata de um fenômeno
complexo que não pode ser reduzido a aspectos da lógica racional, devendo ser consideradas
as influências de natureza sociocultural.

Objetivo
Apreender as Representações Sociais do biodireito e analisar como essas representações se
articula com a qualidade das ações desenvolvidas por esses estudantes de graduação em
enfermagem e direito relacionadas à prevenção e ao controle das infecções hospitalares.

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória, para analisar fenômenos socioculturais a partir das
representações sociais acerca do biodireito, subsidiadas na Teoria das Representações Sociais,
desenvolvida no Centro Universitário UNINOVAFAPI, com 178 estudantes, que foram
submetidos ao Teste de Associação Livre de Palavras e feito a Análise Fatorial de
Correspondência.
7
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Resultados
Os dados produzidos a partir do teste de associação livre de palavras, enquanto instrumento
de apreensão de significados do conhecimento prático, deram origem a um conjunto de 499
palavras como respostas para o estímulo indutor biodireito, destas 109 com significados
diferentes, estruturadas em um espaço fatorial, através dos dois fatores (F1 e F2). O conjunto
dos dois fatores representa um percentual de contribuições de 82,2%; sendo que o primeiro
fator possui uma representatividade expressiva de 63,2% e o segundo com o equivalente a
19% do valor total. Os resultados indicaram que os conteúdos apreendidos da análise mostram
os núcleos de significados sobre o biodireito ancorado nas dimensões psicossociais e culturais
evidenciando também aspectos sócio-históricos. Dessa forma, as práticas presentes no grupo
social são sustentadas por razões históricas e culturais, socialmente instituídas, apresentando
de formas veladas determinantes normativas e com valores institucionais. Os estudantes de
direito, representaram o biodireito como o direito à vida, proteção ao meio ambiente,
ecossistema, ciência e ética. Os estudantes de enfermagem representaram o biodireito como o
estudo do direito, o advogado como protetor do povo, justiça, ecologia, vida, estabilidade,
dignidade, direito do cidadão a ter saúde, justiça e ética.

Conclusão
A partir das evocações, percebe-se que os estudantes falam de elementos do biodireito
ancoradas em representações sociais relacionadas não somente com a vida e meio ambiente,
mas também com a questão da justiça social.
Palavras-chave: Biodireito. Direito à Saúde. Psicologia Social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA INFECÇÃO HOSPITALAR POR
PROFISSIONAIS DO DIREITO

SOUSA, Cristina Maria Miranda de - UFRN e UNINOVAFAPI
ALVES, Maria do Socorro Costa F. - UFRN
MOURA, Maria Eliete Batista - UNINOVAFAPI e UFPI
Resumo9
Introdução
Os estudos, na área da saúde e do direito, pela perspectiva da Teoria das Representações
Sociais possibilita à aquisição de um conhecimento socialmente compartilhado e vinculado às
construções sociais e o saber do senso comum, influenciados pelos comportamentos e atitudes
dos grupos sociais. A infecção hospitalar, tanto no Brasil como no mundo representa
importante problema de saúde pública. A problemática desta responsabilidade sobre os
profissionais e as instituições prestadoras de serviços de saúde traz repercussões penais, civis
e éticas, as quais nascem em decorrência de atos falhos cometidos que acabam gerando
consequências danosas aos usuários do sistema de saúde. Atualmente, são inúmeros os casos
de omissões, além de outras desagradáveis consequências de imperícia, negligência, ou
imprudência, pela representação político-social das infecções hospitalares e de seu controle.
As pesquisas acerca das infecções hospitalares têm mostrado a gravidade do problema na
saúde e a existência de poucos profissionais da área do direito especializados nos aspectos
das implicações legais relacionadas com o controle das infecções hospitalares.

Objetivo
Apreender as Representações Sociais das infecções hospitalares elaboradas por profissionais
do direito.

Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, subsidiada na Teoria das
Representações Sociais, com profissionais do direito. Os dados foram produzidos por meio de
Co-autora: SILVA, Antônia Oliveira - UFPB
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entrevista em profundidade e observação participante. As informações apreendidas foram
analisadas pela classificação hierárquica descendente - software Alceste 4.8, buscando
distinguir classes de palavras que representem formas distintas de discursos sobre tópico de
interesse da investigação.

Resultados
Foram apresentados em duas classes semânticas, a saber: o conhecimento de profissionais do
direito sobre a prevenção e controle das infecções hospitalares e a atuação de profissionais do
direito na prevenção e controle das infecções hospitalares. Observou-se que os profissionais
do direito carecem de mais informações básicas sobre a prevenção e controle da infecção
hospitalar, mesmo assim, os sentimentos de preocupação, conscientização e valorização das
ações de prevenção e controle das infecções hospitalares foram representados como
fundamentais para uma prática de qualidade. Demonstraram que o profissional de direito tem
a função não só de punir, mais de se preocupar que o profissional de saúde tenha
conhecimento das implicações legais sobre a infecção hospitalar. Atuam juridicamente na
área para orientar o usuário dos seus direitos para que eles tenham a dimensão de que a causa
da infecção hospitalar é inerente não só aos profissionais de saúde, mas também a todos que
estão envolvidos no processo e que a base de tudo é a prevenção que se desdobrará em futura
economia para as instituições e menos problema para os profissionais e usuários da saúde.

Conclusão
Os profissionais do direito reforçaram serem os aspectos psicossociais da infecção hospitalar
importantes para o desenvolvimento das ações de prevenção e controle das infecções
hospitalares, representadas como um eixo em torno do qual se processa a formação das
atitudes dos profissionais, além da necessidade da implantação de programas de educação
permanente que contemplem ações práticas de prevenção e controle das infecções hospitalares
para proporcionar uma assistência de melhor qualidade.
Palvras-chave: Infecção hospitalar. Psicologia social. Prevenção.
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REPRESENTAÇÕES DE ADOLESCENTES SOBRE SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA
O ESTILO DE VIDA E CUIDADO DE SI

SOUZA, Zaira Andressa Alves de - UFRJ/EEAN
SILVA, Julyana Gall da - UFRJ/EEAN

Resumo
Objetivou-se descrever os saberes de adolescentes sobre a saúde e o que fazem para se
manterem sadios e promoverem a própria saúde. Pesquisa qualitativa, cujo referencial é a
Teoria das Representações Sociais. Os sujeitos foram 21 adolescentes, captados pela técnica
Bola de Neve: inicialmente, foram estabelecidos contatos com dois adolescentes, um de cada
sexo, e esclarecidos os objetivos da pesquisa a fim de motivá-los à participação.
Posteriormente, foi-lhes solicitado que cada um convidasse pelo menos mais 3 outros colegas.
E esta dinâmica prevaleceu de maneira sucessiva, respeitando os critérios de inclusão e
exclusão, até o alcance do quantitativo supracitado. Foram determinados como critérios de
inclusão: faixa etária entre 12 e 19 anos, aceitação em participar da pesquisa com assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por parte do responsável legal, ter a
comunicação verbal e cognição preservadas. Aqueles que não aceitaram participar e/ou não
apresentaram o TCLE assinado pelo responsável legal foram excluídos da pesquisa, o que
ocorreu com cinco adolescentes. Esta pesquisa faz parte de um Projeto Integrado de Pesquisa
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) e
Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), protocolo número 077/07, respeitando a predisposições da resolução 466/12 que trata
de pesquisas com seres humanos. Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas e aplicou-se a
análise de conteúdo temático emergindo o processo de categorização. Os resultados mostram
que as representações da saúde se pautam em elementos do paradigma biomédico e da
produção social da saúde e as práticas de cuidado de si se alinham aos requisitos de cada um
desses paradigmas. Uma das imagens que aparecem como determinantes de saúde é a estética;
a condição financeira e emocional também exemplifica o estado de saúde; no que se refere às
práticas, os comportamentos saudáveis, atividade física regular e alimentação saudável,
emergem como bons exemplos em contraponto às práticas tidas como nocivas, por exemplo,
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alimentação inadequada. Grande parte dos adolescentes não se considera pessoas sadias.
Entretanto, para este resultado é válido expressar a diferença entre os gêneros,
majoritariamente as meninas não se consideram sadias. Conclui-se que os adolescentes têm
conhecimentos sobre sua saúde e sobre os problemas que os maus hábitos podem acarretar,
estando a questão ligada mais à cultura de tais práticas do que propriamente à informação.
Palavras-chave: Adolescente; Saúde; Cuidados de enfermagem.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE JOVENS DO CAMPO SOBRE ALIMENTOS
SAUDÁVEIS

VALLE, Paula do - UNITAU
CLAY, Elizabeth Carolyn - UNITAU
CHAMON, Edna Maria Querido de Oliveira - UNITAU
RODRIGUES, Alexandra Magna - UNITAU

Agência financiadora: CNPq

Resumo
Informações sobre alimento/alimentação saudável vêm sendo difundidas entre a sociedade em
geral. Tais informações podem gerar crenças, valores e significados sobre esta temática.
Contudo, os estudos nesta área enfatizam a questão biológica e poucos se preocupam com os
aspectos simbólicos e representacionais do alimento, sendo desconsiderados os significados
que lhes são atribuídos por indivíduos e grupos sociais, em função de suas preferências e
experiências culturais. A literatura científica é escassa no que diz respeito às representações
sociais sobre alimentação/alimentos saudáveis, especialmente entre moradores do campo. O
objetivo deste estudo foi identificar as representações sociais de jovens do campo sobre
alimentos saudáveis. Tal proposta foi realizada à luz da teoria das representações sociais de
Moscovici. A pesquisa foi desenvolvida com jovens do campo de um curso de licenciatura em
Educação do Campo (PROCAMPO). Trata-se de um estudo transversal, realizado por meio
de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa que teve como amostra
35 jovens do campo de 19 a 58 anos. Para coletar os dados foi realizada entrevista semiestruturada, na qual havia uma questão norteadora “o que é um alimento saudável para
você?” a fim de identificar as representações sociais sobre esta temática. As respostas foram
categorizadas e analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo, sob a luz da teoria das
representações sociais. As representações sociais sobre o objeto do presente estudo
caracterizam o alimento saudável como um alimento sem agrotóxico, bem como aqueles
representados por frutas, legumes e verduras. As representações sociais são compostas por
valores e crenças que o sujeito possui, de opiniões e atitudes relacionadas que surgiram de
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experiências com o objeto de representação, e no caso do presente estudo, por meio do
contato direto e das diversas experiências com os alimentos, inclusive com o seu cultivo, de
informações da mídia ou de pessoas. Como moradores do campo e agricultores, ou membros
de famílias agrícolas, a atribuição que se dá ao alimento saudável é compatível com suas
origens, com o estilo de vida e sua realidade, que é o contato direto com o alimento desde
quando é apenas um grão ou uma semente, de vê-lo desenvolver-se, posteriormente colhê-lo e
por fim consumi-lo. Sabendo-se que por meio das representações sociais o comportamento
pode ser reproduzido, acreditar que o alimento saudável é aquele sem agrotóxico, são
representados por hortaliças e frutas, pode levar o grupo a cultivar organicamente seus
alimentos, consumi-los, ou mesmo ensinar seus futuros alunos a fazê-lo.
Palavras-chave: comportamento alimentar, educação do campo, nutrição humana,
representações sociais.
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O PENSAMENTO SOCIAL E AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES
RIBEIRINHAS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
VILAS BÔAS, Luana Michele da Silva - UERJ10

Resumo
Introdução: A floresta amazônica é, sobretudo, diversidade de saberes, animais, plantas,
tradições, cores dos rios, tipos de terras e etc. Assim, habitar essa localidade é um desafio por
si só, configurando um dos saberes que as populações das florestas têm a oferecer e a dialogar
com outras culturas e formas de conhecimentos. Os ribeirinhos, moradores das florestas e das
margens dos rios possuem um aperfeiçoado conhecimento do ambiente local e criam com ele,
uma grande diversidade de narrativas míticas voltadas principalmente para relação
homem/natureza (LOUREIRO, 2001). Por outro lado, o cenário ribeirinho enfrenta
dificuldades relacionadas à precariedade de ações das políticas públicas, incluindo a falta de
acesso aos serviços públicos essenciais, como educação e saúde. Objetivo: Revisar a literatura
científica sobre as condições de saúde das comunidades ribeirinhas da região norte do Brasil,
para a compreensão do processo saúde-doença-cuidados nessas comunidades, bem como
saber quais são as publicações realizadas sob o enfoque teórico das Representações Sociais
(MOSCOVICI, 1978), na perspectiva da Psicologia Social, cujo objeto esteja relacionado ao
contexto de vida das comunidades ribeirinhas e os resultados representem o pensamento
social do grupo. Método: Revisão sistemática da literatura (SAMPAIO, MANCINI, 2007) a
partir de artigos publicados nas bases de dados (SciELO, BVS, BVS-Psi, MEDLINE e Lilacs)
através de unitermos comunidades ribeirinhas, saúde e representações sociais, em formato de
texto completo, disponíveis on-line, nos idiomas português, inglês e espanhol. Identificou-se
169 trabalhos publicados em periódicos científicos, dentre esses, 20 foram selecionados, pois
cumpriam os critérios de inclusão. Resultados: O maior número de estudos é de cunho
epidemiológico do tipo observacional com delineamento descritivo; evidenciam a influência
dos determinantes sociais de saúde e a ocorrência de problemas de saúde e os fatores de risco
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nas comunidades ribeirinhas; as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde são mais
expressivas em comunidades mais distantes; estudo etnográfico demonstra que os recursos
terapêuticos desenvolvidos no grupo é uma alternativa de enfrentamento das doenças; há
ausência de estudos à luz do referencial teórico-metodológico das representações sociais,
aplicados em comunidades ribeirinhas da região norte. Considerações finais: As comunidades
ribeirinhas da região norte apresentam similaridades não apenas no processo de ocupação,
mas principalmente nos desafios de saúde, impostos pelo isolamento territorial e pelo acesso
limitado a cuidados, constituindo um grupo com demandas sensíveis e peculiares para o
sistema oficial de saúde, em detrimento às questões, culturais, políticas, geográficas e sociais.
Estudos demonstram que essas populações são carentes de ações de promoção à saúde, pela
característica de terem moradias distribuídas ao longo dos rios e pela dificuldade de acesso
aos centros urbanos. Destaca-se a necessidade de estudos à luz do referencial teóricometodológico das representações sociais, que contribuam para a compreensão do pensamento
social de grupos no contexto ribeirinho amazônico da região norte. Por essa razão, pesquisas
sob esse enfoque em interface com a saúde realizadas nessas localidades, são relevantes social
e cientificamente.
Palavras-chave: Comunidades Ribeirinhas, Saúde-doença, Representações Sociais, Revisão
Sistemática da Literatura.

2839

AFETIVIDADE INSTITUCIONAL E SAÚDE PSÍQUICA NO TRABALHO : UM
ESTUDO DE CASO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAS DA AFETIVIDADE
EM UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA

ARAUJO, Regina Lucia M. de - Institut de Psychologie - Université Lyon 2

Resumo
As representações sociais (Abric, 1994; Moscovici, 2000; Jodelet, 2001), engajadas na vida
do ser humano no ambiente de trabalho, podem resultar em um benefício para ele ou em sua
própria alienação. Segundo a perspectiva psicossociológica de análise do sistema
organizacional (Enriquez, 1992), os trabalhadores vivem sob o domínio das organizações, no
sentido em que aqueles são pressionados a integrar e se apropriar da cultura que essas
propõem e impõem. O objetivo dessa pesquisa é compreender o que os indivíduos de dois
gropos de uma organização hospitalar entendem por

“afetividade institucional” (AI) e

analisar suas relações com fatores organizacionais e do trabalho ligados ao processo saúdedoença no trabalho. Desenvolveu-se a hipótese que a afetividade no trabalho é uma dimensão
importante para compreender a relação entre o indivíduo e a organização, assim como para a
análise dos determinantes psicossociais e afetivos ligados à construção da prevenção da saúde
no trabalho. A pesquisa foi realizada em um hospital universitário público no Nordeste do
Brasil. O método foi qualitativo (Minayo, 1994), com entrevistas coletivas e de análise do
conteúdo (Bardin, 2004) dos discurssos que se produziram nos dois grupos de trabalho. Esse
estudo revelou que a partir dos discurssos dos indivíduos nos grupos, a análise de conteúdo
representa um método de identificação dos núcleos de sentido, que integram uma
representação social com a significação para o objeto analítico em questão. Além disso,
conluí-se o estudo com a hypotese que a afetividade institucional representa uma importante
dimensão de identificação dos determinantes psicossociais e afetivos da saúde psíquica no
trabalho ligados à relação indivíduo-organização, assim como um instrumento para a sua
prevenção.
Palavras-chaves : Representação Social, Afetividade Institucional, Saúde no Trabalho.
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O interesse dessa pesquisa é contribuir para a compreensão da tendência crescente da
prescrição da afetividade no mundo do trabalho atual, (Boltanski & Chiapello, 2001;
Hochschild, 2003), com o desejo de propor uma outra possibilidade de tratar essa dimensão
na organização. Nesse sentido, busca-se refletir sobre o uso da afetividade como um
instrumento mediador de transformação-ação no trabalho, ao contrário de sua utilização como
instrumento de alienação e exploração, como nos mostram diversos trabalhos no domínio da
psicologia do trabalho sobre a questão de saúde no trabalho. Assim, o objetivo desse estudo é
compreender o que os indivíduos de dois groupes de uma organização hospitalar entendem
por “afetividade institucional” (AI) e analisar suas relações com fatores organizacionais e do
trabalho ligados ao processo saúde-doença. Construiu-se a hipótese que a afetividade no
trabalho é uma dimensão importante para compreender a relação indivíduo-organização e para
a análise dos determinantes psicossociais e afetivos ligados na construção da prevenção da
saúde no trabalho. Num primeiro momento, busca-se compreender melhor a relação entre o
indivíduo e a organização e o risco de sofrimento psíquico que resulta do contrôle social.
Notamente, o risco da implicação subjetiva e afetiva do indivíduo com a organização
(Enriquez, 1992). Num segundo momento, busca-se compreender o papel do coletivo de
trabalho quanto à sua função de suporte social (Karasek & Theorell, 1990) e de construção de
saúde individual (Clôt, 2008).

Referencial teórico
Busca-se conhecer os diferentes processos reguladores em curso na construção da saúde no
trabalho do ponto de vista do indivíduo, da organização e do trabalho, estabelecendo relações
com a afetividade no trabalho. Tenta-se articular essa questão através das diferentes correntes
teóricas da psicologia do trabalho sobre a questão da saúde no trabalho. Uma representação
social é um conjunto organizado de informações, de opiniões e de crenças em relação a um
dado objeto (Moscovici, 2000). Além disso, as representações sociais são socialmente
produzidas e são fortemente marcadas pelos valores correspondentes ao sistema socioideológico e à história do grupo que as veícula (Abric, 1994; Moscovici, 2000). A partir do
estudo das represenstações sociais no ambiente de trabalho, obervou-se, que a abordagem
psicossociológica de análise das organizações (Enriquez, 1992 ; Pagès, Bonetti, Gaulejac et
Descendre, 2008) revela, que certos sistemas organizacionais conseguem a adesão de seus
membros através da influência sobre a construção de representações sociais da organização
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como uma « mãe protetora e toda poderosa ». O objetivo é promover a identificação dos
indivíduos com o sistema organizacional através da manipulação de estruturas inconscientes e
conscientes da personalidade. Geralmente, esse sistema desenvolve

uma estratégia de

captação do desejo de crescimento profissional e do sentimento de orgulho do indivíduo de
fazer parte da organização na qual trabalha (Enriquez, 1992). Oberva-se, que essa estratégia
demonstra a visão do ser humano por esse sistema como um “recurso”, como uma coisa que
pode e deve ser usada. Através do seu quadro institucional (as “regras do jogo” da
organização, sua ideologia, normas, leis, etç.), o sistema cria e difunde políticas paradoxais de
recursos humanos e formas de organização do trabalho que na prática não são coerentes com
o discurso ideólogico proferido (Pagès, Bonetti, Gaulejac et Descendre, 2008). Essas
estruturas administrativas paradoxais específicas, têm a finalidade de reprimir a consciência
do trabalhador, ou seja, sua capacidade de elaboração e de poder de agir no trabalho (Lhuilier,
2008). Vale notar, que o trabalhador compartilha dessa ideologia quando ele participa de sua
elaboração. Assim, a combinação das representações sociais superpoderosas da organização
criadas pelo indivíduo (sob influência da organização) e a sua falta de consciência crítica
agem enquanto instrumentos na institucionalização da ideologia organizacional. Os trabalhos
ciêntíficos de Hochschild (2003) também são importantes para se compreender o processo de
prescrição da afetividade no trabalho e seu impacto sobre a saúde psíquica. Segundo seus
estudos, as exigências do “trabalho emocional” (a capacidade do trabalhador de controlar suas
próprias emoções e de dominar as dos outros, tendo em conta as prescrições organizacionais
sobre o trabalho) representam fatores de risco à saude. Por outro lado, o modo de viver nos
coletivos de trabalho é uma via de regulação que qualifica a relação indivíduo-organização.
Assim, questiona-se a função do coletivo de trabalho como um instrumento para proporcionar
o apoio social necessário aos trabalhadores para realizar suas atividades e lhe proporcionar a
construção identitária e o sentimento de bem-estar. Nesse ponto, parte-se de estudos da
psicologia do trabalho, que colocam em evidência os aspectos afetivos e a importância do
papel das interações humanas no coletivo para a construção da saúde no trabalho : 1) As
pesquisas de Dejours (2008) sobre a “dinâmica das relações intersubjectivas” (o modo como
são desenvolvidas as relações de trabalho do indivíduo com a linha hierárquica e com a linha
horizantal). 2) Os trabalhos de Clôt (2008) sobre a função psicológica do coletivo e o
desenvolvimento da cultura do metier. 3) Os estudos de Caroly (2010) sobre a importância da
reealaboração de regras para que o coletivo de trabalho possa construir objetivos de “pode de
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agir” (autonomia para realizar a atividade de trabalho) (Clôt, 2008) e sobre a construção da
“atividade coletiva” (o resultado da atividade do grupo, caracterizado pela combinação de
saúde individual e desempenho). O conjunto desses trabalhos assumem um papel decisivo na
compreensão do processo de prevenção da saúde no trabalho.

Por que investigar a afetividade no trabalho e combiná-la ao aspecto institucional ? De
maneira sintética, a afetividade em si é compreendida, nos termos da Psicologia Geral, como
um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam através da capacidade do ser humano
de viver, sentir, expressar emoções e sentimentos, os quais estão presentes num continum de
prazer-desprazer (Frijda, 1986; Lazarus, 1991; Vygotsky, 1991; Cosnier, 1994; Damasio,
1996). O termo institucional é utilizado para fazer referência ao “quadro institucional”. Tratase de um conjunto composto de elementos que caracterizam as regras “dos jogos do poder” da
organização (Enriquez, 1992) : os valores, os princípios, as crenças, os sentimentos, as
normas organizacionais que influem sobre a cultura organizacional, a estrutura
organizacional, as características das relações de trabalho, os modelos de gestão, as ações
grupais e os comportamentos e as atitudes dos indivíduos. Refletir sobre a afetividade no
trabalho é tentar explicar a preocupação dos problemas éticos que emergem das tentativas de
prescrição da subjetividade no trabalho e unir a afetividade a instituição é dar ênfase a
preocupação com a justiça e o poder no ambiente de trabalho.

Metodologia
Pesquisa qualitativa (Minayo, 1994), numa aproximação com os pressupostos da Teoria das
Representações Sociais (TRS). A TRS está pautada no pensamento muscoviciano, cujo
enfoque tem como significado a compreensão de um objeto social construído por uma
comunidade. Estruturada enquanto teoria descritiva e conceitual, essa abordagem apoia
pesquisa originada a partir de um pressuposto psicossociológico, englobando os domínios do
objeto social como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo
uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto
social” (Jodelet, 2001, p. 32). Dessa forma, entendeu-se que esse referencial poderia favorecer
a apreensão das representações sociais sobre a afetividade no trabalho e cooperar para uma
melhor compreensão da relação entre o indivíduo e a organização. Utilizou-se o termo
“afetividade institucional” como objeto intermediário. Os dados foram coletados a partir de
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entrevistas coletivas realizadas em dois grupos de trabalho de um hospital universitário
público no Nordeste do Brasil, o G1- representantes do setor de cardiologia, o G2 representantes do setor de ortopedia. As questões que eles deveriam responder foram : “O que
é afetividade institucional ? Como esta categoria se manifesta no grupo de trabalho ? ».
Interessava saber se haveria diferenças entre os dois grupos em relação as suas condições
afetivas, a performance coletiva e o bem-estar no trabalho. Os dados foram tratados segundo a
análise de conteúdo (Bardin, 2004).

Resultados e discussão
A análise comparativa das expressões dos participantes deu lugar à construção de três
categorias da afetividade institucional : 1. Afeto (as representações sociais sobre a afetividade
no trabalho ligadas à relação do indivíduo com o seu trabalho e à sua atividade pessoal). 2.
Afetividade de grupo (as representações sociais sobre a afetividade no trabalho ligadas à
atividade coletiva do grupo que o indivíduo faz parte). 3. Afetividade pela organização (as
representações sociais sobre a afetividade no trabalho ligadas à relação do indivíduo com a
organização). A análise dos discurssos também deu origem às subcategorias da afetividade
institucional : 1.1. Auto-estima, 1.2. Poder de Agir, etç.; 2.1. Facilitação das Interações, 2.2.
Processos Grupais etç.; 3.1. Quadro institucional, 3.2. Estrutura Organizacional). A
categoria Afeto e suas subcategorias colocaram em evidência certos valores, crenças e
sentimentos sobre o trabalho que parecem limitar a habilidade de elaboração e de ação
individual. Por exemplo : a crença na incapacidade de influenciar os outros e o sentimento de
impotência; a crença na incapacidade de auto-realização e o sentimento de ineficiência; o
sentimento de insatisfação no trabalho, etç. A categoria Afetividade de Grupo e suas
subcategorias mostraram que certos sentimentos e percepções negativas sobre o trabalho em
situação coletiva, parecem impedir a construção de um espaço social de partilha das
dificuldades no trabalho. Por exemplo : o estilo autocrático de liderança, os sentimentos de
desconfiança nas relações interpessoais, a fragilidade técnica de coordenação da chefia, a falta
de participação, etç. Afetividade pela organização e suas subcategorias mostraram que certos
sentimentos e percepções sobre a organização e sobre a natureza da relação construida com
ela parecem ser fontes de risco psicossocial. Por exemplo : a ambiquidade entre os
sentimentos de amor e fidelidade pela organização, de orgulho de fazer parte dela e os
sentimentos de intensificação no trabalho, de injustiça no trabalho, de falta de recursos no
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trabalho, entre outros. Obervou-se que esses paradoxos geram sentimentos de culpa e de
confusão, cujos desdobramentos são, às vezes, manifestações de mal-estar e falta de sentido
no trabalho. A incoerência entre os valores defendidos pela organização e a estrutura concreta
da organização é outro fator relevante nos discursos produzidos : a incompatibilidade entre o
valor da participação e a estrutura física da organização do trabalho que isola as pessoas no
seu posto de trabalho. Pode-se citar ainda, a recompensa ou o reconhecimento no trabalho
baseado no esforço e esmero individuais. Os resultados demonstram certas diferenças entre os
grupos. Em síntese, os principais aspectos de expressão do G1 que o caracterizam foram : 1)
A tendência à participação nas decisões, o estilo afetivo (dar apoio psicologico aos membros
do grupo) e democratico da chefia. 2) O sentimento de satisfação de fazer parte do grupo. As
expressões que melhor caracterizam o G2 foram : 1) A tendência ao trabalho individual, a
resiliência e a obediência. 2) A “distância de poder” (auto grau de formalidade na relação
entre chefia-membros do grupo), o autoritarismo. 3) Os sentimentos ambíguos. Por exemplo,
o medo de não obter êxito na realização da atividade de trabalho e o orgulho de si mesmo, em
relação a capacidade pessoal de superação das adversidades no trabalho. Ainda que os dois
grupos tenham admitido a fragilidade das condições de trabalho e a forte incoerência
institucional, eles demostraram sentimentos de lealdade à organização e de orgulho por fazer
parte do seu quadro de pessoal. Considerando a metodologia, não é possivel assegurar que os
fatores afetivos no trabalho afetem mais um grupo que outro. Para isso, seria necessário uma
pesquisa mais ampla. Simplesmente, os dados coletados sugerem que as condições afetivas do
G1 parecem mais favoráveis ao bem-estar e ao desempenho que àquelas do G2. As categorias
e subcategorias da afetividade institucional apresentam estreita relação com o bjetivo do
estudo e com o seu referencial teórico. A categoria Afeto apresenta-se ligada à compreensão
do trabalho como um instrumento de desenvolvimento psicológico, capaz de provocar
sentimentos positivos como o de auto-estima, a qual infleuncia o poder de agir (Clot, 2008).
Além disso, essa categoria engloba esses elementos como fenômenos da afetividade
institucional em consonância com o conceito de afetividade. Tanto do ponto de vista da
definição clássica do termo pela Psicologia Geral (Frijda, 1986; Lazarus, 1991; Vygotsky,
1991; Cosnier, 1994; Damasio, 1996), como do ponto de vista das principais teorias, que têm
como objeto de estudo a afetividade no trabalho. Por exemplo, as teorias sobre a satisfação no
trabalho (Tamayo, 1998).

A categoria Afetividade de grupo apresenta-se ligada à

compreensão do trabalho como um objeto, no qual os indivíduos vão investir seus esforços
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para desenvolver uma produção cultural (Clot, 2008). Essa categoria apresenta componentes
referentes a constituição da afetividade institucional em sintonia com os processo da dinâmica
das relações intersubjectivas (Dejours, 2008) e da função do coletivo na construção da saúde
no trabalho (Clot, 2008; Caroly, 2010). A categoria Afetividade pela Organisação apresentase ligada à compreensão da organização como um lugar onde os seres humanos investem e
experimentam todas as características psicológicas (Enriquez, 1992). Essa categoria congrega
aspectos referentes ao entendimento da afetividade institucional em consonância com os
estudos sobre o processo de construção social das representações sociais (Moscovici, 2000;
Abric, 2003) e sobre a análise psicossociológica da organização (Enriquez, 1992), os quais
revelam que a ordem própria da realidade psíquica é mobilisada pelo sistema socioideológico. Junta-se a isso, a compreensão da Psicologia do Trabalho quanto ao pensamento
que as condições essenciais de trabalho é um dos fatores que estão relacionados ao bem-estar,
enfatizado pela natureza das relação de trabalho e das relações sociais.

Considerações finais
Os resultados apontam para a compreensão das representações de membros de duas equipes
de trabalho, socialmente construídas, no que se refere a identificação de núcleos de sentido
que entremeam a definição da afetividade institucional, e concomitantemente, com a
explicação de condições afetivas favoráveis à saúde no trabalho. Assim, concluiu-se essa
pesquisa com a hipótese que a afetividade institucional é um fenômeno psicossocial que se
caracteriza por um processo de transmissão de estados afetivos, conhecimentos, pensamentos,
valores, crenças e percepções nos coletivos de trabalho no interior de uma dada organização.
Essa transmissão é acompanhada por experiências subjetivas, reações fisiológicas, atitudes e
comportamentos específicos que resultam do impacto das “regras do jogo” da organização
sobre a qualidade das relações de trabalho, sobre o modo de funcionamento dos coletivos de
trabalho e sobre a natureza da relação social construída entre eles e a organização. Do fundo
desses sentimentos e dessas expressões, origina-se uma vida psíquica própria do lugar social,
um “clima” característico do coletivo de trabalho que influencia positivamente ou
negativamente a atividade coletiva, a qual tem efeitos sobre a saúde individual. Assim, em
hipótese, a afetividade institucional é um objeto social passível de análise, capaz de gerar
compreensão sobre os determinantes psicossociais de saúde no trabalho ligados à cultura
organizacional e ao modo de se viver na organização e à maneira de se trabalhar no coletivo
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de trabalho. Propõem-se, então, a compreensão da afetividade institucional como um
instrumento de avaliação para a prevenção de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Os
seguintes desafios estão postos: a prioridade de mudanças institucionais, levando em
consideração a construção e implementação de uma coerência institucional e a ética no
trabalho; o papel das lideranças de influenciar na qualidade da interação humana e na
participação, fortificando assim, o poder de agir e atividade coletiva, os quais são
instrumentos de prevenção da saúde no trabalho.
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Resumo
Este artigo é resultado de uma reflexão acerca de questões de gênero, trabalho e representação
social, proposta pela coordenadora do grupo de pesquisa Sociedade, Conhecimento, Política e
Desenvolvimento, Profª Drª Carla Liane Nascimento, no âmbito de pesquisa ligada ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), cabe uma
apresentação diferenciada e situar onde se deu tal atividade. Trata-se de uma discussão sobre
o papel das mulheres na sociedade contemporânea, mais especificamente, de um recorte sobre
a representação em termos de 'família', 'trabalho' e 'trabalho decente', do ponto de vista de um
grupo de participantes do Projeto Mulheres Mil5, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA), uma visão diante do desafio de qualificação para o mundo do
trabalho. Para a fundamentação teórica foram elencados autores como: Jodelet e Moscovici,
Quanto a metodologia selecionou-se em um universo de 200 mulheres, de forma que apenas
30 compuseram a amostra aleatória utilizada na pesquisa junto ao programa. Utilizou-se
perguntas em que as mulheres em questão construíram seu conceito (imagem) de trabalho
¹ Graduada em Serviço Social pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especialista em Saúde do Trabalhador pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) pela
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Assistente Social e Gestora do Programa Mulheres Mil do Instituto Federal de
Educação da Bahia, campus Ilhéus. E-mail: suedemayne@yahoo.com.br
² Graduada em Biblioteconomia e Documentação e Especialista em Gestão da Informação e do Conhecimento, pela
Universidade Federal da Bahia. (UFBA) Mestranda em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) pela
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Bibliotecária e Gestora do Programa Mulheres Mil do Instituto Federal de
Educação da Bahia, campus Simões Filho E-mail: geocy2@yahoo.com.br
³ Graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador. Assistente Social e Gestora do Programa Mulheres Mil
do Instituto Federal de Educação da Bahia, campus Simões Filho E-mail: anaednasacramento@bol.com.br
4
Graduada em Engª Agronômica pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Especialista em Segurança do Trabalho
pela Faculdade de Tecnologia e Ciências. Mestre em Produção Vegetal pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Professora
do Curso Técnico em Segurança do Trabalho no Instituto Federal da Bahia, campus Ilhéus. E-mail:
agroleandra@yaoo.com.br
5
Programa Mulheres Mil tem como proposta viabilizar o ingresso e a permanência com êxito da população feminina
brasileira em situação de vulnerabilidade social nas instituições de educação profissional.
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decente. A partir da análise dos dados, procedeu-se a uma abordagem qualitativa que nos
permitiu agrupar seus relatos em três eixos de respostas: em conformidade ou não com a
temática e respostas sui generis, se confrontadas às premissas da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), sobre Trabalho Decente. Ressalte-se que as mulheres em sala de aula não
tiveram acesso às premissas sobre trabalho decente prevista na OIT, de forma que suas
percepções não fossem influenciadas.
Neste sentido, é fundamental que as políticas públicas voltadas para mulheres busque a concepção
de representação social sobre cidadania, valores, mulher na sociedade fragilizada ou
marginalizada partindo daí para a construção de identidade política e plural, em especial a de
gênero, como pressuposto básico de garantia de emancipação e empoderamento no contexto
contemporâneo.

Palavras-chave: Trabalho. Mulher. Representação Social.

Introdução
Neste artigo abordaremos o papel da mulher na sociedade contemporânea, sob a ótica de
como as mulheres participantes do Programa Mulheres Mil vislumbram a qualificação para o
mundo do trabalho e como elas veem a família nesse contexto. O suporte teórico para nossa
análise e considerações advém da teoria da representação na perspectiva de Serge Moscovici e
Jodelet, com ênfase na relação entre ciências e saberes do senso comum, evidenciando-se a
percepção das entrevistadas sobre gênero e "trabalho decente".
Durante o período de 2007 a 2011, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia (IFBA), campus Ilhéus, foi implementado o Programa Mulheres Mil em cooperação
com o governo canadense, visando à formação educacional, profissional e cidadã de mulheres
desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
O intuito era criar as pontes necessárias para que essas mulheres incrementassem seu
potencial produtivo, promovessem a melhoria das condições de vida de suas famílias e
comunidades, bem como contribuíssem para o crescimento econômico sustentável de sua
localidade.
Atualmente, o programa é desenvolvido em vários Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFs), em cujos campus as mulheres se inscrevem e iniciam um processo de
aproximação e de diálogo entre a comunidade e o estabelecimento de ensino. Nesse sentido,
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objetiva-se a inclusão das populações não tradicionais nas instituições educacionais e,
consequentemente, sua participação efetiva no processo de formação, elevação de
escolaridade e de inserção no mundo do trabalho. As aulas acontecem, geralmente, duas vezes
por semana, compreendendo conteúdos diversificados: desenvolvimento pessoal, direito da
mulher, saúde da mulher, noções de informática, português, matemática e o curso específico
do eixo tecnológico perfazendo, aproximadamente, 80 horas, buscam melhor preparação para
o mundo do trabalho.
Dentre as muitas temáticas desenvolvidas ao longo das aulas, uma, em especial - e que diz
respeito ao cerne desse artigo - ganha destaque: a condição feminina. As mulheres vêm,
durante séculos, enfrentando muitos preconceitos, inclusive, por serem consideradas “o sexo
frágil”, além de serem taxadas como mero instrumento de procriação.
Nesse contexto, apesar de todos os avanços no âmbito dos direitos humanos, constata-se que a
mulher não está completamente livre das desigualdades. Ela conseguiu, por exemplo, espaço
considerável no mercado de trabalho, mas continua, em alguns casos, tendo remuneração
inferior à do homem. Ganhou também voz e influência no reduto familiar, no entanto, na
maioria das vezes, o homem é considerado ainda a detentor do poder na família. Ao longo das
últimas décadas, no entanto, constataram-se sérios conflitos entre a identidade feminina e o
trabalho: a tão sonhada autonomia e igualdade de gênero produz, não raro, um sentimento de
agonia interna que pode levar a questionamentos acerca da vontade de ser mulher/mãe e da
necessidade de avançar e encarar os desafios da pós-modernidade.
Na área de educação há um discurso pedagógico que frisa que a formação e a qualificação do
indivíduo se impõem como garantia de um emprego qualificado, ou ainda, via de regra,
permitem melhorar as condições de vida e conquistar a emancipação para o mundo do
trabalho. A condição feminina não foge a tais premissas. Já no âmbito do Programa Mulheres
Mil, buscam-se estratégias de inclusão da mulher ao mundo do trabalho como pré-condição
para que seja aceita e integrada na sociedade. Todavia, faz-se necessário compreender a
representação social das mulheres sob o aspecto de seu papel na contemporaneidade, além de
se considerar a representação que elas têm da família e de trabalho, mais detidamente daquilo
que consideram trabalho "decente", termo caro a pessoas oriundas de áreas de vulnerabilidade
social.
Em muitas das discussões empreendidas, reconheceu-se a existência, sob a perspectiva da
economia de mercado de caráter capitalista, de um discurso forjado de preocupação com a
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desigualdade social, de avanço e de melhoria dos indicadores de pobreza nas cidades.
Contudo, o que se vê são gerações de pessoas pobres, tuteladas a programas sociais notadamente, as mulheres que compõem o corpus dessa pesquisa -, sem acesso à educação
básica nas áreas rurais, principalmente, o ensino fundamental. Em grande parte, isso ocorre
por que tiveram de optar pelo trabalho (muitas vezes, subemprego) ou ficar em casa cuidando
dos filhos, além de sofrerem a falta de acesso às políticas públicas nas áreas de educação,
assistência, saúde e segurança.
Na realidade, as mulheres lutam diariamente por uma remuneração que lhes garanta, ao
menos, a subsistência, sujeitando-se a situações não raro indignas. Veem-se em uma disputa
acirrada para ocupar um lugar na sociedade, onde poucos detêm o poder e muitos detêm a
força de trabalho. Em meio às mulheres entrevistadas, realizou-se a discussão sobre a
percepção do trabalho "decente", em outras palavras, a construção de um significado para tal
atividade. Buscou-se, pois, compreender como as mulheres imaginam o trabalho, a relação
deste com a família, trazendo à tona uma temática ainda pouco divulgada.

Referencial teórico
Analisar as representações das mulheres atendidas pelo Programa Mulheres Mil sobre suas
percepções a respeito de gênero e trabalho no universo dos institutos federais, é a proposta
desta análise para a fundamentação da pesquisa. Assim, a representação social é construída no
cotidiano do sujeito e fundamentada em sua subjetividade, possibilitando uma compreensão
da sua atuação, de como esta realidade é construída e como acontece a interpretação dos
símbolos inseridos no cotidiano.
A representação segundo Jodelet é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e
compartilhada, que tem por objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade
comum a um conjunto social, de discriminação.
Afirma ainda que as representações sociais circulam nos discursos e são trazidos pelas palavras e
veiculadas em mensagens e imagens midiáticas de forma a adotar ou justificar as condutas, as

definições partilhadas pelos mesmos grupos constrói uma visão consensual da realidade para
esse grupo. (Jodelet, 2001)
O interesse da pesquisa com as mulheres do Programa Mulheres Mil é aproximar-se do
contexto para entender o discurso sobre o trabalho decente para as mulheres de acordo com a
representação social do grupo.
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Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Trabalho Decente é o ponto de
convergência dos quatro objetivos estratégicos preconizados pela organização, a saber:
 O respeito aos direitos no trabalho;
 A promoção do emprego produtivo e de qualidade;
 A extensão da proteção social;
 O fortalecimento do diálogo social.
No Brasil, a atuação da OIT tem se caracterizado, mais recentemente, pelo apoio ao esforço
nacional de promoção do trabalho decente em frentes tão importantes como o combate ao
trabalho forçado, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e
comercial. Some-se a isso a promoção da igualdade de oportunidades, o tratamento de gênero
e raça no trabalho e a promoção de trabalho decente para os jovens, entre outros. O país é
pioneiro no estabelecimento de agendas subnacionais de Trabalho Decente. O Estado da
Bahia, por exemplo, lançou sua agenda em dezembro de 2007 e o Estado de Mato Grosso
realizou em abril de 2009, a sua Conferência Estadual pelo Trabalho Decente.
A pesquisa ora empreendida aliou essa visão do universo laboral à representação social,
expressão abstrata orientadora das condutas dos sujeitos. De caráter simbólico, precisa ser
materializada pelo vivido cognitivo (que nem sempre é experienciado), nos sistemas sociais
culturais e ideológicos. Inicialmente empregada em estudos psicossociais, essa abordagem
tem sido utilizada em diversos outros ramos do saber.
Assim, as representações sociais são fenômenos complexos que dizem

respeito ao processo pelo qual o sentido de um dado objeto é
estruturado pelo sujeito no contexto de suas relações, em um processo
dinâmico de compreensão e transformação da realidade. As
representações sociais não são reflexos da realidade e sim construções
mentais dos objetos, inseparáveis das atividades simbólicas dos
sujeitos e de sua inserção na totalidade social. (MOSCOVICI, 2003).

A partir de uma situação concreta, a pesquisa alicerçou a coleta de dados qualitativos junto a
um grupo definido, voltado para as mulheres participantes do Programa Mulheres Mil,
fazendo com que a investigação se aproximasse do contexto para entender o discurso
feminino sobre o trabalho decente, de acordo com a percepção do grupo.
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A construção da Agenda Nacional de Trabalho Decente, em 2006 constituiu-se em uma
referência fundamental para prosseguir com os debates sobre os desafios de avançar as
políticas públicas de emprego e proteção social. Fortalecer a capacidade do Estado brasileiro
para prosseguir no enfrentamento dos principais problemas estruturais da sociedade e do
mercado de trabalho.

Metodologia
A análise dos dados da pesquisa de campo é feita na convergência das perguntas do
instrumento de pesquisa com os objetivos do estudo. O cruzamento de dados e informações
das questões apresentadas oferece possibilidade de observar associações, complementações e
desvios.
Com o intuito de avaliar o posicionamento das entrevistadas, fez-se uma seleção em um
universo de 200 mulheres de forma que apenas 30 compuseram a amostra aleatória utilizada
na pesquisa junto ao programa. Partindo-se de uma série de perguntas viabilizadas em
formulário próprio, as mulheres em questão construíram seu conceito (imagem) de trabalho
decente. Dessa forma, procedeu-se a uma abordagem qualitativa que nos permitiu agrupar
seus relatos em três eixos de respostas: em conformidade ou não com a temática e respostas
sui generis, se confrontadas às premissas da OIT sobre Trabalho Decente, conforme
apresentado abaixo.
Conformidade
Com obrigações a cumprir por parte do
trabalhador
Trabalho com carga horária definida;
trabalho com salário digno; trabalho
meio período
Trabalho decente é aquele que exige
respeito
É ser tratado como cidadão; patrão
confia na gente
Trabalho de respeito sem má intenção;
trabalho honesto
Salário em dias, menos preconceituoso
Trabalho que exige qualificação
Respeito pelo que sei fazer
Carteira assinada e décimo terceiro
para todas as profissões

Não conformidade
Quando aparece é só uma vez na vida
Trabalho feito com delicadeza

Trabalho sentado

Sui generis
Acho que este trabalho não existe,
nunca chega de bandeja para a gente
Trabalho que eu posso no final do mês
ir ao cabeleireiro e fazer unha

Secretaria, isso é decente

Trabalho honesto, trabalho com boas
amizades
Trabalho em casa de família

Ter cargo alto

Trabalho de professor

Trabalho de médico

Ter comportamento bom
Ter uma boa relação com os colegas
Modo de se vestir do trabalhador
Patrão falando com a gente

Resultados e discussões
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Ressalte-se que as mulheres em sala de aula não tiveram acesso às premissas sobre trabalho
decente prevista na OIT, de forma que suas percepções não fossem influenciadas. No entanto,
mesmo diante da pobreza política dessas mulheres, que estudam em busca de emancipação
por intermédio do mundo do trabalho, não foi visualizada uma percepção sobre a negociação
trabalhista entre patrão e empregado - fator fundante para a garantia de direitos e melhora de
condições de vida dos indivíduos.
Associando-se a família e tais visões de trabalho decente, a percepção das mulheres dá a
entender que é o trabalho que vai garantir o sustento familiar, no entanto, há que se ter horas
de folga para cuidar dos filhos. Outra constatação é de que o trabalho deva permitir dividir as
despesas com o companheiro - percepção da mulher que trabalha para ajudar o marido.
O lugar onde moram as entrevistadas é visto como fator dificultador de trabalho decente, uma
vez que a ausência dessa condição laboral impede a proximidade com a família, afora o fato
que é preciso "mandar os filhos estudar longe para ser decente."
Aqui aparece a feminização da pobreza, pela qual muitas mulheres assumem sozinhas a
função de chefes de família juntamente com a percepção de mulher responsável - a
responsabilidade recai toda na mulher: comprar móveis para a família, proteger a família e
cuidar dela. Dentre as respostas coletadas, uma, em especial, chama a atenção: trabalho onde
ensina a mulher a ficar decidida valente e respeitada, trabalho com objetivo na família."
Aqui surge a representação do preconceito do trabalho feminino na percepção dessas
mulheres que o trabalho decente pode criar problemas na família por conta de ciúme, acha
que vão falar mal da mulher pela dedicação total ao trabalho, que pode levar a brigas na
família, remete a ideia que a mulher permanece valorizada apenas em casa.

Algumas considerações Necessárias
Este trabalho proporcionou uma reflexão sobre o efeito de processos ideológicos que atravessam os
indivíduos e constrói uma realidade comum a um conjunto social, no caso das mulheres que estão
inseridas no Programa Mulheres Mil, a construção simbólica sobre família e trabalho decente.

No âmbito de grupo e na comunidade podemos encontrar um conjunto de representações que
expressam relações identitárias de gênero e poder, sendo que o lugar, a posição social
determinam os conteúdos da representação social, por outro lado levando em consideração a
pobreza política dessas mulheres contribui para a legitimação de práticas da vida das mulheres
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e que fazem a manutenção de representações, perpetuando mentalidades do trabalho decente
como algo distante de possibilidade de alcance dessas mulheres.
A partir dessa compreensão podemos trabalhar em sala de aula refletindo tais opiniões e
propondo em roda um novo olhar sobre o valor do trabalho decente, como tema transversal no
ensino médio e produzir novos construtos para a família e comunidade de forma a contemplar
a emancipação e empoderamento das mulheres.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE JOVENS AFRICANOS SOBRE O TRABALHO

BARBIÉRI, Elaine da S. Ferretti - Centro Universitário UNIFIEO
FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa - Centro Universitário UNIFIEO
SÔNEGO, Roberto Carlos - Centro Universitário UNIFIEO
FREITAS, Aline Paz - Centro Universitário UNIFIEO

Resumo
Sabendo que as representações sociais orientam as ações, pesquisar o que pensam os
jovens africanos, sobre assuntos relacionados ao seu desempenho profissional torna-se
importante para inferir seus comportamentos e atitudes. Este estudo tem por objetivo

compreender e analisar as representações sociais que os jovens estudantes africanos elaboram
e expressam sobre o trabalho e o que deve ser feito para se ter um bom emprego. Para
aprofundar o assunto, realizamos uma pesquisa com trinta e oito participantes da cidade de
Luanda, capital de Angola, na África. Escolheu-se como aporte teórico a Teoria das
Representações Sociais, por ser a representação influenciadora da ação e capaz de descrever e
possivelmente explicar fenômenos específicos de modo adequado. O instrumento utilizado
para coleta de dados foi um questionário com questões fechadas, a fim de conhecer o perfil
dos jovens; e, com questões abertas, para captar as representações sociais dos jovens
participantes. Entre estas questões estavam às seguintes: O que é o trabalho? O que é preciso
para se ter um bom trabalho? Os dados originários das questões fechadas foram submetidos a
uma análise percentual; os dados provenientes a partir das respostas dadas às questões abertas
foram submetidos à Análise de Conteúdo, sendo esta uma ferramenta que se trata de entender
melhor um discurso, de fazer inferências a partir das mensagens. Com os dados levantados,
foram criadas categorias a posteriores, isto é, surgindo a partir das respostas dadas pelos
entrevistados. Os resultados desta análise indicam que os jovens angolanos vêem no trabalho
a alternativa para realizar sonhos e se apoderar de uma vida mais tranquila e menos obscura,
também apontam que a sua sustentação e de sua família é a motivação que os leva a
engrandecer o trabalho e tê-lo em um grau muito importante em sua vida. Por fim, indicam
que para se conseguir um bom trabalho, é preciso ter uma formação acadêmica.
Palavras-chave: Representações Sociais; estudantes; jovens africanos; trabalho.
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Introdução
O conceito de Representações Sociais na Psicologia Social Contemporânea foi inserido por
Serge Moscovici, no final de 1950, sendo difundida a partir da sua publicação em 1961. Esta
teoria procura explicar como um conhecimento passa a fazer parte do cotidiano das pessoas e
como essas ideias construídas são partilhadas, transformando as práticas sociais. Segundo o
autor, as Representações Sociais são ferramentas mentais, operando na própria experiência,
moldando o contexto em que os fenômenos estão enraizados, e não são apenas registros de
dados ou sistematização de fatos.
Presente no contexto de todos que se submetem a experiência da convivência social, é no
campo relacional que nós, seres humanos, constituímos as representações sociais. Sendo que
as representações sociais se constituem a partir de uma interação do social para o individual
nota-se que na população africana, as representações sofrem grandes influências dos
acontecimentos trágicos de guerras e de conflitos políticos e étnicos, obtidos do contexto
histórico do País. Marcados por anos de conflitos civis e militares, a população convive com
as incertezas de um sessar fogo e das consequências de um plano governamental corrupto,
evidenciando o contraste da população, entre aqueles que detêm o poder, ao alto índice de
pobreza, fome e violência do restante da sociedade.
Decorrente disso, a pesquisa versa compreender as representações sociais elaboradas por
estudantes angolanos sobre o trabalho e o que seria necessário para obter um bom emprego.
Foram participantes, 38 jovens de ambos os sexos, com 16 a 21 anos de idade, moradores da
cidade de Luanda, capital de Angola, localizada na África do Sul, que serão caracterizados em
itens subsequente.
A escolha deste aporte teórico deu-se por acreditarmos que assim como as representações
orientam os comportamentos, elas permitem também justificá-los.

A pesquisa
Esta investigação objetiva interpretar as Representações Sociais que jovens angolanos
elaboram e expressam sobre o trabalho. Contou com a participação de 38 jovens, sendo estes
estudantes de um colégio que faz parte da rede oficial de ensino na cidade de Luanda, capital
de Angola, na África. O instrumento utilizado foi um questionário com questões fechadas, a
fim de conhecer o perfil dos jovens; e, com questões abertas, para captar as representações
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sociais dos jovens participantes. Os dados originários das questões fechadas foram
submetidos a uma análise percentual; aos dados provenientes a partir das respostas dadas às
questões abertas, foram submetidos à Análise de Conteúdo, por Franco (2012).

1.

Apresentação e discussão dos resultados

1.1

Caracterização contextual e dos participantes

Participaram desta pesquisa 38 jovens na faixa etária de 16 a 21 anos, sendo 15 do sexo
masculino e 23 do sexo feminino. Dos pesquisados, 98% são solteiros e 2% possuem uma
companheira mantendo uma união estável; 95% deles moram com a família, enquanto 5%
dizem morar sozinhos; 95% não possuem filhos e 5% já possuem filhos. Quanto à religião,
58% disseram que participam de alguma atividade religiosa de forma periódica e sistemática.
Os jovens participantes habitam em Luanda, capital de Angola, na África, um país que
embora seja o 2º. maior produtor de petróleo do mundo e grande produtor de diamantes da
África subsaariana. Porém, o índice de corrupção é um dos mais altos do mundo, sustentando
uma classe alta formada por políticos e militares. Por outro lado, o país vive num grande
contraste, onde 37% de sua população vivem abaixo da linha da pobreza, promovendo uma
desigualdade social muito grande.
Em 2010, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país se apresentou como o 146º
entre 169 países apresentados e analisados. A educação promoveu uma queda na avaliação
deste índice, retratando o aumento do analfabetismo e tempo de permanência na Escola como
fatores importantes para a análise. O jovem angolano, que viveu e vive, ainda sob os efeitos
da Guerra Civil e convive com as dificuldades econômicas de um país devastado pela Guerra,
com a corrupção generalizada e as dificuldades sociais, e, assim pode deslumbrar pouco sobre
os seus sonhos.
Tendo em vista essa realidade, realizamos uma pesquisa com jovens angolanos, estudantes de
um Colégio da Rede oficial de ensino, com o intuito de descobrirmos quais as representações
sociais que elaboram sobre o trabalho e o que devem fazer para conseguir um bom emprego.

1.2

Representações sociais

A partir das respostas obtidas no questionário foram criadas categorias a posteriores, isto é,
surgindo a partir das respostas dadas pelos entrevistados. Franco (2012) ressalta que a criação
de categoria é o ponto crucial da análise de conteúdo.
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As respostas foram diversificadas, contribuindo para a criação de diversas categorias.
Tabela I – Definição de Trabalho - 2012
O que é trabalho?
ORD

CATEGORIA

INDICADORES

1

Atividade Digna

2

Renda e Sustento Familiar

3

Função Social

4

Sem definição

Engrandece o homem; Beneficia o homem;
Dignifica; Satisfaz necessidades;
Sem trabalho não há pão; Ganhar dinheiro; Receber
recompensa.
Aplicação dos conhecimentos;
Contribui para o desenvolvimento da sociedade;
Vida em grupo.
Sem resposta

INCIDÊNCIA
TOTAL
45%
37%
34%

8%

OBS.: As porcentagens foram calculadas de acordo com o número de respostas obtidas e não ao número de
participantes.

.

Num país de desigualdade social, 45% dos jovens angolanos reconhecem o trabalho como
uma atividade digna, tendo cristalizado que ele é uma atividade produtiva responsável pelo
engrandecimento e dignificação do homem, e devido o contexto social que eles estão
inseridos, conseguem visualizar o trabalho como ocupação necessária para satisfazer as
necessidades. Assim demonstrado na categoria Atividade Digna e ratificados em seus
indicadores.
Na categoria Renda e Sustento Familiar, 37% dos jovens mencionam o trabalho como sendo o
responsável pela fonte de renda familiar e o sustento financeiro e alimentar, sendo este o meio
para conquistar o dinheiro necessário para satisfazer as necessidades, como podemos verificar
a resposta de um dos pesquisados:
“Para mim, o trabalho é o sustento, tem se dito que sem trabalho não há pão, então é o meio
pelo qual o homem adquire para sustentar a sua família.”
Já na categoria Função Social, 34% dos participantes, reconhecem o trabalho como resultado
de uma função social, onde permite por meio dele que sejam aplicados os conhecimentos já
adquiridos durante os estudos para a formação profissional. Em experiências anteriores, além
de permitir contribuir para o desenvolvimento da sociedade com a produção e aumento de
consumo por todos, possibilitando um aumento de giro dos bens de produção e serviços
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especializados promovendo a sustentabilidade econômica do país, como assinalam os
depoimentos dos participantes:
“O trabalho é ajudar o desenvolvimento de uma sociedade.”
“Trabalho é a forma com que as pessoas usam, para melhorar não só o local do trabalho,
como também o mundo, e receber algo que possa ajudar também a sua família, ou outros.”
Vale ressaltar que 8% dos jovens, não definiram o que é trabalho, deixando em branco,
possivelmente pela não compreensão do tema em relação à pergunta, ou mesmo, optaram pela
liberdade de não responder.

Tabela II - Como conseguir um bom trabalho - 2012
O que é necessário para se conseguir um bom trabalho?
ORD.

CATEGORIA

INDICADORES

INCIDÊNCIA
TOTAL
68%

1

Formação Acadêmica

Formação acadêmica; Cursos.

2

Características Pessoais

50%

3

Influência de Terceiros

Competência; Humildade; Inteligente;
Saber ouvir os outros; Disponibilidade;
Honestidade; Ter bom comportamento; Bom
aspecto; Responsabilidade; Habilidades físicas;
Ética profissional; Força de vontade.
Alguém que indique; Respeitar o superior.

4

Experiência Profissional

Experiência anterior.

13%

21%

OBS. As porcentagens foram calculadas de acordo com o número de respostas obtidas e não ao número de
participantes.

Ao questionar os jovens sobre o que é necessário para se conseguir um bom trabalho, a
maioria deles, correspondendo a 68% das respostas emitidas pelos participantes, responderam
achar necessária a formação acadêmica presente. Uma vez que, para estes jovens o melhor
trabalho seria aquele que proporcionaria sua sobrevivência e alimentaria seus projetos
pessoais, pois em sua concepção para se ter um melhor trabalho é preciso de uma formação
acadêmica. Incluso nesse percentual, os pesquisados apresentam a participação em cursos
profissionalizantes como uma ferramenta importante na conquista de trabalho que lhes
proporcione a sua segurança e sustento.
Na categoria denominada Características Pessoais, 50% dos participantes, o que corresponde
à metade dos jovens, apontam que para ter um bom trabalho, as características pessoais do
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candidato contam positivamente e favorecem-no na obtenção ou não de um resultado bem
sucedido. Tais características estão relacionadas às habilidades e competências, como
inteligência, disponibilidade, honestidade, bom comportamento, responsabilidade, força de
vontade. Outras características que advém da relação e interação com o outro, como saber
ouvir os outros e possuir ética profissional, também foram mencionadas.
A categoria Influência de Terceiros, que corresponde a 21% das respostas, apontam que a
indicação de terceiros e até mesmo o respeito aos superiores imediatos são indicados como
um dos caminhos para o alcance de um bom emprego.
De acordo com 13% dos participantes, a experiência profissional foi indicada como um dos
fatores que contribuem para se obter um bom emprego faz-se necessário ter construído uma
carreira com outras experiências, ter participado de atividades extracurriculares, cursos, pois
segundo eles, é preciso de experiência anterior em outros empregos sucessivamente para
chegar a outro, em nível salarial e atividades superiores.

Considerações finais
A frase positivista: "O trabalho dignifica o homem", dita por Benjamim Franklin (17061790), bem ilustra as representações apresentadas pelos jovens angolanos em relação ao que
pensa sobre o que o trabalho pode lhes proporcionar.
Vivendo em meio às incertezas que uma Guerra Civil proporciona, em sua vida presente e
futura, os jovens angolanos vêem no trabalho a alternativa para realizar sonhos e se apoderar
de uma vida mais tranquila e menos obscura.
Entendem ser uma atividade humana primordial onde o homem se engrandece e tem sua
dignidade na busca de uma vida melhor. Nesse aspecto, a sua sustentação e de sua família é a
motivação que os leva a engrandecer o trabalho e tê-lo em um grau muito importante em sua
vida.
Compreendem também que, somente conseguirão bons trabalhos somente se dedicarem e
conseguirem uma boa formação acadêmica. As habilidades pessoais também são muito
consideradas e citadas como um fator para conseguirem o seu bom emprego. Uma vez que
essas habilidades podem torná-los profissionais bem sucedidos e com condições de um
crescimento em sua esfera de ação.
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Tais representações sociais estão muito arraigadas na mente deles, uma vez que foi dessa
forma, que foram ensinados e aprenderam esses conceitos para o sucesso em sua vida, e
agora, colocam em prática em sua fase de preparação para o mercado de trabalho.
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SER OU NÃO SER: EIS A QUESTÃO! REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO
PROFESSOR IDEAL EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS

CACCIARI, Marcella Bastos - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo
Este estudo piloto objetivou a investigação das representações sociais do professor ideal em
professores universitários. Para tanto, foi privilegiada a abordagem teórica da Psicologia
Positiva e a classificação de forças pessoais e virtudes, em consonância com as ferramentas
metodológicas das representações sociais. Foram entrevistados 10 professores universitários,
de ambos os sexos, que atuavam em instituições públicas ou particulares, com idades entre 25
e 62 anos, e que residiam no Espírito Santo. O principal critério para a escolha dos
participantes foi o fato dos mesmos atuarem como professores de Ensino Superior no período
da coleta de dados da pesquisa, entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014. Assim, foram
excluídos professores aposentados ou que não estavam atuando como docentes naquele
momento. Os instrumentos utilizados como base para a coleta de dados foram o Questionário
Sociodemográfico e o Roteiro de Entrevista (semiestruturado). A análise textual foi realizada
a partir do software IRAMUTEQ, que revelou dados estatístico-quantitativos dos textos
gerados a partir das entrevistas, representando-os graficamente pela modalidade nuvem de
palavras. Portanto, a partir da proposta de investigação das qualidades ideais do bom
professor, foram identificados elementos das representações sociais que apontam a
valorização das forças pessoais conhecimento, humanidade e temperança. Por outro lado, na
amostra estudada, não foram encontradas evidências que indicassem a valorização das forças
pessoais coragem, justiça e transcendência. Nesse sentido, o professor ideal foi delineado
como aquele que apresenta, principalmente: a) virtudes para ensinar e aprender, com
segurança e domínio dos conteúdos que leciona; b) virtudes para construir relacionamentos
interpessoais positivos no ambiente de trabalho; e c) virtudes para a auto-regulação. Estes
resultados ajudam a pensar nas habilidades e competências exigidas na vida acadêmica, assim
como na avaliação das práticas docentes. Dessa forma, futuros estudos podem ser
desenvolvidos com o intuito de ampliar a literatura sobre o tema, tendo como foco os
professores, suas qualidades ideais e competências acadêmicas.
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Palavras-chave: professor ideal, representações sociais, psicologia positiva, forças pessoais,
virtudes.

Introdução
Disseminam-se atualmente em todo o mundo, artigos que colocam em pauta a forma com que
os professores sentem e vivenciam a profissão, e não apenas os métodos pedagógicos e
didáticos utilizados em sala de aula. Assim, busca-se privilegiar o espaço que o trabalho
ocupa na vida dos docentes, considerando as implicações para a saúde física e psicológica dos
trabalhadores (Pocinho & Perestrelo, 2011; Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006).
As investigações começam a contemplar o ambiente institucional e toda a sua complexidade,
incluindo as pressões por resultados, as responsabilidades, as competências exigidas para
atuar na área acadêmica, e os fatores positivos presentes na profissão, para citar alguns
exemplos (Amparo, Galvão, Cardenas, & Koller, 2008; Rocha & Sarriera, 2006). Dessa
forma, o pano de fundo dos estudos atuais torna-se a importância do trabalho dentro da
história de vida dos professores.
Nesse contexto, a Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) associada à
Teoria da Representações Sociais (Moscovici, 2003) proporciona um modelo teórico e
metodológico útil na interpretação dos fenômenos delineados. Torna-se possível assim,
compreender os aspectos positivos presentes nas representações sociais dos professores sobre
a própria profissão.

A Psicologia Positiva
Na busca de apreender e explicar o sistema de potencialidades refletido nos comportamentos
humanos, Peterson e Seligman (2004), elencam as seis forças pessoais mais expressivas
dentro da lógica positiva e as virtudes correspondentes a cada uma delas: 1)
Sabedoria/Conhecimento: forças cognitivas que auxiliam na aquisição e uso do
conhecimento; 2) Coragem: forças emocionais que envolvem o exercício de cumprir metas
mesmo em face de oposição interna ou externa; 3) Humanidade: forças interpessoais que
envolvem tendências para um bom relacionamento com os demais; 4) Justiça: forças cívicas
que promovem a manutenção de uma vida comunitária saudável; 5) Temperança: forças
pessoais que protegem contra os excessos; 6) Transcendência: forças pessoais que forjam
conexões com o universo e produzem sentido existencial.
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A Teoria das Representações Sociais
Utilizada amplamente como ferramenta conceitual e metodológica na Psicologia Social, a
Teoria das Representações Sociais (Moscovici, 2003) proporciona o entendimento do
imaginário social de maneira integrada, assim como a compreensão das redes simbólicas
tecidas nas relações sociais cotidianas (Bonomo, 2010). Nascimento-Schulze e Camargo
(2010) propõe a integração entre a Psicologia Social individual e de grupo, no sentido de
relacionar construtos cognitivos individuais (considerados como uma forma de pensamento
social) com as representações sociais.
Isso permitiria o estudo das interações entre ator e objeto, além da transposição de elementos
socialmente

compartilhados

para

esquemas

de

pensamento

mais

particulares

e

individualizados. De tal modo, o presente trabalho pretendeu aliar a investigação de
construtos individuais propostos pela Psicologia Positiva, as forças pessoais e virtudes, ao
fenômeno das representações sociais. Nesse caso, o estudo foi conduzido com professores
universitários, e apresentou como tema principal as qualidades do professor ideal.

Objetivo
Este estudo constituiu-se em um projeto piloto, integrante do projeto de dissertação da autora,
que buscou investigar as representações sociais de professores universitários acerca das
qualidades ideais (forças pessoais e virtudes) para ser um bom professor.

Método
Participantes
Participaram deste estudo 10 professores de Ensino Superior, 5 do sexo masculino e 5 do sexo
feminino, com idades que variaram entre 25 e 72 anos. Neste grupo, 5 trabalhavam em
universidades públicas (4 mulheres e 1 homem), e 5 em universidades particulares (4 homens
e 1 mulher). Todos residiam no Espírito Santo.
O principal critério para a escolha dos participantes foi o fato dos mesmos atuarem como
professores de Ensino Superior no período da coleta de dados da pesquisa, entre novembro de
2013 e fevereiro de 2014. Assim, foram excluídos professores aposentados ou que não
estavam atuando como docentes naquele momento.
Instrumentos
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Questionário Sociodemográfico. Inicialmente os participantes foram convidados a responder
perguntas para caracterização da amostra, tais como sexo, idade, área de formação, área de
ensino e horas de trabalho.
Roteiro de Entrevista (semiestruturado). Este foi o primeiro roteiro elaborado para o projeto
de dissertação da autora e respondido pelos participantes, composto por questões abertas
sobre bem-estar, satisfação com a vida, qualidades ideais e profissão.
Procedimento
O procedimento de coleta de dados foi promovido a partir do agendamento das entrevistas
com os próprios professores. Os dados foram gravados em áudio com o auxílio de um
gravador, sendo solicitada a autorização prévia do participante para tanto. Os participantes
foram informados dos objetivos, do caráter voluntário e confidencial da pesquisa, e requeridos
a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Análise de dados
As análises de dados foram realizadas no software IRAMUTEQ (Ratinaud, 2009), podendo
assim, revelar dados estatístico-quantitativos dos textos gerados a partir das entrevistas. Para
tanto, todas as entrevistas foram transcritas e organizadas de modo a produzir sentido.
Contudo, para focar os objetivos do atual estudo e excluir outras variáveis contempladas na
dissertação da autora, foram selecionadas duas das 15 questões propostas inicialmente no
Roteiro de Entrevista (semiestruturado) para a realização da análise de dados. As questões
escolhidas para a elaboração do banco de dados foram: “Aponte as principais
características/virtudes para ser um bom professor:” e “Quais dessas características/virtudes
você considera mais importantes?”.

Resultados e discussão
Figura 1
Qualidades ideais do professor
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Nota. Nuvem de palavras com o tema qualidades ideais do professor.
Como pôde ser observado na Figura 1, as palavras centrais foram aluno e professor,
configurando a relação fundamental na qual emergem as virtudes do bom professor. Tal
dimensão relacional também apareceu nas palavras outro e relacionamento, demonstrando que
para caracterizar quem é o professor ideal, torna-se importante considerar o impacto desse
profissional na vida dos alunos. “Um bom professor precisa entender o significado de educar,
eu acho que a premissa de tudo é você saber que educar é diferente de ensinar, saber que
você tem que ser um meio termo, tem que ser um elo e ter um conteúdo, e um indivíduo que tá
ali, que nunca soube o conteúdo, que precisa se envolver com aquele conteúdo e fazer isso
não é simplesmente passar conceito.” (Entrevistada 10, professora de universidade pública,
30 anos).
A característica que se refere ao bom relacionamento interpessoal dentro do conjunto de
forças pessoais proposto por Peterson e Seligman (2004) é a Humanidade. Dessa maneira, a
Psicologia Positiva considera a possibilidade de um bom relacionamento através de virtudes
como o amor, a gentileza e a inteligência social.
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A força pessoal mais citada diretamente pelos professores foi o conhecimento, acompanhada
das palavras conteúdo, conhecer, dominar, estudar e domínio. “Estudar bastante, poder
entender, dominar a matéria, e tentar ser o melhor (...)” (Entrevistado 8, professor de
universidade pública, 37 anos). Todas foram utilizadas para expressar a importância da
aquisição ou uso do conhecimento, como característica marcante de um bom professor. Os
verbos ensinar, passar, aprender e transmitir apareceram conectados à força pessoal
conhecimento, destacando a maneira como o processo de aprendizagem na relação professor e
aluno se concretiza. Em seguida, a classe de forças pessoais mais citada pelos participantes foi
a temperança, traduzida nas palavras humildade e paciência. “Paciência, eu acho que
paciência.” (Entrevistada 9, professora de universidade pública, 44 anos). Tais virtudes
indicam a proteção contra os excessos e a busca por equilíbrio (Peterson & Seligman, 2004).
Portanto, a partir da proposta de investigação das qualidades ideais do bom professor, foram
identificados elementos das representações sociais que apontam a valorização das forças
pessoais conhecimento, humanidade e temperança. Por outro lado, na amostra estudada, não
foram encontradas evidências que indicassem a valorização das forças pessoais coragem,
justiça e transcendência.

Considerações finais
Este estudo piloto buscou compreender as qualidades idealizadas pelos professores
universitários acerca de sua própria profissão, utilizando para isso uma metodologia inspirada
nas representações sociais. As forças pessoais mais valorizadas pelos participantes foram
conhecimento, humanidade e temperança. Estes resultados ajudam a pensar nas habilidades e
competências exigidas na vida acadêmica, assim como na avaliação das práticas docentes.
Dessa forma, futuros estudos podem ser desenvolvidos com o intuito de ampliar a literatura
sobre o tema, tendo como foco os professores, suas qualidades ideais e competências
acadêmicas.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo descrever as representações sociais que catadores de materiais
recicláveis da cidade de Fortaleza compartilham em relação ao trabalho que desempenham.
Foram entrevistados seis trabalhadores vinculados a um depósito ou a uma associação de
catadores. Os resultados sugerem que os catadores representam o trabalho como algo digno,
que os distinguem de grupos sociais menos favorecidos, tais como marginais e pedintes. Ainda
sobre o trabalho, os catadores entrevistados o representam como uma atividade leve, que não
demanda muito esforço físico e que possibilita maior liberdade e autonomia. O discurso que
circula na contemporaneidade sobre a responsabilidade ambiental é assumido por esses
trabalhadores, contudo desprovido de uma consciência crítica sobre o seu significado.
Palavras-chave: Catadores de material reciclável; Representações Sociais; Trabalho.

Introdução
Nas últimas décadas, temos verificado significativas transformações nas relações e
modalidades de trabalho. As novas formas de organização do trabalho e da produção,
especialmente a reestruturação produtiva, têm contribuído para o aumento do desemprego e
da precarização do trabalho (ANTUNES, 2001). Neste contexto, para muitos trabalhadores, a
sobrevivência depende da participação no mercado de trabalho informal e do exercício de
atividades extremamente precarizadas, como é o caso dos catadores de material reciclável,
que tiram seu sustento do lixo que é descartado pela sociedade. Esses trabalhadores, embora
desenvolvam atividades que contribuem para reduzir os impactos ambientais do lixo e a
exploração de recursos naturais não renováveis, são integrantes marginais e invisíveis dessa
cadeia produtiva, e experimentam uma realidade de extrema pobreza e vulnerabilidade social.
Partindo dessa realidade social, esta pesquisa tem como objetivo conhecer as Representações
Sociais (RS) que catadores de materiais recicláveis da cidade de Fortaleza compartilham em
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relação ao trabalho que desempenham.
De acordo com Moscovici (2010), as RS podem ser compreendidas como um sistema de
valores, ideias e saberes que influenciam não somente o modo como as pessoas compreendem
a sua realidade social, mas também a maneira delas comunicarem essa compreensão e,
inclusive, o seu próprio comportamento. As RS estão presentes em toda interação humana,
nos encontros com coisas e pessoas; e vão se constituindo no processo de familiarização com
o mundo, na medida em que se tenta atribuir significados e comunicar essa compreensão.
Desse modo, as RS podem ser vistas como sistemas classificatórios, estruturados previamente
e infiltrados nas interações sociais, transmitidos ao longo das gerações, contribuindo para o
controle e manutenção de um estado de coisas e configurando um processo no qual o passado
se presentifica.
A catação de lixo é prática presente há séculos nas cidades. No Brasil se tem registro desta
atividade desde o início do século XIX e seus remanescentes provém do trabalho escravo
(EIGENHEER, 2009). Desde meados da década de 1950, a atividade de catador de material
reciclável vem se estruturando no Brasil como uma prática eminentemente urbana, atrelada ao
início do processo de industrialização e da política desenvolvimentista (OLIVEIRA;
FERNANDES; ALMEIDA, 2012). A crescente precarização da atividade do catador, bem
como o preconceito e estigma social sofrido por esses trabalhadores fez com que, a partir da
década de 1980, eles passassem a se organizar em cooperativas e associações, em busca da
conquista de melhores condições de trabalho e do reconhecimento dessa atividade como
profissão. Na década seguinte, com o apoio de Organizações Não Governamentais e com o
surgimento da agenda ambiental nas discussões políticas e sociais, a atividade passou a ter
maior visibilidade, favorecendo o interesse na articulação de políticas públicas para o setor.
Tal movimento culminou com a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Isto se configura como um marco para essa classe de trabalhadores,
possibilitando-lhes novas formas de organização, geração de emprego e renda, inclusão social
e emancipação econômica (MATOS; MAIA; MACIEL, 2012).
Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013), o último
Censo Demográfico do IBGE, realizado em 2010, registrou 387.910 pessoas que se
declararam catadores, sendo que a região Nordeste (NE) concentra 30,6% desta população.
No entanto, este mesmo documento revela que esses números podem estar defasados, haja
vista as dificuldades existentes na coleta de dados. De todo modo, o IPEA (2013) estima que a
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população de catadores no Brasil esteja compreendida entre 400 mil e 600 mil; sendo a maior
parte formada por homens (70%), pessoas negras (66%) e moradores da zona urbana (93%),
que recebem em média um salário mínimo e que apresentam um alto índice de analfabetos
(20,5%), em relação à media nacional (9,4%). Os dados relativos ao perfil dos catadores no
NE são ainda mais alarmantes, indicando claramente a situação de precariedade de vida e
trabalho em que se encontram esses sujeitos.

Percurso metodológico
Esta pesquisa foi realizada com seis sujeitos adultos - três mulheres e três homens - que
trabalham com catação de materiais recicláveis na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. A
escolha dos participantes teve por base a conveniência dos pesquisadores e a facilidade de
acesso a esses trabalhadores. Na coleta dos dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada e
a análise de conteúdo, possibilitando a identificação de temas de significação, discutidos
dentro de um sistema de codificação.

Análise dos dados
A significação do trabalho para os catadores entrevistados tem relevante proeminência
enquanto necessidade a ser suprida: “foi necessidade mesmo de trabalhar” [sujeito 5];
“porque eu tava precisando” [sujeito 6]. Um dos entrevistados relatou que trabalhava nessa
atividade para ajudar o pai, enquanto que dois outros afirmaram que o que os motivou a
buscar esse trabalho era o fato de eles não saberem ficar parados, sem fazer nada.
O trabalho do catador é entendido como não tendo valor em si, se confundindo com a própria
compreensão que esses sujeitos têm de si enquanto trabalhadores. Considerando que a
identidade se desenvolve, sobretudo, a partir da atividade, do que a pessoa faz (CIAMPA,
2007), ou mesmo do grupo ao qual pertence (TAJFEL, 1982), a manutenção de sentido pelo
trabalho de catação se baseia, primariamente, naquilo que ele oferece como possibilidade
desses sujeitos “não serem” representados socialmente de forma negativa: o trabalho de
catação não é bom, mas, pelo menos, eles têm uma ocupação, não podem ser classificados
como vagabundos, mendigos ou marginais. A motivação vai além da mera satisfação de
demandas físicas, e se apresenta como necessidade de identidade, de precisarem ser
caracterizados e categorizados como sujeitos ativos, produtivos e, portanto, úteis à sociedade.
O processo de identificação positiva operado pela inserção no trabalho de catação, mesmo que
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fortemente precarizado, se desenvolve por meio do sentimento de pertença social a um grupo
socialmente valorizado – o dos trabalhadores, seres produtivos e úteis – em contraposição a
grupos com aguçada representação negativa – como o dos pedintes, mendigos, moradores de
rua, delinquentes e vagabundos. Assim, a necessidade de pertença a este grupo, o qual
comparativamente parece portar vantagens identitárias diante da sociedade, parece camuflar
ou, até mesmo, justificar a precarização do próprio trabalho.
Nesta mesma linha de pensamento, pudemos constatar relatos nos quais se apresentava a
negação do trabalho do catador como algo “duro” ou que não demandasse grande esforço
físico. Uma das entrevistadas afirmou que, antes de se tornar catadora de material reciclável,
havia trabalhado como lavadeira, e que só mudou de atividade porque, na catação, ela
“trabalhava menos. Porque a lavagem de roupa tem que ir todo dia, a semana completa. E a
reciclagem não” [sujeito 1]. A mesma ainda relatou que o trabalho como catadora “é bom,
porque a gente não se esforça muito”. Outro entrevistado, ao ser indagado se gostaria de
exercer outra atividade que não fosse a catação, afirmou: “Só se fosse com serviço maneiro.
Eu tenho problema na coluna, sou aleijado dos braços. (…) Já trabalhei muito, já tô velho,
não quero mais não” (SIC) [sujeito 3], demonstrando estar satisfeito com o trabalho como
catador, apesar da idade e dos problemas de saúde.
Tal sentimento em relação ao trabalho de catação talvez possa ser explicado devido ao caráter
informal desta atividade, não caracterizada por uma rotina de trabalho ou assiduidade
controlada rigidamente por um chefe e pela ausência de uma carga horária fixa, causando a
falsa impressão deste trabalho como sendo mais leve, ou mesmo como algo livre de pressões.
Aliado à questão primária da representação do trabalho como processo de identificação grupal
positiva, os entrevistados também foram unânimes na representação do trabalho enquanto
necessário à provisão financeira: “Não sei. É... pra mim só vale o que eu ganho com ele,
né?!” (SIC) [sujeito 1]; “conseguir dinheiro. (...) A importância é trabalhar, ganhar
dinheiro...” [sujeito 2]; “o que fizer serve: vinte real, cinquenta, cem, tudo serve, né, de ajuda
pra mim. (...) Às vezes eu faço cento e vinte, cento e quarenta... Num serve? Serve muito!”
(SIC) [sujeito 3]; “o trabalho é o camarada tá sem nada e, de repentemente, tá com quinze,
vinte, trinta real no bolso” (SIC) [sujeito 4]; “pra mim é uma fonte de renda” [sujeito 5];
“significa pra mim uma fonte de renda, (...) uma coisa pra gente sobreviver” [sujeito 6].
Os relatos apresentados reforçam que um relevante significado do trabalho como catador para
esses sujeitos consiste no suprimento das necessidades básicas essenciais, ligadas à
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sobrevivência. De fato, esta característica relatada parece ser mais consciente por parte dos
sujeitos entrevistados do que a questão com a identidade positiva e a pertença grupal, as quais
denotam um caráter mais subjetivo. Isto se observa pelo modo explícito e direto com que eles
relacionam o significado do trabalho como catador à questão financeira.
Pudemos observar, igualmente, a ocorrência de um discurso acerca da sustentabilidade
ambiental proporcionada pelo trabalho dos catadores: “É pra o meio ambiente, preservar o
meio ambiente...” (SIC) [sujeito 2]; “a importância é trabalhar, ganhar dinheiro e a
preservação do meio ambiente” (SIC) [sujeito 2]; “a importância é da gente tá contribuindo
para o meio ambiente, né, na limpeza do meio ambiente” (SIC) [sujeito 5]; “eu acho que esse
trabalho é importante, porque... (...) Tô contribuindo com o meio ambiente e também a gente
ganha alguma coisa, né, desse trabalho” (SIC) [sujeito 5]; “significa pra mim uma fonte de
renda e aprender a lidar com o material reciclável” (SIC) [sujeito 6]; “pra mim é importante
porque além de ajudar o meio ambiente, a gente limpa a cidade” (SIC) [sujeito 6].
Percebemos, contudo, nessas respostas, uma carência de profundidade sobre a temática, como
se fossem formulações prontas que foram aprendidas, assimiladas e, em seguida, meramente
reproduzidas. Tal ocorrência pode se apoiar na apropriação de um discurso ideológico
difundido na sociedade nas últimas décadas. À exceção da última fala, na qual o sujeito 6
ancora a questão ambiental à limpeza da cidade, as demais representações deste tema não
demonstram contextualização com a realidade dos entrevistados.

Considerações finais
Pudemos constatar que os catadores de material reciclável mantém RS positivas em relação
ao próprio trabalho, sendo tal valoração construída grupalmente segundo os discursos
produzidos por esta população e circulantes em seu entorno, e que se relacionam à identidade
social, formada e comparada a outros agrupamentos presentes na sociedade.
Mesmo enfrentando uma histórica realidade de precarização, de insegurança e insalubridade
desta atividade, da estigmatização sofrida pelos trabalhadores e de toda a carga física
suportada por esses sujeitos (EIGENHEER, 2009), os catadores entrevistados caracterizam o
seu trabalho como algo “leve”, socialmente importante, considerando-se os discursos de
sustentabilidade e responsabilidade ambiental, além de conferir-lhes uma identidade positiva
frente à sociedade – se comparados a outros grupos menos valorizados – e de garantir-lhes um
meio de sobrevivência e de suprimento de suas necessidades básicas.
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Este movimento discursivo se apresenta, conforme Moscovici (2010), como uma resposta a
uma questão problemática que, no caso específico, seria a percepção negativa de sua atividade
laboral diante dos significados ou RS que ancoram a figura do catador a uma personagem
marginal. Este recurso, certamente, visa proteger esses indivíduos de um possível sofrimento
psíquico advindo do reconhecimento das condições muitas vezes subumanas a que eles são
submetidos. Tal constatação é corroborada por Oliveira, Fernandes e Almeida (2012), ao
descreverem “os problemas de caráter socioeconômico – subemprego, circunstâncias de
trabalho e higiene inumanas, exposição a diversas doenças (…) - e psicossocial – baixa
autoestima, descrédito social, impotência” (p. 58) que influenciam na elaboração da visão de
mundo por parte desses sujeitos.
De fato, seus relatos demonstram que eles mesmos se percebem “descartados” da
possibilidade de uma ascensão social, seja em decorrência do analfabetismo ou de sua baixa
escolaridade, seja pela inexistência de capital para investimento, ou ainda por outros
elementos relacionados à fragilidade física e à saúde. Deste modo, torna-se de suma
relevância para esses trabalhadores a busca e a apropriação de significados valorativos e
identitários para o seu trabalho como catador de material reciclável.
A questão da subsistência se apresenta como um fator primordial dentre os relatos colhidos.
Diante da percepção do lixo como algo sem valor para a sociedade, os entrevistados revertem
esta realidade na valia gerada pela atividade da catação, a qual lhes garante a própria
sobrevivência – entendendo-se esta sobrevivência tanto física e material, quanto subjetiva e
imaterial.
A figura da reciclagem e sua inserção no discurso da sustentabilidade ambiental são ideias
ancoradas pelos entrevistados ao relatarem suas representações acerca da importância de seu
trabalho. Tais entendimentos, no entanto, só foram contextualizados no relato de um único
sujeito, que o explicitou na correlação com a questão da limpeza urbana. Nas demais falas, a
“contribuição com o meio ambiente” não apresenta imagens mais concretas contíguas à
realidade vivida pelos catadores e catadoras entrevistados, mesmo nos que estão inseridos em
associações de classe nas quais se tenta promover um movimento de protagonismo no tocante
à ação pedagógica e militante destes substratos culturais.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ENFERMEIRAS SOBRE A SUPERVISÃO EM
ENFERMAGEM

SERVO, Maria Lúcia Silva - Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo
O exercício da supervisão pela enfermeira ocorre num contexto abrangente, múltiplo,
heterogêneo, conflitivo, valorativo, suscitando uma infinidade de representações a respeito da
função Esta investigação objetivou compreender as representações sociais das enfermeiras da
rede SUS de um município do interior da Bahia-Brasil sobre a supervisão em enfermagem, e
problematizar o processo de supervisão local na perspectiva de construção de “um fazer
saúde” centrado na democratização da saúde. É um estudo de caso realizado com onze
enfermeiras. Utilizou-se entrevista semi-estruturada e técnica de grupo focal. Na análise,
identificaram-se três unidades de significação: o pensamento, os sentimentos e as emoções e a
ação. As representações sociais das enfermeiras sinalizam um pensar fundamentado na
racionalidade instrumental e uma recriação de práticas constituídas e constuintes - supervisão
social. O sentimento e as emoções decorrem da clivagem existente entre os sentimentos e as
emoções e o pensamento, reforçando o fazer em detrimento do pensar, caracterizando-se pelo
distanciamento e a negação das emoções pela enfermeira. Na ação, a enfermeira sedimenta a
divisão técnica e social do trabalho e apresenta comportamento contraditório entre
consciência social e sentido pessoal. Estas representações envolvem intersubjetividades, a
partir de contradições ou de complementaridades historicamente constituídas. São eixos de
atravessamento em interjogo e imbricados, constituindo-se em potências/limites para a
transversalidade, na construção do vínculo, acolhimento e resolutividade.
Unitermos: Enfermagem. Supervisão em enfermagem. Supervisão social. Processo de
trabalho.

1 a construção do objeto de estudo
A supervisão em enfermagem é um tema que tem suscitado o interesse para a pesquisa, dado
o caráter ambíguo que lhe é peculiar, e ao seu imbricamento nas interfaces cuidar, gerenciar,
educar, investigar e agir politicamente, componentes do trabalho em enfermagem e das
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práticas na área de saúde sejam no campo administrativo, assistencial, de ensino ou no
organizativo 1, 2,3.
A supervisão em saúde evidencia-se como necessidade a partir da IV Reunião Especial de
Ministros de Saúde das Américas e da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de
Saúde, Alma-Ata que aconteceram na década de 70 do século XX.
Nos documentos oficiais sobre supervisão em nível nacional4,

5, 6,7

percebemos o caráter

multifacetário desta função em que se traduz em efetividade, ao lado de desempenho,
qualidade de serviços prestados e a pertinência das ações desenvolvidas. Esses documentos
apontam para a base da racionalidade instrumental que fundamenta a prática da supervisão, e
que não atende à visão que pretendemos imprimir, pois, perpassa a dimensão educativa, do
controle e da articulação política e que requer um certo jeito subjetivo de fazer supervisão 1, 8.
Apreendemos que a enfermagem brasileira sofreu influência da Teoria Geral da
Administração, tanto no ensino como na prática profissional. Historicamente o controle
técnico e disciplinar institucional tem forte expressão na enfermagem, sendo assegurado
cotidianamente por uma estruturação hierárquica, que vem construindo práticas normatizadas
e rotinizadas, que se apresentam nos espaços de atuação da enfermeira. O poder permeia as
características centrais de ensino, controle e articulação política na atividade de supervisão,
que vem se conformando em instrumento de trabalho e de controle desse trabalho. Temos
como opção reconhecer a supervisão, enquanto um dos momentos do processo de trabalho em
saúde, por ser uma atividade desenvolvida no cotidiano profissional das enfermeiras.
Evidencia-se a existência de subjetividades e intersubjetividades produzidas nos espaços
institucionais2,3.
A prática da supervisão é caracterizada por interações sociais determinantes e determinadas
em um contexto de relações humanas, em acontecimentos de infinitas possibilidades de
transformação no trabalho cotidiano. Recuperar a subjetividade do ser enfermeira é necessário
para a análise da supervisão buscando desvelá-la na mediação entre o ser pensante e desejante
e o ser profissional determinado pela totalidade social.
É instigante estudar a supervisão na perspectiva psicossocial das representações sociais das
enfermeiras, numa perspectiva de seu redimensionamento enquanto processo, reconhecendo a
contradição como o núcleo de tudo o que existe – mudança e transformação.
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O presente estudo tem como objetivos: compreender as representações sociais das enfermeiras
que atuam na rede SUS em um município do interior da Bahia-Brasil sobre a supervisão em
enfermagem.

2 o percurso metodológico da pesquisa
O conhecimento da supervisão, a partir das representações sociais, processa-se dentro da
baliza da prática cotidiana em saúde. A consciência que as enfermeiras têm da supervisão, e
do trabalho como um todo, transita entre o subjetivo presente na objetividade do trabalho
concreto, e o objetivo contido na criação subjetiva a respeito do trabalho. Optamos pela
metodologia qualitativa e pelo estudo de caso 9 a partir da teoria das representações sociais10.
O presente estudo foi realizado em um município do interior da Bahia em instituições que
integram a rede SUS local com 11 enfermeiras. A amostra foi por tipicidade. Os critérios
básicos consistiram: na eleição de enfermeiras que exerciam a supervisão em níveis
hierárquicos diferenciados; na valorização das informações ímpares; e, informantes oriundos
de instituições com características diferenciadas e específicas. O número de participantes não
foi estabelecido previamente. Utilizamos o critério de saturação dos dados11. Os sujeitos do
estudo encontram-se numa faixa etária de 35 a 40 anos, têm experiência profissional entre 6 e
18 anos e não só exercem a supervisão em diferentes níveis, como tem mais de um vínculo
empregatício em instituições de saúde e de ensino, com características diferenciadas. Há,
assim, uma interconexão de funções e/ou cargos.
O trabalho de campo teve início após autorização dos diretores das instituições. O termo de
consentimento livre e esclarecido foi assinado por todos os participantes. Utilizamos como
técnicas de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada e grupo focal

12,13

em dois

momentos.
No primeiro momento, realizamos entrevistas com onze enfermeiras. Na ordenação e
organização dos dados, foi possível o mapeamento do conjunto das representações dos
sujeitos. Neste movimento, já foi possível ir estabelecendo os núcleos de significação. As
estruturas foram agrupadas em três núcleos centrais: compreensão sobre a supervisão, os
sentimentos e as emoções presentes nas relações supervisivas e o cotidiano da supervisão em
enfermagem. A partir desta sistemática, condensamos e elaboramos o material contendo as
representações sociais apreendidas, e que indicaram a base de discussão no grupo focal, cujas
estruturas contribuíram para o aprofundamento da análise a partir das sessões grupais.
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No segundo momento da coleta de dados, aconteceu a operacionalização do grupo focal,
composto pelos sujeitos da entrevista e pela equipe de coordenação. A equipe de coordenação
realizou pré-grupo para planejamento das três sessões. No grupo, a observadora teve como
objetivo registrar os momentos da dinâmica do grupo em cada encontro. A nossa função
consistiu em facilitar as discussões para que o grupo superasse as dissociações entre teoria e
prática. O pós-grupo constituiu-se no encontro entre as pesquisadoras e observadora após
cada sessão, com a finalidade de reelaborar o material visando à compreensão dos processos
grupais. Para a realização do grupo focal, e visando aprofundamento, utilizamos os postulados
teóricos sobre Grupo Operativo e Teoria do Vínculo

14,15

, buscando apreender os vetores da

dinâmica grupal, o projeto grupal, o pré-grupo, grupo, o pós-grupo e os instrumentos de
planificação. A dinâmica do processo grupal foi se produzindo a partir da tarefa que consistiu
na re-significação das representações sobre a supervisão. As temáticas discutidas nas sessões
foram: “Significado de supervisão em enfermagem”, ” Os sentimentos e emoções presentes
nas relações supervisivas” e “ O cotidiano da supervisão”. A organização dos dados das
sessões de grupo focal foi trabalhada à semelhança das entrevistas, elaboraram-se as crônicas1
e, depois, a síntese final.
As entrevistas e o grupo focal geraram uma grande quantidade de informações em estado
bruto, que necessitaram de sucessivas análises. Consideramos o embasamento teórico
adotado, os objetivos e os pressupostos colocados para o desenvolvimento da pesquisa, pois
entendemos que o dado não existe por si só: é “construído” como resultado da relação entre as
questões teóricas elaboradas e as perguntas que fazemos diante do material empírico.
Optamos por apresentar e discutir simultaneamente os dados, organizando o material
produzido pelo grupo, em forma de crônicas das sessões em que os temas gerados, no
primeiro momento, foram sendo devolvidos ao grupo para que discutissem sobre os mesmos.
As crônicas foram elaboradas considerando a abertura, o pré-grupo, o clima grupal, a temática
estabelecida, o projeto grupal, a repetição das informações, a interação, o pós-grupo.
Observamos os vetores do cone invertido, ou seja: como funcionaram a pertença, a
pertinência, a cooperação, a comunicação, a aprendizagem e a telê, que são tomados como
vetores de avaliação da dinâmica grupal 1,12,13 . A análise do grupo focal foi fundamental para
consolidar os núcleos de significação e para a compreensão dos conteúdos implícitos do
grupo. Os dados obtidos e analisados traduzem a representação das enfermeiras acerca de seu
trabalho, que é sempre uma aproximação do concreto vivido, mas, além disso, intencionamos
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intervir na realidade propiciando que os sujeitos refletissem sobre a sua prática e para a
construção de um projeto de transformação.

3 análise grupal das representações sociais das enfermeiras sobre a supervisão na rede
sus local
Na sessão I, referente ao núcleo sobre o significado da supervisão em enfermagem
apreendemos que esta, encontra-se em conformidade com as concepções que orientam a
organização do processo de supervisão em saúde no Brasil, configurando em um pensar
racional, de como a enfermeira representa o que seja esta função 4, 5, 6,7.
A supervisão tradicional, realizada na rede SUS local, representa o modelo de organização do
trabalho mecânico, parcelado, fragmentado e sem interação efetiva; envolve três atos
interligados: conferir, retificar e informar. A representação social da enfermeira sobre a
supervisão se cristaliza, enquanto estratégia, envolvendo uma diversidade de atribuições em
tarefas, de planejamento/ programação, organização das unidades, apoio ao trabalho,
treinamento, educação continuada e avaliação 1, 3, 5,7. Implicitamente, percebemos o poder 15 aí
embutido, e, explicitamente, o controle e a educação, caracterizando, assim, um trabalho
reiterativo. Nesta modalidade, a supervisão é pertinente, pois auxilia no alcance de metas e
padrões concebidos segundo a política institucional local, e pela sua modalidade de controle
intra-institucional. Há indefinição, ambiguidade e ambivalência, nestas representações, que
apontam, ainda, para um pensar na direção do novo a ser construído, demonstrando que a
supervisão é sentida como possibilidade para as mudanças.
A sessão II, referente aos sentimentos e as emoções presentes nas relações supervisivas em
enfermagem, possibilitou a discussão das representações aí contidas e à apreensão de duas
questões ideológicas presentes na prática da enfermeira como produtos da formação
profissional: a valorização de tudo o que se refere ao paciente em detrimento de si; e o
controle das emoções

1,2

. Tais características refletem o distanciamento e a negação das

emoções pelo profissional. Não trabalhar as emoções vividas na prática da supervisão
dificulta sua análise. Isso decorre da clivagem existente entre o sentir e o pensar, no exercício
profissional, que requer “espaços de supervisão” para ser exercitado1. As representações
sociais são expressas de formas diversas e contraditórias quando relacionadas aos usuários, à
equipe de enfermagem/saúde, à instituição e ao exercício da função. A valorização do usuário
tem suas raízes ao longo da história da enfermagem. O usuário é referido como precisando ser
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disciplinado, faltando abertura e autocrítica para o reconhecimento da baixa resolutividade e a
diferença entre as necessidades propostas e/ou realizadas pelos serviços, sinalizando para uma
dificuldade de acolhimento da crítica ao trabalho. Por outro lado, os usuários, também,
constituem-se em objeto de preocupação da enfermeira no sentido de se estabelecer empatia,
seja numa relação de conquista, no desenvolvimento do ouvir, no respeito ou na preservação
da vida e do prazer pelo contato direto. A respeito da profissão, da identidade, da relação da
enfermeira/enfermagem com a instituição e com ela mesma, as representações expressam a
sensação da perda do poder

16

e um distanciamento do processo da democratização da saúde,

bem como a falta de resolutividade em decorrência de um poder relativo nesse espaço.
No exercício da supervisão é visível a ambivalência que permeia esta função, e,
consequentemente, o desencadeamento da culpa frente à diversidade de situações vivenciadas
pela enfermeira, e que levam a um sentimento de negligência e incompetência. Fica evidente
a identificação e a projeção no grupo, no sentido de igualar-se, tornar-se idêntico,
expressando-se em algo comum: a cumplicidade, promovendo um sentimento de unificação e
pertença. Nesse contexto de problematização da supervisão, há um propósito de maior
aprofundamento da discussão e da busca de superação.
A sessão III intitulada “ O cotidiano da enfermeira no exercício da supervisão” traz algo de
conhecido, comum, rotineiro e planejável para a enfermeira, ao tempo que carrega em si o
inusitado, a surpresa, o dinâmico e o imprevisível. Esta sessão configura-se por todo o tipo de
deficiências em termos de pessoal, materiais, equipamentos e planta física. Estes aspectos
interferem no nível de resolutividade dos serviços.
A enfermeira, no exercício da supervisão, através da sua autoridade técnica e/ou
administrativa, do seu poder potencial e/ou do poder atual, a depender do cargo ou função e
do nível hierárquico que ocupa, e ainda, da estrutura verticalizada do poder à qual esta
subordinada, exerce o controle e o poder institucional. Porém, pouco sabe lidar com ele no
sentido de sua governabilidade no jogo com outros atores sociais. É uma posição ideológica,
uma forma de perpetuar as relações hierárquicas. Percebemos que na perspectiva ingênua das
enfermeiras, no exercício da supervisão, a representação da relação do poder e de dominação,
acontece a partir da linguagem e da conversa. O que entendemos ser uma imposição de
valores e saberes técnicos, supostamente apresentados como neutros. É uma posição
ideológica, uma forma de perpetuar as relações hierárquicas.
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O grupo pontua um possível projeto para o desenvolvimento de uma supervisão efetiva,
colocando:
“É preciso superar o cotidiano com educação, respeito, diálogo,
reconhecimento de funções, politização do grupo, exercício da
cidadania, cursos, oficinas sobre supervisão e relações humanas e
realização de grupos focais no ambiente de trabalho, para que
realmente se tenha uma boa supervisão”.

4 consideraçôes finais: a sìtese
As representações sociais das enfermeiras, no exercício da supervisão na rede SUS local, são
definidas através da relação entre o pensar, o sentir e o agir no exercício desta função, quer a
partir de contradições ou de complementaridades. São eixos de atravessamento e uma vez que
estão em interjogo permanente e mutuamente imbricados, são potências limites para a
transversalidade. Estas representações sociais se conformam através de um pensar, enraizado
na racionalidade instrumental1,2; e numa perspectiva de redimensionamento de visão que
contempla uma supervisão social 1, 2,3..
No desenvolvimento da supervisão, as enfermeiras sedimentam a divisão técnica e social do
trabalho e reafirmam as representações sociais aí embutidas. A supervisão é atravessada pelo
poder instituído representado pela enfermeira, independente do nível hierárquico que ocupa e
do tipo de supervisão que desenvolve. As relações com o poder instituído local, ora se
apresentam com visibilidade, ora como nuanças não perceptíveis ou não reconhecidas pelas
próprias enfermeiras.
Na realidade local, a posição política da enfermeira é alienada, ingênua e conformista no
exercício da supervisão. Nas instituições criam-se e se recriam disputas de micropoderes e de
controle, configurando apreensões internas ou vínculos conforme o cotidiano de trabalho num
contexto altamente autoritário. As aberturas e limites para a reconfiguração da supervisão
passam pela revisão da interposição do poder nestas relações.
Neste cotidiano, a supervisão não é tomada em ato, num movimento de criar espaços
interseçores17, e, mesmo assim, vai caminhando rumo à transversalidade, pois, os
microespaços “entendidos” e re-significados podem se fazer caminhos possíveis de
reconstrução do fazer supervisão.
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Pensamos na supervisão social em que a enfermeira pode exercer o uso de autonomia –
autogoverno e trabalho vivo em ato

17

, que é a supervisão de criação em ação no sentido de

transformar as práticas reiterativas.
As mudanças são possíveis e necessárias no contexto das instituições da rede SUS local. Os
movimentos de intervenção para a recriação e re-interpretação da supervisão, pode ser
potencializada a partir da ressignificação das representações sociais através do pensar, sentir e
agir no sentido de transformar as práticas. Esta é a aposta!
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM
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TAVEIRA, Izabela Maria Rezende - UFF
SÁ, Celso Pereira de – UFF

Resumo
O presente trabalho é um relato dos resultados de uma pesquisa descritiva e comparativa que
teve como objetivo geral a comparação das representações sociais da qualidade de vida no
trabalho (QVT) construídas por trabalhadores do interior de Minas Gerais relacionando-as aos
diferentes contextos e condições de trabalho e de vida cotidiana. A fundamentação teórica do
estudo consistiu na perspectiva psicossocial das representações sociais, com ênfase sobre a
sua abordagem estrutural. Participaram da pesquisa 309 trabalhadores pertencentes a
diferentes organizações públicas e privadas que revelaram diferenças significativas entre tais
segmentos de atuação desvendando uma ampla gama de perspectivas e expectativas em
relação à QVT.
Palavras-chaves: Qualidade de Vida no trabalho; Abordagem estrutural das Representações
sociais

Introdução
A globalização tem sido considerada por autores, como Senett (1998) e Bauman (1999), um
processo complexo cujas consequências culturais, políticas, geográficas e humanas têm
provocado efeitos paradoxais mundiais, principalmente, nos países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento como o Brasil. A revolução tecnológica, o ritmo e o tempo nos processos de
trabalho, o estímulo ao consumo, as guerras tecnológicas e a diversidade de ONGs e
movimentos sociais mostram algumas das características de produção e destruição da pósmodernidade que impactam diretamente no mundo do trabalho. Tais efeitos passam a ser
sentidos pelas organizações brasileiras, quando elas passam a concorrer ou conviver com
empresas estrangeiras cujos padrões culturais organizacionais são diferentes dos seus. Esse
processo de adaptação acaba influenciando a qualidade de vida dos seus trabalhadores seja
dentro ou fora do trabalho.
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Refletir sobre a qualidade de vida no trabalho é articular os interesses diversos e contraditórios
presentes nos ambientes e condições de trabalho, em empresas públicas ou privadas. Tais
interesses, que não se resumem aos do capital e do trabalho, mas aos relativos ao mundo
subjetivo (desejos, vivências, sentimentos), aos valores, crenças, ideologias e aos interesses
econômicos e políticos. De acordo com Heloani (1994) segundo Lacaz ( 2000), “No caso do
Brasil, as políticas empresariais de programas de qualidade são caracterizadas por envolver
mecanismos de controle da percepção e subjetividade para enquadrar trabalhadores mediante
engrenagens que visam introjetar as normas e metas da empresa ”( p.4). Assim, este trabalho
tem como objetivo mostrar a relevância de cada contexto (Especificadamente público e
privado) na construção da representação social da QVT . O senso comum gera expectativas e
atitudes que influenciam diretamente e particularmente cada ambiência organizacional.
Desenvolvimento
Existem dois problemas principais relacionados aos estudos sobre QVT: um teórico e outro
social. O primeiro ocorre devido à existência de uma lacuna muito grande de contribuições
teóricas sobre esse tema no Brasil. Autores brasileiros contemporâneos, como Ferreira
(2008,2009) França (2004,1998), Sampaio e Goulart (1999), Fernandes (1996), são alguns dos
teóricos que mais têm contribuído com publicações ciêntificas na área de qualidade de vida do
trabalho no Brasil. Os dois primeiros autores são aqueles que mais possuem publicações.
Entretanto, Ferreira (2008) possui como abordagem teórica a ergonomia da atividade e França
(2004) a medicina psicossomática (Abordagem biopsicossocial). Além disto, o primeiro autor
tem suas pesquisas focadas na área pública e a segunda autora citada no âmbito privado. Para
alguns estudiosos tais abordagens são contraditórias no aspecto preventivista e adapcionista de
intervenção. Neste trabalho tais perpectivas serão consideradas complementares tendo em vista
a complexidade de cada realidade organizacional que produzem diferentes representações
sociais sobre a QVT nos seus trabalhadores.
O segundo problema é de ordem social, uma vez que todos os “stakeholders” de uma
organização podem se frustrar com a implantação inadequada de programas de QVT em função
de diferentes motivos, a saber: medidas desnecessárias, altos investimentos financeiros, pouco
retorno do capital investido nos indicadores de RH, entre outros. Por outro lado, adequadas
intervenções em QVT podem gerar vários benefícios. Na esfera organizacional pode gerar uma
maior satisfação, produtividade e comprometimento com o trabalho. Na vida pessoal do
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trabalhador, em função da melhoria da sua qualidade de vida. Já no âmbito social pode atuar
preventivamente reduzindo os custos da previdência brasileira.
As perspectivas em relação à qualidade de vida no trabalho podem variar conforme os valores
que sustentam a cultura organizacional de cada empresa, os quais podem ser favoráveis ou
não aos princípios que norteiam as expectativas em relação a QVT . Uma empresa americana
pode possuir valores totalmente diferentes de uma empresa francesa ou brasileira no que diz
respeito às características da sua cultura nacional A alocação dos funcionários em diferentes
filiais ou departamentos também podem influenciar as expectativas em relação a QVT, pois as
condições de trabalho podem ser diferentes nas filiais. No caso dos departamentos, existem
aqueles privilegiados e outros desprivilegiados, de acordo com a política organizacional e os
jogos de poder existentes. De acordo com Jovchelovitch (2008), “(...) o simples fato que de
que o mesmo objeto pode significar coisas diferentes e representar aspirações diferentes a
pessoas diferentes destrói a idéia de representação como cópia.” (p. 22)
A abordagem das representações sociais (TRS) pode ser uma nova teoria para o campo das
organizações e do trabalho, que venha a contribuir para uma maior aproximação dessa
realidade, já que permite o diálogo entre os saberes científicos com aquele que é considerado
o principal - o saber do trabalhador - privilegiando o senso comum dos trabalhadores na
situação cotidiano do trabalho. Tal teoria valoriza a intersubjetividade enredada na dinâmica
afetiva e social das relações eu-outro-objeto presentes nos diferentes contextos
organizacionais. De acordo com Moscovici (1995,1978,2003), não existe sujeito sem sistema,
nem sistema sem sujeito. A coexistência entre sujeitos e suas interações com os sistemas são
asseguradas pela existência de representações compartilhadas.
Assim, propõe-se o seguinte conceito para a QVT. A Qualidade de vida no trabalho é objeto
de uma ou mais representações sociais construídas no cotidiano das relações sociais de
trabalho individualmente, grupalmente e organizacionalmente. Tais representações são
influenciadas pelas práticas organizacionais e pelos meios de comunicação que facilitam a
edificação do senso do comum. O conteúdo e a organização interna dessas representações
dependem do contexto onde são formadas, cujos interesses similares ou contraditórios
moldam as relações intersubjetivas entre indivíduos, organizações e a sociedade. Diferentes
contextos organizacionais podem possuir representações sociais discrepantes ou similares
sobre a QVT, tendo em vista a singularidade de cada realidade psicossocial. Além do mais, o
conteúdo e a organização das representações dependem do sentido que é dado ao trabalho e
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do sentido que é dado à qualidade de vida dentro e fora do trabalho, pois que tais construtos
tendem a possuir elementos interdependentes que se entrelaçam na representação social da
QVT.

Metodologia
A pesquisa foi realizada em diferentes empresas da zona da mata mineira e teve um caráter
descritivo e comparativo. Adotou-se para a orientação deste estudo a teoria das representações
sociais, utilizando uma proposta complementar a esta teoria, a abordagem estrutural, tal qual
apresentada por Jean-Claude Abric (1998), Sá ( 2002), e Oliveira ( 2001). O conteúdo
cognitivo, sua estrutura e organização interna, que definem o estado atual das representações
sociais da qualidade de vida no trabalho, foram analisadas por meio da técnica de evocação
livre.
As questões referentes à técnica de associação livre foram analisadas com o apoio do
programa EVOC – Ensemble de Programmes Permettant l`Analyse des Évocations – versão
2003, para a análise das evocações, que fornece dados para o reconhecimento da estrutura das
representações sociais. A análise da organização interna das representações foi feita por meio
de dois critérios: a ordem e a frequência das evocações. Tais critérios fornecem os dados para
a construção do quadro das quatro casas, o qual permite a análise do núcleo central da
representação social da QVT. O primeiro critério se refere à ordem média de importância das
evocações (OMI). Esta é representada por uma média de frequências ponderadas, calculada,
atribuindo-se peso 1 às palavras consideradas mais importantes pelos participantes, peso 2 às
de segundo lugar em importância e, assim, sucessivamente.

Considerações finais
Verifica-se que existem diferenças claras na representação social da qualidade de vida no
trabalho de acordo com o tipo de vínculo de trabalho. O núcleo central da representação social
dos tipos de vínculos é formado apenas por um elemento comum, a saber: “salário”. O
elemento “condições de trabalho” caracteriza e diferencia o núcleo central da RS dos
servidores públicos do núcleo central do grupo de trabalhadores do setor privado que tem
como elementos centrais “respeito” e “bom ambiente de trabalho”. É importante salientar que
as empresas públicas pesquisadas atuam no campo de prestação de serviço na rede de
saneamento básico e pavimentação, cujas condições de trabalho dos servidores operacionais
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realmente não são das melhores já que trabalham externamente não possuindo um posto de
trabalho fixo, o que justifica o elemento “condições de trabalho”.
Por outro lado, as empresas privadas pesquisadas atuam em diferentes segmentos, mas
possuem postos de trabalho fixos e mais bem estruturados. Mas, a instabilidade, a falta de
preparação das lideranças e de uma adequada política de RH geram outros tipos de
desconforto, que aparecem nos elementos “respeito” e “bom ambiente de trabalho”. Isso
mostra a relevância do contexto e das características de cada campo organizacional na
construção da representação social da QVT.
Já os elementos periféricos revelam-se semelhantes, apesar de uma pequena

diferença

importante, uma vez que no âmbito público verifica-se uma demanda preponderante por um
maior “reconhecimento” e “clima organizacional”. Tal demanda também aparece no setor
privado, mas com menos força no terceiro quadrante conforme o destaque em negrito nos
quadrantes. Na segunda periferia, encontram-se os elementos “desempenho-eficiência” e
“conhecimento-desenvolvimento” destacados em negrito. Também são comuns aos grupos de
trabalhadores independentemente do tipo de vínculo.
A segunda periferia diferencia-se pelos elementos “carreira-profissional” e “liderança” que
aparecem na prática como uma questão para os servidores públicos e pelos elementos
“comprometimento” e “companheirismo” que apareceram somente no grupo de trabalhadores
do setor privado. Tais resultados mostram as diferenças de gestão organizacional e das
expectativas presentes entre os trabalhadores na prática. Em ambos os setores, existe uma
demanda por um maior reconhecimento e um melhor clima organizacional, embora isso esteja
mais presente nas organizações públicas do que nas privadas. Além disso, a busca por mais
conhecimento, desenvolvimento, eficiência e desempenho é algo comum que também marca
as atitudes e comportamentos de ambos os trabalhadores no cotidiano do seu trabalho.
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Resumo
O presente trabalho é um relato dos resultados de uma pesquisa descritiva e comparativa que
teve como objetivo geral a comparação das representações sociais da qualidade de vida no
trabalho (QVT) construídas por trabalhadores do interior de Minas Gerais relacionando-as aos
diferentes contextos e condições de trabalho e de vida cotidiana. A fundamentação teórica do
estudo consistiu na perspectiva psicossocial das representações sociais, com ênfase sobre a
sua abordagem estrutural. Participaram da pesquisa 309 trabalhadores com diferentes níveis
de escolaridade, os quais revelaram diferenças significativas desvendando uma ampla gama
de perspectivas e expectativas em relação à QVT.
Palavras-chaves: Qualidade de Vida no trabalho; Abordagem estrutural das Representações
sociais

Introdução
A qualidade de vida no trabalho é um tema complexo e pouco explorado no contexto brasileiro.
A realidade da maioria das empresas mostra que os interesses em tal tema encontram-se
velados subjacentes a índices de produtividade e qualidade. Conforme Aktouf (1996), houve
vários avanços nas formas de organização do trabalho, inclusive no desenvolvimento de
mecanismos sutis de manipulação que disfarçam a ainda atual concepção do ser humano como
custo e recurso. Refletir e agir em prol da qualidade de vida dentro e fora do trabalho é articular
os interesses diversos e contraditórios presentes nos ambientes e condições de trabalho, em
empresas públicas ou privadas. Tais interesses, que não se resumem aos do capital e do
trabalho, mas aos relativos ao mundo subjetivo (desejos, vivências, sentimentos), aos valores,
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crenças, ideologias e aos interesses econômicos e políticos. A relevância deste trabalho
encontra-se no seu aspecto social, uma vez que todos os “stakeholders” (sociedade, sindicatos,
clientes, acionistas, funcionários, fornecedores, dirigentes, entre outros) de uma organização
podem se frustrar com a implantação inadequada de programas de QVT em função de
diferentes motivos, a saber: medidas desnecessárias, altos investimentos financeiros, pouco
retorno do capital investido nos indicadores de RH ( turn-over, absenteísmo, afastamentos por
adoecimento ou acidente no trabalho, ações trabalhistas, resultados ruins de pesquisa de clima,
insatisfação ou pouco envolvimento dos funcionários, entre outros). Por outro lado, adequadas
intervenções em QVT podem gerar vários benefícios . Na esfera organizacional pode gerar uma
maior satisfação, produtividade e comprometimento com o trabalho. Na vida pessoal do
trabalhador a melhoria da sua qualidade de vida. Já no âmbito social pode-se atuar
preventivamente reduzindo os custos da previdência brasileira. De acordo com os dados
publicados no site do Ministério da Previdencia Social, em 2007 foram registrados 653.090
acidentes e doenças do trabalho entre os trabalhadores assegurados da Previdência Social.
Nesse número não estão incluídos os trabalhadores autônomos (contribuintes individuais) e as
empregadas domésticas. Tais eventos provocam enorme impacto social, econômico e sobre a
saúde pública no Brasil. Entre esses registros contabilizaram-se 20.786 doenças relacionadas ao
trabalho e parte desses acidentes e doenças tiveram como consequência o afastamento das
atividades de 580.592 trabalhadores devido à incapacidade temporária (298.896 até 15 dias e
281.696 com tempo de afastamento superior a 15 dias), 8.504 trabalhadores por incapacidade
permanente e óbito de 2.804cidadãos.

Desenvolvimento
A sociedade sempre lutou contra a ignorância, pobreza, doenças, ameaças naturais e rivais
vindos de outros lugares. Sempre aspirou por conhecimento, liberdade, saúde, poder,
segurança, conforto e prazer, como também por meios importantes para deixar as condições da
idade da pedra e chegar à segurança e às oportunidades dos tempos modernos.
As desigualdades espalhadas pelo mundo são amplamente expostas via modernos meios de
comunicação. Assim, os povos “subdesenvolvidos” são fortemente motivados se não
seduzidos) a crescer economicamente e reduzir seu atraso em segurança e oportunidade.
“Superpopulação, consumo em excesso e tecnologias excedentes são mantidas e estimuladas
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por crenças e valores culturais, muitos dos quais são cristalizados nas instituições em que se
assenta a sociedade” (VICK, 2003, p. 222). Por causa da crescente diferenciação e poder dos
atores econômicos (lares, empresas, ongs) isso parece cada vez mais difícil de controlar.
Assim, embora atores individuais pareçam operar muito eficientemente aqui e agora para o
aumento de sua própria qualidade de vida, a sociedade de todos os atores reunidos se move em
uma direção que parece insustentável a longo prazo, com o que a qualidade de vida de todos os
indivíduos tendendo, afinal, a se deteriorar cada vez mais. O interesse atual se focaliza sobre os
efeitos negativos da industrialização e comercialização. Pergunta-se por que o crescimento
econômico precisar implicar degradação da qualidade de vida de várias pessoas dentro e fora
do trabalho. Macaé é uma das cidades no Brasil que passa por tal processo contraditório de
degradação. Os moradores locais consideram que a cidade regrediu ao invés de progredir em
relação a qualidade de vida dentro e fora do trabalho com a chegada da Petrobras e suas
prestadoras de serviços. A população da cidade é flutuante e funciona em função de tal
atividade econômica. Muitas empresas prestadoras de serviço para a Petrobras são
transnacionais que parecem possuir dificuldades na gestão em prol dos valores e
necessidadeslocais.

.

O desafio encontra-se em fazer gestão com excelência, podendo-se até levar em conta critérios
como os adotados pelo PNQP ou do BNPQ conforme já alertava Antunes (1994). Mas não se
deve ignorar os impactos organizacionais e psicossociais que tais indicadores podem gerar.
Tais marcas universais criadas pela globalização não podem ser impostas mas, sim,
transformadas de acordo com a necessidade das diferentes realidades sociais e organizacionais.
Quando tais marcas são impostas ou simplesmente copiadas de outros países, elas podem gerar
problemas psicossociais graves no que se refere à qualidade de vida no trabalho, já que esta
passa a ser associada somente a ações imediatistas voltadas mais para o marketing e para a
publicidade do que para ações preventivas e duradouras vinculadas as questões críticas que
marcam o cenário social do mundo do trabalho atual. A transnacionalização da economia tem
provocado nos últimos anos inúmeras mudanças no cenário internacional e principalmente no
mercado empresarial brasileiro. No Brasil, na década de 1990, essas transformações tiveram
um impacto ainda maior em função da abertura abrupta da economia, entre outras mudanças
significativas, como a redução do papel do estado na gestão do capital nacional como foi visto
na história socioeconômica do trabalho no contexto nacional Tal processo levou as
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organizações brasileiras a se preocuparem com a qualidade dos seus produtos, uma vez que
para importar ou exportar tornou-se necessário cumprir com os padrões de qualidade
internacionais certificados pela ISO 9000 e com os padrões de excelência propostos pelo
BNQP.
Essa mudança provocou inúmeros efeitos no mercado interno do país, cujas empresas
começaram a rever sua forma de fazer gestão, sua organização produtiva, entre outros aspectos,
que provocaram um aumento muito grande na competitividade interna e externa às empresas.
Estas começaram a se preocupar com a sobrevivência no mercado, levando-as a adotarem
programas

de

qualidade

total

como

uma

forma

de

nele

se

garantirem.

Todas essas mudanças, ocorrendo ao mesmo tempo, geram ambientes social e empresarial em
ebulição, nos quais os fatores conjunturais de sobrevivência muitas vezes se sobrepõem aos
objetivos de mudanças de longo prazo na sociedade que conduzam, efetivamente, às melhorias
das

condições

de

vida

e

do

bem-estar

dos

cidadãos

(ALBUQUERQUE,

apud

FRANÇA,1998,p.40)
Assim, tornou-se necessário criar um espaço de reflexão sobre o acirramento da
competitividade a qualquer custo e de seus impactos na sociedade. Os diversos atores
envolvidos nessas mudanças se deram conta de que é paradoxal produzir com qualidade, se os
principais agentes desse processo não possuem qualidade de vida dentro e fora do trabalho. A
partir desse momento, começam a surgir as discrepâncias e as contradições inerentes a todo
esse

processo,

pois

o

principal

agente

é

o

homem.

Daí a emergência dos estudos referentes à qualidade de vida no trabalho, que começaram
tentando entender os padrões de comportamentos humanos que se articulavam com os
pressupostos da qualidade. Anteriormente, essa questão era totalmente secundária porque os
setores de produção das fábricas tinham seu próprio departamento de controle de qualidade.
Assim, àquela época, a qualidade não era assegurada por quem produzia, mas pelo setor de
controle da qualidade, o que ainda acontece em inúmeras empresas brasileiras.
Aos poucos a qualidade total mostrou que todos os atores organizacionais tinham que ser
responsáveis pela qualidade, ou seja, não só apenas por um setor da empresa. Tal fato levou as
empresas a terem que mudar toda uma cultura organizacional de funcionamento: antes o
funcionário só tinha que produzir e, com as mudanças, ele teria que produzir com qualidade.
Dessa maneira, o próprio funcionário começou a questionar a sua qualidade de vida, entrando
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em jogo também o rigor dos padrões da ISO, como também as políticas de Recursos Humanos
que

começaram

a

se

adaptar

a

essas

novas

exigências.

A QVT no Brasil tem sido ligada ao termo “Programas de QVT”. Daí as contradições que
encontramos na análise de tal construto, o qual é carente de definições realmente sustentáveis.
Muitos programas de QVT são iniciados, entretanto a dificuldade encontra-se na sua
manutenção tendo em vista a falta um conceito real que norteie os seus objetivos, práticas e
indicadores de resultados. Os resultados de alguns programas de QVT são paradoxais às
expectativas que são criadas em relação aos mesmos. Talvez isto ocorra em função da falta de
compreensão do pensamento popular (senso-comum) e das expectativas existentes em relação a
tal

construto.

A falta de sustentabilidade na implantação de tais programas aparece posteriormente quando os
funcionários parecem frustrados por se sentirem manipulados quando obrigados a participar de
determinadas atividades ou comprados (Ex: PLR – Programa de participação em lucros e
resultados). A falta de credibilidade também pode aparecer quando os indicadores de RH
(rotatividade, absenteísmo por adoecimento ou por acidente de trabalho) mostram que as ações
em QVT não estão provocando mudanças de fato na organização do trabalho e nos indicadores
de resultados da previdência social brasileira. Talvez tais programas atendam às auditorias do
PNQ – Prêmio nacional da Qualidade ou a avaliação do prêmio – As melhores empresas para
se trabalhar no Brasil da Revista Exame - Você S/A, entretanto não se poder afirmar com
certeza se tais programas realmente motivam, comprometem ou melhoram a QVT.
Ferreira (2008) critica tais programas como, julgando-os como assistencialistas ao invés de
preventivo. Propõe a ergonomia da atividade como uma contra proposta de análise e
intervenção nas condições de trabalho. A falta de sustentabilidade no conceito de QVT parece
gerar mal entendidos teóricos, metodológicos e práticos e principalmente uma disputa
acadêmica pela legitimidade do lugar de um melhor suposto saber sobre a QVT. Entretanto,
enquanto os teóricos discutem acirradamente suas teorias, aqueles que atuam na prática
parecem

ficar

totalmente

perdidos

na

implantação

de

ações

práticas.

Programas de QVT podem ser planejados visando prevenir o adoecimento ocupacional por
meio de atividades ergonômicas, atreladas a práticas anti-estresse ditas como assistencialistas,
visando não somente compensar o desgaste, mas amortecê-lo por meio da prevenção. Urge
assim a necessidade de uma perspectiva dialógica interdisciplinar, multidisciplinar e
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transdisciplinar sobre a QVT que de conta da aplicação prática dentro complexidade de
diferentes contextos organizacionais. Academicamente já existem pesquisas nacionais e
internacionais que têm balizado a produção de conhecimento no Brasil.
As perspectivas em relação à qualidade de vida no trabalho podem variar conforme os valores
que sustentam a cultura organizacional de cada empresa, os quais podem ser favoráveis ou não
aos princípios que norteiam as expectativas em relação a QVT . Uma empresa americana pode
possuir valores totalmente diferentes de uma empresa francesa ou brasileira no que diz respeito
às características da sua cultura nacional A alocação dos funcionários em diferentes filiais ou
departamentos também podem influenciar as expectativas em relação a QVT, pois as condições
de trabalho podem ser diferentes nas filiais. No caso dos departamentos, existem aqueles
privilegiados e outros desprivilegiados, de acordo com a política organizacional e os jogos de
poder existentes. De acordo com Jovchelovitch (2008), “(...) o simples fato que de que o
mesmo objeto pode significar coisas diferentes e representar aspirações diferentes a pessoas
diferentes destrói a idéia de representação como cópia.” (p. 22)
A abordagem das representações sociais (TRS) pode ser uma nova teoria para o campo das
organizações e do trabalho, que venha a contribuir para uma maior aproximação dessa
realidade, já que permite o diálogo entre os saberes científicos com aquele que é considerado o
principal - o saber do trabalhador - privilegiando o senso comum dos trabalhadores na situação
cotidiano do trabalho. Tal teoria valoriza a intersubjetividade enredada na dinâmica afetiva e
social das relações eu-outro-objeto presentes nos diferentes contextos organizacionais. De
acordo com Moscovici (1995,1978,2003), não existe sujeito sem sistema, nem sistema sem
sujeito. A coexistência entre sujeitos e suas interações com os sistemas são asseguradas pela
existência de representações compartilhadas.

Metodologia
A pesquisa foi realizada em diferentes empresas da zona da mata mineira e teve um caráter
descritivo e comparativo. Adotou-se para a orientação deste estudo a teoria das representações
sociais, utilizando uma proposta complementar a esta teoria, a abordagem estrutural, tal qual
apresentada por Jean-Claude Abric (1998), Sá ( 2002), e Oliveira ( 2001). O conteúdo
cognitivo, sua estrutura e organização interna, que definem o estado atual das representações
sociais da qualidade de vida no trabalho, foram analisadas por meio da técnica de evocação
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livre. As questões referentes à técnica de associação livre foram analisadas com o apoio do
programa EVOC – Ensemble de Programmes Permettant l`Analyse des Évocations – versão
2003, para a análise das evocações, que fornece dados para o reconhecimento da estrutura das
representações sociais. A análise da organização interna das representações foi feita por meio
de dois critérios: a ordem e a frequência das evocações. Tais critérios fornecem os dados para a
construção do quadro das quatro casas, o qual permite a análise do núcleo central da
representação social da QVT. O primeiro critério se refere à ordem média de importância das
evocações (OMI). Esta é representada por uma média de frequências ponderadas, calculada,
atribuindo-se peso 1 às palavras consideradas mais importantes pelos participantes, peso 2 às de
segundo lugar em importância e, assim, sucessivamente

Resultados
A variável escolaridade foi dividida em dois grupos: ensino fundamental com ensino médio e o
ensino superior. Optou-se por tal divisão tendo em vista dois motivos. O primeiro relacionado
aos tipos de trabalho comumente executados pelas pessoas com tais níveis de qualificação. O
segundo associado às expectativas que as pessoas criam em relação à aquisição de uma melhor
qualidade de vida dentro e fora do trabalho, por meio da educação, conhecimento e
desenvolvimento. Os 176 trabalhadores que possuem até o ensino médio completo geraram um
total de 808 evocações. A frequência mínima escolhida foi de 32, sendo eliminados na
formação do quadro das quatro casas as cognições que obtiveram um número de vezes menor
de 32. Posteriormente, foi calculada a frequência média das evocações cujo resultado foi 44. Já
a média das ordens médias de importância das evocações foi de 2.8.
O grupo de trabalhadores que possuem ensino superior é formado por 120 sujeitos que
produziram 567 evocações. A frequência mínima escolhida foi de 32, tendo sido descartados na
composição dos quadrantes os elementos enunciados com um número de vezes menor que 32
pelos sujeitos. Posteriormente, calculou-se o valor da frequência média das evocações cujo
resultado foi 29. Por último, obteve-se a média das ordens médias de importância (OMI), cujo
resultado foi 2,9.
Analisando-se os quadrantes, verifica-se que existe diferença na representação social entre os
grupos. A RS dos trabalhadores que possuem até o ensino médio completo é formada pelos
elementos centrais “salário” e “respeito”. Por outro lado, os elementos centrais da RS daqueles
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que possuem o ensino superior é formado pelos elementos “salário”, “bom- ambiente detrabalho” e “condições-de-trabalho”. Em relação aos elementos periféricos mais próximos,
somente aqueles que possuem o ensino superior destacaram o elemento “reconhecimento”. No
caso daqueles que possuem até o ensino médio, não foi apresentado nenhum elemento na
primeira periferia.
Ao contrário, os elementos da segunda periferia foram bastante discrepantes tendo sido
somente o elemento “desempenho-eficiência”, destacado em negrito, que apareceu em ambas
as escolaridades. Para aqueles que possuem até o ensino médio completo, o “companheirismo”
e o “comprometimento” foram os elementos enfatizados além daquele já citado. Já para aqueles
que possuem o ensino superior, a variedade de elementos na segunda periferia foi bem maior, a
saber:

“conhecimento-desenvolvimento”,

“respeito”,

“clima-organizacional”,

“carreira-

profissional”, “identificação-trabalho”, “benefícios” e “emprego-bom-estabilidade”.
Desse modo, pode-se inferir que, quanto maior a escolaridade maior o nível de exigência e de
expectativas em relação à qualidade de vida no trabalho. Na prática, os trabalhadores com uma
escolaridade

menor

correlacionam

QVT

com

produtividade,

companheirismo

e

comprometimento. Ressaltam a importância da união e do comprometimento em relação a um
objetivo comum para a obtenção de melhores resultados que impactem diretamente na QVT.
De outra feita, os trabalhadores mais qualificados desejam ser mais reconhecidos em função do
seu investimento na aquisição de conhecimento; prezam pelo respeito e por um bom clima
organizacional como fonte de satisfação no trabalho; acreditam que são mais produtivos e
desejam empresas onde seja possível fazer carreira. Além disso, aspiram por cargos em que
possam usar suas habilidades e que propiciem identificação e gosto por aquilo que fazem. Para
finalizar, consideram que ter QVT é ter acesso a bons benefícios e à estabilidade profissional.
Tais trabalhadores tendem a se frustrar com mais facilidade do que aqueles que possuem até o
ensino médio completo quando suas expectativas não são atendidas.

Considerações finais
Assim o nível de escolaridade é determinante para a construção da representação social da
qualidade de vida no trabalho q. Pode-se inferir, que quanto maior a qualificação maiores a
ambição, o desejo e as expectativas. Estas impactam diretamente a percepção e a satisfação em
relação à qualidade de vida e na qualidade de vida no trabalho. O desafio encontra-se no
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desenvolvimento de políticas de recursos humanos que estimulem ou não uma maior
capacitação conforme cada realidade organizacional. Muitas estruturas organizacionais
estimulam a realização de graduações e pós-graduações, mas não aproveitam tal conhecimento
adquirido pelo trabalhador. Estimular o desenvolvimento de competências sem a sua real
necessidade pode gerar mais impactos negativos do que positivos no clima organizacional.
Fazer mestrado e doutorado para seguir carreira acadêmica é algo necessário. Entretanto, tais
títulos são dispensáveis para a prática profissional, na qual o que vale é a experiência e os
resultados obtidos. Um gerente RH nem sempre será um bom professor ou pesquisador, da
mesma forma que um professor doutor em recursos humanos nem sempre será um bom
profissional para resolver os problemas da pessoal dentro de uma empresa. Assim, para aqueles
mais qualificados, a satisfação com a sua formação e com seus impactos na gestão da sua
carreira é um indicador de QVT.
Do mesmo modo, um operador de empilhadeira que possui apenas o ensino fundamental pode
não desejar crescer e se desenvolver dentro da empresa por não gostar e não ter tempo de
estudar. Se isso não prejudica a sua produtividade, não há por que forçá-lo a estudar ou a
aceitar uma promoção de cargo, se ele não quiser. O mesmo pode estar satisfeito, motivado e
comprometido com aquilo que faz. Em suma, a variável escolaridade correlacionada com
outros fatores é determinante na formação da representação social da qualidade de vida no
trabalho, merecendo ser estudada com mais profundidade em outras pesquisas que possam
detalhar melhor tal correlação.
Assim, mediante a relevância do contexto e das variáveis sócio demográficas na construção da
representação social da qualidade de vida no trabalho, propõe-se o seguinte conceito para a
QVT. A Qualidade de vida no trabalho é objeto de uma ou mais representações sociais
construídas no cotidiano das relações sociais de trabalho individualmente, grupalmente e
organizacionalmente. Tais representações são influenciadas pelas práticas organizacionais e
pelos meios de comunicação que facilitam a edificação do senso do comum. O conteúdo e a
organização interna dessas representações dependem do contexto onde são formadas, cujos
interesses similares ou contraditórios moldam as relações intersubjetivas entre indivíduos,
organizações

e a sociedade.

Diferentes

contextos

organizacionais

podem

possuir

representações sociais discrepantes ou similares sobre a QVT, tendo em vista a singularidade
de cada realidade psicossocial. Além do mais, o conteúdo e a organização das representações
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dependem do sentido que é dado ao trabalho e do sentido que é dado à qualidade de vida
dentro e fora do trabalho, pois que tais construtos tendem a possuir elementos interdependentes
que se entrelaçam na representação social da QVT.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA
ATENÇÃO BÁSICA: PERCEPÇÕES DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA

SANTOS, Edirlei Machado dos

Resumo
Os serviços de saúde da atenção básica, em particular, a Estratégia Saúde da Família deve ser
entendida como um importante dispositivo para a produção do cuidado em saúde mental na
perspectiva da integralidade, além de ser compreendida como principal porta de entrada dos
usuários à rede de atenção em saúde inclusive no que se refere a saúde mental. Esta pesquisa
objetivou analisar as representações sociais sobre o cuidado em saúde mental na percepção de
enfermeiras da Estratégia Saúde da Família, tendo como objetivos específicos: investigar os
significados que as enfermeiras da Estratégia Saúde da Família atribuem ao cuidado em saúde
mental; identificar as possibilidades e os instrumentos utilizados pelas enfermeiras em seu
processo de trabalho para o desenvolvimento do cuidado em saúde mental e; analisar as
limitações para a produção do cuidado em saúde mental na Estratégia Saúde da Família.
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva e exploratória em que
foi empregado o referencial teórico das Representações Sociais e o Estudo de Caso como
referencial metodológico, sendo utilizada a entrevista semiestruturada como técnica de coleta
de dados. Participaram do estudo 19 enfermeiras que atuam em Unidades de Saúde da Família
da zona urbana do município de Vitória da Conquista, Bahia - Brasil. Os dados foram
analisados a partir da técnica de Análise de Conteúdo na modalidade Temática a partir da qual
foram depreendidas três categorias temáticas: o trabalho da enfermeira na Estratégia Saúde da
Família; o cuidado em saúde mental na Estratégia Saúde da Família: percepções das
enfermeiras e; a rede de atenção em saúde mental. As Representações Sociais das enfermeiras
estiveram ancoradas em elementos que dão significado a sua prática profissional. Neste
cenário, o cuidado em saúde mental adquiriu certa invisibilidade pela dificuldade das
participantes do estudo em lidar com aspectos subjetivos inerentes a produção do cuidado em
saúde mental sendo dada maior visibilidade as ações desenvolvidas a partir do ritual do
trabalho cotidiano pautado numa lógica de produção dos serviços. Embora as enfermeiras
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percebessem a incipiência acerca da produção do cuidado em saúde mental em seus processos
de trabalho, bem como as limitações que contribuem para a situação ora apresentada,
cristalizaram

a

partir

de

suas

falas,

elementos

que

representaram

as

possibilidades/instrumentos para o desenvolvimento do cuidado em saúde mental, sendo
estes: o acolhimento, o vínculo e a escuta. Isto evidencia um ponto de partida para
(re)construir práticas na direção da integralidade do cuidado, entendendo a produção do
cuidado em saúde mental como inerente ao processo de trabalho das enfermeiras que atuam
no cenário da Estratégia Saúde da Família.
Palavras-chave: Serviços de Saúde Mental. Programa Saúde da Família. Representações
sociais. Estudo de Caso. Enfermagem de Atenção Primária.
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A PERCEPÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS PELOS TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

DOS SANTOS, Mayana Leandra Souza - Instituto Federal de Educação da Bahia
ARAUJO, Suêde Mayne Pereira - Instituto Federal de Educação da Bahia

Resumo
O setor da construção civil tem importante papel social e econômico para o país, e ao mesmo
tempo em que ele é reconhecido por essa importância, contrapõe-se por ser um dos setores
que oferecem mais riscos para a vida do trabalhador. Os riscos, de acordo com a Norma
Regulamentadora 09 (MTE, 1978) classificam-se em físicos, químicos e biológicos. Porém,
além desses existem os riscos ergonômicos, previstos na NR 17 e de acidentes, o principal,
não menos importante, pois é o que mais contribui para os elevados índices de acidentes de
trabalho no setor, fazendo-o ocupar as primeiras posições em número de acidentes de
trabalho. O objetivo da pesquisa foi avaliar o nível de percepção dos riscos em trabalhadores
da indústria da construção civil, em empresa situada no município de Ilhéus-Bahia. A noção
da intuição perceptiva dos riscos laborais é vital na manutenção da saúde e segurança do
trabalhador. Meneghetti (2010) considera que a percepção dos riscos é um elemento
importante para a compreensão dos aspectos relacionados à prevenção dos acidentes de
trabalho. A indústria da construção civil absorve um grande número de trabalhadores, os
quais em sua maioria possuem baixos níveis de escolaridade, dificultando portanto, a
percepção desses riscos. O baixo grau de escolaridade é uma barreira para a implantação de
programas de qualificação profissional (Machado e Cordeiro, 2002). Outro fator levado em
consideração por Gonçalves (2011) é que o setor apresenta índices altos de mobilidade e
rotatividade. A baixa escolaridade associada à pouca instrução transmitida a estes através dos
treinamentos são fatores potenciais para o alto índice de rotatividade e acidentalidade,
caracterizando o perfil profissional dessa categoria. A metodologia utilizada consistiu de
aplicação de questionário com a finalidade de traçar o perfil desses trabalhadores, bem como
de revisão literária. O gênero predominante na indústria da construção civil é do sexo
masculino, cuja faixa etária mínima é de 20 e a máxima de 56 anos de idade, com uma maior
população pertencendo à faixa compreendida entre 26 e 32 anos (35%) seguida de 20 até 26
anos (23%). Do total entrevistado, 12% não possui experiência, ou seja nunca trabalharam no

2910

setor. Em relação ao grau de escolaridade, maioria (46%) não chegou a concluir o ensino
fundamental; 35% possui o ensino médio incompleto; 12% ensino médio completo e 8%
ensino fundamental completo. Em relação à percepção dos riscos, 65% disseram perceber os
riscos laborais, 27% não responderam ao questionamento e 8% disseram não possuir essa
percepção. Em razão dos resultados apresentados considera-se que esses trabalhadores
possam ter construído essa percepção a partir das instruções, que os fez despertar
conscientemente, transmitidas através do profissional de Segurança do Trabalho, existente na
empresa. Por outro lado, pode ser considerada a hipótese de os mesmos possuírem uma 'falsa
percepção' desses riscos, ou da gravidade das suas consequências. Dessa forma, sugere-se que
não apenas sejam informadas as fontes de risco ao trabalhador, mas as consequências desses
riscos à sua saúde, de modo que a atenção e os cuidados necessários ao desenvolvimento das
atividades seja fator constante.
Palavras-chave: Percepção de riscos, Construção civil, Segurança
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JOGOS DE PODER NAS RELAÇÕES DE
TRABALHO

SILVA, Carliene Freitas da - Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara-GO
1

Resumo
O poder é um fenômeno complexo e dinâmico que tem sido investigado em diferentes
ciências e contextos históricos. Nas organizações sua relevância é constatada por meio do
aumento de publicações, pesquisas e cursos oferecidos em gestão, liderança e gerência
empresarial. Estudos qualitativos que investigaram as representações de poder de
trabalhadores brasileiros indicaram associação com: hierarquia, comando, autoritarismo,
desumanização, burocracia. O objetivo deste estudo foi investigar representações sociais de
poder construídas por trabalhadores de empresas públicas e privadas, buscando-se apreender
os significados e os sentidos de poder organizacional, enfocando, principalmente, a dimensão
“jogos de poder”. O presente trabalho referenciou-se no método de análise das representações
sociais, sistematizado por Moscovici, Jodelet, Sá, Arruda e colaboradores. Esta pesquisa
caracterizou-se, então, como um estudo qualitativo do qual participaram 10 trabalhadores de
ambos os gêneros, provenientes de organizações públicas ou privadas e de ramos de
atividades diferentes, ocupantes de diferentes cargos e com um tempo mínimo de seis meses
na organização atual. Para coletar os dados utilizou-se da técnica da entrevista em
profundidade, com roteiro estruturado e para a análise utilizou-se do procedimento da análise
de conteúdo. O trabalho de análise e sistematização dos dados resultou em 10 categorias
temáticas, que indicam e desvelam representações e significados: a) conceituações de poder;
b) quem possui poder nas organizações; c) tipos e fontes de poder; d) estratégias informais
utilizadas pelos chefes e subordinados, para alcançar posições de poder, exercê-lo e mantê-lo;
f) estratégias de exercício e manutenção no poder, praticadas pelas chefias; g) reações dos
subordinados ao exercício do poder legítimo e estratégias para lidar com os superiores; h)
conseqüências das relações de poder estabelecidas pelas chefias; i) motivos que levam as
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Co-autor deste trabalho Prof. Sérgio Kodato (Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de

Ribeirão Preto).
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pessoas a se envolverem nos jogos de poder para ocupar posições superiores e nelas se
manterem; j) características das organizações que afetam as relações de poder; k)
características pessoais que influenciam nas relações de poder. Os resultados contribuíram
para compreender as diversas faces e representações de poder nas organizações. Permitiu
também perceber nos discursos a associação hegemônica com: “jogos de poder”, como sendo
um tipo de relação, entre pelo menos dois atores (chefe/subordinado, superior/superior,
subordinado/subordinado), que utilizam diversos meios, num movimento alternado de
ação/reação, para alcançar posições de poder e/ou mantê-las. Essa relação pode ser
influenciada por características organizacionais e pessoais, além de possuir um sentido
positivo ou negativo. O poder é representado como jogos e estratégias de conquista,
manutenção e sobrevivência.
Palavras chaves: poder, organizações de trabalho, representações sociais, jogos de poder,
estratégias.
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“E NINGUÉM CALA ESSE NOSSO AMOR”:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE UMA TORCIDA DE FUTEBOL EM
TRANSFORMAÇÃO

ARAGÃO, Cristal Moniz de
Resumo
Este trabalho é um recorte de tese de doutorado que estudou os discursos e práticas dos
torcedores que frequentam estádios no Rio de Janeiro, no contexto de profundas
transformações de mobilidade e construção de novos equipamentos urbanos, bem como
mudanças em legislações. No trabalho geral, foi adotada a teoria das representações sociais
como referencial teórico e uma metodologia que contemplasse a dimensão processual na
realização da pesquisa. Foram realizadas 44 entrevistas semiestruturadas com frequentadores
dos jogos do Botafogo no estádio Engenhão, divididos entre torcedores de organizações
dedicadas ao torcer e aqueles que não fazem parte dessas formas de associação. Foram
contemplados modelos distintos de torcidas, assim como divisões de faixa etária e de gênero.
O trabalho de campo contou também com observações participantes das experiências
torcedoras e produção de diários de campo, além de fotos, vídeos, coleta de material de
imprensa e redes sociais ao longo do ano de 2011. Este trabalho específico visa trabalhar a
compreensão que os entrevistados tiveram da torcida Loucos pelo Botafogo. O foco delimita
uma torcida recente, criada em 2006, e amparada em novos modelos de presença na cidade e
de comportamento em relação aos atores que dialogam com as torcidas. A relevância do tema
está em estudar um fenômeno novo, que indica modificações nos modos de ser e de viver dos
frequentadores de estádios como resposta a novos contextos, delineando novas
representações, que passam por uma sintonia maior com as novas exigências. Os resultados
mostram indícios de novas representações sociais criadas a partir do lastro em representações
hegemônicas sobre o ser torcedor, relacionadas à violência e à disposição para o confronto
físico ou real, apontando ambiguidades que buscam encontrar um novo lugar para esta
organização atualmente. Assim, as dimensões contextuais foram deveras exploradas a fim de
contemplar novas objetivações que estão sendo operadas, buscando outras ancoragens
possíveis nesse cenário.
Palavras-chave: torcidas organizadas de futebol, representação social, violência, alteridade
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REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE LA VIOLENCE DE GENRE CHEZ LES
ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSIDAD VERACRUZANA/MEXIQUE.
DORANTES CARRIÓN, Jeysira Jaqueline 1 - Universidad Veracruzana
CASILLAS ALVARADO, Miguel Angel2 - l’Universidad Veracruzana
Résumé
Ce travail présent les résultats de la recherche « Représentations sociales de la violence de
genre chez les étudiantes de l’Universidad Veracruzana/Mexique». La recherche se base sur la
Théorie Représentations (TRS) de Serge Moscovici 1976, laquelle emploie trois dimensions
de l'analyse: information, attitude et champ de représentation (Moscovici, 1961:45-51). La
première dimension « information » fait référence à ce que les étudiants universitaires
connaissent sur la violence, plus spécifiquement la violence physique. Dans la deuxième
dimension « l’attitude » (Moscovici, 1961: 35), on décrit l’orientation global de la
représentation social (Ibáñez, 1988: 184), des sentiments et des émotions qui résultent des
différents types de violence et en particulier de la violence physique. La troisième dimension
« champ de représentation », nous renvoie à l’idée de l’image, du model social, au contenu
concret et limité des propositions sur l’objet de représentation comme celui de violence
physique, (Moscovici, 1961: 46). L’étude se base sur la structure du procès proposée par
Banch (2000), et de façon méthodologique utilise un questionnaire comme instrument qui
recueille l’information quantitative (Abric, 1994), et une guide d’entretien qui recueille des
donnes pour l’analyse qualitative (Jodelet, 2000), dans les deux cas se posent des questions
ouvertes et fermées. Pour garantir la représentativité de l’échantillon nous l’avons obtenu à
travers une étude aléatoire stratifiée, (Doise, 2005), Combessie (2003), Marradi (2007), Ojeda
(2006), Taylor & Bogdan (2006).
L’analyse et l’interprétation des données ont été manipulés dans les logiciels statistiques:
Atlas Ti, SPSS, y T-Lap, ce qu’a permis de combiner l’information entre dimensions,
variables et indicateurs, ainsi que de développer des graphiques et des tableaux (Doise, 2005)
pour ainsi arriver à des résultats qui représentent la réalité à partir de la connaissance de sens
1

Docteur en Pedagogie par la UNAM, chercheuse du Centre de Études d’Opinion et Analyse de l’Universidad Veracruzana,
Coordinatrice de la spécialisation en études d'opinion UV. jeysira@hotmail.com jedorantes@uv.mx
2
Docteur en Sociologie par l’Ecole de París . Chercheur à l’Institut de Recherche en Education de l’Universidad
Veracruzana. mcasilla@uv.mx
Traduction par : Alejandra Merello, Rita Graciela Pérez Alegría , Santiago Casillas Navarro
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commun des étudiants universitaires et de leurs représentations sociales sur la violence et les
types de violence.
Mots clés:Représentations sociales, Violence de genre, Étudiants Universitaires.
Axe thématique: Violence

Présentation
L’Universidad Veracruzana a développé plusieurs études sur la violence de genre grâce au
centre d’Études d’Opinion et Analyse, au Centre d’Étude de Genre et à l’Institut de Recherche
en Education, parmi ces études: « Les formes de violence chez des femmes indigènes des
zones frontalières au Mexique », « Les étudiants universitaires », « Des études sociaux sur la
jeunesse », « Des jeunes et des parcours scolaires », « La composition des couches sociales et
de la provenance des étudiants universitaires » Brunner (1987), Casillas (1990), Dubet (1998)
y Saint-Martin (2000), Velázquez (2003), etc. Cependant, on ne sait pas ce que représente
pour les étudiants universitaires « la violence », « violence physique » ni quels sont les types
de violence qu’ils connaissent et comment ils l’opèrent dans leur vie quotidienne au sein de
l’université. Nous partons de l'idée que «tous les actes de violence, violentent les étudiants »,
cela trouble leurs tâches scolaires, modifie leurs pratiques universitaires et détourne les
objectifs de l’université.

Développement:
L’étude de « Représentations sociales sur la violence de genre parmi les étudiants
universitaires ».
Questions de recherche :
1. Quelles sont les représentations sociales sur la violence et la violence physique qui
construisent les étudiants de l’Universidad Veracruzana ?
2. Quelles informations et connaissances circulent parmi les étudiants de l’Universidad
Veracruzana sur les types de violence et violence physique ?
3. Quelles attitudes assument les étudiants et quelles images ont-ils sur la violence
physique ?
Au Mexique on a développé divers recherches sur la violence (Atkinson, 2007, Alcoff, 1989,
Monarréz, 2010, Montesinos, 2002, Touraine, 1995), qui représentent la manière dont les
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individus se positionnent dans des situations dangereuses, d'agression, de violence,
d'humiliation, des insultes, de violence physique. Ce qui prédomine est la violence physique
où l'individu se positionne comme une victime ou témoin de violence.
Dans la dernière décennie (Furlan, 2012), on a fait évident que les actes de violence qui sont
expérimentés en milieu scolaire affectent de manière décisive les étudiants, leur éducation et
leur réussite scolaire, ceci représente un problème que s’aperçoit à l’Universidad
Veracruzana.
Les résultats de l’échantillon où nous avons utilisé le questionnaire comme instrument de
recherche, appliqué à 30 étudiants de différentes carrières des différents domaines de
l’éducation où nous avons posé 8 questions fondamentales ; 3 sur l’information qu’ils
possèdent sur la violence physique ; 2 sur les attitudes et 3 adressées au champ de la
représentation (Moscovici, 1979) sur la violence physique, nous ont permis montrer la
construction de représentations sociales sur « la violence physique ».
Les résultats de la recherche nous montrent les informations suivantes:
En posant la question: Quels sont les cinq types de mots associés par ordre d'importance à la
violence physique ? Les étudiants ont répondu comme suit:

1.
2.
3.
4.
5.

Tableau 1.
Cinq mots associés à la violence physique
Mots
Pourcentage %
Coups
100%
Douleur
40%
Abus
40%
Blessures
40%
Maltraitance, ecchymoses et
30%
souffrance

Ces réponses permettent d’observer que dans un échantillon de 30 étudiants, le 100% associe
le mot « coups » quand on parle de violence physique ; le 40 % associe le mot « douleur », le
40 % associe le mot « abus », le 40 % associe le mot « blessures » et le 30 % associe le mot
« maltraitance », ecchymoses et souffrance”. En termes de Jean Claude Abric (1994), nous
pouvons dire que le noyau central associé à la violence physique est « coups » et que les
autres 4 éléments sont: « douleur », « abus », « blessures », « maltraitance ecchymoses et
souffrance ».
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Les étudiants de l’Université Veracruzana représentent évidemment la violence physique
comme le mal que l’on peut faire à une personne au moyen de « coups » qui occasionnent « de la
douleur », « des blessures » ou « de l’abus » et aussi où apparaissent « des bleus, les mauvais
traitements et la souffrance ». Ces représentations, s’insèrent dans la vie mentale individuelle et
collective des jeunes, elles sont le produit des relations qui émanent de leur vie quotidienne, de
l’appropriation de la réalité sociale qu’ils voient dans leur monde extérieur, au sein duquel ils
interagissent et qui correspondent aux façons de penser et de percevoir psychologiquement leur
réalité (Jodelet, 1994: 19); leur analyse permet de comprendre le fonctionnement de la
représentation et nécessite par conséquent un double abordage : celui de leur contenu et celui
de leur structure. Dans le cadre de cette recherche nous rendons uniquement compte du
contenu de la violence physique comme partie d’un même système qui embrasse la violence ellemême (Jodelet, 1984: 375).
Pour cette recherche, il a été aussi nécessaire de se demander quelle information possèdent les
étudiants sur la violence et sur les types de violence, vu que nous sommes partie du fait qu’il y a
des différences qui doivent être mises en évidence pour pouvoir prendre des décisions
d’accompagnement et d’attention ciblée:

Tableau 2
Information que possèdent les universitaires sur les types de violence
Type de violence
Beaucoup Peu
Rien
Total
Violence physique
90%
10%
0%
100%
Violence économique
30%
70%
0%
100%
Violence verbale
90%
10%
0%
100%
Violence psychologique ou
90%
10%
0%
100%
émotionnelle
Violence des enseignants
60%
10%
30%
100%
Violence de genre
80%
20%
0%
100%
Violence sexuelle
90%
10%
0%
100%
Voyons cela sous forme de graphique :

Graphique 3
Information et connaissance sur les types de violence
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Nous pouvons rendre compte que le type de violence que les étudiants de l’Université
Veracruzana (Mexique) connaissent le mieux (beaucoup) est la violence physique, verbale,
psychologique ou émotionnelle et sexuelle. En deuxième position, 80% des étudiants déclarent
connaître (beaucoup) la violence de genre. 70% des jeunes disent peu connaître la violence
économique et 30% affirment n’avoir aucune connaissance (rien) sur la violence des
enseignants. Cela reflète que la violence physique est l’une de celles qui prédominent dans les
représentations sociales des universitaires et même qu’elle a été objectivée à leurs façons de
penser. Objectiver, c’est signifier, matérialiser (Moscovici, 1976), (Jodelet, 1985: 482),
incorporer les connaissances et les informations aux façons de penser, c’est ce qu’on appelle
« symbole » (Moscovici, 1961: 76). Dans ce processus, le symbole est la forme des connaissances
relatives à un objet d’une représentation de violence, qui prédominent et s’articulent à la pensée
sociale des étudiants, pour former une image structurante (Jodelet, 1985: 481), (Doise, 2005:
24) et transformer des concepts abstraits, des expériences et des matérialisations en ces cinq
types de violence prédominant dans leur pensée : « la violence physique, verbale, psychologique
ou émotionnelle et sexuelle », à propos desquelles ils signalent en outre avoir beaucoup
d'information ou de connaissances.
Pour cette recherche, il a été nécessaire de connaître les expressions construites à propos de la
violence physique, dont certaines, soigneusement sélectionnées, sont présentées ci-dessous :

Tableau 3.
Expressions et définitions des universitaires sur la violence physique
A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

« C’est quand on fait des actions qui ont pour but d’occasionner des dommages avec le corps. »
« C’est celle qui n’est pas seulement exercée par les institutions publiques, étatiques, économiques,
internationales ou religieuses, mais aussi celle des groupes de pouvoir envers les minorités : affinité
politique, génétique, culturelle, idéologique, symbolique, environnementale, médiatique…Comme
l’usage de la force sur une personne vulnérable afin de lui occasionner un dommage physique ».
« C’est le mauvais traitement envers l’intégrité physique d’une personne pour la mettre ou l’obliger
à avoir une conduite ou du simple fait du coup de l’agresseur ».
« C’est une agression contre le physique d’une personne, entraînant des traces psychologiques et
physiques profondes »
« C’est quand quelqu’un te frappe »
« C’est l’usage excessif de la force contre quelqu’un »
« C’est l’agression physique que subit une personne, homme ou femme, jeune, enfant ou adulte avec
des coups, des blessures qui peuvent entraîner la mort. »
“Celle exercée par une personne sur une autre plus faible (physiquement et émotionnellement)
pour lui occasionner un dommage physique, des blessures (ou la mort) ».
« Abusive et lâche, impulsive ou apprise, infantile et inutile ».
« C’est quand les personnes s’agressent, se frappent, commettent des actes qui causent un
dommage au corps ou au visage et qu'elles risquent d’avoir des blessures, des bleus. La violence
entraîne plus de violence ».
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Les expressions sur la violence physique ont été révisées une par une et des phrases
fréquentes ont été construites ; centrées sur : « occasionne des dommages au corps », « usage
de la force afin de causer un dommage », « maltraitance de l’intégrité physique », « agression
contre le physique d’une personne », « quand quelqu’un te frappe », « usage extrême de la
force d’une personne », « agression physique », « occasionne des dommages », « les
personnes frappent, causent un dommage au corps ou risquent d’être blessées ».
Il est clair que les expressions se centrent sur des dommages corporels ou physiques, en raison
d’actions telles que frapper, des agressions, de la force physique et de l’agression qui cause
des blessures ou des ecchymoses.
Des auteurs tels que : (Heredia, 2013:18), (Monárrerz & Cols, 2010: 279), (INEGI, 2004),
(Álvarez & Guitté, 2005:5) déclarent que la violence physique, se centre sur les actions non
accidentelles, les hommes et les femmes qui vivent causant des dommages dans le corps, tels
que gifles, coups, raclées, blessures, fractures, brûlures, coupures, cheveux tirés, pincements,
suçons. Cette violence est modéré, quand c’est le couple qui saisit à la force, pousse ou tire
l’autre. C’est grave quand ceci se produit cinq ou plus fois dans la dernière année, quand le
couple a botté, brûlé intentionnellement, étranglée et/ou employé des armes blanches et/ou du
feu.
Tableau nº 4
Expériences des étudiants universitaires avec la violence physique
A.

B.

C.
D.
E.
F.

« J’ai vécu la violence physique au niveau de l’éducation basique, spécifiquement à l’école
primaire et au collège à cause de les constant ménagements. J’ai reçu des coups, on m’a
bousculé parce que j’étais « le nouveau » ou parce que j’étais considéré « le bourge » à
cause d’arriver des villes plus grandes ou des meilleurs écoles ».
« Pendant l’enfance j’ai vécu un peut de violence physique dans la famille, quelque fois des
gifles ou des volées de part de mes parents, et surtout de mon frère, on se battait beaucoup et
nous nous faisons des dommages. Pendant l’adolescence j’ai vécu la violence physique dans
la plupart de mes relations amoureuses et comme adulte j’ai vécu la violence domestique.
Deux fois j’ai signalé aux autorités mais je n’ai pas pu formaliser l’action en justice à cause
de la manque des témoins ».
« Dans la famille avait l’habitude de donner un coup ou une claque pour nous corriger. Mon
petit frère m’a battu beaucoup. Mes couples ont été violentes avec moi, j’ai même intenté des
actions en justice mais elles n’ont pas procédé par la manque de témoins, ceci est arrivé à
l’intérieur de la maison ».
« Une occasion ma sœur m’a frappé et j’ai répondu avec des coups ».
« Mon frère me battait, ma mère aimait que nous nous battions et qu’il me cassé la gueule, il
m’a toujours dérangé et on finissait par se battre, ma mère me donnait des claques et elle
m’insultait, j'ai toujours vécu la violence physique et verbale ».

Nous nous rendons compte que les expériences vécues par les étudiants universitaires
représentent la violence physique comme les actions violentes qu’ils ont vécu avant d’entrer à
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l’université, où ils ont expérimenté : des bousculades, des gifles ou des baffes, des volées, des
dommages physiques et des luttes, qui proviennent des acteurs sociaux qu’intègrent la famille
tels qu’elles sont : le père, la mère ou frères. Voyons le schéma suivant :
Expériences de violence physique:

Il existent des expériences d’étudiants universitaires à propos la violence physique, qui
proviennent de sa famille et même du couple comme «l'origine sociale» de la violence. Il
semblerait que les représentations sont associées aux pratiques qu’ils considèrent comme
normales auxquelles ils sont habitués à vivre. Cette situation doit être abordée par
l’Universidad Veracruzana elle-même pour minimiser son impacte.
Conclusion :
Nous pouvons conclure que les étudiants universitaires connaissent (beaucoup) sur les types
de violence: physique, verbale, psychologique ou affective et sexuelle : 90%, que le type de
violence la moins connue est la violence économique : 30%, suivie de la violence des
enseignants : 60%. Clairement celle qui est la plus connue est la violence physique : 100%. Ils
acceptent que les actions de ce type de violence se centrent dans : les coups, la douleur, la
violence, les blessures, la maltraitance, les ecchymoses et les douleurs. Leurs représentations
sociales s’organisent comme des expériences orientées vers des actions qui proviennent des
parents ou des frères et qui se centrent sur: les coups, les gifles, les volées, les combats et les
dommages physiques qui laissent des dégâts et des suites tout au long de la vie et qui encore à
l’université font toujours partie de la pensée de vie qui racontent les étudiants. Cette situation
devrait être prise en charge puis que cela peut être la cause de la performance scolaire qui
existe au sein des salles de classe de l'Universidad Veracruzana/Mexique.
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BULLYING NO CONTEXTO ESCOLAR: A CONSTRUÇÃO DO SABER
COMPARTILHADO POR ADOLESCENTES

COUTINHO, Maria da Penha de Lima - UFPB

Resumo
O ambiente escolar figura no imaginário popular como espaço reservado à formação dos
discentes, tanto em relação a aspectos cognitivos quanto valorativos, em que os alunos tem
resguardada sua integridade física e moral. No entanto, cada vez mais esta imagem tem sido
permeada por aspectos relacionados à violência, em especial a ações nomeadas como
bullying. Atualmente, o bullying é um fenômeno epidêmico, que afeta adolescentes, pais e
professores no mundo inteiro, sendo encontrado em toda e qualquer escola, não estando
restrito a nenhum tipo específico de instituição, seja ela pública ou privada, rural ou urbana.
Diante desta constatação, objetivou-se apreender as representações sociais de professores,
pais e adolescentes acerca do bullying no contexto escolar. Diante desta tela, o objetivo deste
estudo consistiu em apreender as representações sociais, elaboradas por estudantes acerca do
bullying. Este fenômeno foi tratado segundo um enfoque psicossociológico, por meio do
arcabouço teórico da Psicologia Social, conduzido pela Teoria das Representações Sociais de
Moscovici. Trata-se de um estudo exploratório, do tipo descritivo. A amostra foi não
probabilística, de conveniência, composta por 39 adolescentes de uma escola pública da
cidade de João Pessoa-PB, dos sexos masculino e feminino, com idades entre 12 e 17 anos, os
quais foram submetidos a um questionário sociodemográfico e a uma entrevista semiestruturada, a qual abordou questões acerca do fenômeno de interesse (violência escolar). Os
dados obtidos foram transcritos e submetidos à análise lexical padrão viabilizada pelo
programa Alceste. A classificação hierárquica descendente A análise hierárquica descendente
reteve 87,% do total das UCEs do corpus, distribuídas em quatro classes, a saber: (1)
"banalização do bullying e seus efeitos”; (2) “estratégias de prevenção”, (3) “supostos
motivos do bullying” e; (4) "tipos de bullying". Os resultados advindos deste trabalho
evidenciam que a construção do saber compartilhado por adolescentes acerca do bullying
ancora-se numa perspectiva plural.
___________________________
Atuação como coautora: ARAÚJO, Lidiane Silva de - UFPB
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Introdução
Atualmente, a violência no contexto escolar tem sido reportada como bullying e emerge como
um flagelo que destrói o tecido comunitário, motivo pelo qual está na agenda mundial de
programas de saúde e educação que visam a sua prevenção e erradicação. Essa problemática
por vezes é denominada violência juvenil (Lopes Neto, 2005) por significar a presença desse
fenômeno, sobretudo, no contexto da adolescência – etapa do desenvolvimento humano
iniciada com a puberdade, no entanto, também caracterizada como sendo de natureza
psicossocial.
Este tipo de violência ocorre entre pares, mas não no sentido ocasional da agressão, sendo
caracterizado pela persistência no tempo, podendo ser conceituado como um conjunto de
comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos, tais como: chutar, empurrar, apelidar,
discriminar e excluir, que ocorrem entre colegas sem motivação evidente e repetidas vezes,
quando um grupo de alunos ou um aluno com mais força vitimiza outro que não consegue
encontrar um modo eficaz para se defender (Araújo, Coutinho, Miranda & Saraiva, 2012;
Lopes Neto, 2005; Olweus, 2004).
Não obstante, quaisquer que sejam os tipos de bullying ou as características das personagens
envolvidas com as ações violentas, verifica-se que essas diversas modalidades de violência
acarretam impactos psicossociais às pessoas envolvidas (sejam elas agressoras, vítimas ou
espectadoras) e, por conseguinte, às diversas estruturas da sociedade, podendo ser
responsáveis pelos altos índices de evasão escolar, reprovação, além do desgaste da saúde
física e emocional, o prejuízo no convívio social, enfim, as diversas implicações psicossociais
ao desenvolvimento salutar do adolescente.
Considerando as reflexões supracitadas, neste estudo, a violência escolar no contexto de
adolescentes escolares é abordada de maneira desvencilhada das abordagens eminentemente
diagnósticas e classificatórias que concebem o fenômeno sob os tipos de bullying e seus
personagens. Outrossim, toma-se como referência de análise as interpretações sobre o
fenômeno da violência escolar como um processo subjacente ao preconceito e à exclusão
(Antunes & Zuin, 2008; Ramírez & Cols., 2007), assim como aos atravessamentos por outras
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formas de violência e às questões próprias da dinâmica social (Ferrari, 2010; Coutinho, Silva
& Araújo, 2009; Minayo, 2006).
Neste direcionamento, Chrispino e Dusi (2008) afirmam que a violência escolar deve ser alvo
de políticas públicas e que para tanto é necessário analisá-la em seu caráter sistêmico e
relacional. A realização de tais políticas deve embasar-se em diagnóstico realista, análise
prospectiva, planejamento com capacidade de aplicação e convergência de ações entre os
diversos atores envolvidos no processo. Segundo estes autores, a violência escolar é um tema
recente e emergente nas linhas de pesquisas vinculadas às universidades brasileiras.
Estudos têm sido desenvolvidos com foco nesta temática, a exemplo da Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar (PENSE), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2009), cujos resultados aponta a cidade de João Pessoa, lócus deste estudo, como a
sexta capital no ranking nacional do bullying e a primeira da região nordeste. De acordo com
a PENSE, 32,2% dos estudantes pessoenses disseram ter sofrido bullying na escola.
No Brasil, no contexto das políticas públicas, observa-se um esforço para se elaborar leis e
portarias voltadas para violência. No âmbito do estado da Paraíba, espaço onde se realizou
este estudo, foi criada a lei estadual de nº 8.538, de 07 de maio de 2008, a qual autoriza ao
Poder Executivo a instituir o “Programa de Combate ao Bullying”, de ação interdisciplinar e
de participação comunitária, em escolas públicas e privadas.
Destarte, faz-se necessário um fortalecimento de estudos psicossociais nesta área, para que
sejam efetivadas políticas públicas voltadas para esta questão e, conseqüentemente, ocorra a
transferência da escola da editoria policial para o cenário de direitos sociais nos grandes
veículos de mídia nacional.
Diante do exposto, para além de abordagens epidemiológicas ou classificatórias quanto aos
tipos de bullying, urge a necessidade de desenvolver estudos que contemplem o universo
consensual dos adolescentes escolares acerca do fenômeno em questão. Considerando a
relevância social e espessura cultural do bullying – o qual se revela no contexto escolar como
objeto passível de simbolização (Lima, Coutinho & Milani, 2013), o presente estudo
circunscreveu-se a partir do enfoque psicossociológico, embasado na Teoria das
Representações Sociais (Moscovici, 2012). Segundo este autor, as representações sociais
podem ser compreendidas como conjuntos simbólicos e práticos cujo status é
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o de uma produção e não de uma reprodução ou reação a estímulos
exteriores, caracterizando-se pela utilização e seleção de informações,
a partir do repertório circulante na sociedade, destinadas à
interpretação e à elaboração do real. Assim, representar um objeto,
pessoa ou coisa não consiste apenas em desdobrá-lo, repeti-lo ou
reproduzi-lo, mas em reconstruí-lo, retocá-lo e modificá-lo (p. 28).

Em face dessas características, a teoria é pertinente para a compreensão da dinâmica social,
uma vez que é na relação com o outro que as representações são construídas. Por esta razão,
valoriza-se a elucidação da violência-bullying por meio do olhar dos adolescentes no contexto
de sua produção: a escola. Assim, falar da representação social na perspectiva deste estudo
implica em reconhecer o sistema de interpretação da realidade que norteia as relações dos
adolescentes escolares com o seu meio físico e social, determina seus comportamentos e
práticas e, ainda, guia suas ações sociais face ao cotidiano permeado pela violência.

Método
Trata-se de um estudo exploratório, do tipo descritivo. A amostra foi não probabilística, de
conveniência, composta por 39 adolescentes de uma escola pública da cidade de João PessoaPB, dos sexos masculino e feminino, com idades entre 12 e 17 anos, os quais foram
submetidos a uma entrevista semi-estruturada, a qual abordou questões acerca do fenômeno
de interesse (violência escolar). Ademais, utilizou-se um questionário sociodemográfico para
caracterizar o perfil da amostra. A coleta dos dados se deu de forma individual e foi realizada
em um espaço reservado para a pesquisa dentro da própria instituição escolar, respeitando os
aspectos éticos em pesquisas com seres humanos, conforme assegura a resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Os dados obtidos foram transcritos e submetidos à análise
lexical padrão viabilizada pelo programa Alceste (Reinert, 1998).

Resultados e discussão
Após processadas pelo programa Alceste, as interlocuções dos adolescentes constituíram um
corpus com 39 unidades de contexto iniciais (UCI), totalizando 6572 ocorrências, das quais
988 são palavras diferentes, com uma média de 7 ocorrências por palavra. Para análise deste
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estudo, consideraram-se aquelas com frequência igual ou superior à média de 7 e com χ2
≥3,84. A análise hierárquica descendente reteve 87,% do total das UCEs do corpus,
distribuídas em quatro classes.
As ramificações do dendrograma apontaram duas partições do corpus: uma partição resultou
em um sub-corpora vinculado à classe 3, denominada “supostos motivos do bullying” O outro
sub-corpora subdividiu-se em mais dois sub-corpora, um deles representou a Classe 2
“estratégias de prevenção”, e o outro aglutinou as Classes 1 “Banalização do bullying e seus
efeitos” e 4, denominada de “tipos de bullying”.
Denominada “Banalização do bullying e seus efeitos”, a classe 1 foi representativa dos
adolescentes na faixa etária dos 10 aos 12 anos e típica de alunos do segundo ano do ensino
fundamental. Envolveu 20% das UCEs e foi composta por palavras e radicais no intervalo
entre χ2 = 20 (vai) e χ2 = 4 (sozinha), entre outras palavras, a exemplo de acabar (14),
ninguém (12), diferente (12). A seguir, observam-se algumas interlocuções representativas
desta classe: "(...) Eu acho que nunca vai acabar, mas se todo mundo respeitasse o espaço do
outro, diminuiria. (...) A pessoa fica traumatizada, eu acho que não tem solução; é uma coisa
que vai crescendo muito, muito, eu acho que nunca vai diminuir muito assim, eu me lembro
que teve na época que eu não queria sair de casa, só queria ficar em casa presa". Tais
enunciados mostram que os participantes deste estudo têm a consciência de que a violênciabullying dificilmente se extinguirá, provavelmente devido à intolerância à diferença e seu
processo de naturalização e banalização.
A Classe 2, “estratégias de prevenção”, reteve o maior percentual das UCEs (47%) com
palavras no intervalo de χ2 = 20 (aluno) e χ2 = 5 (sofrimento). Esta classe foi característica do
grupo de estudantes do segundo e terceiro anos do ensino médio, na faixa etária dos 15 aos 17
anos. Eis algumas pseudofrases associadas a esta classe: "Difícil, acho que mais aulas que
abordem o assunto, mostrem a consequência e mais o diálogo dos pais dos alunos que
praticam o bullying, porque muitas vezes não resolve (...) Chamar os pais dos alunos à
atenção, para conversar com eles, conversa duas, três vezes e na quarta vez suspensão (...)
Eu acho que existe vários tipos de violência, exemplo quando os professores (est) (o) (na)
sala de (aula) (e) (os) (alunos) não fazem silêncio, uma falta de respeito com os colegas e até
com os próprios professores outro tipo de agressão, a agressão verbal"
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Diante do exposto, o grupo em destaque parece apontar para a necessidade de criação de
algumas estratégias de prevenção do bullying, as quais reconheçam a discussão do tema em
sala de aulas, o diálogo com os pais, professores e entre os pares, estabelecimento de regras
ou normas internas da instituição escolar capazes de coibir a prática de violência ou exclusão
social neste cenário. Convém destacar que os alunos também possuem estratégias de
prevenção considerando os vários tipos de bullying e suas especificidades.
A classe 3, “supostos motivos” do bullying, envolveu 11% do total de UCEs, composta por
palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 65 (daquele), χ2 = 44 (jeito) e χ2 = 7 (gordo). Os
enunciados deste grupo sugerem que a manifestação do bullying está relacionada à
inadequação das "vítimas" aos padrões valorizados socialmente, sobretudo àqueles que
delimitam os contornos do corpo, conforme os fragmentos de texto a seguir: "(...) A
autoestima da pessoa fica lá no chão. Eu já passei muito por isso, sempre fui fofinha, gordinha
e sempre faziam questão de me chamar de baleia, feia, disso e aquilo. Sempre era assim,
porque tem que ser magra, tem que ser aquilo, ninguém me aceitava".
Segundo Costa, Silva e Oliveira (2012), a ideia de que "estar acima do peso, numa sociedade
que valoriza a aparência física e o corpo ideal, pode fazer do indivíduo um alvo para
discriminações em diversos contextos, sobretudo no contexto escolar" (p. 655). Assim, a
obesidade é reconhecida como um indicativo de alvo para discriminação, podendo ser,
portanto, considerada um fator de predição para o preconceito (ou bullying), conforme a
literatura tem explicado (Lumeng, Forrest, Appugliese, Kaciroti, Corwyn & Bradley, 2010;
Rich, Essery, Sanborn, DiMarco, Morales & LeClere, 2008).
Embora os atores sociais destaquem as diferenças das cítimas (baleia, fofinha, gordo) como
supostos motivos de ocorrência do bullying, convém destacar que esta construção do
conhecimento acerca do fenômeno parece estar atravessada de certa forma pela naturalização
desse tipo de violência na escola, de modo que objetiva na vítima a causa do seu desconforto.
Este saber compartilhado pelos adolescentes merece atenção especial no debate políticopedagógico sobre o tema, uma vez que as causas do bullying não devem ser naturalizadas ou
objetivadas na configuração das diferenças do outro (Antunes & Zuin, 2008).
Designada “tipos do bullying", a classe 4 envolveu 22% do total de UCEs. Além de composta
por palavras e radicais no intervalo entre χ2 =49 (bater), χ2 =26 (divertir) e χ2 =7
(acontecimento), emergiram ainda outras palavras com χ2 = 11(matar), χ2 = (raiva). Nesta
2931

classe, para além do destaque às modalidades do bullying, ficou evidente que o que começa
como brincadeira em algumas vezes pode evoluir para algo mais sério, o que merece atenção.

Considerações finais
Os resultados advindos deste trabalho evidenciam que a construção do saber compartilhado
por adolescentes acerca do bullying ancora-se numa perspectiva plural. Ao dar voz aos atores
sociais, é possível apreender aspectos típicos dessa realidade no contexto dessa pertença
grupal. Indubitavelmente, a partir da compreensão desse objeto social por um enfoque
psicossociológico, torna-se possível contribuir para o quadro de elaboração de políticas
públicas capazes de nortear o combate e/ou prevenção do bullying, considerando as reflexões
dos adolescentes, sua compreensão da realidade e sugestões de estratégias para lidar com o
problema no cotidiano, viabilizando formas possíveis de prevenir e enfrentar o bullying na
escola.
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INFANCIA INSTITUCIONALIZADA. APROXIMACION DESDE LA
PERSPECTIVA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES.

DI IORIO, Jorgelina - Universidad de Buenos Aires

Resumen
En el marco de una beca doctoral, se realizó una investigación cualitativa en la que se
combinó una etapa etnográfica y otra psicosociológica, para describir las representaciones
sociales que los niños y las niñas construyen sobre la situación de encierro en instituciones
convivenciales en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Con un muestreo intencional por
criterios (Patton, 1990) y desde una perspectiva plurimetodológica que incluyó entrevistas en
profundidad, grupos focales, técnicas gráficas, técnicas lúdicas y observaciones, niños y niñas
de entre 6 y 12 años de edad, dieron cuenta de las explicaciones colectivas que construyen
sobre vivir en un hogar y no poder vivir con sus familias, las cuales se pretenden mostrar en
este trabajo.
Palabras claves: Representaciones sociales – infancia – institucionalización

Abstract
As part of a doctoral scholarship, it was realized a qualitative research to describe the social
representations that children build on the situation of confinement in convivial institutions in
the City of Buenos Aires (Argentina). It was performed a descriptive- exploratory study,
which includes in-depth interviews, document analysis, focus groups, graphical techniques,
play techniques and participant observation. The participant were children aged 6 to 12 years
old. They realized the explanations building collective living in a home and not live with their
families, which intend to show in this paper
Key words: social representations – childhood- institutionalization

Consideraciones preliminares
La internación y el consecuente proceso de institucionalización por causas asistenciales
irrumpen en la vida cotidiana de grupos particulares de niños y niñas, configurándose un
nuevo ordenamiento de la cotidianeidad que tiene efectos en las definiciones que realizan del
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mundo social y de sí mismos. La familiarización que los niños y las niñas realizan sobre su
nueva vida dentro de la institución convivencial y sobre los nuevos papeles que deben ocupar
en la vida social, son producto de la circulación de ciertas ideas o teorías compartidas. Lo
desconocido se hace conocido y se incorpora a marcos interpretativos compartidos. Los
procesos de interpretación que los niños y niñas hacen de sus experiencias están mediados por
creencias, valores, actitudes, ideas, emociones y acciones, nucleados en el concepto de
representación social. Es decir, se organizan bajo la forma de un saber del sentido común, que
en tanto definición socialmente elaborada y compartida, se convierte en una herramienta para
el intercambio social. La experiencia interviene como mediadora en la construcción de esos
conocimientos. Constituye el espacio donde los determinantes sociales y la subjetividad del
actor toman forma. Se trata de un fenómeno complejo que involucra dos dimensiones, la del
conocimiento y la de la implicancia psicológica de la persona, es decir, de la experiencia
vivida en un marco socio-cultural específico (Jodelet, 2006).
En este sentido, dar cuenta de la vida cotidiana al interior de los hogares convivenciales, en
tanto realidad interpretada intersubjetivamente, requiere describir los conocimientos sociales
–representaciones sociales- que les brindan a esos niños y niñas los esquemas interpretativos
para orientarse en ese mundo, para construir versiones sobre el deber ser y sobre lo deseable
para sí mismos y para su vida en sociedad.
“No viven con sus familias, viven en un hogar”
Los niños, niñas y adolescentes cuyas familias son definidas a partir de encontrarse en
situación de vulnerabilidad, hallándose en peligro de abandono moral y/o material o
requiriendo la protección integral, habitan diversos programas asistenciales dentro del
circuito jurídico-burocrático de protección de la niñez. La potencialidad de convertirse en
peligrosos e indeseables, para sí como para la sociedad en su conjunto, los transforma en
objeto de una tecnología y un saber de corrección y normalización. En ese escenario, la
institucionalización se sitúa como una modalidad de protección. El “hogar convivencial”
constituye uno de los dispositivos de acogimiento residencial que tienen la intención de
reproducir dentro de la institución la lógica del espacio familiar (Dona & Gómez, 2007). La
búsqueda de un hogar alternativo implicaría la posibilidad de brindarles un ambiente
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relativamente estable. Sin embargo, las situaciones de privación y deprivación vividas3
(Winnicott, 1998), la institucionalización, la exclusión del grupo de pertenencia, entre otros,
condicionan el desarrollo emocional y social de un grupo singular de niños y de niñas, para
quienes se modifica la vida cotidiana.

Sobre el proceso de investigación con niños
En el marco de una beca doctoral, se realizó una investigación exploratoria, de tipo
cualitativa, para describir las representaciones sociales que los niños y las niñas construyen
sobre la situación de encierro en instituciones convivenciales en la Ciudad de Buenos Aires
(Argentina), dando cuenta de las explicaciones colectivas que construyen sobre vivir en un
hogar y no poder vivir con sus familias. Se realizó en dos organizaciones asistenciales no
gubernamentales –hogares convivenciales- localizados uno en la Ciudad de Buenos Aires y
otro en el Gran Buenos Aries4, ambas en convenio con organismos gubernamentales5. Los
niños y niñas participaron voluntariamente, y el tamaño de la muestrase determinó por el

3

Winnicott en "La tendencia Antisocial" (1956) que aparece en la compilación "Deprivación y Delicuencia",

recurre al concepto de deprivación para describir vivencias de fallas o faltas de experiencias hogareñas
primarias satisfactorias, que dan lugar a la aparición de la tendencia antisocial. Ésta no constituye un
diagnóstico en sí mismo, en el sentido de una nomenclatura, sino que está íntimamente relacionada con la
falta de un ambiente facilitador, de sostén y la emergencia del complejo de deprivación: “el niño ha perdido
algo bueno que, hasta una fecha determinada, ejerció un efecto positivo sobre su experiencia y que le ha sido
quitado; el despojo ha persistido por un lapso tan prolongado, que el niño ya no puede mantener vivo el
recuerdo (…) incluye los sucesos tempranos y tardíos, el trauma en sí y el estado traumático sostenido, lo casi
normal y lo evidentemente anormal.” (Winnicott, 1956: 148). Asimismo, aclara que "no es una simple
privación”, es decir, algo que nunca ha tenido, sino que la perdida ha persistido por un largo período de
tiempo, que no puede conservar el recuerdo de la experiencia vivida. Lo que se producen, entonces, son
"conductas antisociales"(Winnicott dice que tiene dos orientaciones: el robo y la destructividad) que en
realidad tienen que ver con una expresión de esperanza (p. 146-147).
4

Gran Buenos Aires es la denominación genérica utilizada para referirse a la extensión natural, en dirección
norte, sur y oeste, pero no administrativa, de la Ciudad de Buenos Aires sobre varios partidos de la Provincia de
Buenos Aires. Esta extensión, también denominada conurbano bonaerense está formada por 24 partidos
organizados, de mayor a menor nivel de urbanización, en tres cordones consecutivos. En este caso, la
institución en la que se participó se encuentra en el Partido de Tres de Febrero, dentro del primer cordón del
conurbano bonaerense.
5

A partir de la sanción de la Ley 26.061 todas las ONG’s que albergan y brindan atención integral a niños, niñas
y adolescentes están conveniadas y financiadas por el área de ONG de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia.
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criterio de saturación conceptual (Glaser y Strauss, 1967). El consentimiento informado fue
tanto firmado por el tutor institucional como por cada uno de los participantes6.
El proceso de recolección de datos se dividió en dos etapas, una etnográfica y otra
psicosociológica, cada una de las cuales tuvo una duración de dos años. En la primera, se
utilizó una estrategia que articuló la observación participante y la realización de talleres
grupales con diversas actividades lúdicas (verbales, gráficas, dramáticas). Se analizó el
escenario de interacción social en el que se construyen y negocian los conocimientos sociales
y la identidad. En la segunda se realizaron entrevistas en profundidad y producciones gráficas
individuales, siendo el eje de indagación la historización del proceso de institucionalización y
su impacto en los procesos de construcción de la identidad. Se recurrió a una investigación de
tipo etnográfico y plurimetodológica porque el escenario en el que los niños y niñas
construyen las representaciones sociales está constituido por el tiempo y el espacio de las
interacciones cotidianas El material fue registrado en soporte de audio, video y fotográfico. Se
construyeron categorías emergentes de los datos, que fueron analizadas a partir del soporte
técnico del software Atlas-ti.
“¿Por qué encerrados?: saberes construidos sobre la institucionalización
A partir de los relatos de los participantes, se realizó un acercamiento a la cotidianeidad de la
institucionalización. Esa pertenencia social condiciona las interacciones e identificaciones con
los demás, los modos de comprender la realidad, y la construcción de identidad personal. En
este sentido, quienes se definen como viviendo en un hogar aprenden pautas grupales que los
definen como parte de un grupo. A través de esa pertenencia se relacionan con el medio,
legitimando maneras particulares de comprenderlo y de actuar en él. A partir del análisis de
las verbalizaciones, de las producciones gráficas y/o lúdicas y de las observaciones en
relación con el hogar, la vida cotidiana se organiza para los niños en una dimensión espacial,
otra interpersonal y otra normativa. En relación con el espacio, el mismo adquiere un sentido
6

Realizar un estudio desde la perspectiva de los propios protagonistas implicó partir de la consideración de los
niños y niñas como participantes activos de la vida en sociedad, tal como es reconocida formalmente en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño. Según los “Lineamientos para el comportamiento ético en
la Ciencias sociales y Humanidades” (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina,
2006), es dicha normativa vigente, a la que se debe también ajustar toda investigación cuyos participantes sean
niños y niñas.
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físico, donde se cubren necesidades básicas -comer, dormir, jugar y estudiar- que no se cubre
en sus grupos familiares de origen. Durante su vida en la institución, establecen vínculos con
otros niños, en igual situación y otros que no, con adultos referentes y con sus familias de
origen. Se diferencia todo aquello que está permitido (dormir en el hogar, que te cuiden,
estar con otros niños) en contraposición con lo que no estaría permitido (vivir junto con la
familia de origen, ir cuando uno quiere con los papás). Estos aspectos, les permiten
diferenciar el hogar/otra casa, del lugar donde vivían con sus familias/mi casa.

Se

diferencia de este modo, la tensión adentro/afuera, que adquiere el sentido encierro o libertad.
El hogar, cumple también funciones como espacio social. Es decir, tiene la función de
atender, alojar y cuidar por imposibilidad de los grupos familiares de origen, pero también se
priva, se vigila y se aísla. Los niños definen a la institución (vivir en el hogar) como el lugar
donde se hace lo que los papás no pueden –cuidarlos. Pero a la vez, los priva de esa
convivencia familiar y les exige comportarse de determinada manera. Finalmente, el hogar se
define como un espacio subjetivo, a partir de la valorización de la institucionalización como
encierro (ventanas y puertas cerradas, refuerzo de cerraduras y rejas) se construye la idea de
infancia vigilada. Es decir, en función del sistema de protección integral, determinado sector
de la infancia se constituye como huérfano o que no tienen familia porque no pueden estar
con ella. Otros, por diferentes experiencias de vida, se inscriben socialmente como niños o
como los que tienen su familia y viven con ella.
La situación de encierro y la separación familiar, en tanto vivencias compartidas, son
elementos que los unifican a la vez que los diferencian de otros, afirmándose que en la
representación social acerca de su institucionalización existe el themata nosotros/los otros.
Los themata son pares antinómicos que aluden a temas comunes anclados en sistemas de
creencias, valores y tradiciones, es decir, imágenes arquetípicas del mundo (Moscovici &
Vignaux, 2000). Expresan la relación con los grupos dominantes o hegemónicos, dando lugar
a diversas formas sociales de clasificación. El par nosotros/los otros se presenta en los
conocimientos sobre la institucionalización construidos por los niños y niñas en los hogares
convivenciales bajo la forma de otras oposiciones: Estar cuidado/Estar encerrado; Vivir en
casa/Vivir en un hogar; Buena familia/Mala Familia
Es decir, si tenés una buena familia vivís en tu casa, y eso quiere decir que estás cuidado.
Pero si tenés una mala familia vivís en el hogar, bajo la tutela de un juez, o sea, estás
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encerrado. Este saber pragmático construido por los niños, en tanto forma de comprender la
realidad, surge apoyado en otros conocimientos sociales que son trasmitidos durante los
procesos de socialización. Se distinguen dos modelos de familia, y por lo tanto, dos modelos
de infancias: en el caso de la burguesía, de liberación protegida, y en las familias populares,
de libertad vigilada (Donzelot, 1977). La infancia vigilada es producto de que la agenda
judicial tenga como clientela estable a personas pertenecientes a sectores más empobrecidos.
Estos aspectos se relacionan con la construcción de identidad. La identidad se constituye
como el producto de la pertenencia a determinado grupo y de la comparación que se hace
entre el grupo de pertenencia y los grupos que le son ajenos (Tajfel, 1981): los que no pueden
vivir con sus familias (entonces están en un hogar) y los que viven con sus familias. La
construcción de identidad es el producto de la comparación social. Por lo tanto, la valoración
que se hace de la misma depende del conocimiento que se tiene de los grupos a los que
efectivamente se pertenece y de la valoración relativa que se hace del mismo al compararlo
con otro grupo. Esta diferenciación es producto de la necesidad de las personas de otorgar
significados a las situaciones de las que son parte.

Conclusiones
El estudio permitió poner en evidencia que la realidad de la vida cotidiana y la identidad
social constituyen fenómenos emergentes de los procesos de interacción y comunicación,
elaborados individual y socialmente. Constituyen, como define Moscovici (1985), estructuras
ternarias sujeto-alter-objeto. Esa interdependencia yo/otros/medio es el punto de partida para
conocer el mundo, a los otros y a sí mismos. La tríada representación social-realidadidentidad, construida desde lo intersubjetivo hacia lo intrasubjetivo, se abordó desde tres
niveles de significación interdependientes: el nivel estructural, de carácter universal y
genérico desde el cual los niños y las niñas conceptualizaron que no todos pueden ser
institucionalizados; el nivel particular, de carácter subjetivo referido a la trayectoria infantil
dentro del circuito jurídico de protección, y el nivel singular, de carácter morfológicoinstitucional, que alude a la institucionalización en un hogar convivencial. Es decir, a la forma
visible y concreta en un contexto espacio-temporal delimitado y con un sistema colectivo de
normas, en el que se plasma el nivel estructural-abstracto y el nivel particular-subjetivo. Los
relatos de los niños y las niñas permitieron construir un modelo explicativo sobre la infancia
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institucionalizada por causas asistenciales que pretende alejarse de explicaciones
reduccionistas que desde la psicología explicarían la vida cotidiana dentro del hogar y las
vivencias de los niños y las niñas a partir de sus características de personalidad y de su
biografía familiar. Por el contrario, desde la perspectiva de la Teoría de las Representaciones
Sociales este estudio se centró en las relaciones del individuo con su medio, abordando la
experiencia subjetiva tal como se construye en la interacción social, enfatizando la naturaleza
dialéctica de la relación entre el individuo y la sociedad. Por lo tanto, frente a las
concepciones de lo humano como despliegue de carencias y potencialidades heredadas o
como una estructuración de respuestas frente a circunstancias externas, se presentó a la
infancia como una construcción socio-histórica. Los intercambios que se producen al interior
de los hogares convivenciales se definen como procesos permanentes de construcción de
sentidos, sobre su vida cotidiana y sobre sí mismos.
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NAS EXPERIÊNCIAS DE HOMEM QUE FAZ SEXO COM HOMENS (HSH)
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Resumo
Nas últimas três décadas observamos grandes conquistas na área da epidemia da aids. A
descoberta de novas medicações de combate à infecção, proporcionou qualidade de vida às
pessoas vivendo com HIV (PVHIV). Em contrapartida, pouco se avançou no que diz respeito
ao estigma e discriminação, que expõem os HSH HIV+ duplamente a riscos; por serem
soropositivos e pela sua orientação sexual não hegemônica. Este estudo tem como objetivo
apreender as Representações Sociais de estigma e discriminação nas experiências de HSH
HIV+; no que diz respeito à sua percepção da doença, de sua orientação sexual, de sua rede
social, e dos contextos de vulnerabilidade. Este estudo foi alicerçado pela Teoria das
Representações Sociais, e o método de análise utilizado foi o Discurso do Sujeito Coletivo,
essencialmente qualiquantitativo. Foram selecionados 33 participantes, de 20 a 60 anos, de
um Centro de Referência e Tratamento de DST/HIV/Aids, de São Bernardo do Campo - SP,
Brasil. Os resultados mostraram índices elevados de sentimentos de humilhação, medo, falta
de esperança, hipervigilância, culpa e isolamento. As Representações Sociais da aids
identificadas nos depoimentos dos HSH HIV+ evidenciaram a enorme repercussão na
qualidade de vida de PVHIV, e o quanto necessitamos avançar no combate ao estigma e
discriminação. Como conclusão este estudo evidencia a necessidade de diálogos abertos e
aprofundamento do conhecimento dos contextos afetivos, sexuais e sociais de HSH HIV+;
com ações que os auxiliem a construir estratégias e um repertório de enfrentamento.
Palavras-Chave: HIV/Aids; Homem que faz sexo com Homens (HSH); Estigma e
Discriminação.
Introdução
_________________________
Atuação como coautora: RAMOS, Denise Gimenez– PUCSP Programa de Pós Graduação em Psicologia Clínica
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Desde o início da descoberta do HIV/Aids, por volta de 1980, observamos diversas
Representações Sociais associadas às PVHIV, que repercutem até os dias de hoje. Devido aos
primeiros registros de casos apresentados da doença terem sido em sua grande maioria
observados em homossexuais − fato explorado incansavelmente pelo sensacionalismo da
mídia −, a aids passou a ser associada a sexualidade, promiscuidade e comportamentos
marginalizados. No Brasil, neste período vivíamos o início de um processo de
redemocratização, marcado por décadas de ditadura militar, e as notícias sobre a aids serviram
de argumento para a retomada da arbitrariedade e controle moral (PARKER ET AL, 1991) 1.
Desse modo, as conquistas sociais referentes à liberdade sexual, obtidas com muita luta por
meio dos movimentos sociais da época retrocederam, dando lugar a censura, preconceitos e
discriminações. Durante estas três décadas de convívio com a epidemia da aids, observamos
grandes conquistas, dentre a principal, a classe de medicamentos que transformou uma
sentença de morte em doença crônica. Entretanto, o mesmo não ocorreu na esfera social, na
qual as Representações Sociais da aids, ainda são disseminadas sob a forma de estigma e
discriminação; gerando sérias implicações físicas, emocionais, sociais e económicas às
PVHIV (ONUSIDA, 2010)2. Esta conjuntura de vulnerabilidade e medo na exposição da
sexualidade, confirma as alarmantes estatísticas de Mott (2001)3, em que a cada dia e meio
um homossexual é morto no Brasil com requintes de crueldades; fazendo-os conviver com as
inseguranças da doença e o medo da violência ocasionada pelo estigma e discriminação.

Desenvolvimento
O objetivo deste estudo foi investigar as representações sociais de estigma e discriminação
em HSH vivendo com HIV; no que diz respeito à sua percepção da doença, de sua orientação
sexual, de sua rede social, e dos contextos de vulnerabilidade. Como categorias de análise
elegemos o preconceito, a discriminação e o estigma, apontadas como enormes barreiras a
serem vencidas no contexto do HIV/Aids. Outra categoria de análise foi o conceito de
vulnerabilidade, que representa um grande avanço por sua forma ampliada e interdisciplinar
de avaliação da epidemia da aids (AYRES, 2003)4.

A teoria que fundamentou esta

investigação foi a das Representações Sociais. O método de análise foi o Discurso do Sujeito
Coletivo (DSC), que tem como objetivo resgatar e descrever as Representações Sociais na
forma de “discursos coletivos” que revelam como as pessoas percebem, refletem e atribuem
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sentidos e posicionamentos a eventos por elas vivenciados. O método permite que o sujeito
manifeste uma ou mais opiniões frente a cada questão. O DSC implica diversas operações
sobre os depoimentos coletados. Essas operações possibilitam reunir depoimentos individuais
que apresentam sentidos semelhantes em um discurso único, representando uma opinião
coletiva (LEFEVRE ET AL, 2005, 2010)5-6 processadas através do software Qualiquantisoft
(www.spi-net.com.br). Os instrumentos foram: (1) Questionário Sociodemográfico
(ABIPEME)7, (2) Entrevista: semidirigida com questões abertas relativas aos objetivos, sendo
todas qualiquantitativas. Os critérios de inclusão foram: ser HSH, usuário ou que estivesse
em tratamento no CRT/DST/Aids, e maior de 18 anos. E como procedimento para a seleção
dos participantes, foi realizada uma reunião com toda a equipe de profissionais do CRT,
envolvida no tratamento dos HSH HIV+, onde foram expostos e discutidos todos os detalhes
do projeto. Ficou acordado que eles os selecionariam e os encaminhariam – de acordo com o
critério de inclusão -, para a entrevista com dias e horários pré-agendados entre o pesquisador
e a direção. Antes do início de cada entrevista foi esclarecido e assinado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizado pelo Comitê de Ética da PUC-SP sob
o Protocolo de Pesquisa nº 223/2011. As entrevistas foram realizadas individualmente,
gravadas e posteriormente transcritas, com a prévia autorização dos participantes.

Resultados e Discussão
Os 33 participantes selecionados no CRT/DST/Aids de São Bernardo do Campo – SP/Brasil,
apresentaram as seguintes características sociodemográficas: (a) faixa etária entre 20 e 60
anos, sendo 4 de 20 a 30 anos, 9 de 31 a 40 anos, 8 de 41 a 50 anos e 12 de 51 a 60 anos; (b)
etnia: 17 branca, 14 parda e 2 negra; (c) estado civil: 14 solteiros, 3 divorciados, 8 casados e 8
com união estável; (d) grau de instrução: 4 com ensino fundamental I; 7 com ensino
fundamental II; 13 com ensino médio e 8 com nível superior; (e) histórico de infecção: 24
indivíduos infectados após e 9 infectados antes da terapia antirretroviral (TARV). As
entrevistas foram analisadas e através do objetivo de cada questão, foram encontrados os
seguintes resultados/depoimentos e Representações Sociais (RS):
1) A Percepção da doença: Um terço dos entrevistados demostrou força emocional para o
enfrentamento da doença/ RS: “O essencial para se sobreviver com o HIV é disciplina”. Em
contrapartida, a maior parte demonstrou sensações de medo, sofrimento e incertezas quanto
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ao futuro/ RS:“Acabou a minha vida, eu vou me matar... Não consigo aceitar, é muito
complicado”.
2) A Percepção da Rede Social: 7 participantes revelaram o diagnóstico a Amigos; 16 a
Família ; 6 a Todo mundo ; e 7 ao Companheiro(a). A somatória de 36 é justificada pela
possibilidade de revelação a mais de um componente de sua rede social. Enquanto a metade
dos entrevistados a priori declarou uma percepção positiva da revelação, manifestada pelo
apoio e acolhimento/ RS: “...eu sabia que eu poderia falar tranquilamente, por serem
esclarecidos”; em 60,60% a percepção foi negativa, estigmatizante e discriminatória,
fazendo-os manter o diagnóstico em segredo / RS:“não comentei com ninguém porque é
muito preconceito”.
3) A Percepção de estigma e discriminação foi elevada, revelando sentirem-se
marginalizados, excluídos e hipervigilantes, mobilizados por devastadores sofrimentos
psíquicos, principalmente pelo temor de terem a homossexualidade e o HIV descobertos/
RS:“A pessoa tem HIV, saem de perto. "Você é 'viado'? Aí, ninguém mais te respeita, você
nunca mais volta a ser gente, as pessoas literalmente te evitam”.
4) A Percepção da Orientação Sexual somada ao HIV foram percebidos como humilhante,
ofensivo e culpabilizante/ RS: “...é visto como marginal, né? Propagador de doenças, sujo,
podre, aberração...”.
5) A Autopercepção de estar infectado é sentida como grande mobilizador de mudanças;
positiva para uns, demonstrada pela "aliança com a vida", ativando recursos emocionais como
a introspecção, força, vitalidade e adaptação/ RS:“hoje eu me tornei uma pessoa melhor
interiormente...”; e negativa, estigmatizante e discriminatória para outros, manifestado pelo
abandono, rejeição, exclusão, intenso sofrimento emocional, falta de esperança, e pela baixa
autoestima/ RS:“tenho vergonha.. Me sinto rejeitado, não sou mais normal né... Às vezes
acordo e preferia estar morto, morrer”.
6) A Percepção dos contextos de vulnerabilidade, foi relatada por: a) 63,63% : dificuldade
de enfrentar o Preconceito b) 51,51% : com medo de outras infecções e infectar outras
pessoas; c) 36,36%: medo de expôr a homossexualidade; d) 15,15%: medo de perder o
trabalho e não ter assistência social; e e) 9,09%: medo de não ter mais prazer.
Os achados neste estudo demostraram estar consonância com a ampla revisão da literatura
(DELERGA ET AL, 2002; SUIT ET AL, 2008; GARRIDO ET AL, 2007; GARCIA ET AL,
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2008; CLOETE ET AL, 2008; DUFFY ET AL, 2005; GRECO ET AL, 2007; HERNÁNDEZ
ET AL, 2005; HOLZEMER ET AL, 2006)8-16. O fator de limitação deu-se pelo fato das
entrevistas em profundidade restringirem o número de indivíduos possíveis nesta
investigação. O acréscimo de indivíduos entrevistados, em diferentes culturas e locais,
poderiam trazer mais informações que nos permitissem generalizações.

Conclusão
Observamos neste estudo as repercussões das Representações Sociais da aids nas experiências
dos HSH HIV+. Diante da percepção elevada de violência física, emocional e social a que
declararam estar rotineiramente expostos, as ambivalências acarretadas pelo estigma e
discriminação configuram uma situação de enorme vulnerabilidade. Nos relatos dos HSH
HIV+ constatamos o elevado sofrimento psíquico, refletido na baixa qualidade de vida,
desesperança, autodepreciação e isolamento. Desta forma, esta investigação aponta para a
necessidade de um aprofundamento no conhecimento dos contextos social, afetivo e sexual
dos HSH HIV+, bem como a ampliação de referenciais fundamentados no respeito às
diferenças, aos direitos humanos, sexuais e de cidadania. São necessários constantes diálogos
interdisciplinares que possam (re)pensar novas ações direcionadas a capacitação do
enfrentamento de HSH vivendo com HIV.
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Resumo
Estudo qualitativo, exploratório-descritivo, realizado com o objetivo de analisar as
Representações Sociais da violência doméstica contra a mulher, entre profissionais de saúde
das Unidades Básicas da Saúde da Família(UBSF), do município do Rio Grande/RS. Foram
informantes, todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e agentes comunitários
de saúde, atuantes nas UBSF das zonas urbana e rural. Colheram-se os dados por meio de
evocações livres e entrevistas. Para as evocações utilizou-se a expressão indutora “violência
doméstica contra a mulher”. A entrevista, gravada e transcrita na íntegra, possibilitou colher
dados referentes à situação pessoal e sócio-profissional dos informantes, além da percepção
geral, profissional e pessoal acerca da violência doméstica contra a mulher. Para a análise, as
evocações foram submetidas ao software EVOC 2005, que adota como critérios a frequência
e a ordem de aparição dos termos evocados. Com tais dados se construiu o quadro de quatro
casas que permitiu discriminar os possíveis elementos do núcleo central, os elementos
periféricos e os de contraste. O material produzido nas entrevistas foi analisado por meio da
análise de contexto proposta por Bardin (2011). Participaram 201 profissionais, sendo 25
Enfermeiros, 39 Técnicos de Enfermagem, 22 Médicos e 115 ACS. Os sujeitos evocaram
1002 palavras, sendo 252 diferentes. O quadro de quatro casas evidenciou que o núcleo
central desta representação tem conotação negativa e se relaciona tanto à prática do ato
violento, quanto ao julgamento feito pelos emissores ao agressor. Na primeira periferia o
termo medo refere-se ao sentimento da vítima frente ao agressor, bem como dos profissionais,
que temem se envolver, ou envolver sua família com homens violentos. Esse sentimento,
2949

somado a condição de passividade, pode gerar revolta, baixa auto-estima e submissão, em
ambos. Os elementos de contraste dessa representação qualificam a atitude do agressor
identificando-a como abuso e abuso-de-poder, além dos sentimentos desencadeados nas
vítimas como a tristeza, humilhação, sofrimento e dor. O termo impunidade possivelmente
expressa a omissão jurídica, que desestimula o desencadeamento de atitudes concretas de
enfrentamento. Conclui-se que tanto as vítimas quanto os profissionais se mostram
amedrontados, temendo represálias a si ou as suas famílias. As vítimas por precisarem, afetiva
ou financeiramente, continuam convivendo com o agressor. Assim, a violência doméstica
contra a mulher constitui um problema complexo que precisa ser enfrentado por equipe
multiprofissional dotada de conhecimento técnico-científico e sensibilidade para detectá-la,
preveni-la e combatê-la, além de proporcionar a recuperação das vítimas e suas famílias.
Palavras-chave: violência contra a mulher, enfermagem, representações sociais; práticas
profissionais.

Introdução
A violência contra a mulher vem sendo apontada como um problema de saúde pública, tanto
pelo impacto que ocasiona na qualidade de vida das vítimas, famílias e sociedade quanto pela
frequência com que ocorre. Essa forma de violência se faz presente tanto em países
desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento.
Estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde revela que a violência perpetrada pelo
parceiro íntimo é a mais frequente, atingindo cerca de 30% das mulheres. (WHO, 2013). O
panorama mundial da violência demonstra que entre 2006 e 2010, El Salvador figurava em
primeiro lugar com 10,3 feminicídios e o Brasil em sétimo com 4,4 casos, em cada cem mil
mulheres. (WAISELFISZ 2011).
Com base nas notificações compulsórias realizadas de janeiro de 2000 a novembro de 2010,
um estudo revela que 43,5 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Em 68,8% a violência
ocorreu dentro de casa. Entre as vítimas com idade entre 20 a 49 anos, em 65% dos casos o
agressor foi o próprio parceiro íntimo. Espírito Santo é o Estado da Federação que apresenta
os índices mais elevados de feminicídios com 9,4 casos em cada cem mil mulheres, seguido
por Alagoas com 8,3. Nesse ranking, o estado do Rio Grande do Sul ocupa a 18ª posição, com
4,1 homicídios e São Paulo 26ª com 3,1 casos a cada cem mil mulheres (WAISELFISZ 2011).
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Somente a partir da década de oitenta, as mulheres começaram a se rebelar contra a
impunidade de crimes praticados sob alegação de legítima defesa da honra. (PASSINATO;
SANTOS, 2008). Esses crimes reforçavam a representação do homem como proprietário da
mulher e assim, com o direito de castigá-la. Medeiros (2011) aponta que o slogan “Quem
Ama não Mata” passou a figurar em passeatas, contribuindo para desencadear reflexões
acerca da representação social da violência doméstica, que de natural começou a ser percebida
como criminosa.
Em seus protestos, as mulheres reivindicavam por políticas públicas de segurança e justiça.
Esse movimento desencadeou a promulgação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria
da Penha, que representa um marco no processo histórico de reconhecimento da violência
contra a mulher como um problema social no Brasil. (BRASIL, 2006). Essa lei aumentou o
rigor das punições, possibilitou a criação do programa de reeducação e recuperação de
agressores, bem como os serviços de proteção às vítimas. (JESUS, 2010).
Os serviços de saúde, muitas vezes, constituem o primeiro local de auxílio às vítimas, sendo
importantes instâncias para detecção do problema. No entanto, na prática, muitas são as
crenças, mitos e representações que dificultam e até impedem o reconhecimento e a
abordagem da violência doméstica com as usuárias, pois muitas mulheres omitem a violência
sofrida, por medo ou vergonha. (PEREIRA; LIMA; MORAES, 2011). Alguns profissionais
rotulam os atos violentos como manifestações de ciúme, outros referem que algumas
mulheres gostam de apanhar. Há ainda os que banalizam referindo serem situações eventuais
ou que este não é um problema da área da saúde. Em outras situações é o medo de represálias
que inibe uma atuação profissional mais efetiva.
Para romper com esse silêncio, acredita-se que as equipes de Estratégia de Saúde da Família
possam ser eficientes aliadas. Tais equipes atuam tanto na UBSF, quanto em nível domiciliar
onde conhecem a intimidade dos lares, o que facilita o reconhecimento e a tomada de
providências nos casos de violência doméstica.

Objetivo da pesquisa
Analisar as representações sociais da violência doméstica contra a mulher (VDCM), entre
profissionais de saúde, atuantes nas UBSF, do município do Rio Grande/RS.
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Referencial teórico
Antes de escolher a Teoria das Representações Sociais (TRS), para fundamentar essa
pesquisa, procurou-se avaliar se a VDCM coloca-se como um objeto de representação para o
grupo de sujeitos estudados. Sabe-se que para gerar representações o objeto deve “ter
‘relevância cultural’ ou ‘espessura social’” e estar “implicado de forma consistente, em
alguma prática do grupo, aí incluída a da conversação e a da exposição aos meios de
comunicação” (Sá 1998, p. 45). Percebeu-se a pertinência dessa fundamentação, pois o objeto
proposto faz parte do cotidiano dos sujeitos, há inclusive uma legislação específica que
regulamenta as atividades profissionais frente à vitimização de mulheres. Além disso, a
VDCM é um tema que povoa a mídia, sendo discutida, problematizada e, muitas vezes,
vivenciada no cotidiano.
A TRS teve início em 1961, na França, com Serge Moscovici e ganhou força na década de 80,
quando inúmeras pesquisas foram desenvolvidas. Naquele período, o conceito de
representação social sofreu várias análises, críticas, leituras e reformulações por diversos
pesquisadores. Moscovici (2012) ressalta que embora a realidade das representações sociais
seja fácil de ser apreendida, o conceito não o é.
Em um de seus relatos Moscovici refere:
As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas
circulam, se cruzam e se cristalizam continuamente através da fala, do
gesto, do encontro, no universo cotidiano. A maioria das relações
sociais efetuadas, objetos produzidos e consumidos, comunicações
trocadas, estão impregnadas delas. Como sabemos, correspondem, por
um lado, à substância simbólica que entra na elaboração e, por outro
lado, à prática que produz tal substância, como a ciência ou os mitos
correspondem a uma prática científica ou mítica (MOSCOVICI, 2012,
p. 39).
Visando estabelecer uma distinção entre mito e representação social, o autor esclarece que
enquanto o primeiro é considerado uma forma arcaica de pensar e se situar no mundo, algo
inferior e primitivo, as representações sociais são normas em nossa sociedade, elas
correspondem a necessidades práticas, inclusive de adequar por meio de transformações, o
desenvolvimento das ciências à vida cotidiana. (MOSCOVICI, 2012).
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As representações sociais devem ser vistas como uma maneira
específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos. Elas
ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre
conceitos, que têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo e
introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma
forma significativa. (MOSCOVICI, 2005, p. 46).
A TRS originou três abordagens teóricas complementares, uma articulada à perspectiva
sociológica, liderada por Willen Doise, outra liderada por Denise Jodelet, que se fundamenta
nos processos de formação da representação social e finalmente a proposta por Jean-Claude
Abric que se fundamenta na dimensão estrutural das representações sociais. (SÁ, 2002).

Metodologia
Estudo exploratório-descritivo, qualitativo, fundamentado na TRS. Dos informantes previstos
foram excluídos apenas os afastados por motivos de saúde, férias e os que não aceitaram o
convite para participar do estudo. Colheram-se os dados entre julho e novembro de 2013, por
meio de evocações livres e entrevistas. As evocações possibilitam a apreensão, de forma
rápida, objetiva, descontraída e espontânea, de projeções mentais, “revelando conteúdos
implícitos ou latentes que podem ser mascarados nas produções discursivas”. (OLIVEIRA et
al, 2005, p. 575). A expressão indutora das cinco primeiras palavras lembradas foi “violência
doméstica contra a mulher”. Para as entrevistas em profundidade selecionou-se uma amostra
com profissionais de todas as categorias profissionais atuantes nas UBSF, buscando-se
apreender a percepção geral, profissional e pessoal acerca da VDCM.
As evocações foram submetidas ao software EVOC (2005). Utilizou-se a análise de conteúdo
proposta por Bardin (2011) para o tratamento das entrevistas, adotando-se a unidade de
contexto para a codificação. Assim, selecionaram-se frases que continham algumas palavras
que compõem o núcleo central (NC) ou os elementos periféricos do quadro de quatro casas.
Essas falas foram identificadas pela inicial da categoria profissional do informante. Projeto
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande, sob
parecer 03/2013.

Resultados e discussões
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Participaram 201 profissionais, atuantes nas UBSF do município do Rio Grande, sendo 25
Enfermeiros, 39 Técnicos de Enfermagem, 22 Médicos e 115 ACS. Evocaram 1002 palavras,
sendo 252 diferentes. Com a frequência mínima 12, frequência média 24 e ordem de aparição
3,0, construiu-se o quadro de quatro casas.

Estrutura da RS, acerca da violência doméstica contra a mulher, entre profissionais de
saúde das UBSF do município do Rio Grande/RS/ 2013.

O NC de uma representação social constitui o elemento mais estável e de consenso, nele
figuram as palavras evocadas com maior frequência e mais prontamente (SÁ, 2002). O NC
desta representação é formado por termos com conotação negativa e se relacionam tanto à
prática do ato violento, quanto ao julgamento feito pelos emissores ao agressor. Ao figurarem
no mesmo quadrante os termos agressão e agressão física, os profissionais podem estar se
referindo às outras modalidades de violência descritas na Lei Maria da Penha, ou seja, a
psicológica, patrimonial, sexual e moral. (BRASIL, 2006).
O termo evocado mais prontamente foi covardia que expressa um julgamento que os
profissionais fazem do agressor.
Pra mim o mais grave foi ele ter induzido ela a usar droga. Depois ele agrediu ela
fisicamente, verbalmente e deixou ela sozinha. Ele pegou o ônibus e foi embora sendo que os
dois não eram daqui. Ele foi embora e ela ficou sozinha e sem dinheiro, sem os pertences. Ele
era o companheiro. Já viviam juntos (TE).
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Antigamente era cultural, era diferente né? Ela até hoje dizia assim “Ah! Meu marido nunca
me bateu”. Realmente nunca bateu. Que eu tenha visto não! Mas, e o outro tipo de agressão?
É tanto quanto. Eu acho até pior! Imagina quebrar as coisas dela? Mas não era nela né?
(risos) Ela achava ótimo aquilo, achava que dava pra suportar!(M)

No quadrante superior direito, situa-se a primeira periferia da representação. Nela encontramse termos evocados com alta frequência, porém não tão prontamente. Neste estudo encontrase a percepção dos informantes em relação ao medo da vítima frente ao agressor, bem como
dos próprios profissionais, que temem se envolver, ou envolver sua família com clientes
violentos. Tal situação pode gerar, ainda, sentimentos de revolta, baixa auto-estima e
submissão em ambos. Contextualizando-se o termo medo, percebem-se essas duas
possibilidades de interpretação.
Essa paciente vinha sendo agredida pelo companheiro. Mas era muito difícil para ela
assumir isso! Dizer que ela era agredida, ela tinha muito medo. Faz quase um ano que ela
vinha sofrendo essas ameaças, ameaça verbal[...], ele xingava muito ela [...] depois começou
a bater, força física mesmo. (E).

É aquela coisa, tu fica com medo de te meter, de orientar porque a gente sabe que, acontece
uma vez, aí passa. O casal briga e no dia seguinte volta ao normal. Aí, numa conversa eles
dizem “ah, se eu fosse atrás do que me dizem, eu tinha feito isso, isso e isso...”. Quando tu vê,
está te incomodando porque tu te meteu. É errado, muita coisa a gente oculta, a gente escuta
e guarda, mas a gente também tem medo de se expor. (TE).

Essa condição de passividade frente a uma situação de violência pode desencadear revolta. Ao
contrário do medo que é um sentimento negativo e, muitas vezes imobilizador, a revolta
constitui um sentimento positivo, podendo ser precursora do enfrentamento, ou seja, uma
tomada de atitude que possibilite minimizar ou resolver o problema. Como negativos, por
levarem à inatividade e até mesmo à reprodução intergeracional da violência, qualificam-se os
termos submissão e baixa-auto-estima.
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No quadrante inferior esquerdo encontram-se as palavras com baixa frequência e prontamente
evocadas, que constituem os elementos de contraste. Esses podem tanto reforçar o NC ou a
primeira periferia, quanto expressar um pensamento diverso dentro do grupo ou ainda um
subgrupo com representação diferenciada que pode inclusive, por meio de resistência atuar
para mudar uma representação. Os elementos de contraste dessa representação qualificam as
ações do agressor identificando-as como abuso e abuso-de-poder, mantendo a conotação
negativa e adicionando elementos carregados de sentimentos e julgamentos. Por outro lado,
também se referem a sentimentos desencadeados nas vítimas como tristeza, humilhação,
sofrimento e dor, os quais estão em consonância com a primeira periferia. Cabe enfatizar que
o termo impunidade foi verbalizado 19 vezes expressando a denúncia de omissão do ponto de
vista jurídico. A crença na impunidade pode ser incentivadora da perpetuação da violência por
desestimular atitudes concretas de enfrentamento.

Considerações finais
A VDCM constitui um problema complexo que precisa ser enfrentado por equipe
multiprofissional dotada de conhecimento técnico-científico e sensibilidade para detectá-la,
preveni-la e combatê-la, além de proporcionar a recuperação das vítimas e suas famílias. Com
base nas RS dos profissionais das UBSF, percebeu-se a dificuldade para o enfrentamento
desse fenômeno. Tanto as vítimas quanto os profissionais se mostram amedrontados, esses
temendo represálias a si ou à família. As vítimas por precisarem, por motivos financeiros ou
afetivos, continuar convivendo com o agressor.
Com esse estudo espera-se sensibilizar e estimular profissionais a pesquisarem,
problematizarem e debaterem esse assunto, colaborando assim para o delineamento de
estratégias preventivas e para o encaminhamento dos agressores a programas de reeducação,
recuperação, ou ainda para puni-los quando a justiça assim o determinar.
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INTRODUÇÃO
Em meio às mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas que incidem no estilo de vida
das pessoas em todas as sociedades, a produção, o consumo e o comércio de drogas são
condutas em expansão. Dados nacionais e internacionais recentes, mostram o aumento do
consumo e do tráfico de drogas por mulheres e, apontam que o envolvimento destas com as
drogas não se limitam a essas ações.

OBJETIVO
Apreender as representações sociais de pessoas envolvidas com drogas acerca das mulheres
no fenômeno das drogas.

METODOLOGIA
Pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvida com 53 pessoas matriculadas num Centro de
Atenção Psicossocial de Salvador – BA. Os dados foram produzidos pela técnica projetiva de
evocação livre de palavras, durante o período de setembro a dezembro/2012. O Teste de
Associação Livre de Palavras foi composto de três estímulos indutores: “drogas”, “mulher
usuária de drogas”, “mulher traficante drogas”. Os termos evocados para cada estimulo foram
agrupados conforme o significado semântico, e posteriormente, organizados e processados
pelo software Tri-Deux-Mots, versão 2.2, permitindo a Análise Fatorial de Correspondência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados evidenciam as evocações estatisticamente significantes para cada estímulo
apresentado. Para o estímulo indutor “drogas” foram evocadas 218 palavras, sendo este
objetivado pelas expressões “destruição e morte”. As representações sobre as “drogas”
mostram-se fortemente relacionadas com experiências vividas pelos(as) participantes da
pesquisa e com as condições em que essas pessoas (sobre)vivem, como estar em situação de
rua, ter um baixo nível de escolaridade e situação empregatícia precária, além de estarem em
maior vulnerabilidade a diversos tipos de violência. Para os(as) participantes, “mulher
usuária de drogas” foi representada por 189 palavras, sendo estatisticamente significante os
termos: igual ao homem, abandono, triste, feio, fraca, ruim e prostituição. Ficou evidenciado
preconceito dos participantes do sexo masculino direcionado às mulheres usuárias, o que pode
ser explicado sobre o significado dicotômico que a mulher possui para o homem enquanto
objeto de desejo e objeto utilitário. A “mulher traficante de drogas” foi representada pelas
palavras sobrevivência, camuflagem, morte, destruição, prisão e errado. Estes termos
reproduzem fortemente influências do contexto socioeconômico e cultural no qual os/as
participantes estão inseridos(as), apontando para a necessidade de intervenções que
minimizem os fatores condicionantes para a situação em que se encontram e, também, a
vulnerabilidade social à qual estão expostos(as). Fica evidente que, embora os(as)
participantes estejam envolvidas com drogas, as representações sociais apreendidas sobre as
mulheres no fenômeno das drogas aparecem ancoradas em ideias e pensamentos que fazem
parte de uma sociedade fundamentada, predominantemente, em práticas e ações patriarcais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As representações apreendidas reproduzem preconceitos e estigmas relacionados ás mulheres
que podem interferir na busca destas a assistência e tratamento para as repercussões sociais e
de saúde advindas do consumo e tráfico de drogas. Evidenciam, portanto, a necessidade de
ações que contemplem demandas e especificidades femininas relacionadas ao envolvimento
com drogas.
Palavras-chave: Drogas; Mulher; Gênero; Representações Sociais; capsad.
INTRODUÇÃO: Em meio à grande expansão da produção, comércio e consumo das drogas
no mundo, é cada vez mais notório o protagonismo feminino perante este fenômeno. Tal
protagonismo se refere ao consumo de drogas pelas mulheres e/ou a sua participação no
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tráfico de drogas, e é assinalado em dados de pesquisas epidemiológicas realizadas em âmbito
nacional (CARLINI, 2007) e mundial (UNODC, 2011).
Devido à grande complexidade desse fenômeno, fica evidente que o envolvimento com as
drogas não pode ser abordado apenas por meio da lógica racional, desconsiderando as
influências sociais, culturais, econômicas e de gênero, às quais os sujeitos estão expostos ao
decorrer de suas vidas (OLIVEIRA, PAIVA, VALENTE, 2006).
A importância da realização dessa pesquisa é justificada pelas dimensões alcançadas pela
problemática do tráfico e consumo de drogas entre as mulheres e pelos diversos problemas
gerados por este fenômeno. Soma-se a isto, a baixa produção científica relacionada a
pesquisas que abordem o envolvimento feminino no fenômeno das drogas.
Considerando-se os diferentes contextos em que estas mulheres estão inseridas, entende-se
que para a determinação de ações específicas de saúde seja necessário um conhecimento
prévio das representações dessas mulheres, e das pessoas que com elas convivem, a respeito
do envolvimento com as drogas. Perante tais considerações foi definido como objetivo dessa
pesquisa: Apreender as representações sociais de pessoas atendidas em um CAPSad sobre a
mulher envolvida no fenômeno das drogas.
REFERENCIAL TEÓRICO: Na contemporaneidade é notório o crescimento e a
disseminação mundial do fenômeno das drogas, o que culmina em diversas consequências à
saúde física e psicológica das pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente com este
fenômeno. Tais especificidades caracterizam o fenômeno das drogas como um grande
problema social e de saúde pública (OLIVEIRA, PAIVA, VALENTE, 2006; OLIVEIRA,
NASCIMENTO, PAIVA, 2007; GONÇALVES, TAVARES, 2007).
Nesse sentido, o crescente número de mulheres envolvidas com as drogas merece atenção
especial dos diversos setores sociais e da saúde. Como consequência e confirmação do
protagonismo feminino no fenômeno das drogas, dados do Departamento Penitenciário
Nacional e do Ministério da Justiça, apontam crescimento de 40% no encarceramento
feminino no país entre os anos de 2004 e 2008, cuja principal causa é o tráfico de drogas
(BRASIL, 2010).
Contudo, o envolvimento feminino com as drogas é uma questão ainda pouco discutida
(BARCINSKI, 2009). A população feminina envolvida com as drogas possui diversas
particularidades e especificidades, enfrentando barreiras de ordem estrutural, social, sistêmica,
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cultural e pessoal na busca e/ou permanência no tratamento (OLIVEIRA, NASCIMENTO,
PAIVA, 2007).
No intuito de investigar as influências que determinam o envolvimento das mulheres com as
drogas, a Teoria das Representações Sociais (TRS) foi escolhida como fundamentação
teórica. Esta permite relacionar valores e práticas que orientam as condutas dos indivíduos e a
maneira como estes se relacionam com os outros (MOSCOVICI, 2001).
METODOLOGIA: Pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualitativa fundamentada
na TRS, cujos resultados foram organizados e apresentados em forma de Trabalho de
Conclusão de Curso7. O desenho metodológico envolveu pessoas atendidas no Centro de
Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPSad), localizado no
Centro Histórico de Salvador – BA.
A coleta de dados aconteceu no período de setembro a dezembro de 2012 e envolveu 53
pessoas, selecionadas dentro do próprio serviço, considerando-se os seguintes critérios de
inclusão: estar matriculado e em atendimento no CAPSad, ter idade acima de 18 anos e com
condições físicas e mentais aparentemente normais, possibilitando responder o instrumento de
investigação. Na tentativa de atender as demandas e contemplar as individualidades da
clientela, a unidade adota a classificação de usuário(a) e familiar. Essa classificação permite a
realização de atividades distintas com equipes multiprofissionais.
O projeto foi aprovado pelo comitê de ética, sob o número 91.975, sendo atendidas todas as
normas e diretrizes da pesquisa com seres humanos, estabelecidas pela Resolução em
vigência.
Das 53 pessoas entrevistadas, 43 (81,1%) estavam cadastradas na unidade como usuário(a)s
de drogas e 10 (18,9%) como familiares, apresentando variação de idade entre 18 e 65 anos. A
maioria do(a)s entrevistado(a)s eram do sexo masculino (60,4%), tinham o ensino
fundamental completo (66, 7%), se auto declararam negro(a)s (81,5%), eram moradore(a)s do
Centro Histórico de Salvador-Ba e/ou estavam em situação de rua nesta região. Todos(as)
os(as) participantes afirmaram ter feito uso de SPA em algum momento de suas vidas.
Para produção dos dados empíricos foi utilizada a Técnica de Evocação Livre de Palavras.
Como instrumento para coleta de dados utilizou-se o Teste de Associação Livre de Palavras
7

De autoria do Enfº Robson Santos Oliveira. Trabalho de Conclusão de Curso orientado pela Profª. Drª. Jeane
de Freitas Oliveira, vinculada a Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia.
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(TALP), o qual se baseia em solicitar à pessoa entrevistada para verbalizar todas as palavras
ou expressões que rememore, a partir de um ou mais termos indutores. Foram adotados três
estímulos indutores, diretamente relacionados ao tema investigado: Estímulo 1(E1) “drogas”,
estímulo 2(E2) “mulher usuária de drogas”, estímulo 3(E3) “mulher traficante drogas”.
As palavras e expressões evocadas para os estímulos contidos no TALP foram processadas
pelo software Tri-Deux-Mots, possibilitando a Análise Fatorial de Correspondência. O banco
de dados foi construído pelas variáveis fixas: sexo (mulheres e homens) e idade (pessoas com
idade entre 18 a 41 anos e pessoas com idade entre 42 a 65 anos).
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para os três estímulos oferecidos no TALP foram evocadas
600 palavras. Para o estímulo indutor “drogas” foram evocadas 218 palavras, sendo este
objetivado pelas expressões “destruição e morte”. Para o(a)s participantes, “mulher usuária
de drogas” foi representada por 189 palavras, sendo estatisticamente significante os termos:
igual ao homem, abandono, triste, feio, fraca, ruim e prostituição. A “mulher traficante de
drogas” foi representada por 193 palavras, sendo as mais evocadas sobrevivência,
camuflagem, morte, destruição, prisão e errado.
O resultado do processamento dos dados pelo software Tri-Deux-Mots evidencia as palavras
estatisticamente significantes para os estímulos apresentados, revelando oposição entre as
variáveis fixas: idade e sexo.
O Fator 1 é o eixo mais importante das representações por agrupar as evocações com maior
contribuição estatisticamente. Nele evidencia-se a oposição entre o que os homens e as
mulheres pensam a respeito da mulher usuária de drogas. No Fator 1+ os termos “igual ao
homem” e “abandono” revelam as representações das mulheres sobre o que significa ser
“mulher usuária de drogas”.
A expressão “igual ao homem” revela uma tendência à igualdade de gênero para todas as
ações, inclusive no consumo de SPAs. O termo “abandono” remete a situações vivenciadas
pelas participantes, reveladas nas suas características sociodemográficas e pela condição de
situação de rua de algumas delas, portanto afastada do contexto familiar, devido envolvimento
com as drogas.
No mesmo eixo (F1-), os homens entre 18-41 anos consideram que ser mulher usuária de
drogas é “ruim”, e que esta condição tem vinculação com a “prostituição”. Aqui fica
explícito o preconceito dos homens contra a mulher que consome drogas, o que pode ser
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explicado pelo significado dicotômico que a mulher possui para o homem enquanto objeto de
desejo e objeto utilitário. Sintomaticamente, esse grupo não evoca nenhuma resposta quanto
ao E1 “drogas”, que pode se tratar de uma estratégia de preservação de si mesmo como
homem livre de qualquer preconceito.
Ainda é possível identificar que o preconceito também existe entre as mulheres e pessoas de
idade mais madura, pois quando se referem ao E1 “drogas” e ao E3 “mulher traficante de
drogas”, aparecem as respostas “morte” associada a “destruição” e “camuflagem”. O termo
camuflagem representa a ideia de que o tráfico é uma conduta masculina, na qual a mulher
passa despercebida e denota a reprodução da condição de subordinação das mulheres aos
homens, as quais tendem a assumir papel periférico no narcotráfico (JACINTO, 2011).
De forma completamente oposta às mulheres, quanto ao E3, o homem considera que a mulher
trafica por “sobrevivência”. É possível inferir que a utilização da palavra “sobrevivência”
pelo(a)s participantes para representar a mulher usuária de drogas, relaciona-se com o
contexto socioeconômico desfavorável em que a maioria dessas pessoas se encontra, vivendo
em situação de rua, com baixo nível de escolaridade, renda “familiar” precária e
vulnerabilidade social. Para Moki (2005), a entrada da mulher no tráfico de drogas está
relacionada com o desemprego feminino, baixos salários e aumento das mulheres
responsáveis financeiramente por suas famílias.
Sem esquecer o quanto é perigoso o papel do(a) traficante, já que é representado pela “morte”
por se tratar de uma ação de alto risco, o homem não criminaliza nem discrimina a mulher
traficante. Isso pode explicar a aparente contradição na representação masculina: Por que os
homens discriminam mulher usuária e não revelam preconceitos com relação á mulher
traficante? Embora os dados não nos possibilitem uma análise apurada acerca deste
questionamento, pode-se inferir que esta diferença nas representações sociais seja
determinada pela relação de cumplicidade das mulheres no tráfico de drogas.
Essa relação encontra-se ancorada nos papeis de subordinação que as mulheres geralmente
exercem dentro do narcotráfico, servindo de proteção para o parceiro, sendo diversas vezes
usada para despistar atividades criminosas (BARCINSKI, 2009).
Com relação á variável idade fica evidenciado que não existe significação qualitativa quanto
às diferenças de representações. Por exemplo, a questão da morte está presente nos dois
grupos (jovens e maduros/idosos), que pode-se explicar pela problemática da droga ser muito
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mais forte e preponderante no imaginário coletivo, já que é uma preocupação dos jovens
usuário(a)s e familiares, e não uma preocupação presente apenas entre idosos.
Essas representações sobre as “drogas” podem estar fortemente relacionada com experiências
vividas pelos(as) participantes e com as condições em que essas pessoas (sobre)vivem.
Ademais, tais representações, podem ser influenciadas pelas construções socioculturais a
respeito das drogas na nossa sociedade e pela imagem divulgada pela mídia que, quase
sempre, associa as drogas, especialmente aquelas classificadas como ilícitas, a situações de
violência e morte, além de trazer as consequências para a saúde, decorrentes do uso de drogas,
como irreversíveis e devastadoras (SOUZA, OLIVEIRA, 2009).
Quanto ao Fator 2, eixo vertical F2+, se encontra com grande nitidez o preconceito das
mulheres com relação ao E2 “mulher usuária de drogas” nas representações de que é
“feio”, “triste”.
É notável que, para a maioria dos(as) participantes, o consumo de drogas pelas mulheres
ainda visto como algo “ruim”, “triste” e “feio”, sendo associado, também, a outros
comportamentos e práticas, como a “prostituição”, consideradas impróprias pela sociedade.
E quanto à mulher traficante há uma representação trágica e fatalista de “prisão” e “morte.
Ainda nesse Fator 2, lado oposto, negativo, onde encontram-se os homens, se repete o
preconceito contra a mulher usuária que é avaliada pelos homens como “fraca”, e quando se
referem a mulher traficante, ela está “errada” e se arrisca a “morte”. Pode-se inferir que as
evocações “prisão”, “destruição” e “morte” relacionam-se de forma direta com experiências
vividas pelos(as) próprios(as) participantes. Essas representações reproduzem situações de
violência, aprisionamento e morte vivenciada pelas mulheres que praticam tal conduta.
Pode-se perceber que, em relação a mulher traficante de drogas, as representações são
fortemente influenciadas pelo contexto socioeconômico e cultural em que o(a)s participantes
estão inseridos(as), apontando para a necessidade de intervenções que minimizem os fatores
condicionantes para a situação em que se encontram e, também, a vulnerabilidade social à
qual estão expostas(os).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: De modo geral, as representações sociais dos(as) participantes
da pesquisa sobre o consumo de drogas por mulheres e sobre a sua participação no
narcotráfico estão fortemente relacionada com experiências vividas por essas pessoas. As
condições em que essas pessoas (sobre)vivem, como estar em situação de rua, ter um baixo
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nível de escolaridade e uma situação empregatícia precária são determinantes para as suas
representações sociais sobre determinado objeto.
Apesar de todos(as) já terem feito uso de alguma SPA em algum momento de suas vidas e de
a maioria ainda fazer uso de uma ou mais SPA atualmente, as drogas são vistas por essas
pessoas como algo prejudicial, tendo como um dos seus desfechos a morte.
Percebe-se que as representações sociais sobre o envolvimento feminino com as drogas
aparecem ancoradas em ideias e pensamentos que fazem parte de uma sociedade moralista e
patriarcal, que consideram a mulher como inferior e submissa. Assim, ao exercerem
comportamentos ditos masculinos, em busca de igualdade de gênero, as mulheres são vistas e
classificadas como transgressoras de uma ordem moral e, julgadas e “condenadas” por não
cumprirem os papeis impostos social e culturalmente para as pessoas do sexo feminino.
Por fim, as representações apreendidas reproduzem preconceitos e estigmas relacionados ás
mulheres que podem interferir na busca destas a assistência e tratamento para as repercussões
sociais e de saúde advindas do consumo e tráfico de drogas. Evidenciam, portanto, a
necessidade de ações que contemplem demandas e especificidades femininas relacionadas ao
envolvimento com drogas.
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VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA: FORMAS DE
INTERACCION Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS MAESTRAS.

ORTIZ, Blanca - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá Colombia

Resumen
Este trabajo aborda parte de los resultados de la investigación: “Violencia escolar en Bogotá:
Una mirada desde la Familia, los profesores y los jóvenes”, realizada en cinco instituciones
oficiales de la ciudad de Bogotá- Colombia. Para el propósito de este Congreso, analizaremos
la violencia escolar desde la mirada de las maestras, es decir, nos proponemos develar las
representaciones que ellas elaboran respecto a las diferentes manifestaciones de violencia
escolar. La educación básica y media en Colombia en la actualidad es escenario de conflictos,
los diferentes actores asumen posiciones y construyen representaciones acerca de los factores
que dan lugar a la violencia escolar y la manera de afrontarla. Las mujeres como grupo
mayoritario en las instituciones parecen ser quienes más se involucran en los diferentes
escenarios, su presencia y los habitus incorporados por ellas en el clima institucional, marcan
características particulares en la manera de elaborar sus representaciones, asumir su
compromiso como educadoras y de hacerle frente a las diferentes manifestaciones de
violencia. Nuestro supuesto es que su condición de mujer, le asigna roles específicos en la
escuela, pero que además, su actuar y su compromiso frente a la educación tiene matices
diferentes frente a la postura de sus colegas maestros, situación que genera en ciertos casos
conflictos, define grados de satisfacción con su quehacer e involucra miradas particulares
respecto a las representaciones sociales desde el género. La investigación es de carácter
cualitativo, y se enmarca dentro de la teoría de las representaciones sociales. Analizar a las
maestras en su espacio, significa preguntarse por las representaciones sociales que elabora de
su trabajo, y por las relaciones que establece con los diferentes actores. Esta mirada puede
contribuir a una mejor comprensión de la violencia escolar.
Palabras claves: Maestras, violencia escolar, representaciones sociales, educación.

Introducción.
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La presencia de la violencia en la escuela en toda la región, se ha convertido en un fenómeno
cotidiano, cada día encuentra formas de manifestarse y de generar un clima institucional
inadecuado para los diferentes actores escolares; maestras y maestros, niños y niñas,
directivos, padres y madres. En Colombia la educación básica y media en particular se ha
convertido en escenario de conflictos, y desde allí, los actores escolares asumen posiciones y
construyen representaciones acerca de los factores que dan lugar a esa violencia y la manera
de afrontarla. Existe consenso en afirmar que la diversidad de culturas, lenguajes, actores
escolares, no encaja en las nuevas instituciones, pensadas para uniformizar e imponer estilos
de interacción que antes nadie ponía en cuestión.
Las maestras como grupo mayoritario en las instituciones parecen ser quienes más se
involucran en los diferentes escenarios; su presencia y los habitus incorporados por ellas en
el clima institucional, marcan características particulares en la manera de asumir su
compromiso como educadoras. Como agentes protagónicos tienen un papel activo en el
manejo y resolución de conflictos. Una de las formas de hacer visibles las representaciones es
a través de las prácticas que realizan en su cotidianidad las maestras; en ellas se expresan las
ideas, las representaciones que construyen y los modos de ver, frente a sus alumnos, frente a
sus colegas y frente a ellas mismas.
Entendemos la violencia en este trabajo, como una forma de maltrato, como una forma de
relación y de trato inapropiado que puede manifestarse de diferentes maneras: maltrato físico,
psicológico o

verbal. Para develar la mirada sobre la violencia nos centramos en las

representaciones que las maestras elaboran, a partir de las manifestaciones de violencia que
perciben, que fomentan, o de las que son víctima. Tales representaciones definen una manera
de ser y actuar en la resolución de conflictos que se viven en la institución educativa. De
acuerdo con esto, afirmamos que las prácticas dan cuenta de las representaciones sociales, por
lo cual, indagar sobre la cotidianidad del trabajo en la escuela, sobre la mirada de las maestras
respecto a la violencia, es reconocer las representaciones sociales que le dan sentido a las
diferentes formas de actuar, pero también reconocer su papel y su compromiso
Objetivo
Nos interesa develar en el espacio escolar, las representaciones que construye la maestra
respecto a la violencia a partir de las interacciones que se llevan a cabo en el espacio escolar
con sus alumnos, las relaciones que construye, la manera como se aproxima y expresa su
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acuerdo o desacuerdo con determinadas maneras de actuar, de manera particular con la
manifestaciones de violencia.

Referente teórico
La presente investigación se sustenta, en los aportes teóricos de la teoría sobre
representaciones sociales desde el enfoque sicosocial con sus principales exponentes:
Moscovici, Jodelet y Abric. Nos referimos a las representaciones como a una particular
manera de pensar e interpretar la realidad cotidiana de los individuos y grupos, que permite
fijar una posición en relación con situaciones, objetos y comunicaciones que les compete.
(Jodelet, J, 1984: 473).
La teoría de las representaciones sociales se ocupa de un tipo específico de conocimiento con
el propósito de entender cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana. Este conocimiento
incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos producidos en las relaciones del grupo
social al que pertenece el sujeto (Wagner y Elejabarrieta, 1994, pp. 824-825). Lo anterior
permite entender el carácter social y cognitivo de las representaciones sociales. (Moscovici,
1979, p. 29; Jodelet, 1986, p. 473; Abric, 1994, p.8).
Por ello, las representaciones sociales son a la vez, “producto y proceso de una actividad
mental por la que un individuo o un grupo reconstituye la realidad que enfrenta y le atribuye
una significación específica” (Abric, 1994, p. 13). Son una manera de interpretar y de pensar
la realidad cotidiana, una forma de conocimiento social en la que se realiza una actividad
mental a nivel individual y grupal para fijar posiciones respecto a situaciones,
acontecimientos u objetos (Jodelet, 1986, p. 473).
Por otra parte las representaciones sociales se constituyen en guía para la acción, orientan las
acciones y relaciones sociales y al mismo tiempo, posibilitan determinar anticipaciones y
expectativas acerca de ellas. Las representaciones sociales hacen que el mundo sea lo que
pensamos que es o que debe ser. Nos muestran que a cada instante, una cosa ausente se agrega
y una cosa presente, se modifica. Por tanto, las representaciones sociales son un conocimiento
de lo práctico orientado a establecer comunicación, comprensión y dominio del entorno
social, material e ideal; “… instrumento para comprender al otro, para saber cómo
conducirnos ante él e, incluso, para asignarle un lugar en la sociedad” (Jodelet, 1986, p. 472).
En este sentido es un concepto complejo y se construye desde múltiples perspectivas.
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Metodología
La metodología se enfocó en la comprensión del sentido dado por las maestras como actoras
sociales a las condiciones particulares de su trabajo y a las interacciones con estudiantes y
colegas. La investigación de tipo cualitativo, combinó diferentes miradas: por una parte la
mirada hermenéutica, para interrogar, comprender e interpretar el sentido dado por las
maestras y maestros a las situaciones de violencia, desde la micro-sociología,

con la

aplicación de escenarios y etapas, (García, B 2012); por la otra, las representaciones sociales
que tienen como característica propia interpretar y comprender para develar los motivos del
actuar humano, en este sentido, se intentó la comprensión de sentidos expresados a través de
las metáforas y las analogías enunciadas en las diversas expresiones de los sujetos
participantes en la investigación. Se escogieron seis instituciones de Bogotá, en cada
institución se trabajó con un número variable de maestras y maestros voluntarios para discutir
sobre la problemática de la violencia, mediante la estrategia de grupos focales y entrevistas.

Resultados
Del total de maestros entrevistados en el proceso investigativo, en cinco localidades de
Bogotá, D.C, el 80% eran mujeres, un buen número casadas y con hijos. Los grupos focales y
las entrevistas nos permitieron establecer algunas categorías referidas a este aspecto en
particular:
Liderazgo y compromiso de la maestra:
Papel frente a la violencia: las relaciones con los otros
El manejo del conflicto
Las relaciones socio afectivas
La exclusión

Discusión
Papel frente a la violencia: las relaciones con los otros. Para entender este aspecto es
necesario hablar de interacción, es decir, “concebir que en el interior de cada quien hay un
tipo de personajes internos que influyen unos sobre otros e interactúan, en una suerte de
diálogo interior. En el extremo opuesto, en el espacio exterior a los individuos, se puede
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concebir que ciertos grupos interactúen en un nivel superior al del individuo,.. Sería más
adecuado que el término interacción pueda asignarse a la acción mutua que ejerce un sujeto
sobre el otro, y viceversa, significa influir y a su vez sufrir la influencia de los otros.
(Guillotte, Alain, 2003: 45).
En este sentido se dan diferentes casos; en el primero, el papel de las maestras se sitúa con
muy pocas excepciones en el plano de la buena disposición a la escucha, el diálogo, la
reflexión, como mecanismo para resolver los problemas no solo del aula, sino de la institución
en general. Sin embargo, las condiciones que viven en la escuela las enfrenta a falta de
tiempo, a la carencia de los instrumentos necesarios para enfrentar las situaciones de maltrato,
y asumen su rol de manera secundaria.
En algunos casos estas carencias las coloca con los alumnos o con sus colegas en el plano de
la indiferencia, la exclusión o el maltrato verbal y son manifestaciones que los estudiantes
interiorizan y lo toman como modelo para reproducirlo en sus relaciones con los otros. Aquí
vemos con claridad, como la interacción produce una acción mutua entre la maestra y el otro,
que por las carencias de formación para enfrentar situaciones y ausencia de apoyo formativo
termina reforzando posturas negativas.
En este aspecto es notoria la precariedad de la formación que reciben las maestras en su
proceso de formación pedagógica para enfrentar, las situaciones de conflicto en la escuela.
Por esto es común que dejen la responsabilidad en manos de las orientadoras escolares
generalmente una o dos por institución, que también son en su mayoría mujeres, pero que
tienen un contacto escaso con los alumnos y están destinadas a realizar multiplicidad de tareas
muchas veces lejanas de las de orientación.
En el segundo caso, la maestra le da gran importancia a los procesos educativos y a la
posibilidad que estos generan, para transformar las situaciones; en general es dinámica,
realiza actividades, estudia, interroga, realiza intentos en el aula para mejorar el manejo de los
conflictos, intenta interactuar con los demás actores para encontrar soluciones, utiliza el
acercamiento a la familia, la reflexión permanente pero al no recibir apoyo decidido de sus
directivos, su actuar se reduce a posiciones y alertas que pocas veces se hacen realidad. La
organización escolar, el activismo y las relaciones disfuncionales entre los grupos de maestros
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en algunas de estas instituciones contribuyen a que buenos proyectos se pierdan y una buenas
maestra se desanime en su intento y se genere frustración.
La manera como la maestra como actor social enfrenta los conflictos marca la diferencia. En
unos casos los conflictos se ventilan y se buscan estrategias basadas en acuerdos, y en este
sentido los conflictos se convierten en posibilidades de construcción de ciudadanía, en
crecimiento para todos. En otros casos, la palabra no se otorga, y cada actor conserva
posiciones antagónicas sin que se dé la posibilidad del diálogo y de llegar a acuerdos, lo que
conduce a la generación de conductas violentas de difícil solución.
En este sentido, fue fácil observar en el proceso investigativo que el deseo de establecer
vínculos adecuados de parte de las algunas maestras con sus alumnos, generó actitudes
favorables en el ambiente escolar, en otros casos, la maestra desmotivada con la enseñanza y
con escaso compromiso se enfrentó a los conflictos de manera negativa. Así, el manejo
inadecuado de los conflictos en la escuela involucra directamente a la maestra, por ser ésta,
quien tiene la autoridad para reconocerlos y gestionar su solución; la manera como los
resuelva denotará la actitud de ella, para enfrentar las situaciones y la calidad de los
intercambios afectivos, cognoscitivos, y referenciales que establece con sus estudiantes y con
sus colegas.
El tipo de relaciones que establecen maestras y alumnos son fundamentales para el desarrollo
armónico del trabajo. En general las maestras se quejan de la actitud de los niños y la falta de
respeto hacia ellas. La representación que prevalece es aquella, donde la maestra es fuerte,
tiene poder sobre las mentes y los cuerpos de los niños y ante la dificultad de hacerlo realidad,
en no pocas ocasiones es autoritaria y se le observa sin herramientas para enfrentar los
comportamientos disruptivos de los niños.
En este sentido podemos afirmar que las dimensiones socio-afectivas son de gran
importancia, ya que mueven un alto porcentaje de los intercambios entre maestros y alumnos.
Estos intercambios de por sí definen la relación educativa que se establece en el ámbito
escolar. Cuando la maestra es indiferente a las situaciones que vive la niña, o el niño, o niega
las dificultades de comunicación con ellos, se genera una pérdida en el alcance afectivo de
maestro-alumno.
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J, Torres afirma al respecto, que durante mucho tiempo en el mundo de la educación solo se
prestaba atención explícita a las dimensiones intelectuales, olvidando que los sentimientos
afectos y expectativas positivas son uno de los motores más importantes para movilizar e
implicar a las personas. (Torres, J, 2006: 85)
La exclusión se ha convertido en un problema delicado por el desplazamiento que ha sufrido
la población colombiana como resultado del conflicto armado, como consecuencia, se da en
la escuela la llegada de niños con culturas diferentes a la cultura urbana de Bogotá y a la
cultura del maestro, y se convierten en fácil presa de la discriminación y de la exclusión. La
escuela aparece entonces como caja de resonancia de conflictos, externos al ámbito escolar y
como lugar de exclusión.
En estos espacios

de relaciones, pareciera que se genera violencia por la carencia de

oportunidades: “Los muchachos no tienen nada que hacer, no se le brindan oportunidades y
están todo el tiempo solos”. (Maestro 10, marzo 2009). Cuando llegan al colegio tienen la
carga de sus limitaciones, sus carencias y su soledad, y son fácil presa de la droga, de
episodios de violencia. Otros, producto del desplazamiento, están marginados, no cuentan con
redes sociales de apoyo y quedan a la merced de las circunstancias, que en general son
adversas. En estas condiciones resultan ser fácil presa de la indiferencia, el rechazo, y no
pocas veces de la exclusión. La maestra en este sentido, tiene un papel fundamental para
crear un clima de convivencia y respeto hacia la diferencia. Pero, frente a esta problemática se
presentan dificultades, por el desconocimiento que tienen muchas de ellas respecto a los
diferentes rasgos culturales de la población colombiana.
El acoso sexual, otro tipo de violencia que tiene consecuencias funestas para el interés y
motivación por el trabajo escolar, en general es detectado por las maestras, en circunstancias
que las llevan a consultar a la familia, intervenir en espacios de discusión si ésta se genera en
la escuela, dado que se manifiesta con bajo rendimiento académico, abandono escolar y como
resultado a mediano plazo en la dificultad para la construcción de valores primordiales como
la tolerancia y el respeto. Sin embargo en ambos casos, se evidencia falta de información y
formación para intervenir de manera adecuada en soluciones acertadas.

Consideraciones finales
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La teoría de las representaciones sociales permite comprender las formas de interacción y las
problemáticas que enfrenta el maestro. La participación de la mujer en la educación básica y
media, da cuenta de su compromiso y liderazgo. Sin embargo no cuenta con las herramientas
necesarias para enfrentar la violencia en la escuela. Las Facultades de Educación tienen un
inmenso reto frente a la formación de las nuevas maestras en el campo de la formación en
valores y para aquellos que están en ejercicio se requieren propuestas alternativas y creativas.
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Resumo
O artigo tem como categorias de análise a garantia de direitos e as violências nas escolas. Para
compreender a relação intrínseca entre exclusão, violação de direitos e violências nas escolas,
buscamos as representações sociais de professores e estudantes para subsidiar a análise desse
intrincado emaranhado de questões. A análise se fundamenta nos estudos de Moscovici (1978,
1995, 2003), Sá (1996), Guareschi e Jovchelovitch (1995), e nos seguintes documentos
oficiais: Constituição Brasileira (1988), Estatuto da Criança e Adolescente – ECA (1990);
Plano Nacional de Educação em direitos humanos (2007) e Resolução 01/2012 – Estabelece
as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Os dados sobre
representações de 489 alunos e 51 professores foram coletados via entrevista estruturada,
realizada em 14 escolas públicas de sete municípios do estado do Paraná. As representações
de professores e alunos sobre direitos e violências expressam a falta da garantia de direitos
fundamentais no espaço escolar. O acesso à escola se constitui no primeiro passo para
garantia de um direito fundamental: a educação. Mas não se trata de garantir o direito a
qualquer educação e sim, de garantir o direito a uma educação de qualidade social. Nesse
sentido, a garantia de direitos de crianças e adolescentes na instituição escolar se evidencia
por meio da liberdade de expressão e no diálogo intercultural vivenciados no cotidiano da
escola. O desenvolvimento de uma educação básica como espaço de garantia e vivência de
direitos, ou seja, capaz de efetivar a inclusão da diversidade, supõe currículos
interculturalmente orientados, que dialoguem com a diversidade e corroborem com a
superação dos preconceitos e das desigualdades que deságuam nas diversas faces das
violências nas escolas.
Palavras-chave: Direitos Humanos. Violências nas escolas. Exclusão Social. Representações
sociais.
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Introdução
As diversas faces da educação na contemporaneidade revelam, ao mesmo tempo, uma
espantosa potencialidade de inclusão, convivendo lado a lado com perversos mecanismos de
exclusão. Podemos constatar, apoiados em Silva (2007, p.85), que “[...]tornou-se lugar
comum destacar a diversidade das formas culturais do mundo contemporâneo. É um fato
paradoxal, entretanto, que essa suposta diversidade conviva com fenômenos igualmente
surpreendentes de homogeneização cultural”.
Esse paradoxo se materializa nas relações entre políticas e práticas curriculares: enquanto as
primeiras afirmam e valorizam a diversidade, as segundas se caracterizam ainda fortemente
como espaços de padronização e homegeneização da diferença. Assim, a educação escolar se
enreda num contínuo jogo de forças entre a garantia de direitos à diferença e a violação deste
entre outros direitos.
Nesse contexto, considerando a relação intrínseca entre exclusão, violação de direitos e
violências nas escolas, buscamos as representações sociais de professores e estudantes para
subsidiar a análise desse intrincado emaranhado de questões.
As influências locais-globais na complexa constituição dos sujeitos e contextos
contemporâneos referendam a teoria das representações sociais como aporte privilegiado para
essa reflexão. Nos pautamos na explicação de Guareschi e Jovchelovitch (1995, p. 19) de que
a Teoria das Representações Sociais se apresenta “contra uma epistemologia do sujeito ‘puro’
ou uma epistemologia do objeto ‘puro’". Pois, a "Teoria das Representações Sociais centra
seu olhar sobre a relação entre os dois”. Nas palavras dos autores, “ao fazer isso ela recupera
um sujeito que, através de sua atividade e relação com o objeto-mundo, constrói tanto o
mundo como a si próprio”.
Da perspectiva da Teoria das Representações Sociais, não existe o dualismo do mundo
individual e do mundo social. A esse respeito, Moscovici (1995, p. 11-12) explica que, na
perspectiva da Teoria das Representações Sociais, as relações sociais, interações, etc. são
incorporadas pelos sujeitos, em/pelas suas experiências individuais. Em outras palavras, as
experiências sociais estruturam as experiências individuais - e consequentemente são
estruturadas por elas.
As representações analisadas são extraídas dos dados empíricos advindos da pesquisa
Educação básica de qualidade social para todos: políticas e práticas no contexto das
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escolas públicas, cujo levantamento de dados foi realizado no período de 2010 a 2012. O
estudo teve como objetivo o diagnóstico sobre questões relativas aos direitos humanos e às
violências nas escolas e suas implicações na qualidade social da educação.
A investigação abrangeu 14 escolas públicas de sete cidades do estado do Paraná (Araucária,
Almirante Tamandaré, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais),
sendo sete escolas das respectivas redes municipais de ensino e sete escolas da rede estadual
de ensino. Na coleta de dados, foram ouvidos, mediante entrevistas estruturadas, 489
estudantes e 51 professores da educação básica.
As escolas estão localizadas em bairros populosos, pobres, caracterizados por uma grande
vulnerabilidade social, com precária infraestrutura e localizados na periferia das cidades.
A utilização da Teoria das Representações Sociais como aporte teórico para a reflexão em
relação aos dados empíricos sobre direitos e violências considera, portanto, considera o
contexto no qual os sujeitos da pesquisa estão inseridos, como um dos elementos
determinantes das representações desses sujeitos à respeito dos objetos sobre os quais foram
questionados.

Direitos e violências nas representações de Professores e estudantes
As influências do contexto global no contexto local, sobretudo por meio dos processos de
globalização, têm como consequência, por um lado, o aumento das desigualdades, e por outro,
paradoxalmente, novas possibilidades de visibilidade, reconhecimento e de reivindicações de
grupos antes silenciados.
Nesse contexto, insere-se a temática dos Direitos Humanos, e da garantia desses na
atualidade. No entanto, a garantia de direitos só é possível se tais direitos forem conhecidos e
vivenciados no cotidiano escolar. A garantia do direito à educação, entendido como direito
por meio do qual os demais direitos poderão ser garantidos (BRASIL, 2010), representa a
valorização da escola como um espaço de sujeitos de direitos.
Os principais documentos oficiais recentes que norteiam a temática dos Direitos Humanos
para/na educação são o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2006), e
a Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos. Na resolução, encontra-se a afirmação de que a Educação
em Direitos Humanos “refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos
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Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida
cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas”
(BRASIL, 2012).
Nas entrevistas estruturadas foram apresentadas duas questões nas quais os sujeitos puderam
enunciar suas representações sobre os direitos humanos, a primeira aberta e a segunda
fechada.
A primeira questão teve o seguinte enunciado: O que você considera direito fundamental da
pessoa? Nessa questão, os participantes puderam citar livremente os direitos que
considerassem fundamentais. Os direitos citados foram agrupados, e, em comparação à
questão fechada, não foram divergentes. De modo geral, os direitos mais citados por
professores e alunos são aqueles considerados fundamentais pela legislação.
Nas respostas dos professores, os direitos à educação e a saúde foram os mais citados
(18,3%), seguidos pelo direito ao respeito, citado por 16,4%. No total, foram citados 23
diferentes termos considerados como direitos pelos professores. Entre os doze direitos
presentes na legislação foram citados ainda a liberdade (8,2%); vida (8,2%); alimentação
(6,6%); lazer (1,6%); Convivência familiar e comunitária (1,6%). As demais evocações sobre
direitos fundamentais enunciadas pelos professores foram a Liberdade de expressão (8,2%),
aprender; segurança; senso crítico; moradia; ser feliz (citados por 3,3%, cada evocação) e
boas condições de trabalho; responsabilidade; trabalho; justiça; serviços públicos; livre
arbítrio; igualdade; participação; acesso (citados por 1,6% cada evocação). Não foram citados
pelos professores nesse primeiro momento, os seguintes direitos: dignidade, esporte,
profissionalização e cultura.
Nas respostas dos alunos à questão aberta sobre direitos, a variedade de evocações enunciadas
foi maior, até pelo número maior de participantes. Os direitos mais citados foram: Educação,
estudar, escola (31,4%), seguidos pelo respeito (29,1%) e moradia (7,2%). Entre os doze
direitos presentes na legislação, não foram citados textualmente pelos alunos os direitos à
profissionalização e a cultura. No entanto, pode-se inferir que outras enunciações dos alunos
fazem referência a esses direitos, tais como: emprego, trabalho (4,4%); internet, computador
(1,3%); livros, leitura (1,0%). “Não sei” foi a resposta de 12,6% dos alunos. Não responderam
2,0%.
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No total, foram enunciados 43 diferentes evocações consideradas como direitos pelos alunos.
Dez desses são os direitos que constam na legislação. Das outras 33 evocações consideradas
direitos fundamentais pelos alunos, destacam-se os seguintes: Amizade, carinho, bondade,
amor, felicidade, paz, atenção, simpatia ser bem tratada, ser grande, ter professora legal, poder
fazer o que gosta, inteligência, não ter brigas, ajuda aos necessitados, cuidar de sua vida
(citados 42 vezes). Tais indicações estão profundamente relacionados a necessidade de
qualificação da convivência familiar e comunitária percebida pelos participantes.
A questão fechada teve como enunciado: Todos os itens relacionados são direitos
fundamentais apresentados no ECA e na Constituição Federal. Qual você considera o mais
importante? O direito fundamental assinalado como o mais importante por estudantes (28,6%)
e professores (13) é o respeito. Na sequência estudantes destacam nas suas representações:
saúde (21,3%), convivência familiar e comunitária (13,7%), vida (13,3%), educação
(12,1%) e liberdade (7,0%) entre outros com menores índices. Os professores, por sua vez
apresentaram como suas principais representações: vida (23,5%), liberdade (11,8%),
dignidade (9,8%), convivência familiar e comunitária (9,8%), saúde (7,8%), entre outros
com menores índices.
A partir das respostas de professores e alunos é possível inferir que os direitos fundamentais
que constam na legislação, se fossem garantidos, atenderiam, de modo geral, as expectativas
de direitos dos participantes da pesquisa. No entanto, a não garantia de direitos – como a
saúde, alimentação, etc. - e a não vivência de direitos – como o respeito, a liberdade, a
dignidade – podem estar intimamente relacionados às violências.
Na sequência, passamos a apresentar as representações sobre as violências violência. Na
pesquisa empírica, as representações sociais dos participantes foram expressas a partir da
seguinte questão aberta: O que você entende por violência? Entre os professores, as
representações mais enunciadas foram as relacionadas com as formas de agressão, sendo a
mais citada a agressão física (31,1%), a agressão verbal (24,5%) e a agressão emocional e/ou
moral (16,4%).
A violência como uma violação de direitos foi citada 13,2%. As respostas dos professores que
melhor ilustram essa categoria são as seguintes: "Violência é quando o meu direito não é
respeitado." (Prof. 05); "Tudo que afeta o direito de outra pessoa, agressão ao direito." (Prof.
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06); "Violência é quando o meu direito é interrompido por alguma coisa." (Prof. 24);
"Violência é quando o direito não é garantido." (Prof. 25).
Os professores que mencionam formas de exclusão em suas respostas (11,5%), indicando a
violência como algo contrário à ideia de humanidade foram os seguintes: "Toda forma de
humilhação é tudo o que tira as possibilidades do ser humano" (Prof. 11); "Desrespeito com a
essência do ser humano." (Prof. 27). "Degradação do ser humano." (Prof. 43). A violência
também foi relacionada simplesmente à falta de respeito ou ao desrespeito, nas seguintes
respostas: "Falta de respeito com o próximo." (Prof. 2); "Desrespeito" (Profs. 37 e 38);
"Qualquer ato que desrespeita o próximo." (Prof. 41) . Não responderam a essa questão, 3,2%
dos professores.
Em suas representações em relação às violências, os 489 alunos mencionaram 651 evocações
diferentes. Entre os alunos, a violência é relacionada às agressões quase que de forma
unanime. Os termos mais citados foram agressões físicas (49,7%), agressões verbais (17,2%),
matar/morrer (11,1%) agressões psicológicas/morais (10,7%).
A violência como uma violação de direitos foi citada apenas indiretamente. O termo
“humano” ou “ser humano” não foi citado nenhuma vez pelos alunos. A palavra “direito”, foi
citada apenas uma vez, e de forma pontual: “Uma pessoa lhe retirar o direito de estar em
algum lugar” (Aluno 17)
A violência como desrespeito/falta de respeito foi citada por 3,8%. As palavras discriminação
e preconceito, consideradas violência pelos alunos, foram citadas 1,2%.
Violência entendida pelos alunos como “não ter dignidade” foi citada por 0,3%. As respostas
dos alunos ilustram essas categorias: "Pessoa que não se respeita e não respeita os outros."
(Aluno 120); "Não ter uma vida estruturada, não ter dignidade e respeito (Aluno 197);
"Ameaças, falta de respeito e dignidade." (Aluno 199); "Ser discriminada, não ser respeitada."
(Aluno 347). 3,7% não responderam, e responderam não sei, 2,5%.
Pode-se inferir que a representação social da maioria dos participantes da pesquisa professores e alunos - em relação à violência é objetivada na ideia/imagem de agressão.
Segundo Sá (1996, p. 47), amparado em Jodelet (1984), “a objetivação consiste em uma
operação imaginante e estruturante, pela qual se dá uma forma – ou figura – especifica ao
conhecimento acerca do objeto, tornando concreto, quase tangível, o conceito abstrato, como
que materializando a palavra”. Nas palavras de Moscovici (1978, p. 111), “objetivar é
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reabsorver um excesso de significações materializando-as (e adotando assim certa distância a
seu respeito). É também transplantar para o nível de observação o que era apenas inferência
ou símbolo”.
A ancoragem das representações da maior parte dos professores e alunos em relação às
violências é de difícil caracterização, considerando que as respostas foram pouco elaboradas
(compostas de uma ou duas palavras, como, por exemplo, agressão física), e não trazem
elementos suficientes para essa análise. Segundo Moscovici (2003, p. 62) "Ancorar é
classificar, e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas são estranhas, não
existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras." Nas palavras de Jodelet (1984), a ancoragem é a
“integração cognitiva do objeto representado a um sistema de pensamento social pré-existente
e nas transformações implicadas em tal processo” (apud SÁ, 1996, p. 46), ou, em outras
palavras, ancoragem é a “incorporação de novos elementos de saber em uma rede de
categorias mais familiares” (SÁ, 1996, p. 46)

Considerações finais
A partir das respostas de professores e alunos sobre os direitos fundamentais e as violências,
sobretudo das respostas que relacionam essas à alguma forma de violação de direitos e
desumanização, é possível elaborar e inferir algumas considerações:


As representações em relação às violências que relacionam estas a violação de

direitos podem estar ancoradas no conhecimento prévio sobre o ideário dos Direitos
Humanos (como por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos), ou
mesmo sobre os documentos legais (Constituição Federal, ECA, etc.). Essa inferência
é reforçada ao observar-se que os termos “direito” e “humano” só aparecem nas
representações dos professores, e não na dos alunos.


A expectativa de direito mais citada, o respeito, associado às respostas

relacionadas às violências como a violação de algum direito e/ou ao desrespeito e à
desumanização, permitem inferir que as relações entre os sujeitos, em seus contextos,
não tem como princípio o respeito mútuo.
Dois questionamentos surgem dessa última premissa: o primeiro é de que modo o respeito
pode ser exercitado na convivência cotidiana nos contextos escolares? E, o segundo em
relação à representação sobre respeito de professores e alunos. O que é “respeito” para os
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professores e alunos? O que ambos esperam ao enunciar essa expectativa de direito? São as
mesmas expectativas?
A compreensão da educação como direito e da escola como espaço/campo de direitos
representa um grande avanço. No entanto, é importante considerar que fora da escola nem
todos os direitos fundamentais são garantidos. Assim, não é possível idealizar uma escola
espaço/tempo de direitos sem considerar que os sujeitos que a ela tem acesso nem sempre são
sujeitos que tem seus direitos garantidos.
O desenvolvimento de uma educação básica como espaço de garantia e vivência de direitos,
ou seja, capaz de efetivar a inclusão da diversidade supõe currículos interculturalmente
orientados, que dialoguem com a diversidade e corroborem com a superação dos preconceitos
e das desigualdades que deságuam nas diversas faces das violências nas escolas.
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A PSICOLOGIA NO MUNDO DA VIDA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE
OS(AS) USUÁRIOS(AS) DO CRAS

PEREIRA, Vinicius Tonollier - UFRGS

Resumo
Esta pesquisa investiga quais são e como se revelam as representações sociais de profissionais
da psicologia que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) sobre
os(as) usuários(as) desse serviço que compõe o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Com o estudo, buscou-se tanto compreender profundamente as concepções construídas e
compartilhadas sobre os(as) usuários(as), quanto problematizar modos diversos de se fazer
psicologia a partir dessas representações. Teoricamente, discute-se sobre a assistência social e
seu papel paradoxal; a inserção da psicologia nesse contexto; e as representações sociais,
especialmente enquanto fenômeno empírico. Como método, utilizaram-se entrevistas abertas,
com um tópico-guia de referência. No total, foram entrevistadas 21 psicólogas, em 20
diferentes CRAS de 14 municípios da região metropolitana e central do Rio Grande do Sul.
As participantes foram reunidas por conveniência. O material transcrito foi submetido à
análise de discurso. Os resultados foram divididos em duas partes. A primeira aponta para
elementos mais contextuais, e não apenas unicamente a sentidos construídos diretamente
sobre os(as) usuários(as). Três capítulos a compõem. O primeiro se refere à representação
social da vulnerabilidade, que caracteriza fortemente os(as) usuários(as) na visão das
entrevistadas, especialmente quanto à situação de pobreza e às outras violações de direitos
associadas a isso. O segundo capítulo diz respeito à representação social do público e dos
principais motivos de acesso ao CRAS, evidenciando que são principalmente mulheres, em
busca de benefícios, os casos mais comuns que chegam aos serviços. O terceiro é organizado
em torno de sentidos que remetem a dificuldades dos serviços, dos(as) profissionais e das
próprias limitações da política de assistência social. Já a segunda parte dos resultados,
organizada em dois capítulos, enfatiza significados nucleares para o entendimento de quem
são os(as) usuários(as) na perspectiva das participantes do estudo, o que acaba sendo
determinante na práxis psicológica, ao conduzir para diferentes possibilidades de atuação.
Assim, no quarto capítulo se desvela a existência de uma representação social individualista,
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composta de elementos ideológicos capazes de produzir a individualização e a culpabilização
dos(as) usuários(as) por sua condição social. Nessa lógica, acabam vistos como
desajustados(as) e inadequados(as) e, logo, responsabilizados(as) por problemas que estão, na
sua origem, engendrados em dinâmicas sócio-históricas complexas. Porém, por outro lado, no
último capítulo, evidencia-se a existência de uma representação social oposta à anterior, que
adota uma perspectiva relacional e de potência de vida, incluindo a perspectiva do outro e a
possibilidade de que profissionais da psicologia e usuários(as) possam, juntos, colocar
mudanças em movimento.
Palavras-chave: CRAS/SUAS; psicologia; representações sociais.

Introdução
Esta pesquisa, fruto de uma dissertação de mestrado, objetivou investigar quais são e como se
revelam as representações sociais de profissionais da psicologia que atuam nos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) sobre os(as) usuários(as) desse serviço, que compõe
o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Com o estudo, buscou-se um duplo objetivo:
por um lado, compreender profundamente as concepções construídas e compartilhadas sobre
os(as) usuários(as) da proteção básica da assistência social, isto é, quais são as representações
sociais existentes sobre esses sujeitos; e, por outro, problematizar modos diversos de se fazer
psicologia a partir dessas representações.

Referencial teórico
Teoricamente, a pesquisa discute sobre a assistência social e seu papel paradoxal; a inserção
da psicologia nesse contexto; e as representações sociais, especialmente enquanto fenômeno
empírico.
A escolha pelo trabalho com representações sociais é estratégica neste estudo, já que elas
atravessam todas as práticas de trabalho da psicologia na assistência social. Assim,
desvelando as representações construídas e compartilhadas sobre os(as) usuários(as), achamse pistas sobre quais perspectivas estão pautadas essas ações, compreendendo-se os
pressupostos que acabam incluídos e contemplados nas intervenções.

Metodologia
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Para a construção das representações sociais dos(as) psicólogos(as) que atuam em CRAS
sobre os(as) usuários(as) desse serviço são abordados os discursos produzidos, através de
entrevistas abertas, que permitem explorar as diferentes representações acerca do tema.
Os participantes foram reunidos por conveniência, em CRAS de mais fácil acesso ao
pesquisador. As entrevistas foram realizadas entre março e julho de 2012. No total, foram
entrevistadas 21 psicólogas. As entrevistadas são oriundas de 20 CRAS diferentes, de 9
cidades da região metropolitana de Porto Alegre e 5 da região central do Rio Grande do Sul,
totalizando 14 municípios.
A presença única de mulheres está em consonância com dados de Macedo et al. (2011), que
indica que do total de 8.079 psicólogos(as) que atuavam em CRAS no Brasil em 2011, 89,6%
são mulheres, evidenciando a preponderância do público feminino. Isso tem a ver com a
maior presença feminina do que masculina nos cursos de psicologia, e também nos de serviço
social, que fazem com que a assistência social seja uma política predominantemente feminina.
No Rio Grande do Sul, segundo os mesmos autores, em torno de 400 psicólogos(as) atuam
em CRAS, sendo relevante que se tenha entrevistado cerca de 5% desses(as) profissionais,
embora não se esteja interessado nos números de opiniões nem em generalizações absolutas
dos achados. Essa significância apenas indica a existência de uma diversidade
representacional capaz de enriquecer o estudo.
Antes das entrevistas, as participantes tomaram ciência do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, assinando-o ao concordar em participar da pesquisa, Um tópico-guia mínimo
auxiliou como introdução e guia da entrevista, tentando, contudo, preservá-la o mais livre
possível. O tópico-guia foi composto, no total, por cinco itens: 1) “Quem são os usuários do
CRAS e como caracterizá-los?”; 2) como são as famílias usuárias do CRAS e como
caracterizá-las; 3) como é a vida desses sujeitos (em termos de rotina e cotidiano, o que ia
sendo explorado a partir de mais perguntas de acordo com o que era trazido pelas
entrevistadas); 4) há aspectos dos usuários que podem ser vistos como obstáculos para a
efetivação das propostas do CRAS/SUAS e, se sim, quais são eles; e, por fim; e 5) se há
aspectos dos usuários que podem ser vistos como positivos e que contribuam para a
efetivação da proposta do CRAS/SUAS e, caso existam, quais são eles.
Posteriormente, todo o material levantado nas entrevistas foi submetido à análise de discurso,
conforme proposta por Gill (2008). Embora o material seja organizado em capôs temáticos
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(categorias), não significa que ele não suporte contradições e fragmentos. Pelo contrário, já
que as representações sociais que emergem daí são totalmente afeitas à ambivalência.

Resultados
Mapa Representacional – Parte I

Mapa Representacional – Parte II
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Discussão dos resultados
Inicialmente, no primeiro capítulo, apresenta-se uma representação social que se refere à
vulnerabilidade de uma maneira geral, traçando uma primeira caracterização abrangente sobre
os(as) usuários(as), associada às várias violações de direitos com as quais esses(as) sofrem.
Em seguida, no segundo, expõe-se quem são as pessoas que mais procuram o CRAS e quais
os principais motivos de acesso ao serviço na perspectiva das profissionais entrevistadas,
verificando a existência de representações sobre a grande presença feminina e a maciça
procura por benefícios. Após, no terceiro, mostra-se representações que não se referem
diretamente aos(às) usuários(as), mas sim às limitações da assistência social de maneira geral,
encontrando diversos significados sobre as dificuldades dos serviços, dos profissionais e da
própria política. Nessa primeira parte dos resultados, a ênfase maior das problematizações
recaem sobre as representações de quem são os(as) usuários(as) na visão das participantes do
estudo e também sobre elementos contextuais da assistência social, sem uma reflexão a fundo
sobre a presença da psicologia nesse contexto.
Já na segunda parte, composta dos dois últimos capítulos, amplia-se o foco para dar destaque
também a como diferentes práticas psicológicas podem estar entrelaçadas a determinadas
representações sobre os(as) usuários(as), cumprindo assim com o duplo objetivo de investigar
tanto as representações existentes sobre esses sujeitos, como o reflexo disso nas diferentes
formas de se fazer psicologia.
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Assim, enquanto análise crítica do material levantado na pesquisa, o capítulo quatro talvez
seja o ponto alto do estudo, na medida em que denuncia a presença de uma ampla e vigorosa
representação social individualista, composta de sentidos que culpabilizam os sujeitos por sua
condição social e atribuem a eles uma série de inadequações, sustentadas ideologicamente por
pressupostos (neo)liberais responsáveis também por legitimarem o capitalismo. Quando opta
por essa perspectiva, a psicologia acaba formatando subjetividades, na medida em que se
centra em concepções individualistas e familiaristas, associando vulnerabilidade com
inadequações e impossibilidades de vida. Com isso, responsabilizam-se os sujeitos por sua
condição, revelando, por fim, um possível ideal de normatização frente aos possíveis
desajustes dos(as) usuários(as).
Por outro lado, no último capítulo, são visibilizadas representações opostas às
anteriores, isto é, sentidos que remetem a uma representação social relacional, que evidencia a
potencialidade dos(as) usuários(as) e dos encontros possíveis entre estes(as) e os(as)
profissionais, o que pode levar a psicologia por outros rumos. Nessa perspectiva, encontramse pistas de uma concepção relacional de pessoa, que engendra possibilidades novas e
subjetividades outras, capazes de colocar diversas mudanças em movimento. Essa concepção
entende que a partir das relações entre usuários(as) e psicólogos(as), é possível que, juntos,
construam alternativas de vida diferentes das já vivenciadas, embora isso certamente não se
dê sem tensões e conflitos.
Esses resultados se relacionam com o proposto por Moscovici (2003), que indica com
muito cuidado, que de maneira polarizada e geral, pode-se dizer que existem dois tipos de
explicações ou representações sociais distintas que embasam as discussões sobre a pobreza.
De um lado, explicações que acentuam o individualismo, essencialmente liberais e por isso
mesmo típicas de nossa sociedade atual, que responsabilizam os sujeitos por seu sucesso ou
fracasso, entendendo que são os próprios indivíduos que devem resolver seus problemas; de
outro, explicações socialmente abrangentes, que propõem soluções coletivas a problemas
individuais, a partir da compreensão de processos sociais mais amplos. O predomínio de uma
ou outra visão acaba implicando em diferentes concepções de homem e de mundo e, em
última instância, em modos diferentes de fazer psicologia.
Assim, ao buscar uma síntese que dê conta dos principais achados desta pesquisa, pode-se
afirmar que esses dois grandes sistemas de representações sociais distintos indicados por
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Moscovici (2003) estão presentes neste trabalho. O primeiro acentua a responsabilidade
pessoal, típico de uma cosmovisão individual liberal, conforme definição de Guareschi
(2004); outro, a social, que concebe o ser humano como relacional, típico de uma cosmovisão
comunitarista solidária, para utilizar outra definição do mesmo autor.

Considerações finais
A assistência social, assim como a sociedade de maneira geral, encontra-se em meio a forte
tensionamento, em um processo de contínuo embate e movimento, em que determinadas
forças se impõem mais que outras. Essas visões de mundo concorrentes não ocorrem em um
vácuo social. As representações, conforme Jovchelovitch (2008), ao mesmo tempo em que
expressam perspectivas particulares, possuem também uma dimensão social, em que o poder
da realidade social de enquadrar o pensamento individual adquire a força de um ambiente
simbólico. Moscovici (2003) acrescenta que as representações são prescritivas, isto é, se
impõem sobre as pessoas com uma força irresistível. Assim, primeiramente, não se quer
produzir também a culpabilização das psicólogas aqui entrevistadas por compartilharem de tal
ou tal representação.
Contudo, esses mundos diferentes não são estáticos nem assim tão distintos, mas sim
heterogêneos, difusos, co-habitando espaços de fronteira, como defende Santos (2007), em
meio a disputas paradigmáticas entre visões reificadas de ser humano – comprometidas com a
perspectiva individualista, pactuada com o capital e com suas formas de sociabilidade; e
outras visões alternativas – associadas à justiça, à dignidade e à solidariedade, o que o autor
define como paradigma emergente. Essa disputa entre “ação conformista” e “ação rebelde”,
para usar termos do autor, se dá em todas esferas sociais, sendo que o espaço de fronteira –
“forma privilegiada de sociabilidade” (p. 347) – abre a possibilidade para a invenção de novas
subjetividades. A fronteira, enquanto limite a ser sempre transposto, configura-se como um
espaço plural e potente de convivência, produzindo transformações no modo de ser e se
relacionar.
A partir dos resultados desta pesquisa, fica claro que ao menos essa fronteira – lugar que une
e promove a aproximação de diferentes pessoas, áreas e perspectivas – já existe na práxis e
nas reflexões da psicologia na assistência social, a partir do encontro entre profissionais e
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usuários(as), abrindo assim espaço para o embate e transformação de múltiplas visões e
concepções – das diferentes representações sociais – que permeiam o campo.
Isso significa que se há, de um lado, uma maciça disseminação na sociedade de uma ideologia
individualista, que atribui a culpa pela própria situação de vida aos indivíduos e suas
inadequações, há, por outro, uma dimensão representacional que aposta no potencial
relacional, em um entendimento ampliado das questões sociais. Essas perspectivas opostas, ao
co-habitarem um espaço difuso de fronteira, são passíveis de movimento e mudança, trazendo
um horizonte de esperança e de possibilidades de transformação.
Neste estudo, opta-se como possível caminho a perspectiva relacional, onde, conforme
Guareschi (2004), o ser humano só pode ser entendido a partir das milhares de relações que
estabelece com todos os seres existentes, o que abre espaço para a inclusão das dimensões
ética e política, por vezes minimizadas ou excluídas do escopo da psicologia, mas que
parecem ser vias importantes para o desenvolvimento de uma perspectiva que defende os
direitos de todos os seres humanos a uma vida boa. Nessa lógica é que pode se dar o encontro
da psicologia com o outro – os(as) usuários(as) – tornando possível a relação e a comunicação
entre múltiplos conhecimentos e visões de mundo, o que é capaz de produzir potentes
resultados a partir do reconhecimento mútuo da legitimidade dos diferentes saberes, que, por
sua pluralidade, podem transformar as representações hoje existentes.
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Resumo
O presente texto relata parte de pesquisa bibliográfica e de campo de uma dissertação de
mestrado vinculada à linha de pesquisa Processos Sociocognitivos e Psicossociais do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. No intento de reconstruir a concepção sóciopsicológica do fenômeno das favelas do
Rio de Janeiro o objeto da presente pesquisa diz respeito à relação das representações sociais
dos moradores de favela da cidade acerca das ações de segurança pública empreendidas pelo
Estado, particularmente voltamos nossa atenção para a recente implantação de uma política
estatal de dominação territorial, denominada Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).
Buscando compreender as possíveis interferências desta ação do estado – mais uma dentre
várias já executadas para o controle destas populações – na arena política local. Quais
representações os moradores locais organizam para formular uma rede de relações entre seus
membros e como estas representações estabelecem objetivos e procedimentos específicos para
interpretar e pensar a realidade cotidiana. E, em que medida a ação do Estado interfere de
modo a reconfigurar uma esfera pública local, são questões pelas quais nos interessamos ao
longo do trabalho teórico e empírico. As observações em campo e a análise dos dados
pautam-se pela Teoria das Representações Sociais, elaborada por Serge Moscovici. A
representação social está diretamente ligada às condutas individuais e coletivas criando, ao
mesmo tempo, categorias cognitivas e relações de sentido exigidas para a inscrição social de
determinado grupo. Como fenômenos que necessitam ser descritos e explicados as
representações sociais relacionam-se com um modo particular de compreender se comunicar
que cria tanto a realidade como o senso comum. Estudar um tema ligado ao universo das
favelas dentro do escopo psicossocial torna-se relevante porque, desde sua origem, as favelas
são representadas como lugar de aglomeração da pobreza e delinquência, que assusta as
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classes médias e onde o poder público interfere na maioria das vezes com violência física e
simbólica.
Palavras chave: Favelas, Violência, Rio de Janeiro, Representações Sociais.

Introdução
Desde sua origem no cenário social brasileiro as favelas são apresentadas como lugar comum
de aglomeração da pobreza, da exclusão e da delinquência, espaço que assusta as classes mais
abastadas e obriga o poder público a agir, via de regra, com força e violência contra seus
moradores.
Nos primeiros anos do século XX o desconforto causado por estas aglomerações originaram
inúmeras iniciativas estatais que buscaram conter e até mesmo eliminar a presença das favelas
da topografia da cidade.
Havia uma intensa necessidade do poder público de entender tal reordenação dos pobres no
espaço urbano e “na origem desse conhecimento impunha-se uma finalidade prática: conhecer
para denunciar e intervir, conhecer para propor soluções, para melhor administrar e gerir a
pobreza e seus personagens.” (VALLADARES, 2000, p. 7).
Vistas como um ambiente onde se encontravam diversas mazelas da pobreza urbana, com
habitações tidas como anti-higiênicas e denunciada como um local à margem da cidade, a
favela preocupava e assustava as elites, tornando-se tema recorrentemente tratado por
médicos sanitaristas, jornalistas e profissionais ligados à filantropia, engenharia, ao direito e à
religião. Tal tratamento possuía uma clara orientação para o cuidado e a manutenção da ordem
econômica e social que beneficiava as classes mais abastadas da cidade. (VALLADARES,
2000).
Violência, segregação e estigma são os retalhos da colcha que cobre as favelas cariocas. E
estes são os desafios que as políticas de segurança atuais têm que enfrentar para mostrar se
estão aptas a melhorar a qualidade de vida no Rio de Janeiro ou se são apenas mais uma saída
para o sufocamento da pobreza em seus territórios.
Discursos piedosos ou críticos, progressistas ou liberais reeditam velhos e enferrujados mitos
intelectuais para explicar as razões da “crise urbana” e justificar soluções técnicas, nem
sempre democráticas para a questão da violência nos ambientes marginalizados.
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A construção da memória deste fenômeno em que se transformaram as favelas bem como das
representações sociais construídas por seus moradores configuram-se como condição
preponderante para entendê-las, e para compreender como sua presença molda não apenas a
paisagem geográfica da cidade, mas todo o ambiente político e social experimentado no Rio
de Janeiro, e pode contribuir para desmistificar uma gama de argumentações que ainda as
apresentam como lócus da pobreza e violência, passíveis de regulamentação e até mesmo de
pacificação por parte do poder público e seus agentes.
Referencial teórico
A opção pela teoria das representações sociais para se estudar um fenômeno peculiar e
transversal como são as favelas do Rio de Janeiro e sua atmosfera política se insere no esforço
teórico e acadêmico de estabelecer de um diálogo entre as diversas formas de elaboração
disponíveis ao cientista social. Neste sentido, as representações sociais como trilha
privilegiada:
[...] possibilitam a psicologia social este deslocamento de sentidos,
principalmente porque produz, como objeto para a investigação e
análise, um contorno que necessariamente transcende a psicologia
como matriz exclusiva. É preciso, para nos aproximarmos de uma
representação social, dialogar com a cultura, com a história, com a
comunicação, com a linguística, com a antropologia, com a estética.
Desta maneira, este conceito permite a constituição de um diálogo
transverso nas ciências humanas e sociais e, ao mesmo tempo, um
contorno epistêmico preciso: o saber do senso comum. (CASTRO,
2005, p. 206)

Julgamos importante admitir nosso interesse no diálogo entre a psicologia social, a sociologia
e a antropologia para a construção da presente jornada investigativa, neste sentido
concordamos com o autor quando este aponta para a necessidade de a psicologia social
construir seus objetos de pesquisa dentro dos pressupostos teóricos metodológicos
transdisciplinares, tendo obviamente a psicologia como matriz inicial, mas dialogando a todo
instante com suas ciências pares. Aprofundar tal interface enriquecerá a pesquisa
psicossociológica, até por que:
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Se a teoria psicológica, seus constructos teóricos e empíricos nos são,
para os pensadores em psicologia social, referência básica para a
construção de nosso objeto e metodologia, considerarmos esta fonte
como exclusiva nos matará de sede. [...] Se formos na direção da
disciplinaridade, estaremos nos condenando a nada dizer ou a
repetirmos o óbvio pobremente. Na melhor das hipóteses, estaremos
fazendo uma péssima ciência social ou uma psicologia menor.
(CASTRO, 2005, p. 207).

Em nossa questão específica, percebe-se que a relevância em estudar um tema diretamente
ligado ao universo das favelas na cidade do Rio de Janeiro, dentro do escopo psicossocial,
reside no fato de que, desde sua origem, as favelas são representadas como lugar de
aglomeração da pobreza, da exclusão e da delinquência, espaço que assusta as classes médias
e no qual o poder público interfere na maioria das vezes, com força e violência física e
simbólica sobre os moradores.
Neste sentido, a psicologia social que orienta nosso estudo é a que convencionou-se chamar
de psicologia social “europeia”, por distinguir-se da vertente produzida nos EUA de forte raiz
individualista e experimental (FARR, 2012).
Robert Farr (2012) aponta que a psicologia social como disciplina, interessa-se pela relação
entre o indivíduo e a sociedade. Entendê-la desta maneira nos leva a considerar o papel
fundamental que as cognições individuais e coletivas possuem no estabelecimento do
fenômeno psicossocial assentado na linguagem e comunicação. É desta tensão/relação
constante entre sujeito-outro-objeto que ocupa-se a Psicologia Social.
Avaliação muito semelhante é apresentada por Jovchelovitch ao pensar a Psicologia Social
como ciência que se constitui na interface da relação entre os indivíduos e a sociedade, no
lugar, de difícil localização, nebuloso para usar o termo da autora, onde há o encontro de
ambos e a construção da realidade social.
Categorias como a identidade, o eu, o discurso, a representação e a
ação, para citar apenas algumas, são todas produzidas lá, no espaço do
entre. É minha convicção que este espaço constitui o objeto específico
do inquérito psicossocial e é o entendimento detalhado deste espaço
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que a psicologia social pode oferecer a um diálogo interdisciplinar.
(JOVCHELOVITCH, 2004, p. 21).
Concordando com esta concepção de psicologia social, como já dito anteriormente, nossas
orientações teóricas têm em Serge Moscovici com a sua Teoria das Representações Sociais o
ponto de partida para a observação das questões pretendidas.
Moscovici estabelece, desde o primeiro momento, que as representações sociais são,
especificamente, fenômenos representativos das sociedades contemporâneas, “caracterizadas
por: intensidade e fluidez das trocas e comunicações; desenvolvimento da ciência: pluralidade
e mobilidade sociais.” (JODELET, 2001, p. 22).
As representações sociais tem uma ação muito peculiar sobre os sujeitos, elas agem de
maneira “prescritiva, isto é, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível”
(MOSCOVICI, 2011). Ou ainda, são:
Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função:
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientarse em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar,
possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma
comunidade, fornecendo-lhes o código para nomear e classificar, sem
ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história
individual e social. (MOSCOVICI, 1976: viii. apud DUVVEN, 2011,
p. 21).

Seguindo esta trilha somos levados a perceber que, ao falar de representações sociais, apesar
de termos os sujeitos sociais e seus atos como alvos da observação, não concentramos a
análise no sujeito ontológico, possuidor de uma natureza comum, mas nos elementos
determinados pelas construções particulares do campo social. “A questão central é o
reconhecimento de que o olhar da Psicologia Social – e a análise das representações sociais –
se dirigem ao social enquanto totalidade”. (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 79).
Moscovici salienta que, a finalidade de toda representação é tornar familiar o que não é
familiar. Este ato de transformar o não-familiar em familiar é algo que fazemos a todo o
momento no intuito de dar forma as coisas, portanto, as representações que fabricamos vão
sempre neste sentido de tornar comum algo que é incomum.
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Neste sentido, a mediação entre os indivíduos e o contexto social estabelece a forma que as
representações sociais adquirem no intento de trazer sentido material a produção simbólica de
uma comunidade.
O autor aponta que para tal empreitada os indivíduos utilizam-se de dois instrumentos
nomeados como objetivação e ancoragem. O primeiro consiste em sintetizar significados
diferentes e externos a fim de torná-los íntimos, ou seja, transformar um conceito que pode
ser ameaçador ou indizível em uma imagem familiar. Ao fazer isto o indivíduo passa a
ocupar-se do segundo instrumento nomeado por Moscovici e ancora o desconhecido em uma
realidade por ele já institucionalizada.
Em importante trabalho onde comprova como as representações sociais podem se constituir
em mecanismos de mediação simbólica assentadas na esfera pública Jovchelovitch (2000),
afirma que é desta trilha que se anuncia a relação dialética existente entre as representações
sociais e a esfera pública, onde as representações nascem e circulam em espaços de “realidade
intersubjetiva”,
onde cada um vai além das dimensões de sua própria individualidade
para entrar noutra dimensão, fundamentalmente relacionada com a
primeira: a dimensão da esfera pública. Neste sentido, as
representações sociais não somente surgem através de mediações, mas
tornam-se, elas também, mediações sociais. Ao mesmo tempo, o
caráter significante e imaginante das representações sociais expressam
os trabalhos da psique em relação ao mundo. Elas expressam por
excelência o espaço do sujeito, em sua relação com a alteridade do
mundo, lutando para dar sentido, interpretar e construir os espaços nos
quais se encontra. (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 81).

Ocorre que as várias significações das representações expressas pelos indivíduos e seus
grupos sociais, atuam como referenciais que conduzem suas ações e interações na vida
cotidiana. Consequentemente:
Estas definições partilhadas pelos membros de um mesmo grupo
constroem uma visão consensual da realidade para este grupo. Esta
visão, que pode entrar em conflito com a de outros grupos, é um guia
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para as ações e trocas cotidianas – trata-se das funções e da dinâmica
sociais das representações. (JODELET, 2001, p. 21).

Percebemos que a representação social está diretamente ligada às condutas individuais e
coletivas criando, ao mesmo tempo, categorias cognitivas e relações de sentido exigidas para
a inscrição social de determinado grupo. Ela pode funcionar como predicado deste grupo, ou
seja, “grupos sociais podem identificar-se, perceber-se, aliar-se ou rejeitar-se através dela”.
(HERZLICH, 1991, p. 25).
As representações inserem-se, portanto, no limiar da percepção do sujeito enquanto agente
que se posiciona no contexto social e grupal a partir da memória recebida de seu grupo
fazendo com que o par sujeito-objeto esteja ligado por um saber efetivamente praticado.
METODOLOGIA
Levando em consideração o quão complexo é um fenômeno como a relação dos moradores de
favelas do Rio de Janeiro com as intervenções estatais que grassam estes territórios desde sua
constituição social, buscamos não apenas apresentar um roteiro onde sejam retratados os
indivíduos e sua intervenção cotidiana na esfera pública local. A proposta é, seguindo os
termos de Jodelet, a constituição de uma abordagem holística, que considere os fatos humanos
como totalidades que não podem ser explicados limitando-se a estudar separadamente seus
diferentes componentes. (JODELET, 2003).
A característica multifacetada das representações sociais como fenômenos assentados no
cotidiano, em uma mirada superficial, pode fazer crer ao cientista social que seu estudo está
autorizado a ser conduzido como algo corriqueiro que não demande certo rigor metodológico,
contudo é justamente desta característica que advém a complexidade das representações e na
tarefa de elaborar metodologicamente a respeito do o objeto que se quer estudar em
representações sociais há que se ter algum cuidado como adverte Jodelet (2009, p. 695), “pois
as representações sociais são fenômenos complexos, incitando um jogo de numerosas
dimensões que devem ser integradas em uma mesma apreensão e sobre as quais é necessário
intervir conjuntamente”.
Neste sentido, a pesquisa apresentada tem-se proposto a ser um estudo exploratório, de
campo, com emprego da teoria das representações sociais a partir do profícuo intercâmbio que
esta permite entre a psicologia social, a sociologia urbana e a antropologia social.
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Para aproximarmo-nos das representações optamos por aliar à observação do cotidiano e ao
levantamento de categorias utilizadas pelos sujeitos em sua em comunidade, à técnica de
entrevista em grupo conhecida como Grupo Focal por entender que esta forma de entrevista,
ao estimular os sujeitos a formular e emitir opiniões em momento de interação com outros,
pode possibilitar a manifestação mais acentuada das representações sociais.
Gaskell (2010), caracteriza o grupo focal como algo muito parecido com o conceito de esfera
pública de Habermas, para ele, o momento de interação entre os sujeitos no grupo focal, por
tratar de assunto de interesse comum, possibilita um debate aberto e acessível.
Os encontros com o grupo focal tem sido extremamente proveitosos e estão nos legando um
importante material para análise a qual esta pesquisa se propõe. Para esta tarefa elegemos a
técnica da Análise de Conteúdo em concordância com o que diz Bauer ao apresenta-la como
“uma técnica para produzir inferências de um texto focal para seu contexto social de maneira
objetivada.” (BAUER, 2010, p. 191).

Considerações finais
Temos travado contato com diversas formas de viver e interpretar o fenômeno das favelas no
Rio de Janeiro e a presente pesquisa nos leva a considerar que, presentes em toda paisagem da
cidade as favelas anunciam que sua história é uma história de repressão e luta por
consolidação no território urbano. A manifestação da opinião de seus moradores a respeito
das ações do Estado no cotidiano da favela traz a baila uma série de categorias que devem se
observadas com mais interesse pelo poder público para a formulação de novas estratégias de
atuação.
Percebe-se nas falas dos moradores o entendimento de que as ordens ideológica, política e
econômica que compõem o Estado continuam a olhar para as favelas como o espaço onde
identificam a desordem e a causa dos problemas sociais enfrentados pelo conjunto da cidade.
Espaço que por isso precisa ser reordenado, pacificado para acabar com ideia da cidade
partida em frações marginais.
Entendimentos preliminares dão conta de que a maneira como a implantação da recente ação
de segurança vem sendo feita descaracteriza, segundo os moradores, o tecido sócio-político
local com o risco de tutela deste por parte dos policiais.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE MULHERES TRANSGÊNERAS: O
BANHEIRO FEMININO E OS CORPOS QUE IMPORTAM
JANUÁRIO, Armando8

Resumo
O objetivo desta pesquisa é analisar as Representações Sociais sobre as mulheres transgêneras
quanto a utilização do banheiro feminino. As transgeneridades questionam o alinhamento
sexo-gênero. Colocam em suspeita a concepção de que sujeitos nascidos com uma vagina e
um pênis são mulheres e homens, respectivamente. Expõem a existência de pessoas que não
se identificam com o gênero conferido ao nascer, caracterizando-as pelas seguintes formas de
vivência: (1) identitária – experimentada por travestis e transexuais, e (2) funcional – ocorrida
com transformistas, drag queens, drag kings e crossdressers. A partir de Moscovici (1978;
2004) e Jodelet (2002), o presente estudo analisou uma situação alicerçada em dois universos:
o consensual, pertencente ao senso comum, e o da reificação, proveniente do campo
científico. Estes universos contribuem para a produção de “verdades” acerca da sociedade, as
quais, para Foucault (1988), são estabelecidas via discursos científicos de poder no século
XIX. Se antes, a religião obtinha a confissão dos pecados, a partir deste período, a ciência se
legitima como alternativa principal para a produção do que é certo ou errado em termos de
sexualidade. Nesta perspectiva, a metodologia empregou a pesquisa documental de base
qualitativa, analisando as postagens em sites da Internet, uma vez que utilizar documentos
visuais – sejam textos digitais ou impressos – para chegar indiretamente a dados
populacionais, é recorrente em ciências humanas, conforme Laville e Dionne (1999). A coleta
de dados foi realizada a partir de três sites nos dias 9 e 10 de janeiro de 2014. Vinte e duas
postagens foram coletadas, e quinze foram mantidas, dada a sua importância para alcançar o
objetivo antes mencionado. Partindo dos quinze comentários, foram estabelecidas seis
categorias, distribuídas pelas seis primeiras letras do alfabeto, para analisar o acontecimento
ocorrido. O evento que motivou a construção deste artigo ocorreu em um conhecido shopping
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da cidade do Salvador. Vinte e um funcionários, através de abaixo-assinado, reivindicaram da
direção do estabelecimento o impedimento da entrada no banheiro feminino por uma mulher
transgênera, também funcionária. A partir da discussão dos dados obtidos, verificou-se que a
maior parte das postagens pertencia a categoria C, denominada “Binarismo / alinhamento
sexo-gênero”. Os resultados apontaram para a deslegitimação dos corpos das mulheres
transgêneras, visto que o universo de reificação, a partir do discurso científico, incidiu
diretamente sobre o universo consensual, privilegiando as formas procriadoras da
sexualidade, além de patologizar as práticas sexuais ou identidades de gênero em discrepância
com o status quo vigente. Concluiu-se que as mulheres transgêneras representam para a
sociedade corpos de pouca ou nenhuma importância, sendo necessário problematizar tais
Representações Sociais transfóbicas.
Palavras-chave: Representações Sociais, transgeneridades, sexo, gênero.

Introdução
As transgeneridades se encontram em crescente discussão na sociedade brasileira. Conceitos
como travesti e transexual despertam interesse, na medida em que se discute principalmente
os direitos das mulheres transgêneras, a exemplo do uso do banheiro feminino. Por isso, antes
de prosseguir rumo ao objetivo central desta pesquisa, faz-se conveniente abordar alguns
conceitos. Assim, tornar-se-á mais exequível compreender a sequência do texto.
O termo sexo refere-se a dimensão biológica do humano. Aponta para as células responsáveis
pela reprodução, espermatozoides e óvulos. Já o conceito de gênero aponta para a
identificação social do sujeito (JESUS, 2012). Nesta perspectiva, a espécie humana pode ser
classificada como transgênera ou cisgênera (JESUS, 2012). Cisgêneras ou apenas cis, são as
pessoas que possuem a identidade alinhada ao gênero atribuído no seu nascimento, a exemplo
das mulheres que nasceram com uma vagina e se identificam enquanto mulheres (JESUS,
2012).
Entretanto, há pessoas que não se identificam com o gênero conferido ao nascer. São
denominadas não-cisgêneras, transgêneras, ou apenas trans (JESUS, 2012). Apesar de não ser
consensual no Brasil, o termo transgeneridade indica pelo menos dois aspectos do gênero: 1)
identidade – transexuais e travestis podem se inserir nesta experiência, e 2) funcionalidade –
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transformistas, drag queens, drag kings e crossdressers podem se concentrar neste processo
existencial (JESUS, 2012).
Feitas essas primeiras considerações, o objetivo primordial desta pesquisa é analisar as
Representações Sociais sobre as mulheres transgêneras quanto ao seu acesso ao banheiro
feminino, e, por consequência, seu trânsito entre os gêneros.

Fundamentação teórica
Conforme Moscovici, a sociedade convenciona e familiariza comportamentos, produzindo
saberes baseados em dois construtos: 1) o universo consensual, caracterizado pelo senso
comum, e 2) o universo da reificação, de natureza científica (MOSCOVICI, 2004). O
primeiro universo é produzido a partir dos “sábios amadores” (MOSCOVICI, 1978, p. 56),
que devem ser valorizados, pois no interior do senso comum, não foram responsáveis por
teorias como fascismo e racismo. Na verdade, os membros do segundo universo, do alto de
sua racionalidade científica, é que foram (MOSCOVICI; MARKOVÁ, 1998). Para Jodelet,
“as representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e
compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade
comum a um conjunto social [de poder]” (JODELET, 2002, p. 22). Seguindo este raciocínio,
infere-se que as Representações Sociais, com sua simplificação e praticidade, contribuem para
a formação de saberes e “verdades” sobre a sociedade.
Os discursos de produção de “verdades”, já haviam sido apontados por Foucault, através de
um panorama histórico acerca dos saberes científicos (FOUCAULT, 1988). Para ele, se antes
do século XIX, a “verdade” era produzida segundo “o velho modelo jurídico-religioso da
confissão”, neste período, ela passou a ser construída via discurso científico, em cinco etapas:
(1) reinscrição da confissão no método científico, a exemplo das associações livres da clínica
psicanalítica; (2) crença de que o sexo é objeto de inesgotáveis questionamentos e inúmeras
pesquisas científicas, que tudo podem questionar e discursar sobre esta temática; (3) crença de
que o sexo é de natureza obscura e clandestina; (4) interpretação dos dados colhidos na
relação entre médico e paciente, onde não apenas a “verdade” do sexo é relatada por este, mas
para ser considerada válida, deve passar pelo crivo da interpretação daquele, e (5)
medicalização das consequências da confissão, haja vista o material confessado ser
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classificado como certo ou errado, saudável ou patológico, devendo passar pelo tratamento
médico, se fora dos ditames da normalidade (FOUCAULT, 1988, p. 74-77).
Foucault, Moscovici e Jodelet criticam a visão científica binária, ao conferirem importância a
subjetividade, a afetividade e a cultura, para a produção do saber no campo das ciências
humanas, ao mesmo tempo em que se colocam na contramão dos embates entre senso comum
e conhecimento científico. Abordam as relações de poder localizadas no íntimo da produção
de saberes. Enfim, evidenciam relações de poder resultantes da produção de saberes e de
controvérsias por esses mesmos saberes.

Metodologia
Trata-se de pesquisa documental, de base qualitativa, com análise de postagens em sites da
Internet. Os estudos que utilizam documentos para alcançar dados indiretos sobre a
população, predominam nas ciências humanas (LAVILLE; DIONNE, 1999). Documentos
visuais são fontes relevantes de informação e mais do que apenas textos impressos, podendo
ser acessados com facilidade e coletados a baixo custo por parte do pesquisador (LAVILLE;
DIONNE, 1999).
Os dados foram acessados e coletados a partir de três sites, entre os dias 9 e 10 de janeiro de
2014. Dos três, o primeiro se destaca pela linguagem popular, o segundo representa o
principal jornal impresso e virtual do Norte-Nordeste brasileiro, e o terceiro cita as opiniões
de várias pessoas. Os links dos sites encontram-se elencados nas referências, respectivamente.
Das vinte e duas postagens, quinze foram consideradas relevantes, uma vez que continham o
essencial para a compreensão dos fenômenos estudados nesta pesquisa (LAVILLE; DIONNE,
1999). Mantidas as quinze postagens na íntegra, foram construídas seis categorias,
distribuídas pelas seis primeiras letras do alfabeto, a fim de analisar as nuances dos
fenômenos ocorridos, conforme tabela que segue na próxima seção.

Resultados e discussão
O fato que motivou esta pesquisa ocorreu em 9 de janeiro de 2014, quando, em um conhecido
shopping da cidade do Salvador, 21 funcionários mediante abaixo-assinado, solicitaram a
proibição do acesso de uma mulher transgênera, também funcionária, ao banheiro feminino.
POSTAGENS E CATEGORIAS
CATEGORIA A – Desconhecimento dos conceitos de orientação sexual e de identidade de gênero
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“Meramente absurdo, o banheiro deve ser separado por sexo FEMININO e MASCULINO e não por opção
sexual, isso é uma coisa indiscutível, será que a sociedade está ficando louca. Jamais aceitaria um travesti
entrando em um banheiro com a minha mulher, isso é falta de respeito total ao direito de cada um e mais um
homem pode facilmente sew vestir de mulher fingindo ser um travesti, pelo amor de Deus, vamos pensar só
um pouquinho gente........ “
Entendo a postura do GGB, contudo travesti não é reconhecido como genero feminino, mas sim masculino.
Logo deve usar o banheiro masculino. Não se trata de preconceito. Simples assim.
Mas um travesti é homem, nunca foi,é ou será mulher, nem com mil cirurgias, JAMAIS irá gerar vida sem um
útero. O conteúdo da resposta do shopping diz “se sentir a vontade”, aí o cara diz,”me sinto a vontade vendo
mulheres”.
CATEGORIA B – Respeito à diferença
“Agora que todos estão sendo contras as Travestis e Transex poderem usar o banheiro feminino, os machões
de plantão iria deixar ela usar o banheiro Masculino? As travestis tem uma identidade feminina isso é
comprovada pela psicologia(Ciência). Além do mas a Travesti e funcionaria de uma loja e tem todo o direito
de usar o banheiro feminino das funcionarias. Fora o despeito que essas 21 funcionarias provavelmente deve
ter pois acho que a Travestis que não nasceu biologicamente mulher hoje deve viver uma identidade feminina
muito mas bonita que as tais funcionarias que nasceram mulher.Aqui em Simões Filho a transfobia é crime,
todas as trans podem usar o banheiro feminino nas escolas, lojas e órgãos públicos.”
“Bem como já é do conhecimento de todos nos, isso é uma grande bobagem desde quem trata-se tambem de
uma quase mulher e tem seus direitos garantidos sem descriminação.”
Parabenizo a postura do shopping e lamento a atitude dos 21 funcionários. São infelizes preconceituosos, que
não entendem que isso pode acontecer com alguém de suas famílias. Pobres ignorantes.
CATEGORIA C – Binarismo/alinhamento sexo-gênero
“Agora que todos estão sendo contras as Travestis e Transex poderem usar o banheiro feminino, os machões
de plantão iria deixar ela usar o banheiro Masculino? As travestis tem uma identidade feminina isso é
comprovada pela psicologia(Ciência). Além do mas a Travesti e funcionaria de uma loja e tem todo o direito
de usar o banheiro feminino das funcionarias. Fora o despeito que essas 21 funcionarias provavelmente deve
ter pois acho que a Travestis que não nasceu biologicamente mulher hoje deve viver uma identidade feminina
muito mas bonita que as tais funcionarias que nasceram mulher.Aqui em Simões Filho a transfobia é crime,
todas as trans podem usar o banheiro feminino nas escolas, lojas e órgãos públicos.”
“\” O seu direito termina, onde começa o meu.. ! \” Todos deveriam aprender essa frase na escola... Se as
pessoas se sentem incomodadas, não é homofobia ! Se o banheiro é para o sexo feminino, ele que faça uma
mudança de sexo ( cirurgia ) ai ele pode entrar, pelo contrario carnalmente ele ainda é homem... tem um \”P\”
e não uma \”V\””
“Bem como já é do conhecimento de todos nos, isso é uma grande bobagem desde quem trata-se tambem de
uma quase mulher e tem seus direitos garantidos sem descriminação.”
Entendo a postura do GGB, contudo travesti não é reconhecido como genero feminino, mas sim masculino.
Logo deve usar o banheiro masculino. Não se trata de preconceito. Simples assim.
Engraçado! Não vejo lésbica querendo entrar no banheiro masculino! E outra coisa, quando um travesti é
preso para qual presídio ele vai? Masculino ou feminino?
O PIOR DE TUDO É QUE SE NASCESSE MULHER, QUERIA SER HOMEM. VAI ENTENDER.
Eaí, ele é homem ou mulher? Que banheiro ele ou êla deve usar afinal? afinal essa situação n vai agradar a
ninguém, já vi q o futuro vai ser criar banheiros para gays, lésbicas e travesti
Mas um travesti é homem, nunca foi,é ou será mulher, nem com mil cirurgias, JAMAIS irá gerar vida sem um
útero. O conteúdo da resposta do shopping diz “se sentir a vontade”, aí o cara diz,”me sinto a vontade vendo
mulheres”.
CATEGORIA D – Patologização das sexualidades não reprodutivas
“\”Grande bobagem\” é querer que as pessoas que nascem normais e são normais aceitem e passem
constrangimentos com estas pessoas que se transformam em função de um desejo pessoal pois convivam não
só com os peitos,bundas,cabelos....artificiais,mas com as dores de ter que se enquadrar num mundo
FAMILIAR que não aceita estas...... deixa pra lá"
“Eu é que não deixaria uma filha minha entrar num banheiro com um traveco, sabe-se lá se é traveco mesmo
ou um pedófilo disfarçado. O Barra não deve permitir de jeito nenhum que estes deformados usem o sanitário
feminino “
CATEGORIA E – Representação Social das mulheres transgêneras enquanto criminosas
“Traveco também ataca, ele está para qualquer situação, portanto nem o shoping nem a justiça devem permitir
em hipótese alguma inclusive eles são muito ousados, estão aproveitando o que a justiça já permitiu para
\”avacalhar\””
CATEGORIA F – Segregação/exclusão social
“Acredito que agir com discriminação e xingamentos não é a melhor maneira já que a população GLS é a que
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mais cresce, logo ajuda no faturamento é hora das organizações que recebem grande numero de pessoas
pensarem em construir banheiros que atendam também a essa demanda.”
Deve ja existir um banheiro para mixtos (sem indicar se e’ de homem ou mulher) para estes casos

A categoria A, denominada “Desconhecimento dos conceitos de orientação sexual e de
identidade de gênero”, foi construída com base nas postagens que confundiam os referidos
conceitos, misturando-os ou explicando-os de forma equivocada, uma vez que a despeito do
gênero, a orientação sexual se constitui enquanto atração afetiva e sexual que uma pessoa
sente por outra (JESUS, 2012).
A categoria B, definida por “Respeito à diferença”, enquadrou as postagens favoráveis a
utilização do banheiro feminino pelas mulheres transgêneras. Os conceitos de diferença e
diversidade são problematizados por Miskolci (2012). Para ele, diversidade pressupõe a
convivência respeitosa com o outro, mas sem a troca de experiências, enquanto diferença
concebe o envolvimento relacional com esse outro, através de vivências e diálogos, com a
plena consciência de que tal relacionamento será transformador (MISKOLCI, 2012).
A categoria C, conceituada “Binarismo / alinhamento sexo-gênero”, abrangeu as postagens
que normatizam e consolidam rigidamente os conceitos de sexo e gênero. A categoria em
questão se refere ao paradigma histórico de fixidez entre os sexos masculino e feminino,
atrelado a ideia da relação direta entre sexo, de constituição biológica, e gênero, construto
psicossociocultural. Tal conceito estereotipado, que liga de forma compulsória sexo e gênero,
é denominado cissexismo (JESUS, 2012).
“Patologização das sexualidades não reprodutivas”, conteúdo da categoria D, reuniu as
postagens que encaram como doentias, as práticas sexuais e as identidades de gênero
incongruentes com as (hetero)normas vigentes de sexualidade (FOUCAULT, 1988)
“Representação Social das mulheres transgêneras enquanto criminosas”, alvo da categoria E,
refere-se às postagens onde o comportamento de tais pessoas é visto como uma ameaça à
segurança física das usuárias do banheiro feminino, ou associando as transgeneridades ao
banditismo (FOUCAULT, 1988).
Por último, a categoria F, denominada “Segregação / exclusão social”, envolveu as postagens
que sugeriram a criação de banheiros para pessoas de qualquer gênero adentrar, ou sanitários
construídos para pessoas transgêneras, apartando-as do acesso aos demais banheiros.
A partir da coleta de dados, o que mais chamou a atenção do autor foi: 1) a maior ocorrência
da categoria C em relação as outras categorias, e 2) como as categorias se inter-relacionam,
formulando Representações Sociais acerca das mulheres transgêneras.
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A maioria das postagens foi incluída na categoria C, o que evidenciou a Representação Social
dos corpos das mulheres transgêneras, com surgimento no universo de reificação
(MOSCOVICI, 2004). Com efeito, desde o século XIX, o discurso científico ocidental
legitimou a dicotomia pênis-homem, vagina-mulher, privilegiando assim a procriação, ao
passo que patologizou as outras práticas sexuais que não tinham tal finalidade (FOUCAULT,
1988). Assim, a partir do universo de reificação, as Representações Sociais elaboraram a
realidade para uma conjuntura social de empoderamento (JODELET, 2002), incorporadas
pelos “sábios amadores” ao seu universo, o consensual (MOSCOVICI, 1978, p. 56).
A inter-relação entre as categorias comprova que as Representações Sociais construídas pelo
universo de reificação reverberam no universo consensual e vice-versa (MOSCOVICI, 1978).
Neste cenário, as mulheres transgêneras, são encaradas pelo primeiro universo enquanto
portadoras de uma disforia de gênero (APA, 2012). Fazendo eco a este pressuposto científico,
o universo consensual elabora acerca de tais pessoas Representações Sociais, onde as
mulheres transgêneras são encaradas enquanto “deformadas”, categoria D, e dispostas a
“qualquer situação [de violência]”, categoria E. O resultado deste processo é o surgimento de
formas de exclusão, a exemplo da ideia de criar banheiros específicos ou “mixtos” para esta
população, conforme expresso na categoria F.

Considerações finais
O questionamento acerca da legitimidade do uso do toalete feminino por mulheres
transgêneras, presente na maioria das postagens, remete ao status patriarcalista arraigado na
sociedade brasileira. De fato, o patriarcado, apoiado em Representações Sociais transfóbicas e
cissexistas, perdura, se manifestando em novas formas de violência simbólica.
Os resultados desta pesquisa visibilizaram a mixórdia acerca dos conceitos de sexo e gênero.
As mulheres transgêneras são percebidas enquanto corpos desimportantes, incapazes de
atingir a plenitude das mulheres cisgêneras. Seu acesso ao banheiro feminino é visto como
perigoso e constrangedor, passível de uma reação violenta.
Compete, assim, aos diversos setores da sociedade, repensar suas práticas, problematizando as
Representações Sociais vigentes. Torna-se necessário estender os direitos humanos à
população transgênera, alijada historicamente de efetiva inclusão social, temática a ser
discutida em pesquisa futura.
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VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ELABORADAS
PELOS IDOSOS
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Resumo
Os estudos sobre a violência têm demonstrado o seu caráter relacional, os seus agravos, assim
como a extensão desde a esfera macrossocial até o fórum inter-pessoal dos grupos sociais.
Entende-se que a ênfase do estudo sobre a violência deve recair nas relações que o homem
estabelece com o mundo social e em como articula as significações sociais com os sentidos
pessoais que constrói na vida cotidiana, vez que a violência é influenciada pela cultura e
submetida a uma contínua revisão na medida em que os valores e as normas sociais evoluem.
Neste trabalho, a violência e maus-tratos contra a pessoa idosa são tratados sob um enfoque
psicossociológico da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici, com o objetivo
geral de a apreender as representações sociais que os idosos elaboram acerca do ato violento.
Seguiu-se os cuidados éticos com a pesquisa com seres humanos e foram entrevistados trinta
idosos frequentadores de espaços coletivos de convivência. Seus discursos foram submetidos
à análise lexical do programa computacional Iramuteq. A partir da classificação hierárquica
descendente, foram observadas seis classes agrupadas em dois blocos temáticos: de um lado a
violência doméstica, que emergiu do discurso dos idosos vitimados e, do outro, o
envelhecimento e vulnerabilidades, representados pelos idosos não vitimados pela violência.
O discurso ancorou-se nas violências financeira, social e estrutural, assim como na morte,
sofrimento e conquista legais obtidas pelos idosos. Chama atenção as objetivações
concentradas na dicotomia entre a autonomia versus dependência e as mudanças
desencadeadas pelo processo de envelhecimento. Constatou-se a realidade indesejada do
caráter multifacetado da violência contra a pessoa idosa, assim como revelou-se a importância
de uma convivência saudável nos espaços intergeracionais diante do evidente e acelerado
processo de envelhecimento da população mundial. Estima-se que é muito importante dar a
voz aos próprios idosos, para que seja possível desvendar o modo pelo qual seus pensamentos
vem sendo compartilhados, socializados e representados socialmente no seu cotidiano.
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Palavras-chave: violência, maus-tratos, idosos, representações sociais, Iramuteq
Introdução
Este trabalho tem o objetivo de apreender as representações sociais da violência, dos maustratos contra as pessoas idosas elaboradas pelos próprios idosos. Parte-se da evidência de que
um grande número de pessoas, entre crianças, mulheres e idosos, tanto na instituição familiar
quanto em outras instituições sociais, todos os anos, tem sido vítima de abuso, violência,
negligência, maus-tratos e discriminação, tendo seus direitos e sua cidadania cruelmente
desrespeitados.
Segundo Santos (2001), a violência configura-se como um dispositivo de controle, aberto e
contínuo. A violência social contemporânea caracteriza-se pela força, pela coerção e pelo
dano em relação ao outro, que são atos de excesso presentes nas relações de poder (seja no
nível macro, do Estado, seja no nível micro, entre os grupos sociais). No entanto, apesar da
violência poder ser caracterizada como um produto das políticas socioeconômicas, a sua
identificação e a sua prevenção ainda se encontram distantes dos serviços de saúde, em boa
parte dos países espalhados pelo mundo (Gaioli e Rodrigues, 2008), inclusive entre os casos
em que as pessoas com mais de 60 anos de idade são vítimas de atos violentos.
As diversas conceituações de violência demonstram o caráter relacional do fenômeno, os
agravos decorrentes do ato violento e a sua extensão desde a esfera macrossocial até o fórum
inter-pessoal dos pequenos grupos sociais. Neste trabalho, a violência contra a pessoa idosa é
tratada distanciando-se das abordagens puramente epidemiológicas e demográficas e
convergindo para um enfoque psicossociológico, tomando como referência a Psicologia
Social, notadamente a Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2009).
Para Moscovici (2009), as representações sociais se referem a um fenômeno típico da
sociedade moderna e significam o conjunto de conceitos, afirmações e explicações que se
originam no dia-a-dia, durante a comunicação e a cooperação entre indivíduos e grupos.
Segundo o citado autor, as representações sociais devem ser vistas “como uma maneira
específica de compreender e comunicar o que já sabemos (...) tem como objetivo abstrair o
sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções que reproduzam o mundo de forma
significativa” (p.46).
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Parte-se, pois, da concepção de que o estudo de fenômenos sociais sob o olhar da Teoria das
Representações Sociais volta-se para o conhecimento e a compreensão crítica da vida social e
as suas repercussões junto a um número considerável de pessoas (Philogene, 2011).
Fundamentando-se nas considerações teóricas e empíricas acerca da temática abordada,
buscou-se apreender as representações sociais da violência e dos maus-tratos contra as
pessoas idosas elaboradas pelos próprios idosos.

Método
Foi desenvolvida uma pesquisa de campo de caráter descritivo, aprovada pelo Comitê de
Ética da Universidade Federal da Paraíba. A coleta foi realizada junto a quatro espaços de
convivência entre idosos, em João Pessoa, Paraíba. Contou-se com uma amostra aleatória e de
conveniência, composta de trinta idosos, mulheres e homens com idades iguais e superiores a
60 anos. Foram aplicados um questionário sócio-demográfico e uma entrevista em
profundidade.
As variáveis-atributo (sexo, idade, histórico da violência, espaço de convivência) e o discurso
dos participantes foram processados pelo programa Iramuteq. Trata-se de um software
gratuito e com fonte aberta, desenvolvido por Pierre Ratinaud (Loubère & Ratinaud, 2014),
que permite fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas indivíduospalavras. A partir dos relatórios gerados pelo software, três juízes colaboraram para a
nomeação das classes temáticas e as ramificações, que emergiram da Classificação
Hierárquica Descendente ou CHD.

Resultados e Discussões
Ao processar o discurso dos idosos, o programa Iramuteq identificou um corpus constituído
de 30 unidades de contexto iniciais (U.C.I), representando 30 entrevistas, totalizando 15.250
ocorrências, considerando-se as palavras com χ2 ≥3,84. A análise hierárquica descendente
reteve 90,32% do total das U.C.E do corpus, ou seja, foram consideradas 392 U.C.E
distribuídas em seis classes, dispostas no dendrograma da Classificação Hierárquica
Descendente.
As ramificações do dendrograma apontaram duas partições do corpus: a primeira partição
resultou em dois sub-corpora: o agrupamento das Classe 1, 4 e 5, denominado de “violência
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doméstica”; e o contexto do discurso correspondente às Classes 2, 3 e 6, intitulado
“envelhecimento e vulnerabilidades”.
Convém destacar que os dois agrupamentos se mostraram antagônicos: de um lado, o da
“violência doméstica”, o discurso predominante foi o dos idosos que revelaram ter sofrido
algum tipo de violência, demonstrando o seu caráter familiar e doméstico, ancorado pela
violência financeira e sofrimentos psico-afetivos. Do outro lado, focalizam-se as ancoragens
dos idosos não vitimados pela violência, notadamente emergindo o discurso sobre as mazelas
do envelhecimento frente às incivilidades da sociedade, o prenúncio da morte e os aspectos
legais. Esses últimos, embora constatem um avanço da sociedade, ainda assim, as conquistas
jurídicas carecem de vir acompanhadas de mudanças profundas nas ações da comunidade para
efetivar os direitos alcançados pela pessoa idosa. Tais achados encontram respaldo nos
relatórios da OMS (2002) e nos estudos de Minayo, Souza e Paula (2010), Araújo, Saraiva e
Saraiva (2009).
Da segunda repartição do corpus, emergiram dois agrupamentos: o composto das Classes 4 e
5, denominado de “mudanças e sofrimentos”; e o contexto discursivo correspondente às
Classes 2 e 3, intitulado de “violência estrutural”.
A seguir, comentam-se as características de cada uma das seis classes, acompanhadas de
exemplos de extratos dos discursos dos idosos ilustrativos de cada classe temática.
A Classe 1, denominada “violência financeira” envolveu 20,7% do total de U.C.E., composta
por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 37 (ano) e χ2 = 11 (filho) e as palavras filho e
dar, com as maiores frequências, 32 e 29, respectivamente. As variáveis-atributos que mais
contribuíram com esta classe foram: idosos que se dizem vítimas da violência e que
frequentam a Universidade da terceira idade. Algumas UCE representativas, que justificam a
denominação da Classe 1: (...) pois bem essa minha filha a problemática me obriga a dar
dinheiro a ela a conta dela é sem conta sabe como é né se dou 10 ela quer 50 (...) ela já fez
coisa que nem contando pela minha boca dá para acreditar teve o ano passado que quase
não passei fome mas ficou bem pertinho ela pegou meu cartão e fez compras até o limite do
cartão e eu inocente nem me ligava(...).
A Classe 2, denominada “violência social” envolveu 15,6% do total de U.C.E., composta por
palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 46 (falta) e χ2 = 12 (velho) e as palavras idoso e
velho, com as maiores frequências, 27 e 24, respectivamente. A variável-atributo que mais
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contribuiu com esta classe a dos idosos não vitimados pela violência. Exemplos de extratos do
discurso dos idosos: (...) as ameaças que o idoso recebe com palavrões com desrespeito com
falta de consideração falta de homenagem para aquele que ajudou ao Brasil crescer (...)
agora que não tem mais força ele é desprezado (...) isso é uma vergonha mesmo (...).
A Classe 3, denominada “envelhecimento e morte” envolveu 14,3% do total de U.C.E.,
composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 67 (logo) e χ2 = 13 (mundo) e as
palavras velho e gente, com as maiores frequências, 22 e 21, respectivamente. A variávelatributo que mais contribuiu com esta classe a dos idosos frenquentadores de uma
universidade da terceira idade. A seguir, foram listadas algumas UCE representativas, que
justificam a denominação da Classe 3: (...) porque as pessoas estão ficando cada vez mais
velhos demorando mais a morrer e aí fica muita gente no mundo e fica difícil cuidar do velho
(...) muito velho que depende dos moços (...) fica abandonado e esperando a morte chegar
(...).
A Classe 4, denominada “medos e solidão” envolveu 19,9% do total de U.C.E., composta por
palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 69 (medo) e χ2 = 12 (vida) e as palavras vida e
medo, com as maiores frequências, 21 e 19, respectivamente. Nesta classe não se destacou
nenhuma das variáveis-atributos e eis um extrato do discurso: (...) vivo aos trancos e
barrancos (...) vivo assombrado constrangido prefiro ficar sozinho mas não ando mais a vista
não deixa as e minhas pernas estão afracando cada vez mais
A Classe 5, denominada “autonomia x dependência” envolveu 15,3% do total de U.C.E.,
composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 62 (morar) e χ2 = 13 (vizinho) e as
palavras ficar e casa, com as maiores frequências, 32 e 30, respectivamente. As variáveisatributos que mais contribuíram com esta classe foram as mulheres idosas e vitimadas pela
violência, cujo discurso apresentou tais evidências: (...) quando me casei que eu não era
assim (...) eu era mesmo muito alegre (...) isso é verdade (...) depois fui acalmando
acalmando não sinto necessidade de falar (...) depois que E. morreu eu vim para ficar com
minha irmã e brigamos muito (...).
A Classe 6, denominada “aspectos legais” envolveu 14,3% do total de U.C.E., composta por
palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 49 (respeitar) e χ2 = 8 (proteger) e as palavras mal
e violência, com as maiores frequências, 13 e 12, respectivamente. As variáveis-atributos que
mais contribuíram com esta classe foram a dos idosos não vitimados pela violência e entre 71
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e 80 anos. Algumas UCE representativas, que justificam a denominação da Classe 6: (...) a
violência contra o idoso não é só doméstica, mas principalmente fora de casa as pessoas não
respeitam o idoso apesar de ter um avanço, tem a lei (...) quanto aos estacionamentos em
locais públicos (...) as pessoas em geral são mal educadas (...) quem for velho que se exploda
(...).
Destaca-se, por conseguinte, o caráter multifacetado da violência, vez que, por meio da
análise do discurso dos idosos estudados, as suas representações sociais ancoram-se nas
dimensões física, psicológica e estrutural do ato violento contra o idoso, assim como nas suas
fragilidades e vulnerabilidades (Minayo, Souza e Paula, 2010).

Considerações finais
Conforme os achados deste trabalho, ficou evidente que dar destaque ao discurso do idoso,
sob a ótica da Teoria das Representações Sociais, é apreender o significado do sofrimento
nesta fase da vida humana nos seus aspectos biopsicossociais para além do discurso da
ciência. Tal intento poderá contribuir no planejamento de intervenções que minimizem as
perdas biológicas, psicológicas e sociais que acompanham o processo de envelhecimento.
Neste sentido, estima-se que é muito importante dar a voz aos próprios idosos, para que seja
possível desvendar o modo pelo qual seus pensamentos vem sendo compartilhados,
socializados e representados socialmente no seu cotidiano.
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Resumo
A proteção social a criança e ao adolescente caracteriza-se por serviços prestados na atenção
primária e secundária em rede, seja na promoção de saúde, educação, prevenção de abusos ou
negligências. No Brasil, o Conselho Tutelar tem atuado como instituição pública fundamental
no que tange a proteção social da criança e do adolescente.

Apesar da legitimidade e

relevância da instituição, observa-se a recorrência de muitas críticas em relação ao trabalho
realizado por estes agentes públicos. Com efeito, diversas pesquisas têm constatado a
desarticulação e a fragilidade nas práticas dos conselheiros tutelares. Neste território
problemático e complexo, este estudo investigou o cotidiano e as intervenções de cinco
conselheiros tutelares, tendo em vista a análise do papel social que assumem perante a
sociedade. Estes agentes sabem como conduzir a investigação e posterior encaminhamento de
casos notificados? Têm contato ou estabelecem trocas com outras instituições da rede de
atendimento? Trata-se de uma pesquisa qualitativa amparada no referencial teóricometodológico das Representações Sociais, tal como propõe Moscovici, Jodelet e
Jovchelovitch. A pesquisa foi realizada num município de pequeno porte, situado no interior
do Estado de São Paulo. Para coleta de dados, foram realizadas cinco sessões de grupo focal
com os conselheiros tutelares. As sessões tiveram uma duração média de sessenta minutos,
ocorrendo no próprio estabelecimento de trabalho. As práticas discursivas foram organizadas
em categorias temáticas que contemplam a dinâmica implícita do grupo, além dos
significados atribuídos a função social e política. Após a leitura flutuante do material empírico
e identificação dos temas emergentes e singulares, afirma-se que o Conselho Tutelar tem
atuado como dispositivo ideológico e propagandístico. Na ausência de formação, experiência
e histórico com as políticas públicas para infância e juventude, os esquemas referências de
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ação tendem para representações ancoradas na família e na infância vivida. Os atendimentos
são pautados em paradigmas pré-científicos, enviesados por estereótipos, preconceitos ou na
demonização da clientela. Há limitações para o reconhecimento do sofrimento das vítimas,
assim, a instituição acaba tomando a forma do mal que pretende combater. Frente ao
julgamento moral dos conselheiros tutelares, as vítimas são culpabilizadas, incorrendo na
amenização ou negação dos danos causados pela violência.
Palavras-chave: Conselho Tutelar, direitos da criança e do adolescente, violência contra a
criança e o adolescente.

Introdução
No último século os direitos humanos, em especial o das crianças, ocuparam papel
fundamental em conferências internacionais, seminários, reuniões de Estados, ONGs e
organismos consolidados como a ONU e a UNICEF. Grande parte das iniciativas públicas e
políticas entre as nações estiveram voltadas para garantia e sustentação dos direitos humanos.
Apesar dos avanços nas políticas sociais para infância e juventude, dois fenômenos têm
caracterizado as redes proteção: a judicialização do sistema e a prevalência do discurso de
risco social, ambos, contribuem para penalização das famílias em situação de vulnerabilidade.
Os sistemas de proteção à criança têm operado acusando as famílias, as quais estão sujeitas a
um número, sem precedentes, de relatórios infundados e investigações intermináveis. (Mansell
et al., 2011).
Com efeito, os profissionais que atuam na assistência social, saúde e educação tornaram-se
investigadores e avaliadores dos fatores de risco, e não colaboradores que atuam na mediação
da violência doméstica. Por sua vez, os administradores das políticas públicas modificaram
suas táticas com as famílias visando, cada vez mais, à vigilância e punição dos pais (Anglin,
2002).
Corby, Millar e Young (1996) indicam a necessidade de maior conhecimento dos conflitos,
interesses dos pais e das crianças atendidas, a fim de garantir a ética nos serviços prestados,
bem como, maior participação da comunidade, segundo os princípios de um trabalho em
parceria, participação e empoderamento.
Contudo, a expressão “rede proteção” tem alcançado, cada vez, mais importância nas políticas
públicas. Neste estudo, elegeu-se como foco a compreensão da função social do Conselho
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Tutelar, por se tratar de uma instância estratégica nas redes de proteção com a função capturar,
trazer à tona as mazelas sociais e a impunidade jurídico-policial dos agressores.
Neste território problemático e complexo, esta pesquisa investigou o cotidiano e as
intervenções de cinco conselheiros tutelares tendo em vista a análise do papel social que
assumem perante a sociedade. Sem deixar de abstrair o desenho das redes sob o prisma de sua
institucionalidade, como os conselheiros tutelares colocam em prática a Doutrina de Proteção
Integral a partir dos atendimentos e serviços prestados às vítimas e seus familiares?
Diante disso, surgem questões subjacentes: que tipo de integração os conselheiros tutelares têm
com demais atores da rede? Estes agentes sabem como conduzir a investigação e posterior
encaminhamento de casos notificados? Têm contato ou estabelecem trocas com outras
instituições da rede de atendimento? Enfim, quais as dimensões político-ideológicas e as
representações que norteiam o funcionamento do trabalho dos conselheiros tutelares no Brasil?

Metodologia
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo enfoque considera a subjetividade do pesquisador e
dos participantes na construção dos resultados e das descobertas. Os sentidos e as
representações das práticas sociais são analisados tendo em vista o contexto histórico dos
sujeitos, a realidade concreta e simbólica da instituição.
O pesquisador, como sujeito crítico, produz ideias no decorrer da investigação, afirmando um
processo permanente de integração e continuidade do seu próprio pensamento e criatividade.
Os participantes da pesquisa são considerados como agentes sociais ativos, com potencial de
escolha de suas ações, podendo intervir de maneira autônoma e concreta no sistema das
relações sociais estabelecidas na dinâmica institucional (Jodelet, 2005).
Nessa relação entre pesquisador e sujeitos, compreende-se o grupo focal como lócus ideal
para investigação. As representações como manifestações subjetivas e empíricas da dialética
institucional. Ancorar e objetivar o Conselho Tutelar, num grupo focal é, também, negociar
informações científicas e jurídicas com o colegiado político, a comunidade, as famílias e
vítimas atendidas.
Foram realizadas cinco sessões de grupo focal num Conselho Tutelar situado num município
de pequeno porte do interior do Estado de São Paulo. Nesta instituição, atuavam cinco
conselheiros eleitos por voto, num mandato de três anos. Trata-se de um grupo heterogêneo na
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formação acadêmica e com idade média de 38 anos. Todos os participantes residiam no
município há mais de dez anos e tinham vínculo com grupos político-partidários.
A escolha da instituição ocorreu em função da disponibilidade e viabilidade para realização das
sessões do grupo focal. Todos os procedimentos éticos, no sigilo com as informações,
autorização formal e documentada, foram respeitados. As sessões ocorreram no
estabelecimento de trabalho, após a anuência de todos os membros para a realização do estudo.
O material empírico foi gravado em vídeo, permitindo a compreensão dos acontecimentos da
dinâmica grupal. As sessões foram analisadas por meio da técnica denominada Análise de
Conteúdo. Spink e Lima (2004) destacam, no processo de análise, a busca dos aspectos
formais da construção linguística, dos repertórios utilizados nessa construção e da dialogia
implícita na produção de sentidos.
Os temas discutidos no grupo focal foram elencados segundo os objetivos da pesquisa, todavia
privilegiou-se a livre associação de ideias no decorrer da comunicação, de modo que os
conteúdos latentes fossem identificados. A análise envolveu a transcrição literal dos diálogos,
leitura flutuante e exaustiva na identificação de fragmentos representativos, seja nas
regularidades ou singularidades das falas.

Resultados e discussão
Para apresentação dos resultados e discussão, foram destacados os principais fatores que
emergiram na análise de conteúdo, ilustrados com algumas falas emitidas no contexto do
grupo focal. O conteúdo temático foi organizado em categorias não como fragmentações do
campo de análise, pois, buscou-se priorizar a complexidade e a articulação das informações.
Na categoria Infância, família e educação o passado vivido pelos conselheiros foi
considerado normal e sadio, em detrimento da infância na sociedade atual. Essa analogia
sugere que os padrões e os modelos pessoais de convivência podem prevalecer como
norteadores das intervenções com as crianças e famílias atendidas. As falas sobre a infância e
a adolescência na cultura atual focaram-se em conceitos que apontam para um cenário
decadente, ausência de regras e limites.
As crianças hoje estão tudo assim. Muitas mães vêm reclamar: ‘não posso bater não
posso fazer nada?’ Mas a criança não respeita...
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A infância hoje em dia está sendo muito mais difícil para passar do que antigamente
né? (...) a infância tá perdida. Então, tem que tomar muito cuidado para não perder
a infância.

Os participantes representaram a infância e a adolescência na sociedade atual a partir de
conceitos como “perdida” e “sem noção”. A violência na sociedade teria interferido nas
experiências lúdicas, comprometendo o desenvolvimento normal da criança. Diante da
tragédia cotidiana, testemunhar o sofrimento da criança que é vítima da violência, implica na
tendência em olhar para o passado na esfera privada como “sobrevivente-feliz”.
Por outro lado, o ECA ao coibir a exploração do trabalho infantil, teria acarretado numa
juventude irresponsável e desinteressada no cumprimento de seus deveres. Assim, nesta visão,
o marco referencial que modificou radicalmente a cultura da família tradicional e
“maravilhosa” de tempos remotos, está ancorado em alguns preceitos jurídicos dessa
legislação.

com doze anos treze, quatorze anos já trabalhava. Já ajudava o pai. Não tinha um
serviço, assim, que matava a criança...

Os significados da violência doméstica tem relação com a obediência e o respeito aos pais e
não apontam para os danos ou prejuízos ao desenvolvimento da criança, desta forma “um
tapa” pode ser bom. As experiências de submissão às mães foram narradas num clima
descontraído, sem restrições, censuras, mas com risos e indicações de que esse tipo de
autoridade disciplinar era comum no passado.

eu tomei uns tapa bom da minha mãe e do meu pai também. Tudo bem... para mim
foi bom, para mim foi bom.

Tais práticas parentais foram justificadas para a aquisição de valores, obediência e moral, em
declínio na cultura atual. Diante da função social e política que estes agentes públicos
exercem, é imprescindível a revisão desses modelos de educação e socialização do passado,
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repensando aspectos da cultura familiar de origem onde a violência na correção de
indisciplinas era aceita e praticada.
Na categoria ECA: atribuições e competências do Conselho Tutelar verificou-se um
conhecimento teórico apropriado da legislação. Contudo, eles argumentaram a presença de
graves lacunas para efetivação da lei na prática cotidiana. Ou seja, o ECA mesmo sendo
reconhecido como ferramenta de trabalho, não correspondia ao parâmetro de trabalho em
algumas situações práticas.
mas isso tudo é teoria, na prática é outra história né?

a função de conselheiro é muito delicada, não é? A gente, a gente tem é algumas
atribuições que nos permitem muita coisa né? Mas é muito delicado né?

O grupo produziu representações sobre o ECA segundo referencias da esfera privada, as quais
não indicam um pacto coletivo e integrador de um colegiado atuante. Em face das
incompatibilidades entre a teoria e a prática de lei, verificamos, em vários momentos, posturas
que alternam a indignação e revolta com o poder público com a resignação e renúncia ao rigor
das punições aos transgressores.
Uma vez que os conselheiros tutelares não assumiam as tarefas a partir de um funcionamento
coeso e consensual, conviviam com a invisibilidade de suas ações, com o pouco
reconhecimento e mérito na sociedade. A consciência dessa imagem desgastada e negativa
tinha relação com o fato dos participantes se colocarem, no grupo focal, como se estivessem
num tribunal para prestar contas à sociedade e, principalmente, para aos políticos do contexto
local.
a lei municipal pode garantir isso ai. Ai vai falar com um vereador ou outro, os cara
fica (...) vai desviando...
os caras ((Vereadores)) não quer, ninguém quer abraçar a situação. Os ‘cara’
((Vereadores)) desvia.

A iniciação no Conselho Tutelar se articula inevitavelmente, a enfrentamentos, alianças ou
parcerias estratégicas que estão para além da militância social pelos direitos humanos. Nesta
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pesquisa, concluímos que a análise de uma política social indicou os meandros de uma
complexa relação entre políticas partidárias e o Conselho Tutelar. Os recursos e
consequências para colocar o ECA em prática não eram amistosos: “bater de frente”, “peitar”
autoridades e ouvir “palavras mal ditas”.
Enfim, houve muitas incoerências e paradoxos, entre a vida pública e a vida privada, fatos que
nos instiga a refletir sobre os processos políticos deste país, em quem ocupa os devidos
lugares do poder. Mas, de fato, essa pesquisa indica que zelar por direitos, na rede de
proteção, é um ato político. Neste sentido, é preciso que a interferência de interesses privados,
na carreira política, não se sobreponha aos interesses públicos, na defesa de direitos.
Concluímos que estes conselheiros tutelares têm consciência dos artigos que regem o ECA,
mas encontram limitações para empregar a lei com devido rigor. A ausência de consenso
sobre os procedimentos e medidas que devem ser seguidas pelo colegiado incrementa as
confusões e a incompreensão sobre o papel social que a instituição deve assumir no
cumprimento de seus deveres.

Considerações finais
O Conselho Tutelar funciona segundo diretrizes, critérios, avaliações e julgamentos pessoais,
ou seja, a esfera privada se sobrepõe a esfera pública. Sendo assim, tais fundamentos
determinam as práticas e intervenções com as famílias, confirmando o conflito constante com
o ECA. O trabalho do colegiado não atende aos parâmetros definidos para o desempenho
eficaz na prestação de serviços a comunidade. E, além disso, os conflitos exteriores a
instituição se sobressaem quando o Conselho Tutelar precisa atuar em consonância com o
ECA.
Na ausência de formação científica e de um histórico com as políticas públicas, os esquemas
referências operativos tendem para representações ancoradas na família e na infância vivida.
Os atendimentos ao público são, portanto, pautados em paradigmas pré-científicos. Sendo
assim, muitas ações são enviesadas por estereótipos, preconceitos ou na demonização da
clientela.
Concluiu-se que havia sérias limitações para o reconhecimento do sofrimento das vítimas e,
neste sentido, assim, a instituição acaba tomando a forma do mal que pretende combater.
Portanto, afirma-se a tese de que o Conselho Tutelar, tal como está estruturado no Brasil,
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funciona como um dispositivo ideológico e propagandístico sendo pouco capaz de atender aos
anseios da sociedade por inclusão social, cidadania e direitos humanos.
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Resumo
O objetivo desta pesquisa é mostrar as consequências da violência da escola quando essa
violência é cometida por professores contra alunos junto ao processo de ensino-aprendizagem.
Evidencia-se que crianças e adolescentes sofrem violência para aprender os conteúdos
curriculares na sala de aula e isso contribui significativamente para a exclusão escolar e
social. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa. As fontes são 184 histórias
de escolarização produzidas nos anos de 2004, 2007 e 2010, por alunos do curso de
Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara-SP/UNESP no âmbito
da disciplina Didática II oferecida ao 3º ano do referido curso. O apoio teórico –
metodológico foi construído por meio da contribuição, amalgamada, de Bernard Charlot,
Laurence Bardin, Elias Canetti, Maurice Halbwachs, Paul Thompson, Serge Moscovici,
Nancy Cardia, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron.

O maior número de episódios

ocorridos de violência de professor contra aluno deveu-se a dificuldades de aprendizagem de
conteúdos curriculares por parte dos alunos, sobretudo, pertencentes às disciplinas
Matemática e Língua Portuguesa. Esses episódios concentram-se no ciclo I do Ensino
Fundamental quando os alunos tem entre oito e nove anos. A violência cometida divide-se
em: violência verbal, física e verbal/física. O conjunto dos dados leva-nos a pensar que a
9

Professora vinculada ao Departamento de Didática da Faculdade de Ciências e Letras - Campus de
Araraquara/UNESP. Credenciada nos Programas de Pós Graduação: Educação Escolar/Faculdade de Ciências e
Letras e Educação/Instituto de Biociências de Rio Claro, todos da UNESP.
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Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação do Instituto de Biociências de Rio Claro/UNESP.
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violência da escola figurada pela violência do professor contra o aluno estimula uma
percepção, por parte do aluno, da naturalização da violência em ambientes escolares. Levando
em conta que os autores de nossas fontes eram à época estudantes de pedagogia a gravidade
da violência da escola ganha maior grandeza, tendo em vista a possibilidade da reprodução da
violência em questão quando esses alunos ocuparem a posição de professor. É nesse jogo que
o aluno é duramente penalizado: a violência do professor contra ele pode excluí-lo da escola,
por consequência/decorrência o colocar no centro da exclusão social e, ainda, torná-lo, neste
caso, um professor que pode produzir/reproduzir a naturalização da violência contra aluno na
profissão docente. São exclusões superpostas que trazem sempre implicações danosas ao
estudante. Mais, então, porque os alunos sofreram violência no momento em que estavam
aprendendo conteúdos curriculares. A propósito, é na disciplina Matemática em que os
episódios sobressaem seguidos na disciplina Língua Portuguesa. Será que essa violência
cometida contra alunos no ato de aprender esses conteúdos não contribui mais com o fracasso
dos alunos em tais disciplinas do que a ‘dita’ dificuldade que agregam em sua lógica? E se o
fracasso em tais disciplinas - há anos mostram pesquisas realizadas em diferentes campos levam à exclusão da escola, logo à social, então, um elemento bastante robusto que leva a tais
fenômenos é a violência do professor contra o aluno no âmbito do processo ensinoaprendizagem, apontam os dados. Se essa violência não existisse essas disciplinas
continuariam sendo consideradas difíceis aos alunos? Ou se poderia explicar de outro modo o
fracasso em tais disciplinas caso houvesse? Fato é que a exclusão, por sua vez, segue o curso
da superposição e ganha ares de naturalização!!
Palavras-chave: Violência da escola. Professor. Aluno. Exclusão escolar e social.

Introdução
O objetivo12 desta pesquisa é mostrar as consequências da violência da escola quando a
violência é cometida por professores contra alunos junto ao processo de ensino-aprendizagem,
evidenciando que crianças e adolescentes sofrem violência para aprender os conteúdos
curriculares na sala de aula e isso estimula exclusão escolar e social. Levando em conta que
esta reflexão insere-se nas questões da problemática Violência em ambiente escolar,
12

Esta reflexão derivou do projeto de pesquisa intitulado Violência por professores e professoras na voz de suas
vítimas: uma estrutura do habitus profissional em professores brasileiros financiado pela FAPESP processos: nº
2010/11054-6, nº 2011/06521 e nº 2012/04119-0.
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buscamos em Bernard Charlot (2002) a contribuição analítica. Para ele, a violência em
ambiente escolar configura-se em três situações, quais sejam: a) violência na escola:
corresponde à violência constituída fora da escola e manifestada em ambiente escolar, b)
violência à escola: diz respeito à violência cometida por alunos contra os profissionais da
escola e à própria instituição, isto é, ao patrimônio institucional e, por fim, c) violência da
escola: refere-se à violência cometida pela instituição escolar contra seus alunos por meio de
suas regras, encaminhamentos acadêmicos e disciplinares e a produzida por professores. É
nesta última categoria que este investimento insere-se.
As fontes são 184 histórias de escolarização produzidas nos anos de 2004, 2007 e 2010 13, por
alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras – Campus de
Araraquara/UNESP no âmbito da disciplina Didática II oferecida no 3º ano do referido curso.
Para a produção das fontes os alunos autores foram estimulados por meio da leitura do livro a
Língua Absolvida de Elias Canetti (1987) a narrarem suas histórias de escolarização desde o
seu primeiro ingresso numa instituição de caráter escolar até a entrada na Universidade. Tratase, portanto, da manifestação de representações que esses autores construíram ao longo do
referido processo sobre as ações didático-pedagógicas de seus professores. Levando em conta
que a fonte de nossas fontes foi a memória temos de levar em consideração a constituição da
mesma, tendo em vista implicações teórico-metodológicas na organização e tratamento das
informações. A propósito, por exemplo, Maurice Halbwachs (1990), em A memória coletiva,
afirma que a memória “é uma construção social e depende do relacionamento do sujeito com
o grupo social em que vive” (p. 71-73). Para Paul Thompson (1992):

O processo da memória não está solitário ao desempenhar sua tarefa,
pois depende de um outro qual seja, depende do processo de
percepção que, por sua vez, depende da forma em que apreendemos as
coisas. (THOMPSON, 1992 p. 150)

13

As narrativas fontes dizem respeito ao trabalho nuclear da disciplina Didática II que é desenvolvido pela
Professora Marilda da Silva desde 2003. A opção por trabalhar com as narrativas produzidas em 2004, 2007 e
2010 deve-se ao fato de que a partir de 2004 essa produção já havia ganhado, do ponto de vista pedagógico, certa
estabilidade e ainda procurou-se uma longitudinalidade que permitisse regularidades atemporais.
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No que diz respeito às informações advindas da memória que se transformaram nos dados que
aqui apresentaremos, pode-se dizer, a partir dos autores acima, que o que está em jogo ao se
trabalhar com dados cuja fonte é a memória é que eles são dados que tem uma dimensão
histórica e social e por isso são produtos da constituição das representações e,
simultaneamente, são as próprias representações. A propósito, não podemos deixar de
mencionar Serge Moscovici (2012) que afirma: “Fazer a representação de alguma coisa e ter
consciência de alguma coisa é quase o mesmo”. (MOSCOVICI, 2012, p. 52). Os autores até
então utilizados levaram-nos a trabalhar as produções por meio de uma inflexão da técnica
Análise de Conteúdo por Laurence Bardin (1977). Essa técnica é operacionalizada por meio
das regras: exaustividade, homogeneidade e pertinência. Nossa opção analítica dentre as
possibilidades dessa técnica foi a temática. O apoio teórico estrutural basicamente veio de
Pierre Bourdieu e de Jean-Claude Passeron, mais especificamente das ideias de violência,
reprodução e exclusão social.
Primeiramente apresenta-se a constituição da violência da escola, neste caso, por professores
contra alunos. Logo depois vem uma articulação entre as informações e as ideias de Bourdieu
e Passeron e, por fim, nas considerações finais expomos, nos limites destas páginas, as
nocivas e significativas consequências da violência cometida por professores contra alunos no
processo de aprendizagem dos estudantes.

A violência da escola por professores contra alunos segundo nossas fontes
Em nossas fontes os alunos/autores denunciam, por meio das representações do cotidiano
escolar vivenciado, atos de violência de professores contra alunos em situações que envolvem
questões disciplinares e em situações que envolvem dificuldades de aprendizagem 14. Nesse
sentido, formulamos as categorias por situação da ocorrência: a) comportamentos dos alunos,
b) dificuldades dos alunos, c) outras situações e d) situações não definidas15, como mostra o
Gráfico 1:

14

Declara-se que nenhum episódio relatado relacionava-se direta ou indiretamente com alunos com
necessidades educacionais especiais.
15

Vale dizer que não trabalharemos detalhadamente com as categorias c e d porque são, respectivamente,
situações isoladas e situações não identificadas. Contudo, mantivemos essas categorias porque elas também
expressam violência do professor contra aluno.
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Gráfico 1: Situação por ano
Fonte: Elaboração própria, 2011.

Nota-se, por meio do Gráfico 1, que a violência por professores contra alunos na situação
‘comportamento dos alunos’ ocorre mais no ano de 2004 e na situação ‘dificuldade dos
alunos’ em 2007. As categorias c e d concentram-se no ano de 2010. Nos três anos, 2004,
2007 e 2010, há episódios de violência cujas razões são comportamentos disciplinares e
dificuldades de aprendizagem, praticamente com a mesma frequência. No entanto, as
ocorrências devidas à situação de dificuldade de aprendizagem dos alunos são as mais
recorrentes e ocorrem principalmente nos anos de 2007 e 2010. Observe que professores tem
cometido violência contra alunos quando estes apresentam comportamentos naturais a
quaisquer aprendizagens. Isso nos leva a pensar que o professor ao cometer violência contra
alunos no âmbito do processo ensino/aprendizagem, contribui diretamente para o fenômeno
da exclusão escolar e direta e indiretamente para a legitimação da reprodução social.
(BOURDIEU; PASSERON, 1975). Nesse sentido, pode-se dizer que a violência da escola
está funcionando como um estruturante da estrutura da exclusão social. (BOURDIEU, 2011a,
2011b).
As violências que são cometidas no âmbito das situações mencionadas são: a verbal, a física e
a verbal/física, como mostra o Gráfico 2:
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Gráfico 2: Situação por tipo de violência
Fonte: Elaboração própria, 2011.

Percebe-se que a violência verbal é o tipo de violência que mais ocorre em todas as situações.
Contudo, sua incidência é maior na situação ‘dificuldade dos alunos’. A violência física
ocorre principalmente na situação ‘comportamento dos alunos’ e a violência verbal/física,
novamente, se repete mais na situação ‘dificuldade dos alunos’. Os níveis de ensino em que
ocorrem episódios de violência são: Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino
Fundamental Ciclo I (1ª a 4ª série) e Ciclo II16 (5ª a 8ª série), Ensino Médio (1º ao 3º ano) e
Cursinho pré-vestibular. O Ensino Fundamental Ciclo I é o nível de ensino com maior
incidência de episódios de violência e é na 3ª série deste nível que se concentra o maior
número de episódios. Nessa série (em idade ideal) os alunos tinham entre 8 e 9 anos e se
encontravam em pleno processo de alfabetização. O Gráfico 3 confirma esses resultados.

16

Na legislação N° 11.274/2006 que trata do Ensino Fundamental a denominação é ano e não série.
Mantivemos série porque os autores de nossas fontes cursaram o Ensino Fundamental antes de 2006 e
registraram em suas histórias de escolarização série e não ano. De acordo com a mesma legislação o Ensino
Fundamental é de nove anos e não mais de oito anos como os registros de nossas fontes indicam. Contudo, as
idades por série ou por ano são muito próximas quando se trata do referido nível de escolarização.
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Gráfico 3 - Nível de ensino por situação
Fonte: Elaboração própria, 2011.

Reitera-se que a situação ‘dificuldade de alunos’ é a mais recorrente no Ensino Fundamental
Ciclo I. Ou seja: concentra-se, portanto, nesse nível a maior incidência de violência por
professores contra alunos quando o que está em jogo são questões relativas à aprendizagem.
A disciplina que mais serviu de pano de fundo aos episódios de violência foi Matemática,
ocupando a segunda posição Língua Portuguesa. Os sentimentos mais comuns derivados da
violência sofrida ou testemunhada são: medo, vergonha e humilhação. Desses o que vem em
primeiro lugar é o medo, mesmo quando os autores das histórias estavam na posição de
testemunhas.

Considerações finais
O conjunto dos dados leva-nos a pensar que a violência da escola figurada pela violência do
professor contra o aluno estimula uma percepção, por parte do aluno, da naturalização da
violência em ambientes escolares. Levando em conta que os autores de nossas fontes eram à
época estudantes de pedagogia a gravidade da violência da escola ganha maior grandeza,
tendo em vista a possibilidade da reprodução da violência em questão quando esses alunos
ocuparem a posição de professor (BOURDIEU, 1996), (CARDIA, 2012). É nesse jogo que o
aluno é duramente penalizado: a violência do professor contra ele pode excluí-lo da escola,
por consequência/decorrência o colocar no centro da exclusão social e, ainda, torná-lo, neste
caso, um professor que pode produzir/reproduzir a naturalização da violência contra aluno na
profissão docente. São exclusões superpostas que trazem sempre implicações danosas ao
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estudante. Mais, então, porque os alunos sofreram violência no momento em que estavam
aprendendo conteúdos curriculares. A propósito, é na disciplina Matemática em que os
episódios sobressaem seguidos na disciplina Língua Portuguesa. Será que essa violência
cometida contra alunos no ato de aprender esses conteúdos não contribui mais com o fracasso
dos alunos em tais disciplinas do que a ‘dita’ dificuldade que agregam em sua lógica? E se o
fracasso em tais disciplinas - há anos mostram pesquisas realizadas em diferentes campos leva à exclusão da escola, logo à social, então, um elemento bastante robusto que leva a tais
fenômenos é a violência do professor contra o aluno no âmbito do processo ensinoaprendizagem, apontam os dados.

Se essa violência não existisse essas disciplinas

continuariam sendo consideradas difíceis aos alunos? Ou se poderia explicar de outro modo o
fracasso em tais disciplinas caso houvesse? Eis a questão! Absurdamente a violência cometida
por professores contra alunos concentra-se durante o processo de alfabetização quando esses
alunos estão na categoria criança. A escola não cumpre o ECA? Fato é que a exclusão, por sua
vez, segue o curso da superposição e ganha ares de naturalização!!
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Resumo
O presente artigo aborda o núcleo central das representações sociais da violência contra o
professor, construídas por docentes de escolas da cidade do Recife. O referencial teórico foi a
Teoria das Representações Sociais, bem como a Teoria do Núcleo Central. Identificou-se que
a violência contra o professor encontra centralidade nas palavras: social e desrespeito.
Caracterizou-se a violência cometida pelas famílias, o alunado e o assédio moral vivenciado
em instituições educacionais.
Palavras-chave: Violência. Professor. Núcleo Central. Representações Sociais.

Introdução
Quase diariamente, diferentes meios de comunicação divulgam atos de violência cometidos
dentro das escolas. Essa violência não aparece apenas no plano físico, mas também psíquico e
moral através do desrespeito e da violação dos direitos humanos. O professor muitas vezes é
apontado como vítima da violência nos intramuros da escola, seja esta de natureza física,
verbal ou simbólica. Deste modo, entende-se que várias dimensões do cotidiano do trabalho
docente estão envolvidas com cenas de violência que trazem implicações para a escola e para
o trabalho nela desenvolvido (SPOSITO, 2001).
Tendo em vista essa realidade enfrentada pelos professores, os esforços na busca de
compreender o fenômeno culminaram em uma pesquisa que analisou as representações
sociais de violência contra o docente construídas por professores de escolas públicas e
privadas da Região Metropolitana do Recife-PE. O presente artigo, decorrente desta pesquisa,
caracteriza o núcleo central dessas representações sociais.
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A violência escolar e em particular a que afeta diretamente o professor mexe com o cotidiano
e chega a chamar atenção da sociedade pelo modo como maltrata, expõe e desvaloriza esse
profissional. Com essa compreensão de que a violência contra o docente nos intramuros das
escolas impacta a pessoas pode-se reconhecer a relevância de trazer à tona o debate.
Diante desse contexto, é importante frisar que, para que um fenômeno se torne uma
representação social é preciso que ele seja objeto de discussão de grupos, gere estranheza ou
incômodo. A violência contra o docente se acomoda nessas características e por isso é tomada
como objeto de representação social, uma vez que mexe com o cotidiano e a intimidade das
pessoas.

A teoria das representações sociais e a abordagem estrutural
Os estudos que lançam mão da Teoria das Representações Sociais, inaugurada por Serge
Moscovici, buscam compreender os universos consensuais expressos nas relações cotidianas,
o saber do senso comum. Com a adoção desse referencial parte-se do pressuposto de que as
representações sociais de violência contra o professor, podem influir diretamente nas práticas
docentes.
De acordo com Jodelet (1989) as representações sociais são realidades mentais, versões da
realidade, comuns e partilhadas. Entendida dessa maneira, a representação é o componente
mental do objeto, ela é expressiva do sujeito incluindo suas crenças, valores, atitudes,
opiniões, imagens. Representar ou representar-se corresponde a um ato de pensamento com o
qual um sujeito se refere a um objeto.
De acordo com Wagner (1995), nas pesquisas em Representações Sociais podem ser
observados caminhos distintos que dependem do interesse explicativo do pesquisador e da
natureza do objeto. Neste trabalho, seguiu-se a perspectiva teórica de Abric (1998), a Teoria
do Núcleo Central (TNC), a abordagem estrutural, um desdobramento da teoria inicial das
Representações Sociais, de Moscovici.
As representações, na perspectiva de Abric, são formadas por dois sistemas de cognições:
sistema central (núcleo central) e sistema periférico. O núcleo central compreende as
cognições que determinam a identidade da representação, dá estabilidade e organiza seus
elementos, é mais rígido e resistente a mudanças. Quando o núcleo central se modifica,
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modifica-se também toda representação, esse núcleo a estrutura e é constituído pelas crenças,
valores e normas sociais historicamente construídas e partilhadas pelo grupo.
Os elementos periféricos são como esquemas de natureza mais funcional: descrevem e
determinam ações. São esses elementos mais concretos, mais práticos, em ligação com os
elementos centrais, que garantem que a representação social seja um guia de leitura para a
realidade, se relacionando com eventos do cotidiano dos indivíduos. Abric (1998) assegura
que toda representação funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as
relações dos indivíduos, orienta seus comportamentos e suas práticas sociais.

Metodologia
Como mencionado, este artigo decorre de estudo mais amplo, em que se buscou identificar o
conteúdo e a estrutura interna das representações da violência contra o docente, utilizando
como instrumentos a associação livre de palavras e teste do núcleo central. Segundo Abric
(1998), para análise de uma representação social é necessário que se conheça o seu conteúdo,
estrutura e núcleo central. Nos limites deste trabalho, aborda-se o núcleo central das
representações sociais de violência contra o professor.
O campo empírico para a realização desta pesquisa foi constituído por três escolas da rede
pública Estadual de ensino e três escolas da rede privada de ensino da região metropolitana do
Recife-PE. O teste do núcleo central foi aplicado a vinte (20) professores, dez pertencentes à
escola pública e dez pertencentes à escola privada. Os professores participaram dessa fase da
pesquisa mediante consentimento prévio, ou seja, concordaram durante a realização da
primeira etapa, a técnica de associação livre de palavras, em participar das demais etapas do
estudo. Eles foram escolhidos de maneira a considerar a variedade de faixa etária, tempo na
profissão, formação acadêmica e turmas com as quais trabalhavam (de pré-adolescentes e
adolescentes). Considerou-se essa variação por admitir que qualquer docente poderá vir a ser
ou já ter sido alvo de violência no espaço da escola.
De acordo com Abric (1998) a representação social é norteada pelos elementos constituintes
do núcleo central. São esses elementos que orientam as práticas dos sujeitos. Contudo, apenas
o acesso ao conteúdo não é o suficiente, é necessário analisar sua organização, o sentido que
esse conteúdo empreende a representação. Com o objetivo de identificar, a partir das
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cognições levantadas anteriormente com o auxílio do EVOC17, quais elementos efetivamente
estruturam o núcleo central das representações de violência contra o docente, realizou-se um
teste utilizando as cognições correspondentes ao possível núcleo central das representações
sociais de ambos os grupos de professores. Trata-se do denominado teste do núcleo central
O teste do núcleo é um instrumento para se mostrar, de modo mais explícito, como ele se
desenha, sobretudo, seus elementos mais estáveis. Cumpre destacar que as primeiras técnicas
de questionamento do núcleo central foram elaboradas por Moliner (1994) e desde então,
diferentes formas de constatação do possível núcleo foram criadas.
Para realizar o teste de núcleo central procedeu-se da seguinte maneira: i) foram agrupadas as
palavras evocadas pelos dois grupos de professores (de escola pública e particular) e que
constituíam o possível núcleo central de violência contra o professor identificado na primeira
fase do estudo, através do EVOC, a saber: Agressão, Desrespeito, Institucional e Social; ii)
solicitou-se que os participantes, mediante o contato com as quatro cartelas nas quais estavam
escritas as referidas palavras indicassem as duas que consideravam indispensáveis quando
pensavam em violência contra o professor e iii) após a indicação, pediu-se que justificassem a
razão delas palavras terem sido escolhidas como indispensáveis.
Para o tratamento das justificativas dadas para e escolha dessas palavras utilizou-se a Análise
de Conteúdo proposta por Bardin (2009). A Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas
de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos,
descrição do conteúdo das mensagens que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2009).

Resultados e discussão
As palavras consideradas indispensáveis quando os professores pensaram sobre o fenômeno
estudado, ou seja, aquelas que obtiveram um percentual entre 90 a 100%, foram: Social e
Desrespeito.
17

O software Ensemble de Programmes Permettant l’Analyse des Evocations (EVOC) foi construído por Pierre
Vergès, em 1999. O EVOC processa as palavras obtidas através do teste de associação e constrói um quadro com
quatro quadrantes que correspondem a organização interna da estrutura da representação. No primeiro quadrante
ficam situados os termos que constituem, provavelmente, o núcleo central da representação. As palavras
localizadas no quadrante superior direito e inferior esquerdo (2º e 3º quadrantes) são os elementos intermediários
que podem se aproximar do núcleo central ou dos elementos periféricos; e aquelas localizadas no quarto
quadrante constituem os elementos periféricos mais distantes da representação.
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O núcleo central possui um caráter essencialmente normativo, o de consenso. Ele reúne um
valor comum atribuído a um determinado objeto pelos membros do grupo, ou seja, possui um
caráter normativo básico no sentido do consenso grupal em função de uma representação de
um objeto, uma homogeneidade. De acordo com Menin (2007), além dessa função normativa
primordial, de consenso, o núcleo central apresenta mais duas funções normativas: a de
julgamento e outra explicativa dos comportamentos em relação à representação.
Aliado a esse papel normativo (consenso, julgamento e explicativo), o núcleo central possui
uma característica funcional que engloba os elementos diretamente ligados à ação dos sujeitos
em relação aos objetos. Abric (1994a, p.23) define o aspecto funcional do núcleo central
quando são privilegiados na representação e na constituição desse núcleo, elementos mais
importantes para a realização de uma tarefa. Menin (2007) define que conforme a relação do
sujeito com o objeto alvo da representação, ora predominará a função funcional, ora a função
normativa.
Portanto, as palavras, Social e Desrespeito, estão diretamente relacionadas ao caráter
normativo e funcional do núcleo central do objeto violência contra o professor. Eles
representam o consenso grupal em relação ao objeto, pois o reflexo social e o sentimento de
desrespeito parecem ser comuns ao grande grupo de professores quando esses profissionais
pensam na violência contra eles próprios. Referem-se ainda ao julgamento e as ações dos
professores em relação a essa violência. Ressaltam que esse núcleo é composto pelos
elementos permanentes ou mais estáveis da representação social desses professores. Reiterase que o núcleo central constitui o elemento norteador da representação, por determinar o
significado desta e ao mesmo tempo, contribuir para sua organização interna.
A palavra Social aparece como o termo mais arraigado à representação dos professores, o
elemento mais rígido e norteador do núcleo central de violência contra eles próprios,
apresentando uma natureza de caráter normativa. Esse termo é considerado como
indispensável pela maioria dos docentes e se relaciona a alguns aspectos da "angústia social"
descrita por Charlot (2002) no que tange à violência. Essa angústia social diz respeito à
dificuldade dos pesquisadores de compreenderem e explicitarem todos os aspectos da
violência escolar (considerada como um fenômeno e não como episódio pontual), visto que
esta compreende diversos e complexos aspectos. Um dos aspectos da angústia social em
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relação à violência contra o professor se refere às formas mais graves do fenômeno que
passaram a ocorrer dentro das escolas: roubos, assassinatos, etc.:
Acredito que tem tudo a ver com o social, porque é um
reflexo mesmo do que está acontecendo aí fora, quantos
crimes estão acontecendo dentro da escola que ficamos de
cabelo em pé. É muita história, é muita coisa mesmo.
PA02EPR.EFII²

A pouca idade dos alunos agressores e a agressão por parte dos pais de alunos, também
agrava essa angústia social, pois faz com que os docentes modifiquem suas representações da
infância, da adolescência, de escola, como também do que esperar da relação entre pais,
alunos e professores. Ou seja, quando se deparam com situações de violência contra eles, se
_______________________
deparam
também com a desconstrução de conceitos básicos da identidade profissional, como
caracterização
dosprofissão,
professores aserelação
refere: PO
(Professor);
PA (Professora);
01 (respondeu
a entrevista
nº até
01);
a ²A
utilidade
de sua
com
os demais
membros da
comunidade
escolar,
EPR (Escola Privada); EPU (Escola Pública); EM (Ensino Médio); EFII (Ensino Fundamental II).

mesmo o próprio papel da escola.

O reflexo social para a violência contra o professor também se relaciona fortemente com as
questões de desvalorização da profissão docente. Ser agredido em sala de aula, ou se sentir
assediado pela instituição, faz com que os professores repensem o valor da sua profissão,
acende o sentimento de desrespeito, de desvalorização profissional perante a sociedade
(GONÇALVES E SPOSITO, 2002) O termo desrespeito vem justamente corroborar esse
sentimento de desvalorização docente como se identificou nas justificativas dos professores a
seguir:
Acho que desrespeito é uma palavra que expressa bem, né? Esse
sentimento de tristeza que a gente fica, quando vê que você se
esforça tanto e o aluno vem aqui pra escola só para descontar
seus problemas em você. PO04EPU.EM
O desrespeito é uma palavra forte. Na escola eu me senti
desrespeitada várias vezes, é uma pressão muito grande. A gente
é muito cobrado, mas parece que não serve para nada, que
qualquer pessoa pode ocupar seu lugar e se não der conta das
coisas, eles demitem e contratam outra mesmo. PO05EPR.EM
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Apesar de apresentar aspectos normativos, a palavra desrespeito vincula-se mais diretamente
ao caráter funcional do núcleo central, pois ela reflete relações de conduta, comportamento e
ações dos docentes na violência empreendida contra eles. É importante relembrar que é no
núcleo central que as representações se estabilizam e se cristalizam, configuram-se como
resistentes a mudanças, mas também são vinculadas as ações práticas dos indivíduos.
Os professores, em suas justificativas, também refletem uma relação mais ativa em relação a
procedimentos e condutas quando se remetem a violência contra o docente. O desrespeito
para o professor 05 estaria ligado ao assédio moral das instituições privadas para com o
professor, que muitas vezes obriga e pressiona esse profissional a assumir certas posturas e
ações com prerrogativas de consequências caso não haja adequação deste à instituição. Não
obstante, a instabilidade empregatícia é um dos aspectos recorrentes nas falas docentes,
utilizado pelas instituições escolares privadas como instrumento para “violentar” o professor.
Constatou-se, portanto, através do teste do núcleo central, que os docentes ancoram a
violência contra eles próprios nos aspectos normativos sociais vinculando-a a crise social e
sua influência na escola. Além disso, sentem-se desrespeitados em suas individualidades.
Caracterizou-se o aspecto funcional deste núcleo através dos atos de violência cometidos
pelas famílias, pelo alunado e o assédio moral de algumas instituições privadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi identificado um núcleo central (normativo, funcional, resistente) de violência contra o
professor vinculado a uma rede simbólica que envolve o desrespeito associado a crise de
valores, a subserviência e subordinação do professor à autoridade – escola-empresa e o
aspecto social ancorado na desigualdade social e toda sua carga de implicações para a
construção da violência contra esse profissional.
Deste modo, entende-se que os docentes determinam seus julgamentos, posicionamentos e
condutas em relação à violência contra eles próprios, embasados nos aspectos sociais
normativos de crise e sua influência na escola.
Uma sociedade injusta, desigual, reproduz alunos revoltados e pobres de valores considerados
essenciais para a convivência cidadã, além de se perceberem desrespeitados como
profissionais em uma sociedade que não os valoriza, quer seja na atribuição salarial,
condições de trabalho ou na pressão constante exercida pelas escolas privadas. Como também
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caracterizam o aspecto funcional através das violências cometidas pelas famílias, pelo
alunado e do assédio moral de algumas instituições particulares.
Como sabido, o núcleo central determina a significação e a organização das representações
sociais, ancorado no sistema de valores partilhados pelos membros do grupo. Uma
representação social só será diferente se estiver organizada em torno de núcleos centrais
diferentes, daí a possibilidade da comparação entre as representações dos referidos grupos de
docentes (ABRIC, 2003).
Os resultados permitem admitir que a negociação de conflitos e incentivo às relações
democráticas no interior da escola poderão trazer resultados positivos, no entanto essas
estratégias seriam insuficientes para combater a violência contra o professor, pois seus
determinantes vão além das características individuais e grupais dos envolvidos e não se
restringem às vivências e relações estabelecidas entre esses profissionais, alunos e familiares
no contexto escolar. Assim, é importante que os programas de prevenção à violência já em
ação e os que vierem a ser implantados ampliem a reflexão sobre outras variáveis que
interferem nas condições de trabalho dos docentes, sobretudo na escola privada, na qual o
professor está exposto à conjunto de mecanismos de submissão e subserviência que, também,
o violentam.
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Resumen
El presente estudio, tiene la finalidad de conocer los elementos que componen la
representación social de la violencia y del narcotráfico. En concreto, nos interesa saber cómo
la población de Sinaloa construye ambos objetos, es decir, si en la construcción social que
esta población tiene de la violencia y del narcotráfico, los definen como objetos similares por
lo tanto dependientes o al contrario los define como objetos que se excluyen con
características propias. En este sentido, se aplicó un cuestionario de asociación libre de
palabras, con la finalidad de conocer los elementos que componen tanto a la violencia como al
narcotráfico. La muestra fue conformada por 443 jóvenes entre 18 y 28 años de edad, de los
cuales 229 respondieron sobre el estímulo violencia y 214 respondieron sobre el estímulo
narcotráfico. Los resultados mostraron que la violencia y el narcotráfico comparten elementos
comunes referidos a la inseguridad, el miedo, los delitos y los crímenes. Asimismo, se
encontró una relación de dependencia, en la cual, se parte de la violencia para valorar el
fenómeno del narcotráfico.
Palabras claves: Violencia, Narcotráfico, Dependencia y Representaciones sociales.

Introducción
La violencia en México es en la actualidad un tema de gran relevancia social, tanto por sus
implicaciones sociales tales como la inseguridad o la delincuencia. Así como por los
perjuicios que causan en el contexto social como el miedo, la pérdida de valores o la carencia
social. Estas implicaciones y perjuicios presentes en el clima de violencia, a través de las
instituciones gubernamentales se hace más común culpar de su incremento al crimen
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organizado denominado también narcotráfico. Por otra parte, en los medios de comunicación
principalmente en la prensa escrita, a menudo se refieren a la violencia como un derivado o
sinónimo del narcotráfico, como si ambos conceptos fueran similares tanto en sus prácticas
(acciones), como en su contenido (definición del objeto). Esto se puede observar, en concreto
en los encabezados de las portadas de los periódicos, donde refiriéndose a la misma noticia se
habla de violencia y de narcotráfico. Por ello, mediante esta investigación pretendemos
conocer cómo la población de Sinaloa construye tanto el concepto de la violencia y cómo el
concepto del narcotráfico, así como profundizar en las relaciones que se pueden establecer
entre ambas representaciones, sus similitudes y diferencias.
En este sentido, en esta investigación nos centramos en la perspectiva del núcleo central
(Abric, 2001), debido que a través del núcleo central y el sistema periférico podremos
conocer la estructura de la representación y profundizar en la jerarquía de los elementos que
componen cada objeto representacional. Esto nos permitirá realizar una comparación de
ambos objetos y conocer si la población de Sinaloa los construye de forma independientes o
por el contrario se establecen relaciones entre ambas representaciones.

La teoría del núcleo central
La perspectiva de la teoría del núcleo central representada por Abric (2001), se interesa por la
estructura y organización de un determinado objeto social, organizado en base a su núcleo
central y el sistema periférico. El núcleo central es la parte más duradera de la representación
y presenta mayor resistencia al cambio. Su determinación es esencialmente social, y se
encuentra relacionado con las condiciones históricas, sociológicas e ideológicas (Abric,
2001). El sistema periférico por su parte, permite la adaptación de la representación al
contexto, proporcionando cierta flexibilidad para ajustarse a las situaciones e interacciones
que se presentan en la cotidianidad (Uribe, 2001). Estos sistemas nos permitirán conocer la
organización de los elementos que componen la representación de la violencia y del
narcotráfico, y ahondar, a su vez, en la jerarquización de los mismos. Todo ello con el
objetivo de conocer la relación entre ambas representaciones comparando los elementos que
las componen, reconociendo las similitudes y/o las diferencias en su estructura y
organización.
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Método
Muestra

Participaron 443 personas jóvenes de edades entre 18 y 28 años. Se optó por trabajar con
jóvenes, ya que es la población que en la actualidad tiene mayor cercanía y se encuentra más
directamente afectada por el fenómeno de la violencia y del narcotráfico, Más o menos la
mitad de los sujetos (229) respondieron al estímulo sobre la violencia y la otra mitad (214)
respondieron al estímulo sobre el narcotráfico. Todos los sujetos de la muestra eran nacidos y
residentes en la ciudad de Culiacán (México).

Procedimiento e instrumentos
Con el objetivo de conocer los diferentes elementos que construyen a la violencia y al
narcotráfico, dentro de un cuestionario más general, el cual tenía la finalidad de conocer la
percepción del miedo al delito, se introdujo una sección de asociación libre de palabras sobre
la violencia y el narcotráfico. Las preguntas se plantaron de la siguiente manera:
A. ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en violencia?
B. ¿Qué se le viene a la mente cuando piensa en narcotráfico?
Las respuestas a las preguntas de asociación libre de palabras fueron tratadas mediante el
programa EVOC (Programa para el Análisis de Asociación Libre de Palabras; Vergès, 2001).
A través del análisis lexicográfico, las palabras evocadas se organizan en base a su frecuencia
y el orden de aparición, facilitando la identificación de la organización de la representación en
base a un núcleo central y un sistema periférico (Chugar & Oliveira, 2008).
Finalmente, con el objetivo de asegurarnos que las respuestas dadas ante un estímulo no
influyeran en las respuestas sobre el otro estímulo se optó por un diseño intra-sujetos. Esto
nos permite hacer las comparaciones entre ambos estímulos de manera independiente.

Resultados
En la pregunta de investigación sobre qué se le viene a la mente cuando piensa en violencia,
se analizó un 52,1% de las evocaciones y los puntos de corte para determinar el análisis
fueron los siguientes: frecuencia intermedia 18 y rango medio 2,9.
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Las palabras susceptibles de pertenecer al núcleo central son las siguientes: maltrato, persona,
muertes y balaceras (ver tabla 1). Por su parte, en la periferia (2ª y 3ª cuadrante) se presentan
elementos que concretizan y refuerzan los elementos centrales: Culiacán, robos, armas,
drogas, miedo, violencia y narcotráfico. Los elementos pertenecientes a la periferia
concretizan y hacen palpables los elementos centrales. Es decir, tendremos una relación de
dependencia entre el núcleo central y sistema periférico, en la cual, los maltratos tienen su
expresión a través de familia, abusos o peleas. Las muertes se concretizan en actos como los
secuestros, muertos o salir. Finalmente, las balaceras se relacionan con armas, narcotráfico y
violencia, es decir, enfrentamientos suscitados entre grupos delictivos.

Frecuencia > 18
Maltrato
Persona
Muertes
Balaceras

Rango medio < 2,9
94
69
60
25

Frecuencia < 18
Culiacán
Matar
Muertos
Sociedad
Robos
Peligro

Rango medio < 2,9
8
10
5
5
14
8

Frecuencia > 18
Abusos
Armas
Drogas
Falta
Familia
Miedo
Narcotráfico
Secuestros
Violencia
Frecuencia < 18
Delincuencia
Delitos
Dinero
Educación
Gobierno
Injusticia
Peleas
Prepotencia
Problemas
Salir
Valores

Rango medio > 2,9
23
51
23
23
49
23
35
23
50
Rango medio > 2,9
16
8
5
7
13
6
13
7
9
7
6

Tabla 1: Frecuencia de Evocaciones Sobre la Violencia

Por otra parte, en la pregunta de investigación sobre qué se le viene a la mente cuando piensa
en narcotráfico, se analizó un 57,0% de las evocaciones y los puntos de corte para determinar
el análisis fueron los siguientes: frecuencia intermedia 20 y rango medio 2,9.
Las palabras susceptibles de pertenecer al núcleo central son las siguientes: drogas, violencia
y delincuencia (ver tabla 2). Por su parte, en la periferia (2ª y 3ª cuadrante) se presentan
elementos que concretizan y refuerzan los elementos centrales: matanzas, robos, armas,
muertes, inseguridad, miedo y sociedad. Los elementos pertenecientes a la periferia
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concretizan y hacen palpables los elementos centrales. Es decir, al igual que en el estímulo
violencia, en el estímulo narcotráfico se tiene también una relación de dependencia entre el
núcleo central y el sistema periférico, en la cual, las drogas se estereotipa a través de Sinaloa y
narcotráfico. La violencia se concretizan en actos como las matanzas, las muertes y los
asesinatos. Finalmente, la delincuencia tiene su expresión a través de la inseguridad, la
injusticia y el miedo en el sentido de no salir a lugares públicos por sufrir algún robo a mano
armada.

Frecuencia > 20
Drogas
Violencia
Delincuencia

Rango medio < 2,9
159
133
19

Frecuencia > 20
Persona
Muertes
Armas
Inseguridad
Miedo
Narcotráfico

Rango medio > 2,9
67
129
58
68
37
44

Frecuencia < 20
Sinaloa
Matar
Matanzas
Robos
Actos
Salir

Rango medio < 2,9
9
5
14
12
6
6

Frecuencia < 20
Maltrato
Balaceras
Sociedad
Peligro
Abuso
Asesinatos
Falta
Familia
Secuestros
Crímenes
Delitos
Educación
Gobierno
Injusticia
Confrontaciones
Prepotencia
Problemas
Valores

Rango medio > 2,9
5
7
16
12
10
18
5
15
18
8
6
8
17
5
18
6
10
6

Tabla 2. Frecuencia de Evocaciones Sobre el Narcotráfico

En suma, estos resultados nos hacen pensar que la violencia y el narcotráfico son objetos que
la población de Sinaloa construye con características similares, ya que observando los
elementos que los componen, se puede encontrar que en su estructura representacional
comparte un gran número de similitudes. Algunos de los elementos que comparten se refieren
a la inseguridad, al narcotráfico, al miedo, a los delitos y a la injusticia. Por otra parte, llama
la atención que a pesar de que ambos objetos comparten la mayor parte de los elementos en su
estructura, en el núcleo central no sé comparten elementos comunes, pero si existe una
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relación directa de las problemáticas que cada objeto despierta como centrales. Así,
comparando el núcleo central de la violencia y del narcotráfico, se puede observar que existe
una dependencia ya que las balaceras y las muertes elementos centrales de la violencia,
pueden relacionarse como un derivado de las drogas, elemento central de narcotráfico. Por
otra parte, maltrato y persona elementos centrales de la violencia puede relacionarse como
una expresión de la delincuencia.
Conclusiones
En base a los resultados encontrados sobre la representación social de la violencia y del
narcotráfico, se puede concluir que ambos objetos presentan elementos similares. Estos
elementos hacen referencia a problemáticas que se presentan en la cotidianidad como los
robos, los secuestros o los enfrentamientos armados. Es decir, estos elementos muestran la
incertidumbre que la población percibe en su contexto. Por ello, que en la población emerja el
miedo (inseguridad) por salir de noche y percibirse propensa a sufrir algún atentado o robo
violento.
A su vez, observando los elementos que conforman tanto la representación de la violencia
como la representación del narcotráfico, se puede percibir una relación de dependencia entre
ambos objetos. Esta relación en términos de Abric y Vergès (1996) la podemos denominar de
encaje. Una de las primeras características para definir este tipo de dependencia, es la
existencia de una relación entre un objeto de nivel inferior que integra en su núcleo central a
un objeto de nivel superior. En este sentido, para nuestro particular caso, el elemento de nivel
superior es la violencia, debido que aparece como objeto central de la representación del
narcotráfico, elemento de nivel inferior que aparece en la periferia de la representación de la
violencia. Otra segunda característica es que el elemento de nivel superior, toma el status de
elemento central normativo. Es decir, será el elemento a través del cual, se crean los juicios.
En este sentido, es a través del juicio que se hace sobre la violencia, que se forma la
valoración del narcotráfico. La violencia es valorada como negativa, refiriéndose a la
incertidumbre y el miedo que generan en la sociedad los asesinatos, secuestros o robos
violentos que se comenten en la cotidianidad. Esta misma valoración negativa se plasma en el
narcotráfico, donde los secuestros y asesinatos son prácticas habituales y que la sociedad
relaciona directamente con el narcotráfico. Finalmente y como tercera característica, el
elemento nuevo que aparece en el núcleo central del objeto de encaje de nivel inferior, toma el
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estatus de elemento funcional y lo diferencia del resto. Este elemento nuevo lo constituyen las
drogas. Por otro lado, las drogas constituyen el elemento conector a través del cual se
relacionan la violencia y el narcotráfico. Ya que las situaciones de inseguridad, por un lado, y
los actos violentos como las balaceras, por otro, se pueden considerar como un intento de los
grupos delictivos por proteger su territorio para la venta de drogas, lo cual ocasiona un clima
caótico de incertidumbre social.
En general, se puede afirmar que cuando la población de Sinaloa piensa sobre la violencia la
relaciona directamente con el narcotráfico. Esto se debe a la relación que el narcotráfico ha
mantenido en esta sociedad durante mucho tiempo. Asimismo, consideramos que el conjunto
de informaciones que esta sociedad recibe de los medios de comunicación sobre temas de
violencia y relacionada al fenómeno del narcotráfico, lleva a construir una imagen similar de
ambos objetos. Finalmente, consideramos que aparte de seguir las características planteadas
por Abric y Vergès al buscar definir la relación de encaje entre dos objetos sociales, es
necesario considerar el aspecto histórico de los objetos de análisis. Ya que la historia carga de
relevancia social a los objetos, así también los objetos se cargan de valoraciones. En este
sentido que la violencia y el narcotráfico presenten una relación de encaje, ya que ambos
objetos han acompañado en el trascurso del tiempo el desarrollo de la sociedad sinaloense.
Finalmente, consideramos que una línea de investigación futura y de relevancia para
investigaciones sobre la relación entre la violencia y el narcotráfico, es a través del análisis de
las informaciones que se presentan en los medios de comunicación, particularmente en la
prensa escrita. Ya que es a través de este medio que la mayor parte de la población se informa
sobre los temas de su cotidianidad, en concreto de la inseguridad. Lo cual, puede llegar a
ocasionar una influencia en la construcción de la violencia y el narcotráfico, misma que ha
permitido entrelazar a ambos objetos, creando contenidos similares.
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REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, ENTRE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DE ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DO
RIO GRANDE/RS

AMARIJO, Cristiane Lopes - Universidade Federal do Rio Grande FURG
GOMES, Vera Lúcia de Oliveira- Universidade Federal do Rio Grande FURG
BROCH, Daiane- Universidade Federal do Rio Grande FURG
MATTOS, Marina Bisio- Universidade Federal do Rio Grande FURG

Agência financiadora: CNPq

Introdução
Em 1990, a violência contra a mulher foi reconhecida como um problema de saúde pública
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela sua alta prevalência e significativas perdas
para a saúde física e mental decorrentes dos maus tratos sofridos por elas(1).

Referencial
Utilizou-se a abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais(RS) a qual apregoa
que, qualquer RS organiza-se em torno de um núcleo central(NC) e um sistema periférico.(2)
O NC é rígido, coerente, estável, definidor da homogeneidade do grupo e ligado a sua história
coletiva, gerando a significação da representação. No sistema periférico os elementos são
mais flexíveis e sensíveis ao contexto, integrando as experiências individuais, sendo nele que
se manifesta a heterogeneidade do grupo(3).

Objetivo
Analisar as RS da violência doméstica contra mulher (VDCM), entre profissionais de saúde,
das 13 Unidades Básicas de Saúde da Família(UBSF) da zona urbana e sete da rural do
município do Rio Grande/RS.

Método
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Coletaram-se os dados entre julho e dezembro de 2013, solicitando-se aos sujeitos que
evocassem cinco palavras frente ao termo indutor “violência doméstica contra mulher”. A
variável estudada foi localização da UBSF, categorizada em urbana e rural. Utilizou-se o
software EVOC para o tratamento dos dados.

Resultados
Os 201 entrevistados evocaram 1002 palavras, sendo 252 diferentes. Nota-se em comum, no
NC de ambas, os termos agressão e covardia. Na zona urbana a presença de agressão e
agressão-física pode resultar do maior acesso à informação, que possibilita a distinção das
formas de violência descritas na Lei Maria da Penha(4). Citado apenas no NC da zona rural, o
termo impunidade, remete a aspectos jurídicos do problema, ou ainda, o fato das vítimas
retomarem seus relacionamentos afetivos com os agressores e não desejarem mais os
culpabilizar pelo ocorrido. O termo medo(5) pode expressar o desamparo pela dificuldade de
acesso a serviços de proteção aos profissionais e vítimas. Na primeira periferia da zona
urbana, os termos medo, auto-estima-baixa e submissão, induzem a pensar na representação
de passividade, enquanto o termo revolta na primeira periferia da zona rural, pode ser positivo
frente à violência, pois lembra uma tomada de posição. Na zona de contraste, situada no
quadrante inferior esquerdo encontram-se as palavras com baixa frequência e prontamente
evocadas. Essas podem expressar um pensamento diverso dentro do grupo ou ainda um
subgrupo com representação diferenciada. Na zona urbana os termos impunidade, apoioprofissional e revolta expressam essa condição. Na zona rural os termos abuso e submissão
reforçam o NC.

Considerações finais
Percebe-se que as RS dos profissionais da zona rural e da zona urbana assemelham-se.
Todavia, na rural o termo impunidade remete à falta de apoio judicial, enquanto que na urbana
a expressão apoio-profissional, que surge na zona de contraste, demonstra que um subgrupo
de profissionais pode estar reconhecendo a necessidade de comprometimento com as vítimas.
Para tanto é preciso compreenderem a violência em suas diversas manifestações, buscando
estratégias para enfrentamento. Acredita-se que compreender e distinguir as RS dos
profissionais das zonas rural e urbana pode contribuir para ampliar essas discussões.
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Palavras-chave: Violência Doméstica Contra Mulher; Representações sociais; Saúde da
Família
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE VIOLÊNCIA ENTRE USUÁRIOS DE DROGAS

GONÇALVES, Maria Carolina Fregonezi

Resumo
Dentre os danos e conflitos sociais relacionados ao tráfico e consumo de drogas, destaca-se o
problema da violência dos usuários contra outros e contra si próprios. Para analisar esse
fenômeno de agressividade e vulnerabilidade associada ao uso de substâncias psicotrópicas,
buscou-se compreender a situação atual da produção científica nessa área. Objetivou-se
compreender as significações e representações sociais que circulam nos contextos de
dependência química, na relação entre a toxicomania e violência. Utilizando-se do método
monográfico, realizou-se uma revisão bibliográfica, utilizando bases de dados eletrônicos
(MedLine, Lilacs e SciELO), através das palavras chaves: dependência química, violência,
representação social e drogas. Buscaram-se textos “on-line”, disponíveis na íntegra, e resumos
entre os anos 2008 a 2013. Foram encontrados e investigados artigos, dissertações de
mestrado, teses de doutorado. Diante da heterogeneidade e complexidade das representações
sociais e significações envolvidas, a partir de uma análise temática, foram sistematizadas
quatro categorias: não há relação linear entre droga e violência; o usuário como vítima da
violência e sociedade, polícia e tráfico; droga como funcional à violência; violência como
funcional à droga. Marcas discursivas ilustrativas de representações: “as substâncias são
utilizadas como desculpas para violência, para diminuir a responsabilidade pessoal, outros
usam para atingir um estado emocional que lhes facilite cometer crimes”, “droga como fonte
de coragem e poder”; há aqueles que consideram o comportamento de “beber ou usar drogas
como parte da interação grupal” e, por fim, os que a percebem como “válvulas de escape”,
como um desabafo, para suportar os sofrimentos da vida. Foram poucos os estudos que
investigaram a subjetividade do usuário e que permitiram visualizar a rede de significações
em torno da associação entre consumo de drogas e violência. As pesquisas mostram a
diversidade das representações sociais, mas enfatiza-se a estreita relação entre violência e o
uso abusivo de drogas. Há também as representações da vulnerabilidade do dependente
químico, exposto a situações de violência, seja como vítima, ou como autor. As
representações de violência ligadas à droga aparecem diversificadas conforme o tipo de droga
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usada, a quantidade, a relação da pessoa com a droga (usuário ou dependente), e o
perfil/personalidade de cada sujeito. Detectou-se uma representação extremamente negativa
do crack, tanto pelos jovens que fazem uso desta droga, quanto pelos não usuários. Usuários
de crack e cocaína enfatizam aspectos que os levam a conflitos como: a perda de vínculos
sociais, familiares e profissionais, abandono dos estudos, perda do interesse em outras coisas
da vida, perda da saúde, da autoestima e da confiança.
Palavras-chave: Representação Social, Dependência Química, Violência, Droga, Abuso.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR NA
PERSPECTIVA DOS ALUNOS DO ESTADO DA PARAÍBA

MACIEL, Milena Ataíde - UFPE
CRUZ, Fatima Maria Leite – UFPE
Resumo
A discussão da violência chegou ao cotidiano escolar e está presente nos discursos de seus
atores, faz parte da realidade da escola e consiste em um importante tema de preocupação de
gestores, professores, famílias e da população em geral. Constitui-se violência quando a
interação direta ou indireta de indivíduos ou grupos causa danos a um ou mais atores, em
diferentes graus. Seja de natureza física, cultural, emocional ou simbólica (ABRAMOVAY,
2005). Sendo a escola um importante espaço de convivência e formação, este estudo visa
compreender as Representações Sociais da violência em contexto escolar segundo alunos do
Ensino Fundamental de escolas públicas da capital e do interior do estado da Paraíba. De
acordo com dados da Secretaria Nacional da Juventude - Mapa da Violência de 2013, a
Paraíba encontra-se em 3º lugar no ranking nacional do número de homicídios juvenis a cada
100 mil habitantes (WAISELFISZ, 2013). Esta relevante colocação do estado mediante o
parâmetro nacional, justifica a relevância de conhecer de maneira aprofundada as
compreensões desses jovens acerca da violência. Baseando-se na Teoria das Representações
Sociais (MOSCOVICI, 1976), este estudo tem por objetivos: Identificar as Representações
Sociais da violência construídas pelos alunos; Analisar os conteúdos e significados
compartilhados das Representações Sociais de violência pelos alunos envolvidos em atos
violentos na escola; Relacionar os conteúdos das Representações Sociais de violência à
prática de atos violentos no contexto da escola. Para alcançar tais objetivos, o estudo se dará
em etapas sucessivas e interligadas, a partir de um refinamento progressivo dos dados, com
devolutiva aos participantes (CRUZ, 2006), serão realizados grupos de aplicação de
Questionário de Associação Livre a partir de imagens-indutoras e, no segundo momento,
entrevistas com alunos com histórico de envolvimento em atos violentos na escola. Esta
entrevista terá como instrumento estimulador as respostas mais frequentes expressas na etapa
anterior. O material obtido através do QAL e das entrevistas semiestruturadas será analisado a
partir do Software EVOC e da Análise Temática de Conteúdo de Bardin (2009). Espera-se
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assim compreender as representações de violência por aqueles que a praticam e a vivenciam
no âmbito escolar e entender como estes conteúdos e processos associam-se à prática.
Palavras-Chave: Representações Sociais, Violência, Escola
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VIVER NAS RUAS OU EM CASA LARES:
O DIFICIL DILEMA DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA

TEIXEIRA, Eliana de Oliveira

Resumo
Crianças e adolescentes em situação de rua não constituem um grupo homogêneo,
apresentando uma heterogeneidade psicossocial revelada principalmente pelas variáveis idade
e gênero. Partindo desta constatação, feita em diversos estudos sobre crianças em situação de
rua, este estudo procura contribuir para o conhecimento dos fatores que levam adolescentes à
se fixar na rua ou, ao contrário, à procurar uma alternativa de vida, aderindo aos programas de
assistência propostos pelos educadores de rua. Neste sentido objetivamos saber que imagem e
valores estes jovens associam à estas duas alternativas que se oferecem a eles, além de
procurar entender como eles substituem a identidade coletiva própria à vida nas ruas à
identidade individual das casas lares. Tendo como apoio a teoria das representações sociais de
Serge Moscovici, vinte adolescentes foram submetidos à entrevistas semi-diretivas. Para a
interpretação de suas falas primeiramente estabelecemos hipóteses - à partir da observação
dos fatos que caracterizam o cotidiano destes adolescentes e, em seguida, fizemos uma
articulação entre estas hipóteses e as categorias temáticas extraídas do discurso. Os resultados
indicam duas categorias de adolescentes de rua. Na primeira categoria, adolescentes mais
jovens - entre treze e quinze anos de idade - apresentam uma imagem positiva da rua e formas
de socialização igualmente favoráveis. Estes adolescentes tendem a assumir uma identidade
coletiva, o que favorece sua permanência na rua e dificulta o trabalho de reinserção social. Na
segunda categoria, adolescentes mais velhos - entre dezesseis e dezoito anos - apresentam
uma imagem negativa da rua, percebendo que sua presença no espaço público não possui
legitimidade junto à população. Estes jovens possuem consciência do discurso social que os
estigmatiza e procuram recusá-lo buscando uma alternativa à vida das ruas. Sua socialização
tende a uma individualização, com o afastamento do grupo de amigos. Como conclusão
observamos que adolescentes mais jovens apresentam dificuldades de adaptação à vida
normativa representada pelas casas lares, pois as ruas são associadas a valores positivos
exercendo um grande grande atrativo sobre eles, enquanto adolescentes mais velhos tendem a
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se sensibilizar com as propostas feitas pelos programas de assistência. Neste grupo os
adolescentes procuram criar novas estruturas de relação associado-as à novas formas de
sociabilização, estando mais abertos a possibilidade de inserção sócio-profissional.
Palavras-chave: adolescente em situação de rua, exclusão, inserção social, representação
social.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA BELEZA MASCULINA NO BRASIL: UM
ESTUDO COM USUÁRIOS DA REDE SOCIAL FACEBOOK
SANTOS, Eleonora Vaccarezza - Universidade Federal de Sergipe1

Resumo
Neste trabalho procuramos identificar qual o padrão de beleza física enaltecido no Brasil e em
que medida ele nos revela um microssomo das relações racializadas em nosso país. Tomando
como base trabalhos de autores que falam de branqueamento estético e racismo e diante da
constatação de que existem poucas pesquisas que abordem a relação existente entre exclusões
decorrentes da imposição de padrões de beleza e pertencimento racial. Este estudo descreve as
representações sociais da beleza masculina e a sua interpelação com a beleza negra. Foram
pesquisadas 562 pessoas de várias cidades do Brasil, distribuídas em brancas (42%); pardas
(34%); pretas (11%) e; mulatas (8%), a maioria tinha níveis de escolaridade superior (85%) e
média (14%). E responderam a um questionário on-line com perguntas abertas, com as quais
pedíamos que citassem o nome de um artista brasileiro que consideravam símbolo de beleza
nacional. Em seguida, solicitávamos que descrevessem características físicas que acreditavam
tornar aquela celebridade bonita. Após obtermos os nomes dos artistas citados pelos
participantes e para definir a cor de pele das celebridades mencionadas na pesquisa,
procedemos com um Estudo Piloto junto a 15 pessoas, a partir do qual chegamos à definição
de grupos de cor de pele: brancos; pretos e pardos. As análises das questões abertas deram-se
pelo software IRAMUTEC Alpha 6.0, parte destas análises ainda se encontra em fase de
conclusão. Os resultados parciais indicam uma maior presença de modelos brancos e pardos
nas representações de beleza masculina em oposição aos modelos de cor de pele preta, estes
últimos tiveram frequência menor que 30, sendo citadas na sua maioria por participantes
autodeclarados pretos (>10) e pardos (<10). Entre participantes autodeclarados brancos e
mulatos os modelos pretos tiveram frequência menor que cinco. Sobre características de
beleza, os dados submetidos à Classificação dos léxicos de resposta revelou o sorriso como
elemento estruturante da representação de beleza masculina, este remetia tanto a sedução
quanto a simpatia. A cor da pele das celebridades é mencionada recorrentemente nas
1

Mestranda de Psicologia Social sob a orientação do Dr. Marcus Eugênio Oliveira Lima.
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representações dos respondentes. Os participantes destacavam a cor de pele morena, que
remetia tanto à catracterística racial do modelo quanto a uma cor aqdiqurida por modelos nãonegro, por meio do bronzeamento e associada a outros traços tais como lábios carnudos,
cabelos lisos ou encaracolados e ao corpo atlético, conferiam charme e maior virilidade ao
modelo referido. Porém, essa cor deveria ter o “tom certo”, logo, não estava associado
diretamente a cor de pele preta. Diante do exposto, percebe-se que não há a valorização da
beleza negra como um todo, mas de alguns traços que lhe são peculiares (lábios carnudos,
porte físico) que viram objeto de desejo em modelos pardos ou brancos, mas desassociados do
negro em si. Por outro, vemos como forma de identificação intracategorial o fato de haverem
participantes autodeclarados negros e mesmos pardos identificando-se com seus próprios
modelos de cor de pele. O mesmo vale para os pariticipantes autodeclarados brancos.
Palavras-chave: Representações Sociais. Beleza. Estética Negra. Racismo. Relações
Intergrupais.
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AS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP) DO RIO DE JANEIRO COMO
OBJETO DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL
SANTOS, Ivan Soares dos – UNESA
LIMA, Rita de Cássia Pereira – UNESA

Resumo
A escolha do objeto de representação é um dos aspectos mais relevantes para estudos no
campo das representações sociais. Na obra em que começa a esboçar uma Teoria das
Representações Sociais (TRS), Serge Moscovici (1961) propõe a análise da penetração da
psicanálise, enquanto teoria científica, no pensamento comum, este essencial para a
construção da realidade social. Na época, o autor defendia que conceitos originários das
ciências produzem representações sociais, que correspondem ao senso comum das sociedades
atuais. Posteriormente, fenômenos de representações sociais passaram a abranger outros
objetos, não apenas conceitos originários das ciências, ampliação em relação à delimitação
inicial, porém admitida por pesquisadores da área. Tendo como parâmetro teorias científicas,
ideologias, políticas, legislação, entre outros, é importante considerar que a representação
social é seu “duplo”, cujos significados são gerados por grupos sociais imersos em sua
cultura. Um novo objeto, quando afeta esses grupos, implica em processo de familiarização
permeado de representações sociais, acarretando ora aceitação, ora rejeição. Com base nesses
fundamentos, o presente trabalho tem como objetivo propor reflexões a respeito das Unidades
de Polícia Pacificadoras (UPP) do Rio de Janeiro enquanto possibilidade de construção de um
objeto de pesquisa em representações sociais. As UPP foram criadas pelo Governo do Estado
do Rio de Janeiro, em 2008, para retomada de áreas/comunidades ocupadas por facções
criminosas na cidade do Rio de Janeiro. É possível inferir que sua instalação em localidades
antes dominadas por traficantes e milícias tenha causado alterações no cotidiano das pessoas
afetadas pela criminalidade no Rio, provocando nos grupos a necessidade de atribuição de
significados ao novo fenômeno. Trata-se de um processo de natureza psicossocial relacionado
a valores, crenças, normas, saberes construídos no dia-a-dia, potencial estudo de
representações sociais. Acredita-se que o objeto UPP tenha “relevância cultural” ou
“espessura social”, como salienta Celso Sá (1998), visto que vem afetando as práticas dos
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grupos, mobilizando conversas, incitando discussões baseadas em sua exposição nos meios de
comunicação. Esse trabalho procura chamar a atenção para a importância do
acompanhamento desse processo de familiarização das UPP por diversos grupos sociais,
significativo para aceitá-las ou rejeitá-las, o que as torna rico objeto de representação com
potencialidades para avançar teoricamente os estudos na área das representações sociais.
Palavras-chave: Unidades de Polícia Pacificadora; Cidade do Rio de Janeiro; Objeto de
pesquisa em Representações Sociais.
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ANÁLISE ESTRUTURAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER,
NA PERSPECTIVA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES
COMUNITÁRIOS

SILVA, Camila Daiane - Universidade Federal do Rio Grande FURG
GOMES, Vera Lúcia de Oliveira- Universidade Federal do Rio Grande FURG

Agência financiadora: CNPq

Introdução
A aproximação dos Técnicos de Enfermagem(TE) e Agentes Comunitários de Saúde(ACS)
com as famílias da comunidade, facilita a detecção da violência doméstica contra a
mulher(VDCM), em suas diferentes formas. No entanto, alguns profissionais representam a
violência somente na forma física.

Objetivo
Analisar as Representações Sociais da VDCM, entre TE e ACS, atuantes nas Unidades
Básicas de Saúde da Família(UBSF) do município do Rio Grande/RS.

Referencial
Fundamenta-se na Teoria do Núcleo Central que apregoa que qualquer representação
organiza-se em volta de um núcleo central(NC), mais resistente a modificações e que assegura
a continuidade das representações sociais, e de um sistema periférico, complemento
indispensável ao NC(1).

Metodologia
Desenvolveu-se em 12UBFS localizadas na zona urbana e sete na rural. Coletaram-se os
dados entre julho e novembro de 2013, solicitando-se aos sujeitos que verbalizassem as cinco
primeiras palavras lembradas, frente ao termo indutor “violência doméstica contra a mulher”.
Para a análise utilizou-se o software EVOC que permitiu a construção dos quadros de quatro
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casas, segundo a idade dos sujeitos, categorizada em menos de 41 anos e 41 anos ou mais.
Projeto aprovado pelo CEPAS, parecer nº 020/2013.

Resultados
Totalizaram 68 profissionais com mais de 41 anos e 86 mais jovens. Os dois grupos têm a
representação da VDCM, centrada nos termos agressão e falta-de-respeito. Esses, indicam os
elementos funcionais e normativos, respectivamente(2). A representação das diferentes formas
de VDCM é generalizada pelo termo agressão. Falta-de-respeito aponta o julgamento desses
profissionais em relação às ações do agressor. No NC dos mais jovens surge com menor
frequência e prontamente evocado, outro elemento normativo, o termo covardia. Por outro
lado, no grupo com maior idade, há os termos abuso, medo e agressão-física. Esse último,
elemento funcional, evidencia que esses profissionais reconhecem as formas de VDCM,
distinguindo a física das demais, provavelmente pelas marcas deixadas no corpo da vítima3.
Destaca-se a presença do termo medo na representação dos profissionais com mais idade.
Infere-se que esse sentimento esteja relacionado tanto à vítima, quanto ao profissional, pois é
comum dizerem: “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. Com isso, expressam
que a violência doméstica deve ficar no ambiente privado e que a intromissão pode trazer
temíveis consequências.

Conclusões
Embora muito semelhantes, as representações sociais de TE e ACS acerca da VDCM
possuem algumas particularidades conforme a idade. Enquanto os mais jovens evocaram
principalmente elementos normativos, os de mais de 41 anos evocaram, além dos elementos
funcionais e normativos, o termo medo. Conhecer as representações sociais desses
profissionais permite o planejamento de intervenções na prática cotidiana de trabalho,
contribuindo para o atendimento qualificado às vítimas de violência doméstica.
Palavras-chave: Violência doméstica contra a mulher; Técnicos de Enfermagem; Agentes
Comunitários de Saúde; Representações Sociais; Enfermagem.
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REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER,
ENTRE PROFISSIONAIS DE UBSF, DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS
SILVA, Camila Daiane - Universidade Federal do Rio Grande – FURG
AMARIJO, Cristiane Lopes - Universidade Federal do Rio Grande – FURG
GOMES, Vera Lúcia de Oliveira - Universidade Federal do Rio Grande – FURG
ACOSTA, Daniele Ferreira - Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Agência Financiadora: CNPq

Introdução
A Lei Maria da Penha(LMP), define violência doméstica aquela praticada no espaço de
convívio permanente de pessoas, independentemente de vínculo familiar.(1) Embora essa lei
distinga as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, muitos profissionais de
saúde reconhecem, facilmente a física, desconsiderando as demais.

Referencial
Fundamenta-se na Teoria das Representações Sociais, na abordagem estrutural a qual afirma
que qualquer RS organiza-se em torno de um núcleo central(NC) e um sistema periférico.(2) O
NC, estável e mais resistente a mudanças, relaciona-se à memória coletiva dando significação,
consistência e permanência à representação.(2) No sistema periférico constam os termos com
menor frequência e menos prontamente evocados, mas significativos à representação.(2)

Objetivo
Analisar as RS da violência doméstica contra a mulher(VDCM), entre Técnicos de
Enfermagem(TE) e Agentes Comunitários de Saúde(ACS) atuantes nas 19 Unidades Básicas
de Saúde da Família(UBSF) do município do Rio Grande/RS.

Método
Coletaram-se os dados entre julho e dezembro de 2013, solicitando-se aos sujeitos que
evocassem cinco palavras frente ao termo “violência doméstica contra a mulher”. A variável
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estudada foi o tempo de conclusão da formação profissional, categorizada em 2003 ou antes e
após 2004. Utilizou-se o software EVOC para o tratamento dos dados.

Resultados
Comparando-se as RS dos 53 profissionais formados há mais tempo, com as RS dos 101
formados recentemente, percebe-se que possuem em comum, no NC os termos agressão e
falta-de-respeito. Esse último, associado aos termos covardia e abuso, exclusivos no NC do
grupo formado há menos tempo, refere-se aos julgamentos dos profissionais em relação às
ações do agressor para com a vítima. Já o termo agressão juntamente com agressão-física,
exclusivo no NC do grupo formação há mais tempo, aponta que esses profissionais
distinguem as formas de VDCM, embora não as conceituem como psicológica, moral,
patrimonial e sexual, conforme o faz a LMP(BRASIL, 2006). O termo medo, muito frequente
na primeira periferia da RS de ambos os grupos, refere-se ao sentimento das vítimas frente à
possibilidade de enfrentar novas agressões, bem como dos profissionais em sofrer represálias.
Tal sentimento, muitas vezes, acarreta subnotificações dos casos.(3) O termo submissão
aparece na segunda periferia de ambos os grupos, apontando a situação feminina em razão do
poder masculino, reforçando a cultura apregoada pela sociedade patriarcal.(5)

Conclusões
Percebe-se que, independente do tempo de formação, as RS de TE e ACS assemelham-se.
Todavia, os profissionais formados há menos tempo evocaram mais termos de julgamento às
ações do agressor. Pressupõe-se que a menor experiência profissional influencie em RS
marcadas por julgamentos. Evidencia-se a necessidade de problematização junto a esses
profissionais pois, existe uma legislação de proteção à vítima que prevê a inserção dos
agressores em programas de reeducação. Acredita-se que as RS desses profissionais pode
contribuir para fomentar discussões acerca da temática, para melhoria no atendimento às
vítimas e o delineamento de estratégias de combate a violência.
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Gênero e saúde. Enfermagem. Representações
Sociais. Práticas profissionais.
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A VIOLÊNCIA NO RELACIONAMENTO ÍNTIMO DAS ADOLESCENTES: UM
ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
SILVA, Gabriela Mello - UFRJ2

Resumo
As manifestações violentas perpetradas por suas parcerias íntimas na adolescência
representam um grande potencial precursor do mesmo tipo de violência na fase adulta.
(BARREIRA, 2013). Os estudos mostram que a maioria das adolescentes não busca os
serviços de saúde por vergonha e medo de serem discriminadas. Assim, a violência pode
manifestar-se em suas diversas formas, como nos relacionamentos adultos, permanecendo,
porém, invisibilizada pela falta de estudos na temática. Frente a esse contexto, a violência
entre parceiros íntimos possui extrema relevância social para esse segmento, pois ao pensar
sobre o tema e relacioná-lo à saúde, o adolescente acaba por formar conceitos influenciados
pela sociedade em que se insere. Objetivo do estudo: descrever as representações sociais das
adolescentes acerca da violência de gênero perpetrada pelos parceiros. Foi utilizada uma
abordagem qualitativa na perspectiva da Teoria das Representações Sociais de Moscovici,
com adolescentes que já possuíram relacionamentos íntimos e que afirmaram não terem
sofrido violência em seus relacionamentos. Os cenários foram Escolas Estaduais do Rio de
Janeiro. A coleta de dados foi feita através de um formulário para traçar o perfil sociodemografico-relacional e entrevista semi-estruturada, analisadas através do Programa
ALCESTE (2012). O software dividiu o corpus em quatro classes originando dois blocos
temáticos: a questão do gênero frente às manifestações violentas no relacionamento e as
possibilidades e desafios do enfrentamento da violência por essas jovens. Como perfil das
entrevistadas, a maioria possuía 17 a 18 anos, se auto-declararam preta/parda, católicas nãopraticantes, possuíam como lazer o uso da internet, estavam em um relacionamento
(ficando/namorando) e já iniciaram a vida sexual. Os resultados preliminares apontam para a
2
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submissão da adolescente frente a seu parceiro íntimo, ancorado nas questões de gênero. Não
se reconheceram como sofredoras de violência em seus relacionamentos, ainda que
verbalizassem terem vivenciado situações desconfortáveis por parte de seus parceiros, como
implicância com roupas, conversar com amigos do sexo masculino e manter relações sexuais
sem vontade. A violência foi representada como sendo um ato de agressões físicas ou sexual,
fato que foi reconhecido e relatado apenas nos relacionamentos das amigas ou parentes das
entrevistadas. Conclui-se que a violência foi ancorada na dominação masculina e nos
comportamentos ditos “inadequados” das próprias mulheres. Por fim, acreditamos que
somente através de estudos sobre o entendimento acerca da violência neste segmento
populacional será possível elaborar novos instrumentos e estratégias de prevenção da
violência.
Palavras chave: Violência, Saúde da Mulher, Comportamento, Direitos Sexuais e
Reprodutivos.
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REPRESENTAÇÕES DE MOTOCICLISTAS SOBRE A OCORRÊNCIA DO
ACIDENTE DE TRÂNSITO

SOUZA, Hercília Najara Ferreira de - UFMG
FREITAS, Maria Imaculada de Fátima - UFMG

Agência Financiadora: FAPEMIG: APQ-02265-13

Introdução
Os acidentes de transporte no Brasil e no mundo, em especial os acidentes envolvendo
motociclistas, emergem de um cenário complexo e violento que transcende a magnitude no
número de vidas ceifadas ou o poderio incapacitante.

Problema
Vários são os fatores ligados ao risco de acidentes entre os motociclistas, todavia, aspectos
subjetivos que enfoquem as maneiras de agir e pensar, sob a ótica dos próprios motociclistas,
bem como as relações individuais e coletivas que são estabelecidas no trânsito, não são
comumente abordadas nas estatísticas impactantes deste fenômeno. Ressalta-se que a
compreensão de aspectos de vulnerabilidade da população envolvida com os acidentes de
trânsito, especialmente os com motociclistas, pode contribuir para melhorar a assistência
integral de saúde, aumentando as possibilidades de intervenção preventiva. Objetivo:
Compreender representações de motociclistas de trânsito em Belo Horizonte, Minas Gerais,
acerca de acidentes.

Referencial teórico
Estudo de cunho qualitativo, que utiliza noções de representações a partir das proposições de
Giami e Veil. Para os autores, toda representação é social, na medida em que,
necessariamente, são construídas na interação entre pessoas e suas práticas sociais.

Metodologia
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Foram realizadas 7 entrevistas em profundidade com condutores de motocicletas envolvidos
em acidentes de trânsito, atendidos em um hospital de referência para o trauma em Belo
Horizonte. A Análise Estrutural de Narração foi utilizada para desvelar o conteúdo dos dados.
Trata-se de pesquisa em andamento, aprovada pela Universidade Federal de Minas Gerais (nº:
471.184) e pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (nº: 515.809).

Resultados
Os resultados preliminares deste estudo revelam que a ocorrência do acidente é representada
pelo motociclista como um momento de distração ou ‘gracinha’ quando o acidente apenas o
envolve e, quando há envolvimento com outros veículos, o motociclista relata que o acidente
ocorreu por ‘culpa do outro’, mesmo reconhecendo que seu envolvimento tem relação com
sua maneira de dirigir, quase sempre, em alta velocidade.

Discussões
O significado atribuído ao acidente pelos motociclistas mostra a tentativa de projetar nos
outros condutores, responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. Esta é uma postura
psicossocial fortalecida em um ambiente de pouco controle pelo Estado e baixa educação de
trânsito para a população em geral.

Considerações Finais
Os resultados ressaltam a importância de aprofundar os conhecimentos acerca dos aspectos
psicossociais e culturais, significados e crenças atribuídas pelos motociclistas para ocorrência
do acidente de trânsito, bem como desvelar pontos de vulnerabilidade dos sujeitos para
subsidiar ações para redução, promoção e prevenção desses eventos.
Palavras-chave: Acidentes de trânsito, Motocicletas, Risco, Comportamento perigoso e Saúde
coletiva.
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: PROTEÇÃO OU
REVITIMIZAÇÃO?
SOUZA, Mariana Leal de – UNESP Franca

Resumo
O presente estudo tem como finalidade a análise das representações sociais dos professores de
crianças e adolescentes em acolhimento institucional que tiveram seus direitos violados, para
verificar se seu trabalho enquanto educadores está proporcionando a proteção ou a
revitimização destas crianças e adolescentes. A pesquisa utilizará a teoria das representações
sociais, conceito que surgiu na obra de Serge Moscovici (1961) sobre psicanálise, na França,
com a intenção de debater as contradições existentes na relação indíviduo-sociedade e como
esta relação se constrói, resultando nas representações sociais que constituem o
comportamento, a linguagem, gestos, enfim, definem como as interações sociais vão se
interligar na construção do cotidiano. A teoria que explica as Representações Sociais através
dos estudos de Moscovici, busca compreender a construção de saberes sociais, a construção
dos significados dados ao social e aos seus elementos constitutivos, envolvendo atos de
conhecimento, afetos, experiências sociais, grupos sociais baseados no contexto sócio–
histórico. Em um primeiro momento realizou-se uma revisão bibliográfica acerca da temática
pesquisada para fundamentar-se teoricamente, por meio de leitura e análise de referenciais
bibliográficos, para posterior pesquisa de campo que ocorrerá com uma abordagem
qualitativa. Para compreender a complexidade da construção destas representações e as
relações com o contexto no qual se produzem, em nossa pesquisa pretendemos apreender
estes elementos, presentes nas falas dos professores das crianças e adolescentes em
acolhimento institucional. Portanto, optamos por utilizar a metodologia dialética. O trabalho
de investigação científica será desenvolvido no município de Paranaíba, pertencente à região
noroeste do estado de Mato Grosso do Sul, na instituição de acolhimento Municipal que está
inscrita no sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. A pesquisa será
realizada com professores de crianças e adolescentes em acolhimento institucional do
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município de Paranaíba-MS, a fim de analisar as representações sociais destes profissionais
para verificar se ocorrem no espaço escolar a revitimização ou a proteção destas crianças e
adolescentes, com seus direitos violados, considerando a dialética sujeito-contexto em que
toda representação está ancorada e categorizada. A investigação das representações será
buscada por meio da análise do discurso. Espera-se com esta pesquisa demonstrar
representações sociais dos professores de crianças e adolescentes em acolhimento
institucional no município de Paranaíba-MS, desvelando a ocorrência de proteção ou
revitimização desta parcela de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos no
espaço da escola. O estudo busca constatar se existem influências nas representações sociais
dos professores das crianças e adolescentes em acolhimento institucional, por conta do
surgimento das instituições de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de
violação de direitos no Brasil, marcada por concepções equivocadas. Esta Pesquisa pretende
relatar a ocorrência da proteção ou revitimização, de crianças e adolescentes abrigados, por
professores no espaço institucional da escola enquanto fortalecedor ou fragilizador da garantia
dos direitos de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos.
Palavras-Chave: Representações Sociais; Crianças e Adolescentes; Revitimização e Proteção.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA POBREZA
WEBER, Carla Nunes - Centro Universitário La Salle – UNILASALLE
SOUZA, Nathalia Amaral Pereira de - Centro Universitário La Salle – UNILASALLE
NASCIMENTO, Caroline Gonçalves - Centro Universitário La Salle – UNILASALLE
ACCORSSI, Aline - Centro Universitário La Salle – UNILASALLE

Resumo
O presente trabalho, parte de uma pesquisa maior intitulada “Retratos Identitários, Gênero e
Pobreza” (Fapergs), tem como objetivo compreender a representação social da pobreza a
partir de mulheres que vivenciam tal situação socioeconômica. Mais especificamente, procura
analisar como que o pensamento social sobre a situação de pobreza impacta e se relaciona
com os múltiplos papéis sociais femininos que as mulheres no mundo contemporâneo estão
envolvidas e protagonizam, em especial nas classes populares. Esta reflexão justifica-se uma
vez que, ainda hoje, o fenômeno da pobreza é vivenciado com maior frequência e intensidade
entre mulheres, o que tem sido amplamente discutido com o termo “feminilização da
pobreza”. A realidade brasileira, neste sentido, é repleta de contradições: nas últimas décadas
houve um incremento significativo do número de mulheres no mercado de trabalho formal e
informal, mas o salário médio segue inferior ao do homem; as mulheres, ao longo dos últimos
anos, passam a ser principais responsáveis pelo recebimento de benefícios sociais, contudo
nem sempre são reconhecidas e valorizadas nesta função; seguem tomando a frente nas
atividades domésticas, nos cuidados com os filhos e com outros familiares, papéis que
compõem o campo representacional investigado em intersecção com a problemática da
pobreza. Procuramos, portanto, analisar um espaço que não se localiza apenas na sociedade,
nem no sujeito, mas no que os une, o campo simbólico, aqui nomeado e compreendido como
“representação social”. O estudo caracteriza-se por ser qualitativo, de cunho exploratório. O
corpus de pesquisa é composto por seis entrevistas narrativas, sendo quatro com
trabalhadoras, duas provenientes de cooperativas de reciclagem e coleta seletiva, outras duas
integrantes de projetos sociais de geração de trabalho e renda e mais duas em situação de
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desemprego. A escolha por sujeitos com tais características deve-se a indícios de estudos
anteriores que nos mostram a influência do lugar social na composição das representações.
Após as transcrições, as informações geradas pelas entrevistas foram categorizadas por temas
e estão em processo de análise a partir do referencial que sustenta o estudo. Os resultados
preliminares expressam, sobretudo, o sofrimento psíquico ou dor existencial decorrente das
dificuldades cotidianas afetadas pelos campos simbólico e concreto, decorrentes da situação
de pobreza. Temos a descrição de situações de penúria e de estigmas construídos
cotidianamente pela figura do outro e, ao mesmo tempo, a resistência a tais fatos, compondo
uma representação oposta daqueles que vivem a pobreza. Muitas vezes, neste último caso, a
pobreza nem é reconhecida em suas vidas, ou seja, veem-se como ricas de espírito, cheias de
boa vontade e felicidade. Os dados apontam tanto a existência de uma capacidade de
resistência, indignação e superação presente em tais mulheres, que lutam pela diminuição das
desigualdades na relação gênero-pobreza, quanto a geração de espaços de acomodação que
confirmar a existência de um lugar social privilegiado, apesar das péssimas condições
materiais.
Palavras chaves: representações sociais, pobreza, gênero, identidades
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AS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP) NO RIO DE JANEIRO:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS MORADORES DE UM BAIRRO E SUAS
FAVELAS

WEIMER, Karen Sibila Strobel Moreira - UERJ
SÁ, Celso Pereira de - UERJ

Agencia Financiadora: CAPES

Resumo
A cidade do Rio de Janeiro, conhecida mundialmente por diversos atrativos culturais e
paisagísticos, enfrenta graves problemas sociais, dentre os quais se destacam a violência e
falta de segurança com que moradores e turistas têm convivido. Grande parte do problema
tem sido atribuído à existência do narcotráfico, geralmente sediado em favelas das diversas
regiões da cidade. No ano de 2008, a atual gestão da Secretaria de Estado de Segurança
desenvolveu um modelo de segurança pública que tem como objetivo recuperar territórios
perdidos para o tráfico e integrá-los ao âmbito da cidade, o que ocorre por meio da instalação
de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nessas comunidades. Por acreditar que as
mudanças que ocorreram nas localidades “pacificadas” vieram acompanhadas de
transformações na forma de pensar, sentir e agir dessas pessoas, esta pesquisa de dissertação
de mestrado objetivou investigar como moradores do bairro carioca Leme e das comunidades
que fazem parte de seu território, localizadas na encosta do morro, têm representado
socialmente as modificações ocorridas na dinâmica da vida local após a ocupação do morro
pela Unidade de Polícia Pacificadora, no ano de 2009. Em um segundo momento, as
representações formadas por moradores das duas porções do território do bairro foram
analisadas de forma comparativa. Para tanto, respaldou-se na Teoria das Representações
sociais, bem como em sua abordagem estrutural. A amostra desta pesquisa foi composta por
200 participantes, sendo 100 da parte plana do bairro e 100 das comunidades localizadas no
morro. O instrumento utilizado foi um questionário único contendo, inicialmente, tarefa de
evocação livre de palavras ao termo indutor “Unidade de Polícia Pacificadora” e cinco
questões referentes a possíveis mudanças acarretadas pela implantação do projeto e
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expectativas quanto a seu futuro. As evocações foram analisadas com ajuda do Software
EVOC, desenvolvido por Vergès (2003), e o material levantado por meio dos questionários
foi analisado com base na distribuição de frequência, com auxílio do Software SPSS. Foi
possível constatar que a representação formada pelos moradores do bairro do Leme e suas
comunidades acerca da UPP possui características bastante positivas relacionadas a mudanças
observadas no cotidiano dessas pessoas, representadas pelas palavras “segurança”,
“tranquilidade”, “paz” e “melhorias”. Esta representação foi fortemente corroborada pelos
dados levantados nas demais questões do instrumento. A comparação possibilitada pela
identificação das representações parciais, referentes a cada grupo de participantes, mostrou
que se trata da mesma representação, com elementos diferentemente ativados em função da
distância do grupo em relação ao objeto e ao contexto em que se encontram inseridos.
Palavras chave: Unidades de Polícia Pacificadora; Representações Sociais; Comunidades.
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