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Identidade e subjetividade  

Ah! Os caminhos estão todos em mim.  

Qualquer distância ou direção, ou fim  

Pertence-me, sou eu. O resto é a parte  

De mim que chamo o mundo exterior.  

Mas o caminho-deus eis se biparte  

Em o que eu sou e o alheio a mim  

(Fernando Pessoa)  
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RAMOS, Leila Maria. Representações sociais: para além da identidade do 

pedagogo docente. Orientação: Marília Claret Geraes Duran. 2008. 134 p. 
Dissertação (Mestrado em Educação) � Faculdade de Educação e Letras, 

Universidade Metodista de Ensino Superior � UMESP, São Bernardo do Campo. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as representações sociais de um grupo 

de pedagogos docentes em faculdades isoladas, nos cursos de Pedagogia, a 

respeito de sua identidade profissional. A fundamentação teórica do estudo baseou-

se nos conceitos de Representação Social  enunciados por Sèrge Moscovici e 

Denise Jodelet. Foram realizadas considerações acerca dos caminhos percorridos 

pelos cursos de Pedagogia no país e seus aspectos sociais,  que deram origem às 

atuais representações que os sujeitos do estudo têm sobre a profissão docente. Os 

dados foram coletados através de um questionário semidiretivo e analisado com os 

recursos dos softwares  ALCESTE,  para análise lexical, e EVOC, para evocação 

livre das palavras. Os resultados revelaram que a identidade  do pedagogo é  

compreendida  como um processo de construção e reconstrução e apresenta-se 

como um diferencial, fruto de uma escolha profissional, e não de sacerdócio, 

anunciando que, embora exista um padrão social estabelecido para o exercício 

profissional, o pedagogo docente faz uso de sua professoralidade, na sua maneira 

de exercer a  profissão. A contribuição pretendida por este estudo é melhor 

compreender as representações de pedagogos docentes nos cursos de formação de 

professores a respeito de sua profissão, e seu papel profissional, de forma a 

oferecer algumas reflexões sobre a formação em Pedagogia. 

Palavras-chave: 1. Representações Sociais     2. Pedagogia     3.  Professores  

                             4. Formação de Professores  5. Professoralidade 
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RAMOS, Leila Maria. Social representations: for besides the educational 

educator's identity. Orientation: Marília Claret Geraes Duran. 2008. 134 p. 
Dissertation (Master's degree in Education) � University of Education and Letters, 
Methodist University of Higher Education � UMESP, Sao Bernardo do Campo.   

This research had as objective investigates the social representations of a group of 

educational educators in isolated universities in the courses of Pedagogy regarding 

your professional identity. The theoretical basis of the study based on the concepts of 

Social Representation enunciated by Sèrge Moscovici and Denise Jodelet. 

Considerations were accomplished concerning the roads traveled by the courses of 

Pedagogy in the country and your social aspects that created the current 

representations that the subject of the study have on the educational profession. The 

data were collected through a questionnaire semi straight and analyzed with the 

resources of the soft wares ALCESTE, for lexical analysis, and EVOC, for evocation 

free from the words. The results revealed that the educator's identity is understood as 

a construction process and reconstruction and he/she comes as a differential, fruit of 

a professional choice, and not of priesthood, announcing that, although an 

established social pattern exists for the professional exercise, the educational 

educator makes use of your makes educational mades �professoralidade�, in your 

way to exercise the profession. The contribution intended by this study it is better to 

understand the educational educators' representations in the courses of teachers' 

formation regarding your profession, and your professional role, in way to offer some 

reflections about the formation in Pedagogy.   

Word-key: 1. Social representations    2. Pedagogy      3. Teachers   
                   4. Formation of Teachers   5. Professoralidade   
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Art. � Artigos de lei. 

CAPES �  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

CBO � Classificação Brasileira de Ocupação.  

CEB � Ciclo de Educação Básica. 

CHD � Classificação Hierárquica Descendente.  

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. 

CNPq �  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

DA�s � Diretórios Acadêmicos. 

DCE�s � Diretórios Centrais dos Estudantes.  

EPENN � Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste.  

EVOC � Ensemble de Programmes Permettant L'analyse des Évocations. 

ITA � Instituto Tecnológico de Aeronáutica.  

LDB � Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

MCT � Ministério da Ciência e Tecnologia. 

MEC � Ministério da Educação e Cultura. 

OMC � Organização Mundial do Comércio. 

OME � Ordens Médias de Evocação.  
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Em um primeiro momento, esta seção do trabalho foi iniciada com a 

explanação do conteúdo proposto para o embasamento teórico e pesquisa de 

campo qualitativa acerca das representações sociais dos professores-pedagogos, 

que atuam em faculdades isoladas, e considerações sobre a Teoria das 

Representações Sociais de Moscovici, de uma forma bastante impessoal e comum. 

Porém, a valiosa orientação fornecida por Duran, abriu um novo leque de 

possibilidades e lançou um novo olhar sobre o tema e sobre a forma como iniciar a 

abordagem. 

Essa orientação resultou na atual estrutura, que ao contrário da primeira 

versão, inicia-se com a minha �trajetória de vida: um campo fértil para as 

inquietações e questionamentos... um caminho na busca do saber...�, que constitui e 

fundamenta o porquê de pesquisar as Representações Sociais de professores, pois 

é uma de minhas muitas inquietações, haja vista as crises que permeiam a realidade 

do Ensino no Brasil e que são observadas por aqueles que abraçaram a profissão 

docente. 

Essa seção incorpora, portanto, além de um breve relato de minha história 

de vida como docente e formadora de novos professores, a delimitação da 

problematização, da metodologia de pesquisa e dos objetivos almejados pela 

elaboração deste trabalho, bem como explana a capitulação do texto sob a forma de 

�organização das descobertas�.  

Assim,  em conjunto, encontramos um novo caminho para a abordagem, de 

modo a contemplar o tema com o cuidado e atenção que lhe são devidos. 

 Trajetória de vida: o campo fértil para as inquietações e 

questionamentos... um caminho na busca do saber... 

 Só uma vida dedicada aos outros 
merece ser vivida.  

(Albert Einstein)   



 18 

 

 

Venho de uma família que, preocupada com os excluídos sociais, criou uma 

Instituição para abrigar crianças, apenas depois de esgotar todas as possibilidades 

delas permanecerem com a sua família de origem. Neste hiato entre a família e a 

Instituição, a minha casa servia como mediação. Ainda criança compreendi que a 

minha infância, cercada de livros e poemas, diálogo e compreensão, afeto e 

respeito, não era a mesma para muitas outras pessoas. Muitas vezes, emprestei 

meu ombro e dividi meus brinquedos com as crianças que chegavam em minha 

casa, na tentativa de minimizar-lhes o sofrimento de uma sentença legal que as 

apartava de suas famílias. 

Quando o �juiz de menores�  determinava o destino daquelas crianças, eu 

experimentava um sentimento muito forte que, hoje, reconheço como indignação 

pela situação que estas famílias viviam. Por várias vezes entendi o que era fracasso, 

pois via em meu tio e em meus pais a angústia da sentença jurídica que os obrigava 

a institucionalizar crianças que, já na infância, perdiam a vontade de viver e que, 

abrigadas em um orfanato, teriam seus laços afetivos ceifados e, com o tempo,  

apagariam nelas o desejo de aprender e, no meu entender, de se sentirem vivas.  

Esse sentimento de impotência e solidariedade pela dor da ruptura dos laços 

e pelo medo e indignação da institucionalização criou e mim o desejo de acolher e 

respeitar crianças para que aprendessem a ser livres e se apaixonassem pela vida, 

porque entendi, desde cedo, que o ensinar envolve conhecer, compreender e, 

sobretudo, respeitar a realidade de cada sujeito, de forma que eles primeiro se 

reconheçam, para que depois  se transformem, se assim o desejarem. 

 Iniciei a docência aos 17 anos na Instituição Beneficente Lar de Maria � 

Organização Não-governamental (ONG), inaugurada pela minha família, onde 

permaneço até os dias atuais como Coordenadora. Embora tenha atuado 

profissionalmente em outras instâncias além dela, a Instituição foi minha grande 

escola. Nela compreendi que só a compaixão não ensina e que, ao contrário, muitas 

vezes, é preciso desvendar a realidade da vida para que, de fato, se aprenda  a 

enfrentá-la.  

Duas experiências deram-me a certeza de que desejava ser docente. A 

primeira, na qualidade de estudante universitária de Educação Física,  permitiu-me 

participar do Projeto Rondon e fazer um estágio de férias no Vale do Jequitinhonha. 
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Lá descobri ser possível realizar um plano, apesar do imprevisível e respeitar 

incondicionalmente as criaturas humanas, em especial, aquelas de classe social 

diferente da minha; entendi, por conseguinte, o que sentiam meus familiares quando 

desejavam minimizar o sofrimento das pessoas com semelhante penúria.  

A segunda experiência serviu-me como situação de aprendizagem para o 

resto de minha vida: fui trabalhar, contratada pela Fundação Padre Anchieta,  como 

professora de Educação de Jovens e Adultos,  para  operários, dentro de uma 

multinacional, e preparava os alunos para o exame de suplência, denominado na 

época, �madureza�.  

O cansaço que aqueles sujeitos experimentavam durante a jornada de 

trabalho vivida durante o dia fez-me compreender a necessidade de  inovar, pois 

minhas aulas precisavam aguçar o desejo de aprender. Aquelas pessoas ensinaram-

me muitas coisas, inclusive a burlar a ordem vigente do curso, substituindo a 

televisão por dinâmicas e debates, atendendo a reivindicação das turmas, fato que 

me obrigava a ter contato antecipado com o conteúdo a ser trabalhado e a planejar 

minhas aulas com criatividade e criticidade sem, no entanto, ter aprendido  

academicamente como fazê-lo. 

Tinha, na época, 20 anos e permaneci naquela empresa fazendo-me 

docente a cada dia, por cinco anos,  e essa experiência foi, sem dúvida, o início 

de333profunda reflexão sobre como, de um dia para o outro, uma criatura pode se 

encontrar na profissão de professor sem, contudo, ter-se capacitado para tanto, pois, 

apesar de  universitária em Educação Física, atribuíram-me tamanha 

responsabilidade, compartilhada  àquelas já atribuídas pela Instituição Lar de Maria. 

A experiência na multinacional e as injustiças sociais encontradas na vida 

das pessoas  freqüentadoras dessa instituição, levaram-me  ao Curso de Serviço 

Social  que, posteriormente, me permitiu ingressar no Ensino Superior como 

docente, na formação de Assistentes Sociais, onde permaneci por 15 anos. E,  por 

conseqüência, foi a experiência docente como professora no Serviço Social que  me 

concedeu a oportunidade de descobrir a urgência de uma formação em Pedagogia, 

a fim de exercer a docência como profissão. 

Nos dias atuais, minha experiência prática, vivenciada no cotidiano 

profissional, tem demonstrado um paradoxo: de um lado, como professora no Curso 

de Pedagogia, formando professores e, de outro, como Coordenadora Pedagógica 

da Instituição Beneficente Lar de Maria,  gerindo funcionários que, muitas vezes, são 



 20 

meus alunos no curso de Pedagogia.  Estes  sujeitos, tanto na qualidade de  alunos, 

como na de profissionais, apresentam dificuldades em articular teoria e prática; não 

conseguem, com raras exceções, identificar tendências teóricas e apresentam 

dificuldades em fazer registro dos atos pedagógicos vivenciados. Além disso, trazem 

embutido no seu agir os resquícios  da  educação bancária, preconizada por Paulo 

Freire, e não são capazes de ancorar sua prática, numa postura  interdisciplinar, o 

que me remete a  refletir sobre a formação inicial dos pedagogos.  

A formação do professor é um tema que tem estado presente nas atividades 

que venho desenvolvendo ao longo de minha vida profissional. No meio de tantas 

possibilidades na área educacional, a formação do(a) professor(a) tem despertado 

em mim especial interesse. Desde que comecei a trabalhar como docente  

aproximei-me e envolvi-me cada vez mais com a formação de professores. A 

investigação desta problemática tem como preocupação básica compreender a 

identidade docente e suas implicações na formação de pedagogos. 

O interesse em investigar a docência em pedagogia, uma problemática 

ainda ampla que demanda uma melhor delimitação, possui aspectos que merecem 

ser estudados, e entendo que muitos olhares podem ser lançados sobre esta 

questão. Trata-se de um momento difícil na elaboração de um projeto de pesquisa, 

pois inicialmente imagina-se que se pode dar conta de toda a problemática e que é 

possível estudar todas as questões que me trazem inquietações. Entretanto, sei que 

é doloroso e igualmente necessário impor limites, fazer recortes, pois tudo parece 

importante, urgente. 

Nesse contexto, reconheço que muitas questões se apresentaram como 

inquietação de pesquisa. Questionamentos como quem é o(a) pedagogo 

professor(a) do Ensino Superior? Como ele(a) se vê? Como exerce sua prática 

docente? Como vê o exercício de sua profissão diante das constantes mudanças no 

seu objeto de estudo e das novas exigências do mundo contemporâneo?  Qual é a 

sua identidade? 

Muitas possibilidades de investigação encantam-me como professora no 

curso de Pedagogia, sempre apaixonada e inquieta com os desafios presentes no 

processo de ensino aprendizagem. Entretanto, para cada um desses 

questionamentos acima mencionados, emerge mais um grupo de questões que, por 

sua vez, aponta para um leque de outras possibilidades, ampliando, cada vez mais, 

meu universo de pesquisa. Assim, movida pela necessidade fui, pouco a pouco, me 
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definindo, embora com o sentimento de que muitas temáticas importantes deveriam 

ser  excluídas de minha análise nesse momento. 

Para definir meu tema de pesquisa foi importante minha participação no 

grupo FormAção, da Universidade Metodista (UMESP), coordenado pela Prof. Dra 

Marília Claret Geraes Duran, que muito contribuiu para clarear e delinear melhor 

esta proposta de pesquisa. Ao participar deste grupo pude descobrir os caminhos da 

Teoria das Representações Sociais (TRS) construída por Sèrge Moscovici
1.  

Por conta dos estudos realizados no grupo, chamou-me a atenção a 

possibilidade de, a partir do senso comum, descobrir quais a Representações 

Sociais que os pedagogos docentes, em faculdades isoladas, nos cursos de 

Pedagogia, têm da profissão. Dessa maneira, depois de transitar pela teoria e de 

nela reconhecer a oportunidade de descobrir resposta para minha inquietação, 

encontrei ancoragem acadêmica para minhas idéias. 

Decidi, então, investigar as representações sociais  dos(as) pedagogos(as) 

professores(as) do Ensino Superior, em faculdades isoladas, sobre a profissão 

docente, a partir dos elementos que estes identificam como importantes na 

composição de sua identidade. 

 

Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que  é.  

(Caetano Veloso)  

 A delimitação da problematização, da metodologia de pesquisa e 

dos objetivos almejados 

Ocorre que, como profissional da docência no Ensino Superior, desde 1989, 

e como pedagoga, tenho observado, de um lado, a crise de identidade do 

profissional da pedagogia e o descaso para com a profissão, e, de outro, a idéia 

panacéica de docência que ainda povoa o imaginário de muitos professores. 

A concepção admitida por muitas pessoas  de que o dom para lecionar é 

inato e inerente ao sujeito, as questões do sucateamento da profissão de pedagogo 

e docente, bem como o desprezo pela profissão observado em parte dos 

                                                
1 Sèrge Moscovici apresentou sua tese sobre Representações Sociais em 1961, na obra La 

Psychanalyse, son image et son public, pela  University Presses of France. 
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profissionais de outras áreas que nela atuam, conduziu-me ao desejo de entender o 

mecanismo e dinâmica dos bastidores deste fazer, para que os pedagogos, 

envolvidos nesta profissão, projetem-se no cenário social, o qual mostra-se cada vez 

mais desprovido de respeito pela sociedade. 

Por outro lado, estimulam-me também à investigação os efeitos das políticas 

neoliberais, sobretudo na América Latina, que são implementadas pela privatização, 

desmantelam as instituições públicas de Ensino Superior e provocam sua 

conseqüente mercantilização, visto que esta política restringe o crescimento das 

universidades públicas e estabelece uma lógica de produtividade e competitividade 

para sua reestruturação, favorecendo a propagação das universidades privadas pela 

idéia do livre mercado. 

Ainda, a suposta autonomia dos professores, profissionais liberais, tão 

respeitada outrora, acabou por se perder no processo de assalariamento a que 

foram submetidos, o que comprometeu o seu status profissional, uma vez que, nos 

dias atuais, sua relação de trabalho caracteriza-se essencialmente  pela 

dependência do estado capitalista, na condição de vendedor de sua força de 

trabalho,  sem garantia  de seus direitos trabalhistas, por atuarem nas faculdades 

privadas na condição de horistas. 

Em palestra proferida no Fórum Mundial de Educação de 2004, o professor 

Roberto Leher2 afirmou que: 

[...] em 1994,  a   OMC   (Organização Mundial do Comércio) estabeleceu 

que a Educação não deveria mais ser vista como um direito, mas, antes, 

como um serviço, portanto, se há um serviço, pode ser comprado e vendido 

no mercado. A partir daí observou-se uma ofensiva do capital internacional 
para estabelecê-la nesta nova ordem. (LEHER, 2008) 

Tal afirmação reitera a noção de que a mercantilização da educação permitiu 

que os cursos superiores e, dentre eles, a pedagogia fossem oferecidos como  

mercadoria barata, pela imensa oferta das faculdades isoladas que, em franca 

concorrência, acabam absorvendo estudantes que nem sempre procuram o curso 

por opção profissional, mas pelo baixo custo de suas mensalidades. 

Essa situação, permeada por professores contratados pelas faculdades 

isoladas, cuja docência é um meio a mais para engordar o orçamento doméstico, ou 

                                                
2 LEHER, Roberto. FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO 2004. Disponível em: <www.universia.com.br 

materiamateria.jsp¿id=3267>. Acesso em: 1 ago. 2008.  
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por outros que abraçam a profissão como sacerdócio, parece construir uma 

Representação Social da profissão.  

Além disso, outras situações inquietam-me e me impulsionam a buscar 

resposta para o problema proposto, pois cenas do cotidiano reproduzem, no senso 

comum, atitudes jocosas como perguntar:  �trata-se de formar �pega bobos�?�; outras 

vezes, cursos diferenciados, mais voltados às áreas de exatas em que o professor, 

ao chamar a atenção de seus alunos para a responsabilidade da pesquisa, coloca 

como premissa que aquele que deseje ensino fácil, deve migrar para a Pedagogia; 

ou ainda, situação que presenciei em um congresso, quando um professor de uma 

grande universidade questionava um colega, que não via há algum tempo, sobre sua 

vida profissional, e este afirmava, indignado, que se situava no curso de Pedagogia, 

mas que era psicólogo.  

Assim, ao se considerar a mercantilização da Educação e seu caráter     

mercadológico, a realidade histórica da pedagogia e suas condições em faculdades 

isoladas, o olhar de desprezo para esta formação por parte de outros profissionais, 

acrescidos da constante crise sobre o objeto da Pedagogia, supõe-se que as 

Representações Sociais dos docentes envolvidos neste contexto direcionam sua 

práxis pedagógica e imprimem à profissão uma identidade. 

Ao considerar o que a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)
3 normaliza 

sobre a profissão do professor de Ensino Superior, a seguir enunciado, observa-se o 

fosso existente entre o seu fazer e a sua valorização profissional, que favorece  uma 

crise de identidade. 

[...] o professor de ensino superior ensina, articulando o processo de ensino-
aprendizagem na formação de profissionais da educação; planeja atividades 

relativas a cursos e pesquisas; realiza pesquisas científicas sobre o campo 

educacional; supervisiona formação pedagógica em estágios; orienta 
alunos; avalia o trabalho acadêmico científico; coordena atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Produz material de trabalho; presta 

atendimento às demandas da comunidade na área da educação escolar e 

não-escolar (educação formal e informal); participa de atividades 
administrativas, atualiza-se na área e comunica-se oralmente e por escrito.  

A referida definição remete ao pensamento de Duran (2008) expresso por 

Moraes (2003): 

As reformas educacionais trouxeram alterações para a vida e para a   

                                                
3 CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÃO � CBO. Ministério do Trabalho e Emprego. 

Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/busca.asp>. Acesso em: 5 set. 2008. 
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formação de professores que, por um lado, tiveram suas tarefas ampliadas, 

são muito exigidos, mas em termos de profissão docente, em termos de 

carreira docente, os discursos de reformas, como nos mostra Nóvoa (1999), 

�constroem uma idéia de profissão docente que, muitas vezes não 

corresponde à intencionalidade declarada [...] do excesso da retórica 

política e dos mass mídia à pobreza das políticas educativas; do excesso 
das linguagens dos especialistas internacionais à pobreza dos programas 

de formação de professores; do excesso do discurso científico-educacional 
à pobreza das práticas pedagógicas e do excesso de �vozes� dos 

professores à pobreza das práticas educativas docentes. Tais análises 

revelam um �excesso de futuro� que é ao mesmo tempo, um �déficit de 
presente��. (p. 9-10) 

Diante das constantes transformações presentes na realidade do  curso de 

Pedagogia e no Ensino Superior brasileiro, que envolve cada vez mais  a  presença 

da  estrutura privada de ensino, desejo compreender como se coloca o(a) 

pedagogo(a) docente. Instigada como os demais profissionais de outras áreas, pelas 

demandas e necessidades do mundo atual e sobre  quais as representações sociais 

que o(a) pedagogo(a)  tem de sua profissão. 

Interessa-me, nessa investigação, compreender os elementos presentes na 

construção da identidade docente do(a) professor(a) do Ensino Superior. Em outras 

palavras, busco saber quais as representações sociais que o(a) pedagogo(a) que 

atua como professor(a) do Ensino Superior tem da profissão docente? Que 

características são por eles(as) consideradas importantes?  

Dessa maneira e a partir da Teoria das Representações Sociais, emerge o 

desejo de iniciar o processo investigatório para encontrar a identidade do(a) 

pedagogo(a)-professor(a), formador(a) de professores nos cursos de Pedagogia. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, que permeada pela entrevista 

estruturada, foi aplicada a um universo de 59 professores-pedagogos, os quais 

atuam como docentes no curso de Pedagogia, em faculdades isoladas. 

Compreender os elementos que o pedagogo(a) utiliza na composição de sua 

identidade docente ajudará a conhecer melhor quem é o(a) docente do Ensino 

Superior, como ele(a) se vê, que sistemas de representações lhe servem de 

referência, o que ele(a) considera importante para o ser pedagogo(a), qual o seu 

papel diante dos desafios e transformações da realidade social atual. Estas análises 

constituir-se-ão em importante material de referência para futuras intervenções junto 

aos pedagogos. 

A opção pela pesquisa de natureza qualitativa sustenta-se nas concepções 

de Minayo, Deslandes e Gomes (2007), bem como de Martinelli  (1999). Para 
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Minayo, Deslandes e Gomes (2007), por exemplo, a importância da pesquisa 

qualitativa reside em seu campo particular de respostas fornecidas para uma dada 

questão social a ser investigada: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa 

nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deve 

ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 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 que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 

pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. (p. 21-22) 

Martinelli (1999, p. 23), por sua vez, ao abordar esse tipo de pesquisa, 

ressalta que �Não se trata, portanto, de uma pesquisa com um grande número de 

sujeitos, pois é preciso aprofundar o conhecimento em relação àquele sujeito com o 

qual estamos dialogando�. A autora esclarece, também, a seguinte questão: 

No que se refere às pesquisas qualitativas, é indispensável ter presente 

que, muito mais do que descrever um objeto, buscam conhecer trajetórias 

de vida, experiências sociais dos sujeitos, o que exige uma grande 
disponibilidade do pesquisador e um real interesse em vivenciar a 
experiência da pesquisa. (p. 25) 

 Foi escolhido como lócus da pesquisa sete faculdades isoladas da região da 

grande São Paulo, situadas em São Paulo � Capital, Santo André, São Bernardo do 

Campo, Diadema, Jabaquara, Mauá e São Matheus, bem como cinco faculdades 

isoladas da região de Campinas, localizadas em Aguaí, Americana, Jundiaí, Mogi 

Guaçu e Limeira.  

As questões norteadoras da pesquisa, dentre tantas alternativas possíveis,  

buscam investigar: 

1) Que representações sociais o grupo de pedagogos apresenta como referência 

no processo de construção de sua identidade?  

2) Que características são consideradas importantes para ser professor(a) no 

Ensino Superior? 

3) Que elementos estão envolvidos na construção da identidade docente do(a) 

professor(a) do Ensino Superior, mais especificamente do(a) professor(a) das 

faculdades isoladas? 

Com base nas questões norteadoras, estabeleci como objetivos a serem 

alcançados: 
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1) Contextualizar o curso de Pedagogia e sua  expressão em faculdades isoladas. 

2) Identificar Representações Sociais dos pedagogos docentes e formadores de 

futuros pedagogos. 

3) Compreender a identidade do pedagogo-professor. 

 A organização das descobertas 

No sentido de organizar as descobertas realizadas na presente pesquisa, 

fez-se necessário dividir  este trabalho nos seguintes capítulos, de maneira  a  tornar 

claro o caminho percorrido durante o estudo aqui realizado. 

No Capítulo I � Educação, ensino superior e a pedagogia no Brasil... 

percursos e reflexões � delineou-se um olhar crítico para a trajetória do Ensino 

Superior no Brasil e, para tanto, foi realizada uma análise, a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação � LBD-4024/61, da Lei n. 5692/71 e da atual Lei de 

Diretrizes e Bases vigentes para a Educação Brasileira,  LBD-9394/96. 

Esse capítulo, entre outros estudos, traz as pesquisas desenvolvidas por 

Jane Soares de Almeida � �Mulher e educação: a paixão pelo possível� e �O 

legado educacional do século XX� � e de Iria Brzezinski � �Pedagogia, pedagogos e 

formação de professores: busca e movimento�. 

O Capítulo II � Representações sociais e identidade � apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa para a Teoria  das  Representações  Sociais,  a 

partir dos estudos aprofundados de seu precursor, Sèrge Moscovici, nas obras 

�Representações sociais: investigações em psicologia� (2003), bem como de sua 

principal colaboradora e também pesquisadora, Denise Jodelet, responsável pela 

obra �Loucuras e representações sociais� (2005), além de outros autores e títulos, 

dentre os quais se destacam Mary Jane Spink (1995), como organizadora do estudo 

sobre  �Conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da 

psicologia social�, acrescidos das contribuições de estudiosos sobre a 

Representação Social na Educação, a exemplo de Alda Judith Alves-Mazzotti 

(2005), que  analisa as �Representações sociais: aspectos teóricos e aplicação à 

educação�, cujos textos são diretamente citados neste trabalho.  

Em paralelo, consideramos também as obras de Leanete Terezinha Thomas 

Dotta (2006), quando propõe analisar as �Representações sociais do ser professor�, 
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e Nilda Teves e Mary Rangel (1999) em relação à �Representação social e 

educação�, que embora não transcritas como citações, apresentaram importante 

função devido ao rigor de suas considerações sobre o tema, as quais enriqueceram 

a leitura e revisão bibliográfica realizada como referenciais teóricos. 

No que diz respeito aos aspectos específicos da formação de professores, 

contribuem para garantir consistência acadêmica a essa pesquisa: António Nóvoa 

(1995) que discute a questão �Os professores e sua formação�, Selma Garrido 

Pimenta (1999) com os estudos sobre �Os saberes pedagógicos  e a atividade 

docente� e, ainda, Pimenta, Cavallet e Anastasiou (2005) que analisam a  �Docência 

no ensino superior�; de Saviani (2004), �O legado educacional do século XX no 

Brasil�, permitiu-nos compreender o valor da identidade profissional docente; Miguel 

Arroyo (2000) que discute a profissão  no livro �Oficio  de mestre�,  Marília Claret 

Geraes Duran que aborda as questões da �Formação do professor no marco das 

políticas educacionais� e as �Representações sociais de professores em formação 

sobre profissão docente: o caso da UMESP�,  além dos dados conceituais da 

identidade  do professor encontrados nos estudos de Tardif (2002), sem esquecer a 

contribuição de Paulo Freire (2000) com as idéias sustentadas na �Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa�, que também contemplam o 

universo teórico deste trabalho. 

No capítulo III � Os caminhos metodológicos da pesquisa � são  delineados 

os dados da pesquisa, como também, uma interpretação preliminar deles, à luz da 

Teoria das Representações Sociais, cuja análise aprofundada é exposta nas 

Considerações Finais, onde as descobertas realizadas durante a pesquisa que, 

espero, permitam uma aproximação com as Representações Sociais dos pedagogos 

docentes nos Cursos de Pedagogia em faculdades isoladas, na possibilidade de 

desenhar a identidade do pedagogo-professor na formação de professores e na 

realidade brasileira contemporânea.      

Longe de esgotar assunto de tamanha relevância, fica o desejo de estimular 

outros pesquisadores a se debruçarem sobre um tema tão significativo para a 

Educação, pois, como afirma Marie-Christine Josso (2004)4, estudiosa de história de 

vida, que se apresentou  no encerramento do �Encontro Nacional de Didática e 

                                                
4 JOSSO, Marie Christine. ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO. Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, abr. 2008. 
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Prática de Ensino�, realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em Abril de 2008, 

�o desafio maior de ser professor é ser parceiro da sabedoria; de procurar a 

sabedoria: eis a honra de nossa profissão�.    
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CC AAPP ÍÍ TTUU LL OO  II   

EEE DDD UUU CCC AAAÇÇÇ ÃÃÃ OOO ,,,    EEE NNN SSS III NNN OOO    SSS UUU PPP EEE RRR III OOO RRR    EEE    AAA   PPP EEE DDD AAAGGG OOO GGG III AAA      

NNN OOO    BBB RRR AAASSS III LLL ... ... ...    PPP EEE RRR CCC UUU RRR SSS OOO SSS    EEE    RRR EEE FFF LLL EEE XXX ÕÕÕ EEE SSS    

A identidade do professor é 
simultaneamente epistemológica e profissional, 
realizando-se no campo teórico do conhecimento e 
no âmbito da prática social.  

(Severino; Pimenta, 2005,  p. 19) 

 

 

Entendo que o cenário da Educação é tão complexo como o é a formação 

de professores. Por isso, não é possível realizar o presente estudo, sem levar em 

conta o percurso da Educação brasileira, da Pedagogia e da evolução da legislação 

vigente, a partir dos enunciados teóricos de autores como Saviani (2004; 2008), 

Pimenta e Anastasiou (2005), Libâneo (2001; 2005), Nóvoa (1992; 1995), Duran e 

Santos Neto (2008), entre outros de igual importância. 

  

1.1 Educação e ensino superior no Brasil: um caminho de 

controvérsias 

 

Segundo Alves e Pascueto (2008), a universidade surgiu no início do século 

XIX, no Brasil Império, e mais precisamente a partir de 1808, com a vinda da Família 

Real Portuguesa para o Rio de Janeiro, em fuga das forças napoleônicas, devido à 

necessidade de  implementar condições mínimas de infra-estrutura para um 

contingente de, aproximadamente, 15 mil pessoas que chegaram com a corte. A sua 

criação, naquele momento, apresentava-se como um total descompasso frente à 

realidade da educação básica, que sequer existia legitimada para os que aqui 

habitavam � o primeiro grande indício das controvérsias da Educação no país.  

Saviani (2004, p. 18), com base em Souza (1998), destaca a respeito desse 

paradoxo que  �Foi somente com o advento da República, ainda que sob a égide dos 

estados federados, que a escola pública, entendida em sentido próprio, fez-se 

presente na história da Educação brasileira�, e acrescenta: 
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Com efeito, é a partir daí que o poder público assume a tarefa de organizar 

e manter integralmente escolas, tendo como objetivo a difusão do ensino a 

toda à população. Essa tarefa materializa-se na instituição da escola 
graduada a partir de 1890 no Estado de São Paulo, de onde se irradiou para 

todo o país (SOUZA, 1998:17). (p. 18) 

Como razão primeira, a criação de infra-estrutura voltada ao Ensino 

Superior, afirma Vogt (2008), deveu-se à necessidade de �formar quadros 

profissionais para os serviços públicos voltados à administração do país�, com vistas 

ao funcionamento do Império. Verifica-se, com isso, uma primeira vertente da 

Educação correlacionada com o mercado de trabalho como objetivo do Estado. 

Em princípio, no Brasil, os cursos superiores restringiam-se às áreas de 

Filosofia e Teologia, ministrados pelos Jesuítas, como forma de controle político-

ideológico, visto que Portugal impedia o desenvolvimento do Ensino Superior nas 

suas colônias, por temer que os estudos contribuíssem com os movimentos a favor 

da independência � uma das formas, entre tantas outras ideologias que permearam 

e condicionaram a estruturação do ensino, da Pedagogia e do Ensino Superior no 

Brasil, ao longo de 200 anos de história. Nas palavras de Alves e Pascueto (2008): 

Quando D. João VI chegou ao Brasil, uma de suas primeiras providências 

foi lançar bases para a edificação do Ensino Superior no país. Antes disso, 

a fundação de faculdades na América Portuguesa era proibida por Alvará 

Régio. Se em outras áreas coloniais da América as universidades surgiram 

ainda no século XVI, aqui, durante muito tempo, os filhos da elite colonial 

precisavam ir para a Europa para completarem seus estudos. [...] Segundo 
Antônio José Barbosa de Oliveira, historiador e pesquisador do Projeto 
Memória, do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) da UFRJ, a 

proibição intentava impedir que se desenvolvesse na colônia uma elite 

capaz de desenvolver um pensamento destoante do pensamento 
metropolitano.  

Saviani (2004) reflete sobre o caráter público e privado da educação 

ministrada no Brasil Colônia, à época do Império Português, e tece importantes 

considerações: 

[...] se o ensino então ministrado pelos jesuítas podia ser considerado como 

público por ser mantido com recursos públicos e pelo seu caráter de ensino 

coletivo, ele não preenchia os demais critérios, já que tanto as condições 

tanto materiais como pedagógicas, isto é, os prédios assim como sua infra-
estrutura, os agentes, as diretrizes pedagógicas, os componentes 

curriculares, as normas disciplinares e os mecanismos de avaliação se 

encontravam sob controle da ordem dos jesuítas, portanto, sob domínio 

privado. (p. 16-17) 

A lenta evolução da colônia brasileira, em função do seu modelo econômico 

agro-exportador, que exigia pouca qualificação por parte dos profissionais e pouca 
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ou nenhuma formação superior, dificultou o estabelecimento do Ensino Superior no 

Brasil, mas, em estágio posterior, passou a existir em instituições formais, onde 

eram fornecidos os cursos gratuitos de Engenharia (Academia Militar), Medicina 

(Cátedras de Cirurgia e Anatomia) e Belas Artes, com o financiamento por parte da 

Coroa Portuguesa, o denominado  �Quinto da Coroa� � imposto cobrado sobre os 

produtos exportados do Reino e das colônias.  

Segundo Vogt (2008), em 1827, foram criados os Cursos de Ciências 

Jurídicas em São Paulo e em Olinda e, em 1889, a República se desenvolve com a 

criação de 14 Escolas Superiores. A Universidade de Manaus, criada em 1909, 

mostrou a força do ciclo da borracha e, em 1912, a Universidade do Paraná, no 

contexto do ciclo do café. Posteriormente, foram criadas a Universidade do Rio de 

Janeiro, em 1920, de Minas Gerais, em 1927, de São Paulo, em 1937, e, em 1961, a 

Universidade de Brasília. 

Observa-se que somente a partir do advento da República, em 1889, que o 

Ensino Superior deu mostras de consolidação no país, porém, contando,  ainda, com 

pouco investimento por parte do Estado. Na ocasião, a intenção e os esforços dos 

deputados constituintes, no sentido de ampliar as universidades com a criação de 

instituições em Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não 

foram de todo bem-sucedidos, devido aos problemas financeiros que o 

empreendimento demandava, visto que a maior parte da receita seria destinada ao 

pagamento de dívidas.  

De acordo com estudos realizados por Brzezinski (1994), é necessário 

destacar que inúmeras foram as tentativas para a criação de universidades no Brasil, 

principalmente na fase de transição do regime econômico do país. 

Desde a Colônia até o advento da República, houve vinte e quatro 

tentativas de criação de Universidades no Brasil (Campos, 1940: 220-247). 
No intervalo 1892-1915 houve mais seis tentativas (Fétzion, 1986:104), 

porém tudo permaneceu em projetos até 1920, quando foi fundada a 
Universidade do Rio de Janeiro. Com efeito, os cursos funcionavam em 
instituições isoladas, com um objetivo utilitário para atender necessidades 

imediatas �do meio brasileiro em transição para um tipo de vida mais urbana 

e industrializada� (Azevedo, 1975:563). (p. 6) 

O processo de industrialização e urbanização do país, iniciado na Era 

Vargas, em 1930, imprimiu novo impulso ao Ensino Superior com a criação do 

Ministério da Educação e Saúde, do Conselho Federal de Educação e do Ensino 

Secundário e Comercial e, em 1931, é promulgado o Decreto Federal n. 19.851 que 
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institui o Estatuto das Universidades Brasileiras, pois algumas já existiam como a 

Universidade do Rio de Janeiro, a primeira a ser criada. A Universidade de São 

Paulo, inaugurada em 25 de janeiro de 1934, apesar de ser uma universidade 

estadual, foi a primeira a se adequar ao referido decreto federal. Ainda em 1930, é 

regulamentada a Pedagogia e inicia-se o reconhecimento da profissão. 

Na Figura 1 são resgatadas as imagens das primeiras universidades 

brasileiras, com base nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e, no 

Apêndice A, a cronologia da evolução da Educação e Ensino Superior no Brasil, 

desde a época do Império até o momento atual. 

  

 
 
 
 
 

Fonte: Acervo da Revista de História da Biblioteca Nacional 
Figura 1 � As primeiras universidades do Brasil.  

 
Em 1935 foi criada a Universidade do Distrito Federal por Anísio Teixeira, 

cuja trajetória não excedeu ao ano de 1939, ocasião em que foi incorporada pela 

Universidade do Brasil, a antiga Universidade do Rio de Janeiro. A seguir, em 1940, 

surgiram as primeiras universidades privadas do país reconhecidas pelo Estado � as 

LEGENDA: 

Vista A � Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

construída em 1918 na Praia Vermelha. 

Vista B � O largo do Terreiro de Jesus, onde ficava a 

Escola de Cirurgia da Bahia, retratada por autor 

desconhecido, entre o fim do séc, XIX e o início do 

séc. XX. Coleção de Joaquim Teixeira Lopes. 

Vista C � Faculdade de Medicina � UFBA. 

                                     

A B 
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Faculdades Católicas no Rio de Janeiro e, em 1947, o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA). 

Assim, abriu-se para o contexto educacional a parceria com grupos 

confessionais, que em nome do amor à humanidade se propuseram, algumas vezes 

com pouco ou nenhum subsídio governamental, a participar da formação 

universitária nacional.  

O processo de industrialização incentivou o ensino profissionalizante, 

viabilizado pela criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a partir das �Leis 

Orgânicas� de Gustavo Capanema, ministro do Estado Novo. Outrossim,  o curso de 

formação de professores é regulamentado, contando com diretrizes nacionais que, à 

primeira vista, produzem otimismo quanto à valorização da carreira docente, mas 

que de fato não se concretiza. 

Duran e Santos Neto (2008), em �Educação e Realidade Brasileira � 25 

Obras do século XX no Campo da Pedagogia�, realizam importante análise e 

discussão sobre a literatura produzida por renomados teóricos, com foco na 

Educação e Pedagogia, que suscita um profundo questionamento sobre os rumos 

por elas tomados em meio às especificidades da realidade brasileira e o panorama 

até aqui abordado.  

De especial interesse para o presente trabalho, Duran e Santos Neto (2008) 

avaliam o percurso histórico do período de 1930 até 1973, com base na obra de 

Otaíza de Oliveira Romanelli, �História de Educação no Brasil (1930-1973)�, cujo 

estudo resultou na seguinte análise: 

Nas décadas que vão dos anos 1930 até 1973, com atenção especial para 

a reforma universitária (1968) e a reforma da escola de 1º e 2º Graus 

(1971), enfatiza: as rupturas que marcam a mudança no modelo tradicional 

de sociedade agrária para uma civilização urbano-industrial; a ampliação da 

demanda educacional nas regiões industrializadas do país com a 

manutenção do modelo escolar de elite, isto é, a escola academicista e 
aristocrática; as contradições políticas manifestas nas políticas públicas de 

educação nascidas das lutas entre as várias facções das camadas 

dominantes presentes na estrutura do poder; e a internacionalização do 

capital na economia brasileira que, juntamente com as teorias de 
subdesenvolvimento e dependência, influenciou a reforma universitária e a 

reforma do ensino médio. (p. 89) 

No segundo Governo de Vargas (1950-1954), observam-se medidas para 

equivalência dos cursos profissionais ao secundário e uma progressão no sistema 

educacional, a partir da Lei Federal 4024 de 1961, da Presidência da República e 
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Ministério da Educação e Cultura, que fixou diretrizes e bases para o ensino de 1° e 

2º graus, com vistas à qualificação dos trabalhadores para atendimento das 

demandas da industrialização. 

A década de 1960 marca o aumento do contingente das universidades, as 

quais dividem-se em duas categorias, conforme a sua natureza: as de caráter 

público, tradicionalmente reconhecidas como de melhor qualidade na formação, a 

exemplo da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), e as de caráter confessional, que nasceram sob os auspícios 

da filantropia, portanto, sem fins lucrativos, como a pioneira Mackenzie, em São 

Paulo, Universidade Presbiteriana e, posteriormente, a Pontifícia Universidade 

Católica � PUC.  

Momento de grandes mudanças no panorama sócio-político-econômico do 

Brasil, a década de 1960  foi palco de grandes acontecimentos, entre os quais: a 

criação da União Nacional dos Estudantes (UNE), cujo estatuto apresentava forte 

oposição à ordem e ideologia do Estado Novo de Getúlio Vargas; a expansão do 

Ensino Médio que culminou com o aumento da demanda pelo Ensino Superior e, 

com isso, a criação de novas instituições; a criação da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e das Agências Governamentais de  Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

A efervescência da UNE, dos movimentos populares de base e da elite 

intelectual, à época, promoveram inovações para a Educação e a Cultura, a exemplo 

dos Centros Populares de Cultura da UNE, o Movimento de Educação de Base da 

Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), o Método de Alfabetização de 40 

horas de Paulo Freire, entre outras iniciativas, que foram desarticuladas pelo  Golpe 

Militar de 1964, ocasião em que a Educação sofreu duas grandes reformas, em 1968 

e 1971, com o objetivo de �atrelar o sistema educacional brasileiro ao modelo 

econômico dependente de interesse norte-americano, onde para tal são geradas 

mudanças na LDB�, segundo  Figueiredo (2008). 

A extinção da UNE e uma reestruturação da representação estudantil 

imposta pelo Golpe, que deu origem à atuação dos Diretórios Acadêmicos (DA�s) e 

dos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCE�s), reduz a ação política. 

Em 1968, a Lei n. 5.540/68 � Lei da Reforma Universitária � traz 

significativas modificações na estrutura e organização da Educação no Brasil, tais 
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como o fim da cátedra; o vestibular unificado e classificatório; a aglutinação das 

faculdades em universidades; o sistema de créditos; a nomeação dos reitores e 

diretores de unidade � pessoas de prestígio da vida pública ou empresarial, sem 

vinculação com o corpo docente; a fragmentação das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras, resultando na criação das Faculdades ou Centros de Educação; 

além da estruturação das universidades brasileiras em quatro modelos básicos, 

segundo Figueiredo (2008): a agregação dos departamentos em alguns poucos 

centros; a reunião dos departamentos em número maior de institutos, faculdades ou 

escolas; a ligação dos departamentos diretamente à administração superior, sem 

instâncias intermediárias e a superposição dos centros às faculdades, aos institutos 

e às escolas. O autor avalia: 

As mudanças no ensino superior brasileiro foram muitas e rápidas nos anos 

60, até a localização geográfica das instituições foram alteradas, as 

faculdades públicas situadas nos pontos centrais das cidades foram 
transferidas para os campus no subúrbio, pois consideravam adequado 

para atenuar e apaziguar a militância política dos estudantes. Enquanto que 

as faculdades particulares faziam exatamente o inverso. [...] Mesmo com 
tantas mudanças no ensino superior brasileiro na década de 60, persiste a 

seletividade, em decorrência da dualidade do ensino, onde a elite bem 

preparada ocupa as vagas nas melhores universidades, restando as 
faculdades privadas de baixo nível para os mais pobres. [...] Podemos notar 
que a partir desta década houve um processo de privatização sem 

precedentes do ensino no país, caracterizando a educação enquanto um 

grande negócio, desresponsabilizando o Estado de seu dever, destinando 

verba pública para a iniciativa privada. Tal posicionamento tem continuidade 
nas décadas seguintes.  

As décadas de 1980 e 1990 documentam a abertura de um imenso 

contingente de universidades particulares, as quais passaram a compor o cenário 

dos cursos superiores no país, devido à conquista do curso médio por muitos 

brasileiros que, ao prestar vestibular, ficavam na condição de excedentes nas 

universidades públicas e que acabaram por eclodir movimentos sociais que exigiam  

mais números de vagas nas universidades públicas, as quais, por sua vez, não 

conseguiam ampliar sua oferta devido o alto custo de seu trabalho, posto as 

exigências legais.  

O balanço realizado por Jane Soares de Almeida (2004) acerca do curso 

evolutivo da educação no Brasil e a estruturação do Ensino revela: 

No Brasil, a educação, como direito humano inalienável, decorrente da tese 

engendrada no núcleo das aspirações republicanas no século XIX como 

panacéia para todos os males e mola propulsora da ordem e do progresso, 
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ainda está no estatuto utópico da democratização e universalização do 

conhecimento. A escola, onde a educação deve ser ministrada formalmente, 

atuando como poderoso auxiliar na edificação da cultura e do conhecimento  

sem barreiras para todos, continuará um sonho distante para os segmentos 

de baixa renda, principalmente o estudo superior. (p. 1-2) 

Assim, conquistar uma formação universitária parece ser, nos dias atuais, 

premissa de muitas famílias que apontam esta expectativa como possibilidade de 

seus filhos sobreviverem num mercado tão competitivo, como propõe o 

neoliberalismo econômico, que traz marcas profundas no contexto nacional brasileiro 

contemporâneo. No entanto, tal cenário nem sempre foi assim. Há algumas 

décadas, em meados dos anos de 1950, do século passado, um brasileiro que 

conquistasse um título universitário já denotava pertencer a uma classe social 

privilegiada e havia, com certeza, percorrido um longo caminho de seleção que lhe 

garantiria maiores chances de trabalho e mais oportunidades de negociar e manter 

sua empregabilidade.  

Atualmente, essa lógica permite-nos compreender a situação do universitário 

brasileiro há cem anos, quando um número reduzidíssimo de sujeitos tinha como 

perspectiva  a conquista do Ensino Superior e se o faziam, com raras exceções, já 

anunciavam pertencer à elite social burguesa do país, enquanto que a esmagadora 

maioria da população conservava-se na escuridão da ignorância, a qual redundaria 

na submissão e alienação e que determinaria, de geração em geração, a 

subalternidade. Segundo Almeida (2004): 

[...] O sonho liberal republicano esfacelou-se na voragem do capitalismo, e 
não há sistema escolar que consiga aplainar as diferenças de classe e 

diminuir a margem entre a riqueza e a pobreza, embora já esteja claro no 

campo educacional qual seja o caminho a seguir no compromisso da 
educação para a igualdade. (p. 2) 

Todo o contexto social e político careceu ser analisado, principalmente pelo 

fato de que os determinantes econômicos historicamente vividos pelo país foram 

impostos pelas demandas do mercado internacional dos países industrializados e de 

primeiro mundo, os quais perpetuaram-se como dominantes e colocaram o Brasil no 

mercado competitivo como nação periférica e dependente, imputando-lhe exigências 

sociais  que acabaram por implicar na formação educacional dos brasileiros, com 

vista a atender as necessidades de um capitalismo dependente.  

Esse cenário obrigou mudanças estruturais na Política Educacional, bem 
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como a criação de algumas leis para a Educação brasileira, que configurou a 

formação escolar de seu povo, de maneira a responder às demandas do mercado, 

em formar mão-de-obra qualificada para atender aos interesses econômicos 

internacionais, sem garantir, nos dias atuais, a empregabilidade e a estabilidade no 

trabalho.  

A esse respeito Saviani (2008a) considera: 

Se as ciências sociais (Sociologia e Economia) buscavam captar o papel do 
Estado e das instâncias de planejamento visando assegurar, nas escolas, a 
preparação da mão-de-obra para ocupar postos de trabalho definidos num 
mercado que se expandia em direção ao pleno emprego, agora é o 

indivíduo que terá que exercer sua capacidade de escolha visando adquirir 
os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. E o que 
ele pode esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao 
emprego, mas apenas a conquista do status de empregabilidade. A 
educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano 
individual. O acesso a diferentes graus de escolaridade amplia as condições 

de empregabilidade do indivíduo o que, entretanto, não lhe garante 

emprego, pelo simples fato de que, na forma atual do desenvolvimento 
capitalista, não há emprego para todos: a economia pode crescer 
convivendo com altas taxas de desemprego e com grandes contingentes 
populacionais excluídos do processo. É o crescimento excludente, no lugar 
do desenvolvimento inclusivo [...] . (p. 22) 

Assim, numa macro-leitura e apenas para fundamentar a análise  a que este 

capítulo se propõe, em vista de compreender a atual situação do ensino universitário 

brasileiro, torna-se interessante conhecer alguns aspectos do percurso histórico da 

Pedagogia e das Leis  de Diretrizes e Bases e das conseqüentes reformas 

universitárias no país. Esta afirmação ganha consistência,  devido à lógica nela 

imbricada, pois a cada  reorganização legal da Educação brasileira precisaram 

emergir novas configurações para a formação universitária que, por sua vez, 

implicaram em um novo perfil para o seu professor.  

1.2 Aspectos do percurso histórico da pedagogia no Brasil 

Saviani (2008a, p. 1), ao analisar o percurso da estruturação científico-

metodológica da Pedagogia para as sociedades humanas, revela que esta �[...] 

desenvolveu-se em íntima relação com a prática educativa, constituindo-se como a 

teoria ou ciência dessa prática, sendo, em determinados contextos, identificada com 

o próprio modo intencional de realizar a educação�. Acrescenta, ainda, como 



 38 

extensão da sua análise: 

Ao longo da história da chamada civilização ocidental, a pedagogia foi 

firmando-se como correlato da educação, entendida como o modo de 

apreender ou de instituir o processo educativo. Efetivamente, a educação 

aparece como uma realidade irredutível nas sociedades humanas. Sua 

origem confunde-se com as origens do próprio homem. Na medida em que 

o homem se empenha em compreendê-la e busca intervir nela de maneira 
intencional, vai constituindo um saber específico que, desde a paidéia 
grega, passando por Roma, pela Idade Média, chega aos tempos modernos 

fortemente associado ao termo �pedagogia�. (p. 1) 

No período de estruturação do Ensino Superior no Brasil, desde a época do 

Império, a Pedagogia manteve-se dissolvida no campo de estudos da Filosofia, de 

acordo com Saviani (2008a, p. 2), visto que foi considerada como filosofia aplicada, 

e, portanto, identificada com a Filosofia da Educação, porém, apesar de ter sido 

inúmeras vezes negada na história do pensamento humano, �construiu uma rica 

tradição teórica e científica sobre a prática educativa�.  

Desde a Grécia, delineou-se uma dupla referência para o conceito de 

pedagogia. De um lado, foi desenvolvendo-se uma reflexão estreitamente 

ligada à filosofia, elaborada em função da finalidade ética que guia a 

atividade educativa. De outro lado, o sentido empírico e prático inerente à 

paidéia entendida como a formação da criança para a vida reforçou o 

aspecto metodológico presente já no sentido etimológico da pedagogia 

como meio, caminho: a condução da criança. A partir do século XVII, esses 

dois aspectos tenderam a unificar-se, como o demonstra o esforço realizado 

por Comenius. [que] procurou equacionar a questão metodológica da 

educação. Por esse caminho, buscou construir um sistema pedagógico 

articulado em que a consideração dos fins da educação constituía a base 

para a definição dos meios compendiados na didática como a arte de 

ensinar tudo a todos. (p. 2) 

Observa-se, através da revisão da literatura especializada, que houve um 

alto grau de complexidade e de resistência, no Brasil, para que os saberes da 

Pedagogia fossem estruturados e admitidos no âmbito acadêmico e em seu status 

de ciência aplicada. Inclusive, Brzezinski (1994) relata, em seu amplo estudo sobre a 

Pedagogia e a formação de professores, que isto se explica em função dos 

resquícios da cultura do período imperial, que privilegiava outras áreas do saber e, 

em especial, àquelas de cunho profissionalizante, que serviam aos interesses 

econômicos e políticos da época, apesar de um importante movimento de mudança 

ter sido orquestrado por ocasião da proclamação da República: 

 
 
Para Campos (1970:325), não obstante por todo período imperial e nos 

primeiros anos republicanos continuavam a surgir isolados �cursos, escolas 

e faculdades oficiais e livres incumbidos de proporcionar o ensino superior, 
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de feição profissional�. Houve um vazio quanto à �instalação de instituições 

destinadas aos estudos filosóficos, pedagógicos e à pesquisa científica, 

com a necessária unidade aglutinadora e fertilizante, que só a verdadeira 

universidade pode ensejar�.  

[...] A efervescência do momento histórico brasileiro com prenúncio de 

mudança do próprio regime político descortinando o horizonte da república 

e a mobilização para a abolição da escravatura proporcionou mudanças 

educacionais, provocando iniciativas inspiradas nas idéias liberais 

positivistas. Reflexo destas mudanças foi a criação do Pedagogium, por 

Benjamin Constant, no Distrito Federal em 1890. O Pedagogium foi 
instalado com o objetivo de constituir-se no primeiro centro de 
aperfeiçoamento de magistério, organizado no País, após a proclamação da 

República (Antunha, 1975:28). Com certeza seria a primeira iniciativa de 
organização pelo poder central dos estudos pedagógicos em nível superior, 

se não tivesse duração efêmera e não fosse transformado em órgão central 

de coordenação das atividades pedagógicas do País. Com a extinção do 

Pedagogicum, pouco a pouco se voltou à situação do império de �total 

descentralização do ensino popular e de ignorância quanto ao movimento 

educativo do conjunto do país� (Paiva, 1976:86). (p. 6-7 � grifo nosso) 

Após essa primeira iniciativa, conforme Brzezinski (1994, p. 9), em 1892, foi 

criado em teoria, porém não na prática, o primeiro modelo de Escola Superior de 

Formação de Profissionais da Educação, em São Paulo, com o objetivo de atender 

as demandas oriundas de outros cursos superiores, a partir das diretrizes 

formuladas pela Lei Estadual n. 88, de 8 de setembro de 1892, que se propunha a 

reformar o ensino em São Paulo, bem como instituía a formação dos professores: 

�[...] para formar os professores dos cursos preliminares e complementares, haverá 

quatro Escolas Normais Primárias e para formar os professores destas escolas e 

dos ginásios, haverá, anexo à Escola Normal da capital, um curso superior (Moacyr, 

1942:131)�. Este diploma legal de 1892, apesar de pretensamente estabelecer um 

novo parâmetro para a formação dos professores, criava �condições de desprestígio 

para o Curso Superior anexo à Escola Normal, em relação aos demais cursos 

superiores, uma vez que definia a sua duração em apenas dois anos�. A autora 

acrescenta a título de esclarecimento: 

O caráter híbrido da escola denuncia a primeira ambigüidade na criação � a 
convivência de dois níveis de ensino: o secundário e o superior. Esta 

condição, além de descaracterizar a identidade do curso superior, colocava-
o em posição de inferioridade em relação às demais escolas superiores. �Na 

verdade, a situação de ambigüidade no tocante ao efetivo nível superior dos 

estudos pedagógicos continuaria por muitos anos a marcar as concepções 

que se sucederiam na tarefa de implantação de uma Escola Superior 

dedicada a estes estudos e contribuiria, durante muito tempo, para manter 
em nosso Estado a educação como uma área de menor prestígio 

acadêmico. Por outro lado, a duração de apenas dois anos dos estudos 

científicos e literários proposta pela Lei 88 confirma esta impressão relativa 

à inferioridade do curso Superior da Escola Normal em relação aos demais 

cursos superiores� (Antunha, 1975:30).  
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[...] A proposta de Escola Normal Superior de 1892 não se efetivou e com o 

passar do tempo a exigência da criação desta escola desapareceu dos 

textos regulamentares da educação paulista. (p. 9-10 � grifo nosso) 

O resgate histórico realizado por Brzezinski (1994) atesta que os estudos 

pedagógicos em Nível Superior foram previstos em 1920, �embora em nível 

estadual, com a reforma Sampaio Dória, Lei n. 750, de 8 de dezembro, em São 

Paulo�, porém, ainda assim, não efetivados, pois esta lei, a exemplo da anterior, 

tratava-se ainda de letra morta, apesar de movimentos e efervescências observados 

no decorrer da década de 1920 e nos anos de 1930
5, que trouxeram as bases para 

reforma e reestruturação do sistema de ensino no Brasil, como fruto da influência de 

inúmeros acontecimentos de ordem social, política e econômica em âmbito nacional 

e mundial que afetaram o país, principalmente derivados dos intercâmbios culturais 

impulsionados pelo período pós-guerra e pela absorção ideológica e filosófica 

advinda da Europa e Estados Unidos. 

A tumultuada década de 20 foi palco do movimento de modernização da 

educação e do ensino. Como símbolo da modernidade, à época, são 

efetivadas  reformas  por  educadores que articulavam os princípios políticos 

� republicanos e democracia � ao ideário de Escola Nova. Este ideário 

também se expandiu pela Europa, mas no Brasil foi gestado nos princípios 

preconizados por John Dewey, expoente máximo do escolanovismo nos 
Estados Unidos. Confirmando a tradição de país periférico, que no bojo de 

mudança do modelo econômico inclui de, modo geral, a mudança 

educacional, transplantou-se para o Brasil, o modelo da Escola Nova de 
uma sociedade hegemônica. O principal articulador do transplante de 
Pedagogia Nova para o Brasil foi Anísio Teixeira que seguia o seu professor 

Dewey. [...] O marco inicial do ciclo reformista é o ano de 1917, no Distrito 

Federal, com a reforma realizada por Afrânio Peixoto. Outras se sucederam: 
em São Paulo (1920) com Sampaio Dória... [...] A fecundidade das práticas 

para o aperfeiçoamento na formação dos professores, durante as reformas, 

são indícios ainda tímidos, mas já idealizadores, da elevação dos estudos 

pedagógicos ao nível superior. 

                                                
5 Os grandes marcos históricos da década de 1920 compreenderam diversos fatos de relevância e 

profunda influência para o processo de mudança das sóciopolítico do Brasil. Entre eles:  o Movimento 
dos 18 do Forte (1922), a Semana de Arte Moderna (1922), a fundação do Partido Comunista do 

Brasil (1922), a Rebelião Tenentista (1924) e a Coluna Prestes (1924 a 1927). No campo da 
Educação, destacaram-se as diversas reformas de abrangência estadual, como as de Lourenço Filho, 

no Ceará, em 1923, a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925, a de Francisco Campos e Mario 

Casassanta, em Minas Gerais, em 1927, a de Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (atual Rio de 
Janeiro), em 1928 e a de Carneiro Leão, em Pernambuco, em 1928 (ARANHA, 1996; RIBEIRO, 
1978). 

A década de 1930 foi marcada pelo advento da �Revolução de 30�, que introduziu no país o modelo 
capitalista de produção. A acumulação de capital, do período anterior, permitiu que o Brasil pudesse 

investir no mercado interno e na produção industrial. A nova realidade brasileira passou a exigir uma 

mão-de-obra especializada e para tal era preciso investir na educação. Assim, em 1930, foi criado o 
Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo provisório sanciona decretos que 
organizam o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. Estes Decretos 
ficaram conhecidos como "Reforma Francisco Campos". (ARANHA, 1996; RIBEIRO, 1978). 
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O percurso dos estudos pedagógicos em nível superior assumido pela 

iniciativa do poder público, ainda restrito ao âmbito local, inicia-se pela 
reforma no Estado de São Paulo realizada por Sampaio Dória. 

A evolução dos estudos pedagógicos em nível superior fica delimitada a 
duas regiões mais urbanizadas do país: São Paulo e Rio de Janeiro, 

embora Anísio Teixeira assegure que a primeira escola profissional de 

educação do nível universitário seja a Escola de Professores do Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto-lei n. 3810, de 19 de 
março de 1932 (Teixeira, 1969:239). (p. 17-19) 

As iniciativas mais consistentes no sentido de instituir a Pedagogia como 

curso em nível superior, no entanto, somente frutificou a partir do Curso de 

Aperfeiçoamento na Escola Normal da Capital, de São Paulo, conforme destaca 

Brzezinski (1994): 

[...] transformada em Instituto Pedagógico de São Paulo. Este é o marco 

histórico, em território paulista, da instituição do preparo de profissionais da 

educação em nível superior. O Decreto n. 4888, de 12 de fevereiro de 1931, 
instituiu o Curso de Aperfeiçoamento para o preparo técnico de inspetores, 

delegados de ensino e professores da Escola Normal. 

[...] O Curso de Aperfeiçoamento foi a primeira etapa do caminho percorrido 
pelo Instituto de Educação da USP para passar do plano de estudos de 

nível normal ao nível superior. Configura-se, dessa forma, a partir da 
ampliação das funções do Curso de Aperfeiçoamento, a oferta de curso 

para formar professores secundários, a fim de atender o preceito legal 
contido no Estatuto das Universidades Brasileiras, de 1931. (p. 21) 

Portanto, a tão esperada instituição do curso de Pedagogia no Brasil ocorreu 

somente em 1930 e o surgimento da categoria profissional de pedagogo, assim 

como as bases para a regulamentação da profissão apenas tomou forma com o 

Decreto-lei 1190/39, que criou a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, 

com vistas à formação superior de técnicos em Educação e formação de docentes 

para o Curso Normal, em nível médio.  

Brito (2008) afirma que a instituição do curso deu-se como conseqüência 

direta da preocupação com o preparo de docentes para a escola secundária, cujo 

resgate histórico é por ele encadeado:  

 
 
A padronização do curso de Pedagogia, em 1939, é decorrente da 
concepção normativa da época, que alinhava todas as licenciaturas ao 

denominado �esquema 3+1�, pela qual era feita a formação de bacharéis 

nas diversas áreas das Ciências Humanas, Sociais, Naturais, nas Letras, 
Artes, Matemática, Física, Química. Seguindo este esquema, o curso de 
Pedagogia oferecia o título de bacharel, a quem cursasse três anos de 

estudos em conteúdos específicos da área, quais sejam, fundamentos e 
teorias educacionais; e o título de licenciado que permitia atuar como 
professor, aos que, tendo concluído o bacharelado, cursassem mais um ano 
de estudos, dedicados à Didática e a Prática de Ensino. O então curso de 
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Pedagogia dissociava o campo da ciência Pedagógica, do conteúdo da 

Didática, abordando-os em cursos distintos e tratando-os separadamente. 

A dicotomia entre bacharelado e licenciatura levava a entender que no 
bacharelado se formava o técnico em educação e, na licenciatura em 

Pedagogia, o professor que iria lecionar as matérias pedagógicas do Curso 

Normal  de  nível secundário, quer no primeiro ciclo, o ginasial � normal 
rural �, ou no segundo.  

O curso e o exercício da profissão de pedagogo seguiram sem grandes 

alterações até a década de 1960, momento de efervescência sócio-político-

econômico-cultural do país, que traz um processo de mudanças significativas na 

ordem   da  especialização  e  profissionalização,  a  partir  da  promulgação  da 

LDB- 4024/1961. Novo salto é observado em 1962, com o Parecer CFE n. 251/1962, 

portador do currículo mínimo e duração do curso de Pedagogia, a partir do qual são 

formados o técnico em Educação e o professor de disciplinas pedagógicas do Curso 

Normal, no nível de bacharelado, segundo Araújo (2008). 

A obrigatoriedade da formação superior dos profissionais-formadores surge 

com a Lei n. 5540/1968, e com ela, a Faculdade de Educação, responsável pela 

formação docente em nível superior. 

Em fins dos anos de 1960, ocorre novo processo de transformação com o 

Parecer CFE n. 252/69, de autoria de Valnir Chagas, que dispõe sobre o currículo 

mínimo e duração para o curso de graduação em Pedagogia, em Nível Superior e 

licenciatura, cuja proposta estabelece uma nova estrutura curricular que inclui, além 

da manutenção da formação para a docência do ensino normal, a formação de 

especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção 

de escolas e sistemas escolares.  

O período também assinala a função do pedagogo como estudioso da teoria, 

dos fundamentos ou da metodologia da Educação e o surgimento de funções 

especiais do docente, a exemplo, para o Ensino Especial, para a Educação Infantil e 

para as primeiras séries do Ensino Fundamental.   

Assim, como bacharel, de acordo com Araújo (2008), o professor poderia 

ocupar o cargo de Técnico de Educação, conforme ditames do Ministério de 

Educação � um campo profissional vago no âmbito das funções e atribuições � e, 

como licenciado, a atuação focava-se no Curso Normal, um campo aberto para 

todos aqueles com nível superior, independente da área de formação, de acordo 

com a Lei Orgânica do Ensino Normal, em vigor na época e que prevaleceu vigente 

até o ano de 1969, quando foi abolida a distinção entre bacharelado e licenciatura, 
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em contrapartida à criação das �habilitações�, de acordo com a nova Lei n. 5540/68. 

O novo currículo definido pela Lei n. 5540/68 determinou a divisão do curso 

em duas modalidades distintas e autônomas: a primeira com a incorporação das 

disciplinas relativas aos fundamentos da Educação e, a segunda, com as disciplinas 

das habilitações específicas, com vistas a formar especialistas em Educação para 

atuarem como supervisor escolar, orientador educacional, administrador escolar, 

inspetor escolar, etc. Porém, a nova lei ainda ofertava na forma de habilitação, a 

licenciatura, ou seja, o ensino das disciplinas e atividades práticas dos cursos 

normais, com possibilidade de formação alternativa para a docência nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental. 

O Parecer CFE n. 252/69, incorporado à Resolução CFE n. 2/69, fixou os 

conteúdos mínimos e duração a serem observados na organização do curso de 

Pedagogia, até hoje em vigor, e baseou-se na concepção de que as diferentes 

habilitações deveriam ter uma base comum de estudos, constituída por matérias 

consideradas básicas à formação de qualquer profissional na área, e uma parte 

diversificada, para atender às habilitações específicas. A base comum foi composta 

pelas seguintes disciplinas: Sociologia Geral, Sociologia da Educação, Psicologia da 

Educação, História da Educação, Filosofia da Educação e Didática.  

Em relação à parte diversificada, para cada uma das habilitações, o Parecer 

e a Resolução estabeleciam o ensino das disciplinas e atividades práticas dos 

cursos normais, a exemplo da estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau, 

metodologia do ensino de 1º grau, prática de ensino na escola de 1º grau (estágio), 

além de matérias específicas e focadas na orientação educacional, orientação 

vocacional, medidas educacionais, administração escolar, supervisão escolar e 

inspeção escolar, de acordo com o objetivo funcional do aspirante. 

A legislação fixou o título único de licenciado a ser conferido pelo curso de 

Pedagogia, por entender que todos os diplomados poderiam ser, em princípio, 

professores do Curso Normal.  

Entretanto, a dicotomia estabelecida pelo currículo incitou as primeiras 

discussões sobre a formação e a identidade dos professores, pois segundo Bissoli 

da Silva (1970, p. 70) apud Scheibe e Aguiar (2008): 

 
 
[...] não se pode formar o educador com partes desconexas de conteúdos, 

principalmente quando essas partes representam tendências opostas em 

educação: uma tendência generalista e uma outra tecnicista. Essas 

tendências [...] a primeira quase que exclusivamente na parte comum, 
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considera que ela se caracteriza, grosso modo, pela desconsideração da 

educação concreta como objeto principal e pela centralização inadequada 

nos fundamentos em si (isto é, na psicologia e não na educação; na filosofia 

e não na educação, e assim por diante). A segunda, por sua vez, é 

identificada com as habilitações, consideradas como especializações 

fragmentadas, obscurecendo seu significado de simples divisão de tarefas 

do todo que é a ação educativa escolar. 

Na seqüência, em fins dos anos de 1970 e início dos anos 1980, inicia-se o 

processo de reflexões, críticas, rejeição e re-significação do pedagogo e do seu 

curso de formação, principalmente no que se refere ao caráter didático-metodológico 

e organizacional dos processos educativos sob os aspectos de fragmentação, 

hierarquia,  expropriação do saber do professor e a divisão entre concepção e a 

execução, com grande impacto para o curso de Pedagogia. 

Para Araújo (2008): 

 

Esse período marca também a organização de professores e universitários 

na perspectiva de intervir na reformulação dos cursos de formação em nível 

nacional. Os registros das discussões deste início de mobilização 

constituíram-se em importantes documentos a respeito do curso e da 
identidade do pedagogo, onde se encontra a gênese das entidades 

representativas do movimento dos educadores até a atualidade.  
 

A LDB n. 9394/1996 reabre os debates em torno das Diretrizes Curriculares 

para o curso e, posteriormente, a Resolução n. 1/2006 estabelece a docência como 

base para a formação do pedagogo, distinguindo-se a docência para a Educação 

Infantil e a docência para as séries iniciais do Ensino Fundamental, agregando-se 

também a possibilidade de atuação na formação pedagógica do profissional 

docente, em áreas emergentes do campo educacional, conforme Araújo (2008). 

1.3 Reflexões sobre as leis de diretrizes e bases da educação 

nacional 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases n. 4024/61 denunciava a preocupação 

com o debate entre a escola pública e a escola privada, trazendo como vitória o 

privativismo e, como preceito, formar professores para uma sociedade  que já havia 

conquistado a característica urbano industrial. Esta lei foi regulamentada no Governo 

João Goulart, depois de quase 30 anos, após ser prevista pela Constituição Federal 

de 1934. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo ao 

Legislativo em 1948, mas foram necessários 13 anos de debate até o texto final 
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redundar na lei supracitada.  

Dentre  as   peculiaridades  que  a  caracteriza,  em   seu   artigo  30,  a 

LDB-4024/61 obrigou a matrícula de crianças no Ensino Primário, o que denotava a 

falta de instrução do povo brasileiro e a distância da necessidade de conquistar o 

Ensino Superior.  

Artigo 30 � Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprego em 

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público o 

pai de família ou responsável por criança em idade escolar sem fazer prova de 
matrícula desta, em estabelecimento de ensino, ou de que lhe está sendo 

ministrada educação no lar.  
 

Nos Arts. 52 e 53, a LDB-4024/61 apontou para a formação do professor 

para o ensino primário, o que evidenciava a precariedade do conhecimento e, 

posteriormente, no Art. 59, ofereceu as condições para a formação de professores 

no Ensino Médio nos cursos de nível superior, garantindo somente no Ensino Médio 

professores com formação universitária.  

Art. 59 � A formação de professores para o ensino médio será feita nas 

faculdades de filosofia, ciência e letras e a de professores de disciplinas 

específicas de ensino médio técnico em cursos especiais de educação 

técnica.  

Para tanto, em 1968, vivendo o regime militar, surgiu no cenário 

educacional, a reforma universitária sob a égide da Lei n. 5540/68, que propunha um 

currículo mínimo para a formação de professores na intencionalidade de garantir um 

ensino capaz de sustentar o Ensino Fundamental e Médio que seria reformulado, a 

partir da Lei n. 5692/71.  

Dez anos depois da última LDB, portanto, surge no contexto educacional um 

agrupamento de 88 artigos que propôs à realidade brasileira, através da Lei n. 

5692/71, a ampliação do Ensino Básico estendido da 1ª a 4ª série como preconizava 

a lei anterior, para oito anos compreendidos agora, entre a 1ª a 8ª séries, passando 

a ser considerado obrigatório seu ingresso para crianças entre sete e 14 anos de 

idade. 

Art. 20 � O ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo 

aos Municípios promover, anualmente, o levantamento da população que 

alcance a idade escolar e proceder à sua chamada para matrícula.  

Parágrafo único � Nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos 

Municípios, deverá a administração do ensino fiscalizar o cumprimento da 
obrigatoriedade escolar e incentivar a freqüência dos alunos.  

O Brasil se encontrava no auge do denominado �milagre econômico�, e as 
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multinacionais já haviam se instalado no país, permitindo o aparecimento de grandes 

centros urbanos, cujas estruturas passaram a exigir um profissional tecnicamente 

qualificado para atender às demandas do mercado, permeado por novas tecnologias 

que precisavam ser apropriadas por especialistas, ou seja, operários mais 

qualificados.  

Ora, se a lei torna obrigatório o Ensino Fundamental, entende-se, então, que 

o povo, em sua grande maioria, carecia de incentivo para prosseguir seus estudos e 

conquistar o Ensino Médio, que passou a absorver alunos que só eram aceitos 

depois de prestar exames admissionais, por meio do que se denominava 

�vestibulinho�.  

Entretanto, para aqueles que já haviam ultrapassado a idade esperada para 

concluir o Ensino Fundamental e, para acelerar a formação no Ensino Médio, a lei 

propiciou a oportunidade do curso supletivo, precarizando ainda mais o ensino.  

Art. 25 � O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a 

atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação 

profissional definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas 

do ensino regular e a atualização de conhecimentos.  

§ 1º � Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se 

ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se 

destinam.  

§ 2º � Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a 
utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de 

comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos.  

Nesse contexto, a lei propôs a formação do professor para trabalhar de 1ª a 

4ª e 5ª a 8ª séries, como  se observa nos artigos a seguir:  

Art. 30 � Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:  

a) no ensino de 1º grau, da 1ª a 4ª séries, habilitação específica de 2º grau;  
b) no ensino de 1º grau, da 1ª a 8ª séries, habilitação específica de grau 

superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau 

obtida em curso de curta duração;  
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 

superior de graduação correspondente a licenciatura plena.  

§ 1º � Os professores a que se refere a letra �a�, poderão lecionar na 5ª e 6ª 

séries do ensino de 1º grau, se a sua habilitação houver sido obtida em 

quatro séries ou, quando em três, mediante estudos adicionais 
correspondentes a um ano letivo que incluirão, quando for o caso, formação 

pedagógica.  

§ 2º � Os professores a que se refere a letra �b� poderão alcançar, no 

exercício do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos 

adicionais correspondentes no mínimo a um ano letivo.  
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§ 3° � Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão 

ser objeto de aproveitamento em cursos ulteriores.  

Emergia no país o Ensino Técnico equivalente ao Segundo Grau, formando 

especialistas capazes de atuar nas indústrias que cresciam vertiginosamente e que 

alimentavam a economia brasileira. Tal formação, no entanto, garantia a 

especificidade, mas perdia a totalidade, no que diz respeito aos conhecimentos 

gerais, provocando um empobrecimento cultural no país.  

No ano de 1996, em meio à globalização que insuflava o mundo e dele 

exigia um novo paradigma na maneira de ser e estar da Nação, emergiu uma nova 

Lei de Diretrizes e Bases para Educação, publicada à época, no Governo Fernando 

Henrique Cardoso, com 96 artigos que concretizaram mais uma reforma para a 

Educação Brasileira. Ao desmontar a lógica dos cursos técnicos, até então 

legitimada pela lei anterior (Ensino Básico), propôs uma nova leitura, reconhecendo 

a Educação em três níveis, conforme o seu Art. 21: �A educação escolar compõe-se 

de: Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio e Educação Superior� (BRASIL. Lei Federal n. 9394...). 

De modo específico, o Art. 62 da referida lei aponta novo critério para a  

formação  docente: 

Art. 62 � A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida em Nível Médio, na 

modalidade Normal.  

Logo, no Art. 64  apontou-se   para  a formação  de especialista  da 

Educação em Curso de Pedagogia e pós-graduação:  

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional.  

Com isso, impôs-se uma nova estrutura para o Ensino Superior em 2001,  

apontando para a necessidade de um currículo mínimo para as licenciaturas e a 

independência para o bacharelado.  

Concretizava-se, então, uma Política Nacional para a formação de 
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professores, num cenário econômico em que escancarou a mercantilização da 

Educação e a precarização do Ensino, de acordo com Saviani (2004):   

Assim, como na década  de 1970 se optou pela expansão do acesso ao 

Ensino Superior por meio da abertura indiscriminada de faculdades 
particulares isoladas, sacrificando a qualidade, atualmente a 
�democratização  do acesso� preconizada pelo Programa �universidade para 

todos� também secundariza a qualidade ao tomar como eixo da expansão 

do acesso à ocupação, com recursos públicos, das vagas ociosas das 

instituições privadas. (p. 65) 

A nova ordem mercantilista possibilitou o aparecimento de centenas de 

faculdades isoladas, constituindo-se como Instituição de Ensino Superior que, 

embora não tivessem autonomia pedagógica, necessitavam de credenciamento e 

autorização por parte do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para serem 

reconhecidas como tal. Apresentavam em seu interior contradições que 

comprometiam a formação profissional e que contribuíam para a precarização do 

Ensino Superior.  

Num sentido restrito, se antes a Universidade era responsabilidade única do 

Estado, depois se configurou também com as parcerias com grupos confessionais, 

agora ela legitima-se em vocação empresarial, cuja lógica é de um mercado 

competitivo, em vista do lucro que o �Negócio Educação� pode transformar  em 

mercadoria e acúmulo de Capital. 

Assim, algumas universidades confessionais e outras faculdades isoladas 

deixaram sua vocação para abraçar essa nova lógica, permitindo que se 

configurassem universidades particulares que reuniam faculdades isoladas e ainda 

que se criassem Instituições de Ensino Superior, as quais iniciaram seu negócio em 

vista de conquistar o status de Universidade. 

No ano de 1999, foi solicitado para a Assessora Econômica do Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São 

Paulo � SEMESP6, Dra. Sílvia Maria Stella Cardozo, que preparasse gráficos 

                                                
6 A página Institucional do SEMESP informa: Fundado em 1979, o Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo � SEMESP 
congrega 383 mantenedoras e 538 mantidas, em mais de 140 cidades do Estado de São Paulo. Tem 

como objetivo preservar, proteger e defender o segmento privado de educação superior, bem como 

prestar serviços de orientação especializada aos seus associados. Periodicamente, realiza uma série 

de eventos, visando promover a interação entre mantenedoras e profissionais ligados à educação. 

Dentre eles, destacam-se o Fórum Nacional: Ensino Superior Particular Brasileiro, os Congressos 

Nacional e Internacional de Iniciação Científica e as Jornadas Regionais pelo Interior de São Paulo. 



 49 

indicativos com percentuais relativos a números de Universidades, Centros 

Universitários, Faculdades Integradas e Faculdades Isoladas privadas e alunos 

matriculados nas respectivas instituições de Ensino, com base nos anos de 1986 e 

1998. 

Conforme dados encontrados na página eletrônica do SEMESP, pode-se 

observar que: 

1) Os percentuais de Universidades, Centros Universitários, Faculdades Integradas 

e Faculdades Isoladas privadas do Brasil, no ano-base de 1986, correspondiam a 

5% de universidades particulares, 11% de faculdades integradas e 84% de 

faculdades isoladas, apresentados no Gráfico 1. 

GRÁFICO 1 � PERCENTUAL DE UNIVERSIDADES PARTICULARES, FACULDADES 

INTEGRADAS E FACULDADES ISOLADAS � ANO-BASE 1986. 
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Fonte: Adaptado de SINOPSE DO ENSINO SUPERIOR � GRADUAÇÃO. Disponível em: 

<www.abmes.org.br/_download/Associados/Seminarios/1999/09_14_Concorrencia/Covac_140999.ht
m>. Acesso em: 9 ago. 2008. 

2) No ano-base de 1998, no entanto, o percentual de Universidades representavam 

10%, as Faculdades Integradas e Centros Universitários 12% e as Faculdades 

Isoladas privadas do Brasil, correspondiam a 78%, conforme Gráfico 2. 

3) Em relação aos  alunos matriculados, o Gráfico 3 demonstra que, no ano-base de 

1986, as Universidades matricularam 34% (283.927) do total de alunos; as 

Faculdades Integradas 22% (187.617) e as Faculdades Isoladas 44% (369.020). 
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GRÁFICO 2 � PERCENTUAL DE UNIVERSIDADES PARTICULARES, FACULDADES 

INTEGRADAS E FACULDADES ISOLADAS � ANO-BASE 1998. 
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Fonte: Adaptado de SINOPSE DO ENSINO SUPERIOR � GRADUAÇÃO. Disponível em: 

<www.abmes.org.br/_download/Associados/Seminarios/1999/09_14_Concorrencia/Covac_140999
.htm>. Acesso em: 9 ago. 2008. 

GRÁFICO 3 � PERCENTUAL DE MATRÍCULAS PRIVADAS � ANO-BASE 1986. 
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Fonte: Adaptado de SINOPSE DO ENSINO SUPERIOR � GRADUAÇÃO. Disponível em: 

<www.abmes.org.br/_download/Associados/Seminarios/1999/09_14_Concorrencia/Covac_140999
.htm>. Acesso em: 9 ago. 2008. 

Dados mais recentes da Sinopse do Ensino Superior apresentam 

informações da Gestão 2003, publicadas no ano de 2004, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 �  Sinopses estatísticas do ensino superior graduação 2003 - 

INEP/MEC.   

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, EM 2003, POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Privadas 
Instituições Total 

Número % 

Universidades 193 84 51,53 

Centros Universitários 81 78 96,30 

Faculdades Integradas 119 115 96,64 

Faculdades/Escolas/Institutos 1.403 1.321 94,16 

Centros de Educação Tecnológica 93 54 58,06 

Instituições 1.859 1.652 88,86 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS EM 30.06.03 POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  

Privadas 
Instituições Cursos 

 
Número % 

Universidades 9.396 4.476 47,64 

Centros Universitários 1.618 1.576 97,40 

Faculdades Integradas 878 831 94,55 

Faculdades/Escolas/Institutos 4.066 3.727 91,66 

Centros de Educação Tecnológica 495 181 36,57 

Instituições 16.453 10.791 65,59 

MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS EM 30.06.03, POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Privadas 
Instituições Matrículas  

Número % 

Universidades 2.276.281  1.290.816 56,71 

Centros Universitários 501.108 484.503 96,69 

Faculdades Integradas 208.896 199.905 95,70 

Faculdades/Escolas/Institutos 841.030 760.517 90,43 

Centros de Educação Tecnológico 60.456 14.911 24,66 

Total 3.887.771 2.750.652 70,75 

Fonte: Adaptado de SINOPSE DO ENSINO SUPERIOR � GRADUAÇÃO. Disponível em: 

<www.abmes.org.br/_download/Associados/Seminarios/1999/09_14_Concorrencia/Covac_140999.ht
m>. Acesso em: 9 ago. 2008. 

Observa-se através do Quadro 1 a grande elevação na quantidade de 

instituições privadas em relação às gestões de 1986 e 1998. 

No âmbito do ensino de massa, restava à população carente, que já 

percorria o caminho da Educação Básica de forma precarizada, as Instituições de 

Ensino Superior reconhecidas como Faculdades, as quais eclodem no país de forma 

vertiginosa. Ressalta-se, no entanto, que, em sua maioria, não são valorizadas pela 

elite acadêmica que se conserva alocada nas tradicionais Universidades, herança do 

Brasil República. 

Assim, apesar da ampliação do acesso ao ingresso no Nível Superior de 

Ensino, acaba existindo um leque de Instituições de duvidosa qualidade, que não 

atribui status ou prestígio, se comparadas às Universidades, mas mesmo assim, 

configuram-se como opção de cursar o Ensino Superior  para muitos brasileiros que 

não assumirão, salvo raras exceções, altos postos de comando, depois de sua 

formação concluída.  
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De outro lado, a realidade do professor que atua nessas unidades de ensino 

também diferencia, em muito, daqueles que se encontram nas universidades 

particulares e muito mais distantes estão, ainda, dos professores das universidades 

do Governo. 

Dados oficiais também revelam que as faculdades contratam professores 

pelo regime hora-aula de trabalho, o que reduz o custo em demasia. Assim, o 

professor-horista precisa dedicar-se a inúmeras instituições de ensino, a fim de  

garantir a própria sustentabilidade e, portanto, não despende de hora para 

capacitação continuada, nem tampouco, vislumbra a possibilidade de dedicação 

exclusiva, que lhe permitiria o necessário desenvolvimento da pesquisa.  

Outro problema a ser enfrentado está centrado na titulação do professor, 

que se constituiu como um possível indicador de qualidade. Como forma de reduzir 

custos, as faculdades contratam professores sem titulação, alguns com 

especialização e um número reduzido de mestres e doutores, para comporem o seu 

quadro funcional, precarizando, desta maneira, a profissão e a formação daqueles 

nela envolvidos.  

Aqui, em particular, dadas as exigências de formação em Nível Superior 

para o professor, os Cursos de Pedagogia têm se alastrado em cada esquina e 

surgem no cenário das faculdades como um dos cursos mais procurados  pela 

massa  que se sustenta na lógica anteriormente descrita.  

De outro lado, a academia tem produzido estudos sobre a formação 

profissional, imputando ao professor, cuja profissão é a docência, a necessidade de 

pesquisa e formação continuada, de maneira a garantir uma formação reflexiva para 

si e para os professores que estão a formar, exigindo que o professor abrace sua 

profissão e, para dar a ela a necessária contextura, aqueles que se encontram 

sucatados nas faculdades devem  transcender suas dificuldades em busca  da 

complementaridade e superação de seus saberes, assumindo o ônus de sua 

formação. Segundo Almeida (2004): 

O projeto pedagógico que deveria ser o sonho possível se mantém nos 

mesmos patamares dos últimos duzentos anos, revelando a crise do Estado 

e seu desinteresse pelas prioridades sociais, mesmo com as resistências 

que, por sua vez, ecoam afônicas perante a avalanche do lucro fácil e a 

desvalorização da vida humana. (p. 2) 

Nesse cenário acenam as seguintes questões: como fica a formação do 
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professor? Que identidade ele expressa por meio de suas representações, já que 

seu cotidiano lhe exige um perfil nem sempre sustentado, dada a precarização do 

seu trabalho?  

Se existe diferença entre ser professor universitário e professor do Ensino 

Superior e, se esta verdade está presente num dos cursos que mais aparece nas 

Unidades de Ensino Superior, quais  representações sociais que os pedagogos, 

formadores de professores têm de sua profissão?  
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CCC AAAPPP ÍÍÍ TTT UUU LLL OOO    III III    

RRR EEE PPP RRR EEE SSS EEE NNN TTT AAAÇÇÇ ÕÕÕ EEE SSS    SSS OOO CCC III AAAIII SSS    EEE    III DDD EEE NNN TTT III DDD AAADDD EEE    

Certamente existem poder e interesse, mas 
para serem reconhecidos como tais pela sociedade 
devem existir representações ou valores que lhes 
dêem sentido... (Moscovici, 2003, p. 173) 

 

A reflexão crítica sobre a prática se torna uma 
exigência da relação Teoria/Prática, sem a qual a 
teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 
ativismo. (Paulo Freire, 1996, p. 22)  

 
 

 

2.1 Professores,  profissão, professoralidade, formação, identidade, 

papéis... um infinito universo para reflexões...  

 

Para compreender  a formação de professores e a complexidade de saberes 

e fazeres que dizem respeito à profissão de professor, pesquisas contemporâneas, 

algumas delas discutidas adiante, trazem reflexões importantes para a realização do 

presente trabalho de investigação, porque suas convicções exigem dos professores 

diversos e complexos papéis, tais como: professor-pesquisador, reflexivo, crítico, 

produtor de conhecimento, capaz de  pautar a sua prática no ensino por problema, 

contextualização, trabalhar pela interdisciplinaridade, porém, sem desconsiderar o 

contexto sócio-político e econômico em que se encontra inserido. 

A complexidade de exigências imputa ao docente, atitudes de um 

profissional comprometido com o que faz, além do dever de se constituir como um  

indivíduo crítico, capaz de refletir sobre si e sobre o contexto em que atua, com 

competência para decidir com base fundamentada e com autonomia acerca do seu 

cotidiano no campo do trabalho.  

O professor-formador, conforme defendem os estudiosos, carece de assumir 

a postura de um profissional que usa os recursos do conhecimento científico e das 

estratégias da pesquisa no dia-a-dia de sua prática. Esta afirmação deve-se ao fato 

de que, mesmo que assuma atitudes, que faça uso dos saberes de seu campo 

profissional, capacitando-se para identificar, analisar, criticar e publicizar o que faz, 



 55 

bem como a despeito de sua atenção quanto à necessidade de trabalhar este fazer, 

justificando seus conteúdos em suas bases conceituais, procedimentais e atitudinais, 

com vistas a uma contínua capacitação que considere seus saberes e fazeres e os 

de seus alunos, não obstante, observa-se, ainda, uma evidente deficiência de 

postura. 

Nesse sentido, Freire (1996) alude e associa à postura do professor a 

requisitos fundamentais a este fazer, que se situam no âmbito da responsabilidade, 

da ética e do juízo, principalmente dada a natureza de sua práxis: 

A prática docente especificamente humana, é profundamente formadora, 

por isso, ética. Se não se pode esperar de seus agentes que sejam santos 

ou anjos, pode-se e deve-se deles exigir seriedade e retidão. 

A responsabilidade do professor, de que às vezes não nos damos conta, é 

sempre grande. A natureza mesma de sua prática eminentemente 
formadora, sublinha a maneira como a realiza. Sua presença na sala é de 

tal maneira exemplar que nenhum professor ou professora escapa ao juízo 

que dele ou dela fazem os alunos. E o pior talvez dos juízos é o que se 

expressa na �falta� de juízo. O pior juízo é o que considera o professor uma 

ausência na sala. (p. 65 � grifo do autor) 

Tardif (2002), por sua vez, aponta para a construção do saber dos 

professores e sua relação com a sua identidade docente, quando afirma: 

[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores 

é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com 

sua experiência de vida e com sua história profissional, com sua relação 

com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, 
etc. (p.11) 

O ato de ensinar constitui, na realidade, segundo Freire (1996), um processo 

de integração maior, muito maior que a simples divulgação de conhecimentos 

específicos para assimilação, posto que se trata de uma manifestação social e 

histórica e que envolve o potencial humano, a socialização e a identidade particular 

do conjunto de sujeitos sociais que vivenciam o processo de ensino-aprendizagem � 

professores e educandos: 

[...] ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo. Ensinar inexiste 
sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. 

Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e 
homens perceberam que era possível � depois, preciso � trabalhar 
maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, 

em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de 

aprender.  

[...] Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-
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aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 
de mãos dadas com a decência e com a seriedade. (p. 24) 

Ensinar não é uma função vital, porque não 
tem o fim em si mesma; a função vital é aprender. 
(Aristóteles) 

Antes do aprofundamento da questão do ensinar, do aprender, da etimologia 

dos termos professor e profissão e do conceito de identidade, a seguir enunciados, é 

importante esclarecer, que a abordagem do conceito de identidade aqui 

apresentada, dada a sua abrangência e complexidade, que merece, com certeza, 

extensa pesquisa teórico-referencial específica e não-diluída em um contexto maior, 

é exposta no presente trabalho sob a forma de um recorte bibliográfico mais objetivo 

e direcionado à questão da identidade docente. As considerações de Rabelo (2007) 

apoiada em Hall (2000), sob esta lógica, justificam a opção, bem como encaminham 

a explanação para o campo da Teoria das Representações Sociais de Moscovici:  

Hall diz que o termo identidade tem sido assolado atualmente por muitas 
dificuldades conceituais, dessa forma, ele sugere um outro conceito para 
explicar o que atualmente seria a identidade �  o de identificação que se 

constrói: �a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de 
características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda 

a partir de um mesmo ideal. É em cima dessa fundação que ocorre o natural 

fechamento do grupo em questão� (Hall, 2000: 106)7. (RABELLO, 2007) 

No que se refere à identidade, entretanto, é fundamental destacar: profissão 

e professor são coisas distintas. Embora as palavras professor (professore) e 

profissão (professione) etimologicamente aproximem-se em grafia e com 

significados complementares. A primeira faz sentido para designar o sujeito que 

professa (professare), isto é, aquele que processa, ou seja, diz a verdade 

publicamente, qualquer fato, fenômeno ou interação que esteja ocorrendo na 

realidade; significa expor corretamente; representar fielmente por princípios lógicos. 

Assim, o professor é aquele que professa, que torna público; que socializa 

algum conhecimento, enquanto que a profissão designa uma ocupação ou atividade 

especializada e voltada ao ato de professar e implica na construção de uma 

identidade profissional.  

                                                
7 HALL, S. Quem precisa de identidade. In: SILVA, T. T. (Org.). Identidade e diferença. Petrópolis: 

Vozes, 2000. 
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A esses conceitos e definições preliminares, contemporaneamente, três 

outros conceitos encontram-se em pauta, estudo e discussão: profissionalismo, 

profissionalidade e professoralidade, como fruto da evolução e das reflexões e auto-

reflexões sobre a práxis dos professores. 

De modo especial, Liliana Soares Ferreira (2009) considera distinções 

significativas entre as três expressões, conforme apontado no Jornal Minuano On-

line, em palestra proferida na �Semana de Educação na URCAMP�, sobre o tema 

�Professor e Profissão�: 

[...] estudos apontam que o profissionalismo é atingido através da educação 

formal, que dá lugar para um segundo estágio que seria a profissionalidade. 

[...] profissionalidade é o vir a ser, é a construção permanente do educador, 
aprendizado contínuo. [...] a professoralidade, que seria um estágio elevado 

da condição de professor [...] é a capacidade do professor exercer seu 

papel não pela sua formação, mas sim pela sua condição, ele torna-se 
professor em suas ações, em sua essência, no seu dia-a-dia e não somente 

por profissionalismo.  

Para Passos (2009) o conceito de profissionalidade não é estático ou 

inflexível, pois se encontra em constante elaboração ao situar-se em contextos 

sócio-históricos determinados em cada época, os quais são condicionados pela 

vivência dos professores no exercício de sua profissão e, portanto, é evolutivo, visto 

que: 

[...] Professores e professoras são os responsáveis pelos processos 

institucionalizados de educação, ainda que, nesses processos muitos outros 
agentes educacionais interfiram. A atividade dos(as) professores(as) diz 
respeito ao processo de ensino-aprendizagem que ocorre nas instituições 

de ensino. A função docente, suas características, a forma de desempenhá-
la, a importância a ela atribuída, e as exigências feitas em relação à 

profissão, variam de acordo com as diferentes concepções e valores 

atribuídos à educação e ao processo de ensino-aprendizagem nos 
diferentes tempos e espaços. [Portanto] Compreender a profissão docente 

pressupõe compreender a complexidade do processo de ensino-
aprendizagem, que constitui o seu eixo.  

O ensino é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, 

interativa, sempre inédita e imprevisível. É um processo que sofre 

influências de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, 

políticos, institucionais, afetivos, estéticos. O desenvolvimento do trabalho 

docente, pelo grau de complexidade que envolve, não se encaixa em 

saberes estáveis, sistemáticos e instrumentais, automaticamente aplicados 
às situações de ensino-aprendizagem. [...] Não podendo contar com um 

conjunto de saberes estáveis, instrumentais que lhes auxiliem no 

desenvolvimento de sua prática, que envolve questões de imensa 

complexidade, incerteza e singularidade, os(as) professores(as) apóiam-se 
em suas experiências pessoais e profissionais, nas suas crenças e valores, 

criam, improvisam e constroem saberes no enfrentamento de situações 

únicas que exigem decisões e encaminhamentos únicos.     

Sob esse aspecto, conforme Nóvoa (1992), é impossível pensar sobre o 
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caráter da profissão de modo dissociado da essência do ser, do eu pessoal, visto 

que a profissão afirma uma identidade: 

Toda profissão afirma uma identidade e esta, por sua vez, não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um 

lugar de lutas e de conflitos, é um espaço em construção de maneiras de 

ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo 

identitário, realçando a mesma dinâmica que caracteriza a maneira como 
cada um se sente e se diz professor.  

[...] Eis-nos de novo, face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. 

Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções que  cada um de nós tem de 

fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa 
maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa 
maneira de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. (p. 
16-17 � grifo nosso) 

Arroyo (2000, p. 199), de modo complementar, afirma que ser professor, 

exercer a profissão e a profissionalidade  �se mistura com o que se pensa, se sente, 

com auto-imagens, com possibilidades e limites, com horizontes humanos possíveis 

como gente e como grupo social e cultural.�  

O conceito de professoralidade atribuído a Marco Villela Pereira e divulgado 

no �I Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino�, em 2000, expressa que a 

�[...] professoralidade não é uma identidade que se assume baseada em um modelo, 

mas uma diferença que o sujeito produz em si, é um estrato em risco de 

desequilíbrio permanente�, onde prevalece a subjetividade, definida pelo autor da 

seguinte forma: 

[...] A subjetividade é um conjunto de condições que perfaz o sujeito que 

produz; a identidade é a institucionalização de uma forma a modelos 

estereotipados. A sociedade diz que devemos ter uma identidade estável e 

dá padrões como formas de homogeneizar o cotidiano.  

[...] A professoralidade é o jeito, o modo de ser que tenho alimentado, como 

via fundamental, tanto para navegar em meu campo individual quanto para 
colocar-me dentro da coletividade. Há tempos ela ressoou com mais força, 

invadiu e eu pude pressenti-la, com toda sua intensidade. Propositalmente, 
tenho investido nela, acompanhando suas transformações e modos de 

demarcar meus novos devires. [...] Essa professoralidade é percebida como 

uma diferença em si mesma, e é uma possibilidade de singularidade. Não é 

uma identidade porque não é fixa e não aceita as imposições da sociedade 

de submeter os indivíduos aos padrões homogeneizadores do poder 
disciplinar. A professoralidade é um processo, e como todo processo não 

pode fixar-se. (PEREIRA, 2000, p. 38-40) 

Dessa forma, segundo Passos (2009), �a professoralidade pode ser 

analisada como um devir, um porvir�, que possibilita ao professor �[...] não se 

submeter a uma identidade fixa de professor�, ou seja, a desenvolver �[...] um modo 
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singular de ser�. A  professoralidade �[...] não é uma busca unitária, é um modo de 

ser para se inserir em uma coletividade com criticidade, sem aceitar estereótipos�. 

Neste sentido Nóvoa (2000, p. 15) afirma que se deve considerar que: �o  professor 

é a pessoa, e uma parte importante da pessoa é o professor�. 

Oliveira (2003, p. 383) considera que o conceito de professoralidade envolve 

�[...] a construção do sujeito � professor, que acontece ao longo da sua história de 

vida. É o processo que o professor experimenta enquanto realiza e reflete sua 

prática. O aprender a profissão docente não ocorre em um único espaço, nem 

mesmo em um único tempo [...]�. 

À luz desse conceito e através da análise etimológica do termo identidade, 

Paganini-da-Silva (2008) reflete sobre o caráter complementar de igualdade e 

continuidade, contido na identidade profissional docente: 

 
O termo identidade tem origem latina (iden) que significa igualdade e 
continuidade. Somos levados a entender identidade profissional docente 
como um processo contínuo que se vincula à identidade pessoal, mas que 

está ligada ao vínculo e sentimento de pertença de um indivíduo a uma 

determinada categoria ou grupo social, à categoria docente, e tendo como 
possibilidade construir, desconstruir e reconstruir algo que permita dar 
sentido a seu trabalho. (grifo nosso) 
 
 

Para Berger e Luckmann (1985, p. 230) apud Paganini-da-Silva (2008), a 

�identidade é um fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a 

sociedade�, pois a identidade configura-se como um elemento-chave da 

subjetividade e da sociedade, forma-se e remodela-se através dos processos e 

relações sociais. É, portanto, singular ao sujeito e, ao mesmo tempo, produzida a 

partir de interações do indivíduo, da consciência e da estrutura social na qual este se 

encontra inserido. Acrescenta, ainda, a partir das considerações dos vários teóricos 

que abordam o assunto: 

 

Este processo se dá desde cedo quando o indivíduo adota papéis e 

atividades das outras pessoas que lhe parecem significativas, adquirindo 
sua identidade subjetiva, ou seja, a identidade mantém-se, modifica-se e 
remodela-se em uma dialética entre o �eu� e os �outros� (Mogone, 2001:16). 
De acordo com Vianna (1999), a identidade pode ser definida 
essencialmente como algo subjetivo, sendo a identidade �o conjunto de 

representações do eu pela qual o sujeito comprova que é sempre igual a si 

mesmo e diferente dos outros� (Vianna, 1999:51). Considerando esta 
definição pode-se afirmar que a identidade individual não é mais algo 

estático, mas sim que é um processo em constante mudança, fornecendo 

relações entre a experiência individual e a vida social. (grifo nosso) 
 
 

Observamos que o fenômeno da identidade é de extrema complexidade, 
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principalmente se considerado o seu caráter polissêmico, portanto, deve ser 

abordado com cuidado, de modo a evitar-se o concurso de riscos, pois, como afirma 

Dubar (1997, p. 103-104), baseada nas idéias de Erikson: �quanto mais se escreve 

sobre este tema, mais as palavras instauram uma limitação à volta de uma realidade 

tão insondável como invasora de todo o espaço�. Afirma, ainda, que a identidade 

nunca está definitivamente terminada e que os indivíduos atravessam 

obrigatoriamente crises resultantes daquilo que ele denomina como �fissuras do eu�.  

Em suas considerações, Dubar (1997), ainda apoiada em Erikson, afirma 

que cada indivíduo humano é um ser de relação e tem uma constituição individual 

própria que sofre constantes influências externas, o que contribui para a construção 

de sua personalidade psicossocial que, por sua vez, ocorre através de transações 

sucessivas, onde o sujeito vai interagir e reagir com o meio socializando-se. Tal 

socialização surge definida como individualização do recém-nascido e como 

movimento de construção do mundo social, numa relação entre identidades sociais e 

mundos sociais.  

A identidade do eu só é possível graças à identidade do outro, considera 

Dubar (1997), ou, em outras palavras, a identidade depende do  reconhecimento do 

outro e é dependente também do próprio reconhecimento. Assim, a sua premissa 

central na problematização da noção de identidade sedimenta-se na recusa da 

distinção entre identidade individual e coletiva e nela se encontra a afirmação de que 

a identidade é um produto de sucessivas socializações. Este conceito é ampliado 

por Ciampa (1996) ao correlacionar as relações sociais à identidade pessoal: 

Cada indivíduo encarna as relações sociais, configurando uma identidade 

pessoal. Uma história de vida. Um projeto de vida. Uma vida-que-nem-
sempre-é-vivida, no emaranhado das relações sociais. 

Uma identidade concretiza uma política, dá corpo a uma ideologia. 

No seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, ao mesmo tempo 
em que são constituídas, cada uma por ela. 

A questão da identidade, assim, deve ser vista não como questão apenas 

científica, nem meramente acadêmica: é sobretudo uma questão social, 

uma questão política. 

Como tal, diz respeito a todos nós. 

Como tal, considero-a uma questão vital. 

Para mim, pelo menos, é � em todos os sentidos. (p. 127-128 � grifo nosso) 

Percebe-se em Ciampa (1996), que toma o teatro por analogia, grande 

semelhança com Dubar (1997), visto que sugere o ator como a manifestação 
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empírica da identidade. O ator, aquele que age, envolve-se em atividades, investido 

em um papel, pois se apresenta como personagem, podendo dar vida a várias 

personagens, segundo a variedade de papéis que desempenha ao longo de sua 

vida, transformando-se, inevitavelmente, através destes processos. 

A identidade sugere totalidade, uma totalidade que esconde a presença de 

múltiplos personagens, que ora se conservam, sucedem-se, ora coexistem, ora 

alteram-se, gerando o movimento, de acordo com Ciampa (1996), pois se processa, 

desta forma, o que ele chama de metamorfose, que conduz à reflexão de que a 

identidade concretiza-se e forma-se por meio da ação. Enquanto vida, encontra-se 

na ação de cada membro da comunidade, nos significados, nos valores do grupo, 

nas relações sociais de vizinhança, compadrio, amizade e solidariedade. 

Ciampa (1996) afirma, ainda, que somos ocultação e revelação. Nós nos 

identificamos com nosso nome. Nosso primeiro nome (prenome) nos diferencia de 

nossos familiares, enquanto o último (sobrenome) nos iguala a eles. Nesta lógica, 

diferença e igualdade é uma primeira noção de identidade, porque  o conhecimento 

de si é dado pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados através de 

um determinado grupo social que existe objetivamente.       

Assim,  a identidade é constituída pelos diversos grupos que fazemos parte 

e pelo agir, pelo fazer, alguém se torna algo, pois nós somos nossas ações, nós nos 

fazemos pela prática, afirma Ciampa (1996), que acrescenta:   

Se inicialmente [...] apenas somos chamados, é à medida que vamos 

adquirindo consciência de nós mesmos que começamos a nos chamar. [...] 

Quando nossa consciência ainda não se desenvolveu, o nome (ou qualquer 

outra predicação) permanece como algo exterior; começamos a adquirir 

consciência de nós mesmos e começamos a nos chamar; podemos falar 
conosco, podemos refletir. (p. 133) 

A partir dessa lógica, nosso nome nos identifica, mas não é identidade, é 

uma representação dela; serve como uma espécie de sineta ou chancela, é o 

símbolo de nós mesmos, segundo Ciampa (1996), e este pensamento nos remete à 

Teoria das Representações Sociais (TRS), principalmente desenvolvida por 

Moscovici (2001), a seguir abordada.  

Para a construção da identidade do docente, defende Nóvoa (1992),  três 

processos são essenciais: o primeiro deles diz respeito ao desenvolvimento pessoal 

e está relacionado aos processos de produção da vida do professor, de suas 

experiências e de seu legado cultural e, o segundo, volta-se ao desenvolvimento 
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profissional e refere-se aos aspectos da profissionalização docente. Entendemos 

que nele se encontram a formação inicial que deveria contar com os aspectos 

teóricos e práticos do fazer docente e a formação continuada, que exige esforço 

constante e pessoal daqueles que querem atribuir contexto à sua prática 

profissional. 

Como terceiro e último processo, Nóvoa (1992) aponta para o 

desenvolvimento institucional, que se refere aos investimentos da instituição para a 

consecução de seus objetivos educacionais que, no nosso entender,  pelo momento 

histórico globalizante, pelas constantes crises identitárias provocadas pelo descaso 

para com a profissão e pelas inúmeras mudanças políticas que interferiram no objeto 

da Pedagogia,  encontram-se fragilizadas.  

A profissionalização dos professores está dependente da possibilidade de 

construir um saber pedagógico que não seja puramente instrumental. Por 

isso, é natural que os momentos-fortes de produção de um discurso 

científico em educação sejam, também, momentos-fortes de afirmação 

profissional dos professores. Todavia, estes momentos contêm igualmente 
os germes de uma desvalorização da profissão, uma vez que provocam a 

�deslegitimação� dos professores como produtores de saberes e investem 

novos grupos de especialistas que se assumem como �autoridades 

científicas� no campo educativo. O entendimento deste paradoxo parece-me 
essencial para compreender alguns dos dilemas atuais da profissão 

docente. (p. 72) 

Para Dubar (1997) a identidade profissional e a identidade profissional 

docente não devem ser confundidas com a identidade social, mas ambas mantêm 

uma relação muito estreita, que de forma específica é definida por Pimenta (1997)  

da seguinte maneira: 

[a identidade profissional]  se constrói 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. (p. 7) 

Lopes, A. (2008), com base em Dubar (1995), analisa a construção das 

identidades e da profissionalidade [profissional-i(dentidade profissional)], em seu 

caráter geral, como também de modo específico em relação à docência, em que 

destaca, inclusive, um caráter de natureza múltipla, em construção e transformações 

na atualidade : 
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A noção de construção de identidades profissionais de Claude Dubar (1995) 

é em si mesma uma alternativa global à noção de profissionalismo. No 

profissionalismo, as competências e a ética estão definidas a priori para o 

grupo sócioprofissional enquanto categoria sociológica clássica: existem 

associações profissionais ou entidades patronais (no caso dos professores, 
o estado) que zelam por elas, exercendo vigilância sobre o grupo, e as 

escolas de formação inicial devem fazer interiorizar esse ethos básico. Na 

noção de construção de identidades profissionais �para a mudança social 

real�, a socialização nos contextos de trabalho é central: a profissionalização 

è um processo interno e situado de comunicação, reconhecimento, decisão 

e co-operação; o seu produto são identidades profissionais individuais e 

coletivas, onde a realização pessoal e a criatividade social se constroem 
mutuamente. O quadro conceitual em que se coloca Dubar (1995) inclui a 
construção de identidades e as profissionalidades: as formas identitárias de 

Dubar (1992; 1995) são profissionalidades diferentes de pessoas, ou grupos 

de pessoas diferentes. Mas, se a noção de construção de identidade 

profissional focaliza a dinâmica, a noção de profissionalidade focaliza a 

estrutura. (p. 1-2) 
 
 

A estudiosa já distingue a existência de uma nova profissionalidade docente, 

em princípio do 1º Ciclo de Educação Básica (CEB), que acredito, extensiva a outros 

níveis de Ensino, florescida no cômputo das transformações sociais, políticas e 

econômicas verificadas nas últimas décadas, no cenário e âmbito mundial da �Era 

da Globalização, Tecnologia e Informação�: 

 
[...] O ponto de vista que adotamos para a questão conceitual permite-nos 
entrar de imediato  na questão da existência de uma nova profissionalidade 

docente. De fato, como vimos � e retirados da questão os problemas 

filosóficos sobre a existência � as profissionalidades, não só existem como 

são, por definição, múltiplas. Diríamos, portanto, que existem várias 

profissionalidades docentes, velhas e novas, sendo possível identificar a 

profissionalidade típica de uma pessoa, de um conjunto de pessoas num 
grupo, ou numa escola, de um conjunto de professores numa determinada 
época histórica. (p. 1-2) 
 
 

No que se refere à natureza múltipla da identidade profissional, Lopes, A. 

(2008), aponta três classes conceituais: a identidade (coletiva ou individual), a 

identidade profissional como uma das identidades sociais do indivíduo, a identidade 

profissional correlacionada aos saberes profissionais, pois �[...] A identidade 

profissional docente é, primeiro, uma identidade, depois, uma identidade profissional 

e, finalmente, uma identidade profissional docente.� (p. 1-2). As delimitações de tais 

classes implicam no conhecimento �de uma estrutura de conteúdos relevantes�, 

segundo a autora, �para a identidade em causa�, que contemplem os �qualificativos 

para a profissão de professor�, ou seja: 

 
1º A identidade � coletiva ou individual � é significado, do ponto de vista 

estrutural, conteúdo a que se associam valorizações pessoais e sociais; é 

por esta via que a identidade desempenha uma das suas funções 
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fundamentais: ancorar os selves da sociedade e nas relações sociais. 

2º A identidade profissional é uma das identidades sociais da pessoa; as 

identidades sociais são relativas aos papéis sociais experimentados, direta 

e indiretamente, ao longo da biografia e são partilhadas por grupos. 

3º Na identidade profissional, os saberes profissionais assumem uma 

relevância particular. Dubar (1995:100), com base em Berger e Luckman 

(1966), define-os como �maquinarias conceituais compreendendo um 

vocabulário, receitas (ou fórmulas, proposições, procedimentos, um 

programa formalizado, um verdadeiro universo simbólico)�. 

4º Entre identidade individual e coletiva existe uma relação semelhante à 

existente entre representação social, indivíduos e grupos que a suportam; 

uma e outra compõem-se de um núcleo � lugar dos conteúdos, responsável 

pelo sentimento de continuidade e fonte de sentido � e de uma periferia � 
lugar das interações, responsável pelo sentimento de unidade ou coerência 

e fonte de transformações
8. 

5º A identidade é uma relação particular e necessária entre o passado e o 

futuro, dado o presente. O passado é fonte de sentido e o sentido de uma 

identidade, nunca se pode mudar sem se mudar de identidade. Mas para 
permanecer, a identidade precisa de mudar, transformando significados, 
para se manter com sentido. (p. 2-3) 

A partir dessas premissas, como também de sua prática, Pimenta (2002) 

desenvolveu uma pesquisa com alunos de licenciatura e destacou a importância da 

mobilização dos saberes da experiência para a construção da identidade profissional 

do professor, cuja proposta enriquece esta pesquisa, e que são identificados e 

agrupados em três tipos capazes de lhes conformar a identidade profissional: 

1) Saberes da experiência �  aqueles que se retratam pelo saber aprendido, desde 

quando se era aluno, por meio  dos professores significativos, e que é produzido 

na prática, num processo de reflexão e troca com os colegas. 

2) Saberes do conhecimento � compreendido como aqueles que abrangem a 

revisão da função da escola na transmissão dos conhecimentos e as suas 

especialidades num contexto contemporâneo.  

3) Saberes pedagógicos � que abarcam a questão do conhecimento, juntamente 

com o saber da experiência e dos conteúdos específicos e que será construído  a 

partir das necessidades pedagógicas reais.  

Pimenta (2002) enfatiza, também, a necessidade de reflexão sobre  a 

importância de evitar a fragmentação entre os diferentes saberes, de forma a 

superá-los, considerando a prática social como objetivo central, possibilitando, 

                                                
8 Este conceito prenuncia, preliminarmente, a Teoria de Núcleo Central � ABRIC, J. C.  L'organisation 

interne des représentations sociales: système central et système périphérique. In: GUIMELLI, c. (Ed.). 
Structures et transformations des répresentations sociales. Lausanne: Delachaux et Niestlé, 1994. p. 

73-84. � exposta no Capítulo III � Os caminhos metodológicos da pesquisa. 
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assim, uma re-significação dos saberes na formação dos professores.  

Em relação à fragmentação entre os diferentes saberes, Morin (2000) chama 

a atenção para os desafios da globalidade dos saberes, frente à hiperespecialização 

proposta pelo modelo sóciopolítico e econômico presente tanto no Brasil, em sua 

condição de nação em desenvolvimento, quanto em países altamente desenvolvidos 

e com fortes raízes capitalistas e tecnicistas, que intervêm na prática social do 

professor, na relação ensino-aprendizagem, na significação e na re-significação em 

sua formação.  

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

separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas e, por outro 
lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. 

Em tal situação, tornam-se invisíveis: os conjuntos complexos; as interações 

e retroações entre partes e todo; as entidades multidimensionais e os 

problemas essenciais. De fato, a hiperespecialização impede de ver o global 
(que ela fragmenta em parcelas), bem como o essencial (que ela dilui). Ora, 
os problemas essenciais nunca são parceláveis, e os problemas globais são 

cada vez mais essenciais. 

[...] Ao mesmo tempo, o retalhamento das disciplinas torna impossível 
apreender �o que é tecido junto�, isto é, o complexo, segundo o sentido 

original do termo. (MORIN, 2000, p. 13-14) 

No que se refere à formação de professores e a profissão docente, sob a 

perspectiva das representações sociais manifestadas por professores em formação, 

Duran (2008) realizou importante pesquisa, cuja base teórica enfatiza os modelos 

utilizados nas quatro últimas décadas e que consideram diferentes ênfases dos 

saberes articuladores da formação de professores, no Brasil, com forte 

fragmentação.   

A exemplo, Fiorentini et al (1998) apud Duran (2008), consideram três 

períodos distintos: 

1) O primeiro, correspondente até a década de 1960, caracterizado pelos �saberes 

específicos que integravam os currículos escolares�. 

2) Na seqüência, na década de 1970, ocorre �a valorização do saber didático 

curricular, dos aspectos didático-metodológicos, sobretudo das tecnologias de 

ensino, métodos e das técnicas especiais de ensino, do planejamento, da 

organização e do controle/avaliação do processo ensino-aprendizagem, ainda 

que o domínio do conteúdo técnico formal da disciplina continuasse a ser 

exigido�. 
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3)  O terceiro e último período, que marca a década de 1980, �dominado pela 

dimensão sóciopolítica do discurso pedagógico, no quadro das abordagens 

macrossociológicas, priorizando o estudo de aspectos políticos amplos e das 

condições sócio-históricas que determinam a tarefa educativa�. 

[...] Os saberes docentes e a prática pedagógica de sala de aula não eram 

valorizados como formas legítimas e válidas de saber; �destacando-se a 
negatividade da prática pedagógica, ou seja, a prática pedagógica e os 

saberes docentes eram analisados pelas suas carências ou confirmações 

em relação a um modelo teórico que os idealizava� (Fiorentini et al, 1988: 
314). (p. 2) 

Duran (2008) enfatiza: 

[...] E é justamente no final dos anos 70 que o professor passa a ser 

identificado como educador, pela relevância que se dá à dimensão política 

da atividade educativa, e, numa perspectiva da formação da consciência 

crítica, época em que se constitui o chamado �Movimento em prol da 

Formação do Educador e Reformulação dos cursos de Pedagogia�, cujas 
propostas se identificavam com o entendimento do �professor como 

profissional� consciente de sua responsabilidade histórica, comprometido 

com a escola pública e com os interesses das classes trabalhadoras. [...] Já 

o �novo� modelo de formação docente dos anos 90 traz ao debate da 

profissionalização docente uma ênfase na categoria da prática reflexiva e da 

aquisição de saberes e de competências, reagrupados em referenciais 
retirados da análise da prática docente, deixando de ter centralidade, na 

formação docente, a dimensão sócio-histórica. (p. 4 � grifo nosso) 

Em tal contexto, observa-se que as ênfases diferenciadas em cada período 

histórico condicionam o fazer dos professores, bem como o seu processo identitário 

e suas representações sociais. Com isso, apresenta-se relevante o conceito de 

profissionalização docente de Tardif (2002), que afirma que ela pode estar submissa 

à interpretação das ideologias neoliberais, quando a escola se reduz à prestação de 

serviços a clientes, perdendo a sua função social e destituindo-se do seu 

fundamental papel na formação de sociedades mais justas. Em suas palavras: 

Os cursos de formação para o magistério são globalmente idealizados 
segundo um modelo aplicacionista do conhecimento: os alunos passam um 
certo número de anos a assistir a aulas baseadas em disciplinas e 

constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante 

essas aulas, eles vão estagiar para aplicarem esses conhecimentos. Enfim, 
quando a formação termina, eles começam a trabalhar sozinhos, 

aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes, que 

esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana. 

(p. 270 � grifo nosso) 

Essas ponderações remetem-nos mais uma vez aos estudos de Nóvoa  
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(1992), os quais apontam também para a construção do processo identitário do 

professor e afirmam que existe uma  mescla na dinâmica que caracteriza como cada 

um se vê, se sente e se diz professor, e nela três elementos são destacados: 

adesão, ação e autoconsciência.  

A adesão, porque ser professor significa aderir a princípios, valores, adotar 

um projeto e investir na potencialidade dos jovens; a ação, porque as escolhas das 

maneiras de agir derivam do foro pessoal e profissional; a autoconsciência, porque 

tudo se decide no processo de reflexão do professor.  

Assim, a construção do processo identitário, segundo Nóvoa (1992), coloca-

se como uma dimensão decisiva da profissão docente, principalmente, à medida que 

a mudança e a inovação pedagógica encontram-se intimamente dependentes de tal 

pensamento reflexivo.  

Dessa maneira, sem perder o caráter de profissionais que exercem a sua 

atividade de forma quase autônoma e isolada, os professores dispõem de 

instituições que os formam e os integram num corpo único. Tais fatores contribuem 

para a socialização dos seus membros e para a gênese de uma cultura profissional 

que proporciona o desenvolvimento de um sentimento identitário na profissão. 

A essência da formação universitária, segundo Nóvoa (1992), é a 

compreensão do modo como os saberes organizaram-se e se reorganizaram. Estes 

sempre serão essenciais em qualquer processo de aprendizagem, o que não 

significa desconsiderar a necessidade atual da reconstrução dos saberes e dos seus 

campos disciplinares.  

Em toda situação pedagógica há um professor, um aluno e um saber. Nas 

pedagogias clássicas, o professor está ligado ao saber e o aluno pouco 

importa; nas pedagogias ditas inovadoras, ou não diretivas, o professor está 

ligado ao aluno e o saber tem um papel secundário. [...] Acredito que 
estamos a caminhar no sentido de privilegiar a relação entre o aluno e o 

saber, concedendo ao professor papel fundamental, não tanto na 

transmissão do saber, mas no apoio ao aluno na construção e na 

configuração desse saber. (p. 136) 

Freire (1996, p. 26) acrescenta a esse conceito que �O educador 

democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a 

capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão�. 

Nóvoa (1992) credita ao futuro mudanças significativas na relação 

pedagógica do professor e do aluno e na construção da identidade docente em 

função da perspectiva de que a universidade, em tempo vindouro, se definirá por um 
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conjunto de atividades pedagógicas e científicas, e não por aulas no sentido 

tradicional do termo.  

Os docentes, para tanto, destaca Nóvoa (1992), terão que desenvolver tipos 

de relações pedagógicas muito diferentes dos que existem atualmente. E isso vai 

transformar a função docente no contexto universitário, provocando mudanças no 

perfil tradicional do estudante acadêmico, no sentido de uma crescente diversidade 

de perspectivas e interesses, o que provocará impacto e a transmutação da atual 

identidade dos professores. 

Quando o professor deslocar a atenção exclusivamente dos saberes que 

ensina para as pessoas para quem esses saberes vão ser ensinados, vai 

sentir a necessidade imperiosa de fazer uma reflexão sobre o sentido do 

seu trabalho. [...] Pessoalmente, tenho uma grande desconfiança em 

relação aos cursos [...] que tendem a transformar a questão da pedagogia 

universitária numa questão de técnicas ou de métodos, esvaziando-os das 
suas referências culturais e científicas. (p. 134) 

Com o objetivo de analisar o foco da presente pesquisa, as reflexões  até 

aqui elencadas, levam-nos à idéia de que os fazeres da profissão exigem do 

professor universitário saberes da experiência, os quais nem sempre lhes foram 

garantidos em qualidade na sua formação inicial e pós-graduação, o que o obriga a 

buscar uma formação continuada, de maneira a aprimorar-se, já que necessita tomar 

contato com o novo, mesmo que tenha tripla jornada de trabalho. 

2.2 As representações sociais  

Situada entre as fronteiras da Sociologia e da Psicologia, cuja origem 

primeira registra o conceito de Representação Coletiva atribuído a Emile Durkheim, 

especificamente a Teoria das Representações Sociais é creditada a Sèrge 

Moscovici, a partir de estudos desenvolvidos em 1961, os quais culminaram com a 

obra �A Psicanálise, sua imagem e seu público�.  

Um conciso resgate histórico da TRS realizado por Semedo e Lanzini (2008) 

revela as bases teóricas preliminares e as principais influências que atuaram sobre 

Moscovici:  

 
As RS têm suas raízes na sociologia e na antropologia, especialmente em 
Durkheim e Levi-Bruhl, no conceito de representação coletiva, usado como 

base para elaborar teorias sobre religião, a magia e o pensamento mítico. 
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Além destes também contribuíram à RS, Saussure, com a teoria da 

linguagem. Piaget, com a teoria das representações infantis e Vigotski, com 

a teoria do desenvolvimento cultural (Moscovici, 1994).  

Com base nas concepções de Durkheim, Moscovici (2003) priorizou, em 

princípio, o estudo das representações sociais a partir das percepções como 

pertencentes ao campo dos sentimentos, ao conhecimento sensorial. As suas 

pesquisas reportam a reflexão de como �as pessoas adquirem seu conhecimento de 

senso comum na base da observação da experiência�.  

[...] o conhecimento penetra no �mundo da conversação�, progredindo as 

permutas verbais depois de certo tempo. Uma frase, um enigma, uma 
teoria, apanhados no ar, aguçam a curiosidade, prendem a atenção. 

Fragmentos de diálogos, leituras descontínuas, expressões ouvidas 

algures... Graças a esses falatórios, não só as informações são transmitidas 

e os hábitos do grupo confirmados, mas cada um adquire uma competência 

enciclopédica acerca do que é objeto de discussão. (MOSCOVICI, 1978, p. 
53) 

Apesar de não haver uma conceituação formal por parte de Moscovici, 

imbuída de exatidão quanto ao seu significado, pois, segundo ele (1978, p. 41 � grifo 

nosso), �a realidade das representações sociais é fácil de apreender, não o é o 

conceito�, as RS são entendidas como um conjunto de explicações, crenças e idéias 

que permitem evocar um dado acontecimento, pessoa ou objeto e são coloridas por 

valores, motivações e normas, as quais se fazem presentes no cenário social e 

cultural no qual os indivíduos encontram-se inseridos, que sofrem mudanças de 

acordo com o tempo histórico e o grupo social a que pertencem. 

Resultantes da interação social, as RS são, destarte, comuns a um 

determinado grupo de indivíduos e, inclusive, a uma determinada categoria 

profissional, a exemplo dos professores, e possuem o objetivo de explicar os 

fenômenos do Homem a partir de uma perspectiva coletiva, sem perder de vista a 

individualidade � questão tratada a seguir no item 2.3, intitulado �As representações 

sociais, a formação e a identidade dos professores: controvérsias e reflexões...�.  

[A Teoria das Representações Sociais] toma como ponto de partida, a 
diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda sua estranheza 

e imprevisibilidade. Seu objetivo é descobrir como os indivíduos e grupos 

podem construir um mundo estável, previsível, a partir de tal diversidade. 
(MOSCOVICI, 1978, p. 79) 

Moscovici (1978) compreende as representações sociais como conjuntos de 
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conceitos, afirmações e explicações, consideradas, conforme uma nomenclatura 

muito própria, de verdadeiras �teorias do senso comum��, �ciências coletivas sui 

generis�, pelas quais se procedem à interpretação, bem como a construção das 

realidades sociais.  

Ao orientar-se  por  um  enfoque  psicossociológico,  Moscovici (1978), 

reconhece a sociedade como um sistema de pensamento, onde os indivíduos são 

pensadores ativos que, mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação 

social, produzem e comunicam suas próprias representações e soluções específicas 

para as questões que colocam a si mesmos. 

 
[...] 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. Nenhuma mente está 

livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são impostos por 

suas representações, linguagem ou cultura. 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. Nós  vemos  apenas  o  que  as  convenções  subjacentes 

nos permitem  ver  e  nós  permanecemos inconscientes dessas 

convenções. (p. 35) 
 
 

Através do processo de socialização, um conjunto de interpretações acerca 

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

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

cultural específico e ganham um conteúdo e um estilo de pensamento dotados de 

uma significação e de uma linguagem própria. Neste sentido, as RS são uma forma 

de compreensão do limite cultural entre a ciência e o pensamento leigo, considera 

Moscovici (1978), que afirma: 

 
Por um lado, a representação toma o lugar da ciência e, por outro, a 

constitui (ou a reconstitui) a partir das relações sociais envolvidas; de um 

lado, portanto, através da representação, uma ciência recebe uma 

duplicação, sombra colocada sobre o corpo da sociedade, e, de outro lado, 

ela se desdobra � na medida em que está fora do ciclo e no ciclo das 
transações  e  dos  interesses  correntes  da  sociedade. (p. 78) 
 
 

Semedo e Lanzini (2008) tecem considerações sobre como a ciência infere 

nas idéias dos indivíduos sociais e especificam a concepção de senso comum 

inerente à teoria de Moscovici:  

 
O campo teórico aberto há mais de quarenta anos por Moscovici, explora 
como a ciência afeta as idéias de cada indivíduo na sua vida cotidiana e 
passa a fazer parte das crenças das pessoas, tornando-se parte da cultura. 
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Para tanto, ele formulou o seguinte problema: como o conhecimento 
cientifico é transformando em conhecimento comum, espontâneo? 

Moscovici duvidou da idéia de que o senso comum é contaminado, 

deficiente ou errado e que apenas os intelectuais pensam racionalmente e 
constroem sistemas lógicos de pensamento.  

Ele tratou de reabilitar o conhecimento comum, fundamentado na 
experiência do dia-a-dia, na linguagem e nas práticas cotidianas, buscando 

compreendê-lo e considerando-o como algo muito moderno, originando-se 
parcialmente da ciência, como configuração que assume quando se torna 

parte e parcela da cultura. [...]  o senso comum era fenômeno, ou a matéria-
prima da Psicologia Social, porque �quando se estuda o senso comum, o 

conhecimento popular, nós estamos estudando algo que liga a sociedade, 

ou os indivíduos, a sua cultura, sua linguagem, seu mundo familiar� 

(Moscovici, 2001:17). 

A título de esclarecimento sobre o senso comum, Lalago (2007), em sua  

dissertação de mestrado intitulada �Dialogicidade e representações sociais�, 

acrescenta, ainda: 

A Teoria das Representações Sociais concebe �o pensamento e a 
linguagem como usados no senso comum e nos discursos diários� 

(Marková, 2006:12). A construção e a reconstrução do pensamento e da 

linguagem só são possíveis segundo Moscovici, devido à tensão existente 
entre os elementos da Tríade Dialógica representada pelo autor como 

objeto (representação social), ego e alter.  

As RS  apresentam um amplo campo de abrangência e ação nos grupos 

sociais, cumprindo as funções do saber, identitária, orientadora e justificadora e, 

segundo Spink (1995), são também a expressão de permanências culturais, bem 

como o lócus da multiplicidade, da diversidade e da contradição. Modelam o que é 

dado do exterior, a partir da relação dos indivíduos e grupos com objetos, atos e 

situações estabelecidas por inúmeras interações sociais.  

Todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre 

dois grupos, pressupõem representações. Na realidade, é isso que as 

caracteriza. �O fato central sobre as interações humanas�, escreveu Asch, é 

�que elas são acontecimentos, que elas estão psicologicamente 

representadas em cada um dos participantes� (Asch, 1952:142). (p. 40) 

A reprodução feita pelas representações demanda modificação das 

estruturas, dos elementos, enfim, uma reconstrução daquilo que é dado no contexto 

de valores, regras e noções. Esta idéia complementa as premissas anteriormente 

enunciadas com base em Lopes, A. (2008) sobre a natureza múltipla da identidade e 

sua correlação com as RS. 

É importante entender que não há um corte dado entre universo exterior e 
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universo do grupo, ou do indivíduo, e que o objeto está inserido num contexto 

dinâmico, parcialmente concebido pelo coletivo ou indivíduo como prolongamento de 

seu comportamento, segundo Moscovici (1978), que afirma:  

Ela [a representação social] consegue incutir um sentido ao comportamento, 
integrá-lo numa rede de relações em que está vinculado ao seu objeto, 

fornecendo, ao mesmo tempo, as noções, as teorias e os fundos de 

observação que tornam essas relações estáveis e eficazes. (p. 49) 

Alves-Mazzotti (1994), ao interpretar os conceitos de Moscovici, considera a 

inter-relação das RS com valores, conceitos e condutas: 

[...] Em resumo, o que Moscovici (1978:51) procura enfatizar é que as 

representações sociais 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 baseadas em valores 

e conceitos , e que determinam o campo das comunicações possíveis, dos 

valores ou das idéias compartilhadas pelos grupos e regem, 

subseqüentemente, as condutas desejáveis ou admitidas. (p. 62) 

Jodelet (2005)9 afirma que as representações sociais constituem uma forma 

de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, a qual apresenta uma visão 

prática e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

[...] a representação está numa relação de simbolização: vem em seu lugar 

e ao mesmo tempo é o produto de uma construção da parte do sujeito que 

faz uma interpretação em função de suas capacidades cognitivas, de suas 

necessidades psicológicas, de seus constrangimentos sociais, dando 

significações ao objeto de representação.  

Para  Minayo (1995), no entanto, é importante destacar que as 

representações sociais, em seu caráter simbólico, podem não ser conscientes por 

parte dos sujeitos sociais, bem como podem incorporar diferentes categorias de 

pensamento e ideologias individuais e/ou coletivas. 

As representações sociais não são necessariamente conscientes. Podem 

até ser elaboradas por ideólogos e filósofos de uma época, mas perpassam 

o conjunto da sociedade ou de determinado grupo social, como algo anterior 
e habitual, que se reproduz a partir das estruturas e das próprias categorias 

de pensamento do coletivo ou dos grupos. Por isso, embora essas 

                                                
9 Segundo Alves-Mazzotti (1994, p. 65), Jodelet como a principal colaboradora e estudiosa de 
Moscovici e da TRS, empenhou-se em analisar a evolução dos conceitos das RS, sob a ótica de sua 

inerente �complexidade, vitalidade e transversalidade no campo das ciências humanas, e mostrando 

que já se pode falar de uma �teoria das representações sociais�, uma vez este é hoje �um domínio de 

pesquisa dotado de instrumentos conceituais e metodologias próprias��. 
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categorias apareçam como elaboradas teoricamente por algum filósofo, elas 

são uma mistura das idéias das elites, das grandes massas e também das 

filosofias correntes, e expressão das contradições vividas no plano das 

relações sociais de produção. Por isso mesmo, nelas estão presentes 

elementos tanto da dominação como da resistência, tanto das contradições 

e conflitos como do conformismo. (p. 109) 

Outrossim, Jodelet (2005) afirma como princípio importante do estudo das 

Representações Sociais que: 

É o reconhecimento que a Representação não existe num vazio social e 

também não independentemente do sujeito e do objeto: é sempre a 

representação de alguém e algo. O sujeito é sempre considerado um sujeito 

social devido a suas relações com os outros, ao seu pertencimento social e 
a sua integração dentro de uma rede de comunicações (interpessoais, 
institucionais ou de massa). [...] Ao mesmo tempo, a Representação como 

produto de alguém tem uma função expressiva. Cada vez que exprimimos 
uma idéia, uma concepção, uma adesão, dizemos algo de nós mesmos. 
Aderir a uma Representação é particular de um grupo, de uma ligação 

social, mas também expressa algo de sua identidade que pode ter um efeito 

sobre a construção do objeto.  

Segundo Moscovici (1978, p. 65), a construção das  representações sociais, 

que é elaborada a partir do senso comum,  surge de um processo em que interagem 

dois mecanismos internos simultâneos e de natureza psicológica e social: a 

Objetivação e a Ancoragem, os quais �[...] têm por função destacar uma figura e, ao 

mesmo tempo, carregá-la de um sentido, inscrever o objeto em nosso universo�. A 

natureza social do processo explicita-se no momento em que �[as representações 

sociais] organizam-se de forma diversa em diferentes classe sociais, culturas e 

grupos, constituindo diferentes universos de opinião�, esclarece Alves-Mazotti (1994, 

p. 63). 

Na objetivação as idéias abstratas transformam-se em imagens concretas, 

através do reagrupamento de idéias e imagens focadas no mesmo assunto, de 

forma a inscrever o �objeto� no universo do indivíduo, enquanto que a  ancoragem 

prende-se à assimilação das imagens criadas pela objetivação, sendo que estas 

novas imagens se juntam às anteriores, nascendo assim novos conceitos, pois 

�Ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa� (MOSCOVICI, 2003, p. 61).  

 
A  coisificação �  a  conversão  de  idéias  em   coisas localizadas  fora  da 

mentalidade  individual  �  é  produzida  (por  vezes  não  invariavelmente) 

na  lógica  da  ciência,  e  até  em  alguma  parte  do  senso  comum.  Mas  
é  prescrita  como  um  cânone  do  senso  comum  do  envolvimento 

cultural [...].  Portanto,  a  coisificação  coletiva  é  a  descrição  mais  

concisa   e reveladora  da  idéia  cultural  tratada  em  termos  de suas 
fontes comportamentais. Como  as  pessoas  conseguem  projetar  noções 
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para um público. (MOSCOVICI, 1978, p. 113) 

Moscovici (1978, p. 111) afirma que na objetivação o conceito é 

transformado �[...] em uma imagem ou em um núcleo figurativo�, pois �[...] objetivar é 

reabsorver um excesso de significação materializando-a e, desse modo, distanciar-

se com relação à mesma. É, também, transplantar para o nível da observação o que 

não fora se não inferência ou símbolo�. E quando à ancoragem, elucida: 

[com a ancoragem] Então nós podemos representar o não-usual em nosso 
mundo familiar. Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar 

um nome ao que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de 
representá-lo. De fato, a representação é, fundamentalmente, um sistema 
de classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes. 
(MOSCOVICI, 2003, p. 62) 

     Moscovici (1978, p. 318) afirma: �se a objetivação explica como os 

elementos representados de uma teoria se integram enquanto termos da realidade 

social, a ancoragem permite compreender a maneira na qual eles contribuem para 

exprimir e construir as relações sociais�.  

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 

primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 
dentro; está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e 

acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com 
um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para os 
outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los no mundo exterior, para 
fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido. (MOSCOVICI, 
2003, p. 78) 

Em síntese, Moscovici (2003) delineia sobre os mecanismos psicossociais 

da ancoragem e da objetivação: 

[...] o primeiro mecanismo tenta ancorar idéias estranhas, [classificá-las] 
reduzi-las a categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto 
familiar. Assim, por exemplo, uma pessoa religiosa tenta relacionar uma 
nova teoria, ou o comportamento de um estranho, a uma escala religiosa de 
valores. O objetivo do segundo mecanismo é objetivá-los, isto é, transformar 

algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em 

algo que exista no mundo físico.  
[...] Esses mecanismos transformam o não-familiar em familiar, 
primeiramente transferindo-o a nossa própria esfera particular [ancoragem], 

onde nós somos capazes de compará-lo e interpretá-lo; e depois, 
reproduzindo-o entre as coisas que nós podemos ver e tocar [objetivação], 

e, conseqüentemente, controlar. (p. 60-61) 

Este conceito é ampliado por Alves-Mazzotti (1994) através de analogia que 

avalia o caráter dissociável dos mecanismos de ancoragem e objetivação: 
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Para Moscovici, a representação tem, em sua estrutura, duas faces tão 

pouco dissociáveis com as de uma folha de papel: a face figurativa e a face 
simbólica. Isto significa que, a cada figura corresponde um sentido e a cada 

sentido uma figura. Os processos envolvidos na atividade representativa 
têm por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe um 
sentido, integrando-o ao nosso universo. Mas tem sobretudo a função de 

duplicar um sentido por uma figura, e portanto, objetivar, e uma figura por 
um sentido, logo, consolidar os materiais que entram na composição de 

determinada representação. Moscovici introduz aí, de passagem, os dois 

processos que dão origem às representações: a objetivação e a ancoragem. 

(p. 63) 

Estudiosos como Rey (2003) e Duveen (1998) também tecem considerações 

relevantes e esclarecedoras sobre a TRS, conforme aponta Leite da Silva (2007), 

que interpreta a complexa composição das RS com  base nestes autores: 

Essa composição complexa das representações sociais é explicada por Rey 

(2003:130) ao afirmar que [...] as representações seriam uma produção 

subjetiva sobre uma realidade social, mas estariam revelando elementos de 
sentido diferentes dessa realidade social, independente de qual fosse o seu 
conteúdo explícito.  

Os próprios mecanismos de objetivação e ancoragem são uma 

manifestação dos processos subjetivos de distorção que caracterizam o 
processo de formação e desenvolvimento das RS. A ancoragem não é 

somente um processo cognitivo como é assumido pela maioria dos autores, 

pois nele influem os sentidos subjetivos, que em última instância são os 

facilitadores do resultado final desse processo.  

Tal processo, para Duveen (1998), escora-se na cultura e é impulsionado 

por seus pontos de tensão e ruptura que mantêm espaço no sistema 

representacional para novas representações. Em outras palavras, nesses 

pontos de clivagem há uma falta de sentido, um ponto no qual surge o não 

familiar, e da mesma maneira que a natureza detesta um vazio, a cultura 
detesta uma ausência de sentidos, colocando em ação algum tipo de 

atividade representacional para familiarizar o não familiar e restabelecer um 

senso de estabilidade (Duveen, 1998:467 � tradução nossa). (p. 84) 

Jodelet (1989) propõe diagramas que sintetizam o campo de estudos das 

representações sociais, bem como das RS no contexto da �teia de significados� 

construídas pelo Homem ao longo da História, apresentado  na Figura 210. 

A TRS oferece opção para compreender as interferências das 

representações sociais dos pedagogos docentes, as implicações em seu pensar e 

fazer cotidiano e seus reflexos na construção de sua identidade profissional, a seguir 

explanadas. 

                                                
10 A Figura 2 apresenta a conjunção do diagrama do campo de estudos das representações sociais e 

do diagrama das representações sociais no contexto da �teia de significados construídos pelo Homem 

ao longo da História�, proposto por Spink (1995) e com base nos estudos de Moscovici (1978) e 
Jodelet (1989). 
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Fonte: Adaptado de  SPINK (1995). 

Figura 2 � Diagrama do campo de estudos das representações sociais e as representações sociais 

no contexto da �teia de significados construídos pelo Homem ao longo da História�. 

F o r m a  d e  C o n h e c i m e n t o  

 

S u j e i t o  

 
O b j e t o  

 
R e p r e s e n t a ç ã o  

 

C o n s t r u ç ã o  

E x p r e s s ã o  

I n t e r p r e t a ç ã o  

S i m b o l i z a ç ã o  

I m a g i n á r i o  S o c i a l  
Representações Coletivas 

O  C a m p o  d a s  R e p r e s e n t a ç õ e s  S o c i a i s  

 

A s  R e p r e s e n t a ç õ e s  S o c i a i s  n o  C o n t e x t o  n a  T e i a  d e  

S i g n i f i c a d o s  C o n s t r u í d o s  p e l o  H o m e m  a o  L o n g o  d a  H i s t ó r i a  

E p i s t é m e  

H a b i t u s  

S e n s o  C o m u m  
Representações Sociais C i ê n c i a  

M e t a - s i s t e m a  

d e  N o r m a s  

R e p r e s e n t a ç ã o  

S o c i a l  

F i g u r a  ( E s t a m p a g e m  d o  O b j e t o )  

   S i g n i f i c a ç ã o  ( D á  S e n t i d o )  

 

= 

P r á t i c o  

P r á t i c a s  



 77 

2.3 As representações sociais, a formação e a identidade dos 

professores: controvérsias e reflexões... 

A maneira como cada um de nós ensina 
está diretamente dependente daquilo que somos 
como pessoa quando exercemos o ensino. (Nóvoa, 
1992) 

De acordo com Jodelet (2005), �o enfoque das representações sociais, que 

tem a vocação de identificar a dimensão simbólica dos fenômenos sociais, abre 

possibilidades de análise de muitos dos aspectos do sistema educativo�, pois: 

[...] O funcionamento do sistema institucional, incluindo as políticas 

educativas (recrutamento e pedagogia), as ideologias que elas ativam e as 
medidas que elas aplicam em diferentes momentos da sua história, se 

traduz na representação das funções de aluno e de professor. 

[...] Como dizia Halbwachs: �Os órgãos do ensino são, em cada época, 

relacionados a outras instituições do corpo social, com costumes e crenças, 

com as grandes correntes de idéias. Mas elas, têm, também, uma existência 

própria, uma evolução que é relativamente autônoma, no decorrer da qual 

elas conservam características de sua estrutura anterior. Elas se defendem, 

por vezes, contra as influências que se exercem sobre elas do exterior, 

apoiando-se sobre o passado�. 

[...] vemos que as representações sociais, sob a forma ideológica, moral, 

política, têm uma influência sobre os procedimentos do ensino, cuja primeira 

função é ligada à produção de uma determinada cultura. (JODELET, 2007, 
p. 11-26 � grifo nosso)  

Para Alves-Mazzotti (1994), de forma específica em relação ao processo 

educativo e concernente à categoria profissional dos professores, as RS podem ser 

assim definidas: 

O estudo 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, a ideologia e o 

imaginário social 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 

eficiência do processo educativo. (p. 60-61) 

A partir desse conceito, deduz-se que a identidade do professor desenvolve-

se e adapta-se ao contexto sócio-político-histórico em que ele está inserido, e que a 

maneira como cada professor ensina está diretamente dependente daquilo que é 

como pessoa quando exerce o ensino, bem como das suas vivências e experiências 
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na qualidade de sujeito social. 

Diante da diversidade de questões que envolvem o fazer docente do 

pedagogo, professor-formador, são constituídas RS deste fazer, que acabam por 

refletir na identidade profissional, que nem sempre atende aos ditames da lei e do 

contexto social, posto que exige dele, bem como da sua formação, um perfil 

específico para atuar na realidade escolar de sua época.  

Nesse sentido, a formação da identidade docente não pode ser 

descontextualizada do processo histórico-social, nem é possível desconsiderar que  

a adesão dos docentes aos valores éticos e deontológicos, os quais orientam a 

Educação e o seu envolvimento no processo de escolarização, provocam 

significativas marcas na identidade profissional do professor e sua 

profissionalização.  Esta afirmação encontra sustentação e apoio em Alves-Mazzotti 

(1994) que evidencia a influência do meio sócio-histórico na formação das RS: 

Mas o que entendemos por �representações sociais�? 

Nas sociedades modernas, somos diariamente confrontados com uma 
grande massa de informações. As novas questões e eventos que surgem no 

horizonte social freqüentemente exigem, por nos afetarem de alguma 
maneira, que busquemos compreendê-los, aproximando-os daquilo que já 

conhecemos, usando palavras que fazem parte de nosso repertório. (p. 61) 

Essa lógica encontra ressonância nos estudos de Nóvoa (1992), que 

considera  que o processo de profissionalização do professor advém de um estatuto 

social e econômico, o qual destaca como origem o domínio de conhecimentos e 

técnicas de que os professores se muniram e que permitiram que passassem a ter 

uma ocupação principal em tempo integral, estabelecendo-se, desta forma, um 

suporte legal para o exercício da atividade docente, bem como a criação de 

instituições de formação específicas e, por último, de associações profissionais da 

classe.  

Os comportamentos, as atitudes e as representações dos professores sobre 

si, enquanto profissionais, bem como sobre a sua carreira, portanto, modificaram-se 

ao longo do tempo, com repercussões imediatas nas atitudes e trabalho escolar dos 

seus alunos e na sua personalidade, implicando, conseqüentemente, em sua 

identidade. 

Se consideradas essas questões da profissionalização, algumas situações 

vividas no cotidiano do fazer docente permitem perceber, por exemplo,  o quanto a 

sala de aula exige transformação, pois se antes ela poderia constituir-se num 
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amontoado de carteiras que deveriam impedir o movimento e a conversa paralela, 

entendidos como indisciplina, na atualidade, ela deve constituir-se em um espaço 

presencial ou virtual de troca de saberes, cuja responsabilidade se encerra na 

mediação, na dialogicidade e na facilitação do conhecimento.  

O que  parece simples, portanto, traz em sua essência algo muito complexo, 

porque exige a transformação do próprio professor, em vista a re-significar-se 

enquanto profissional para, então, dar sentido em sua relação com o aluno, com o 

ensinar, e, sobretudo, com o aprender. Ao assim agir, os professores assumem a 

necessidade de constituírem-se com uma nova identidade que, para tanto, exige 

uma profunda reflexão pessoal e coletiva, num contínuo processo de construção e 

reconstrução identitária. 

Essa discussão é encadeada com propriedade por Soares (2008)  em artigo 

apresentado no 18º Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste 

(EPENN), realizado em  Maceió � AL, em 2007:  

Historicamente, o Pedagogo na construção de seu perfil identitário enfrenta 
desafios e conflitos que desestabilizam a sua atuação profissional nas 

relações que mantém consigo mesmo e com os outros agentes 

educacionais, no desenvolvimento de sua prática cotidiana. Desafios e 
conflitos que já se configuram a partir de sua formação inicial, o qual se 
estende por todo o processo de sua ação formativa e desempenho de sua 

prática pedagógica. No contexto de suas relações de trabalho, esse, 

profissional defronta-se com uma diversidade de situações que em 

decorrência de uma base teórico-metodológica fragilizada, fragmenta e 

prejudica o seu fazer pedagógico, levando-o a um descrédito por parte de si 

mesmo e de seus pares. Todas estas situações, colocam em dúvida sua 

competência profissional, refletindo assim, na negação de seu ser 

profissional, na auto-estima e auto-imagem, o que não deixa de afetar as 

suas relações interpessoais, inviabilizando, desta forma, a construção de 

um perfil mais sólido, favorável ao desenvolvimento de uma atuação ética, 
política, democrática e emancipatória rumo a descoberta do exercício de 

uma ação educativa calcada nos princípios de uma prática autônoma, 

(co)participativa e revolucionária. 

De outro lado, ao tentar identificar o processo que origina a identidade do 

professor deve-se perceber  a indissolúvel união existente entre a pessoa e o 

profissional professor, porque não é possível exigir que ele ofereça, além das 

possibilidades e limites pelos quais foi educado. Trata-se de pensar sobre como 

determinados modos de �ser pessoa�  relacionam-se ao exercício da profissão. 

Segundo Ciampa (1996), o indivíduo representa-se enquanto está sendo o 

representante de si mesmo, ou seja, este representa enquanto desempenha papéis; 

representa enquanto repõe-se no presente o que tem sido, enquanto reitera a 

apresentação de si. Portanto, somente pode comparecer no mundo frente a outrem 
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efetivamente como representante do seu ser real.  

Ao alicerçar-se a relação entre identidade e as Representações Sociais,  

percebemos em  Berger e Luckmann (1991, p. 78; p. 86) o fechamento da idéia  de 

que a �realidade da vida cotidiana aparece já objetivada�. A realidade social é 

construída através de um processo dialético que envolve três momentos 

indissociáveis: objetivação, exteriorização e interiorização, respectivamente, ou seja,  

�O processo pelo qual os produtos da atividade humana adquirem o caráter de 

objetividade é a objetivação�. No entanto, �como as instituições são exteriores ao 

indivíduo, já existiam antes do seu nascimento, o indivíduo não as pode entender 

por introspecção. Tem de �sair de si� e apreender o que elas são [...]�.  

A interiorização é a apreensão ou interpretação imediata de um 

acontecimento objetivo como dotado de sentido, isto é, como manifestação 

de processos subjetivos de outrem, que desta maneira torna-se 
subjetivamente significativo para mim. [...] A subjetividade do outro é 

objetivamente acessível a mim e torna-se dotada de sentido para mim, quer 
haja ou não congruência entre os processos subjetivos dele e os meus. A 

completa congruência entre os dois significados subjetivos e o 

conhecimento recíproco desta congruência pressupõe significação. (p. 174) 

Em sua obra �Ofício de mestre: imagens e auto-imagens�, de 2000, Arroyo 

lança o desafio de estarmos todos, educadores de qualquer nível de ensino, 

conectados com a perspectiva do �desenvolvimento da espécie humana�, cabendo 

aos educadores o ofício de ensinar pela ousadia, indignação e pelo desejo de vida 

com qualidade para todos.  

Nosso ofício é socialmente relevante, não apenas para transmitir 
competências, habilidades, saberes escolares, conhecimentos de nossa 

área e disciplina. A consciência política alarga nossa autovisão, da maior 
densidade social e cultural a nosso fazer. A escola é mais do que escola, 

professor(a) é mais do que transmissor, habilitador. Os processos de 
conscientização política podem ser um mecanismo de recuperação de 

dimensões de nosso ofício que foram perdidas no tecnicismo marcante de 

nossa tradição escolar. A professora e o professor que avançam na visão 

política encontram novos sentidos sociais de seu fazer. Recuperamos o 

sentido social perdido. Nos sentimos próximos de outros profissionais do 

social, da cultura, do desenvolvimento humano, da consolidação dos 

direitos humanos, da construção lenta de outra sociedade. Utopia?. (p. 207) 

Arroyo (2000) apóia-se também na atitude de valorizar um processo 

inovador e dialético da própria formação dos educadores, a partir da superação dos 

modelos baseados em �certezas� instituídas no estatuto científico nas diversas áreas 

do conhecimento, e parece concordar  com as idéias de Nóvoa ao considerar que 

estas afirmações nos permitem perceber que ser professor, portanto, é diferente de 
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estar professor, haja vista inúmeras pessoas que entendem a docência como uma 

atividade desprovida do compromisso, compreendida como oportunidade de 

aumentar o orçamento, ou ainda, como forma de manter a empregabilidade. 

Por fim, nessa realidade é possível analisar também que, por conta do 

cenário, imputaram à docência os valores de ofício (ocupação útil à sociedade e que 

pode promover a subsistência) e não de profissão, situação que carece de 

questionamento porque denuncia a falta de identidade profissional do docente. A 

partir desta lógica, no senso comum, professores são aqueles que sabem �dar aula� 

e, portanto, bastam qualidades pessoais para desempenhar bem sua função, o que 

permite entender que toda pessoa que deseje, pode ser professor.  

Assim, o médico porque domina os conhecimentos da Medicina, ou o 

engenheiro que domina os conhecimentos da Engenharia, porque têm um rol de 

qualidades pessoais, agregadas à vontade de �dar aula�, se fazem professores, 

como um dia me fiz na relação com a Educação de Jovens e Adultos e na Educação 

Infantil. 

O que se propõe à discussão é refletir que parte desse pensamento tem 

lógica, pois todo indivíduo pode se tornar professor, desde que estude e se prepare 

para a profissão, que exige saberes pautados no conhecimento científico e na 

práxis. Por isso, embora muitos possam �estar professores� e se �fazerem 

professores�, não é qualquer um que pode ser professor. 

Segundo Pimenta, Cavallet e Anastasiou (2002): 

O processo identitário tem como base os significados sociais da profissão, 

da revisão das tradições, no significado que cada professor, como autor-
ator, confere à atividade docente em seu cotidiano, por meio da questão do 

conhecimento  como  Ciência, e da construção dos saberes pedagógicos. 

(p. 207) 

Da mesma forma, entendo que o agir profissional não pode ser omisso, 

portanto, faz-se necessário aprender a ser professor, pois é preciso denunciar, 

sempre que possível, as mazelas da profissão, o descaso e o destrato para com ela, 

no sentido de garantir a dignidade de quem a desenvolve com competência 

profissional, para que se consolide o respeito e admiração, sentimentos que 

alimentam qualquer profissional e ser humano consciente da realidade da docência.  

No entanto, nada disso faz sentido para a qualidade do ensino, se o 

profissional da docência não compreender a necessidade de estudar 

constantemente e se aprimorar cada vez mais, para sentir-se professor, e então 
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assumir todos os riscos e necessidades didáticas que a profissão exige para atuar 

como professor no Ensino Superior.  

É preciso atentar que esse procedimento exige humildade para nos 

reconhecermos amadores em nossa militância e, portanto, carentes de nos  

munirmos de coragem para buscarmos conhecimentos específicos da docência, a 

fim de nos constituirmos naquele profissional capaz de fazer a diferença, não só 

porque diversificamos nossa didática, por isto também, mas, sobretudo, porque 

acreditamos e defendemos nossa  prática como profissão e não negamos, em 

nenhuma roda, que exercermos uma profissão: Somos professores!!! 

De acordo com Freire (1996), �ser professor�, e não �estar professor�,  

coloca-se além do domínio do saber específico da disciplina que este se propõe a 

ensinar, além do exercício do ofício, pois se estende a um universo de maiores 

complexidades, onde a atividade pedagógica não se resume a um fim em si mesma, 

alça-se a campos muito mais férteis:  

Assim, como não posso ser professor sem me achar capacitado para 

ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, por outro 

lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino dos conteúdos. Esse é 

um momento apenas da minha atividade pedagógica. Tão importante 

quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-
los. É a decência com que o faço. É a preparação científica revelada sem 

arrogância, pelo contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao 

educando, a seu saber de �experiência feito� que busco superar com ele. 

Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na 

classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço. (p. 103) 

Segundo a análise de Severino (2004), ao analisa-ser o contexto em que a 

formação de professor acontece, bem como tomando por base que sua formação 

acadêmica ocorre muito mais em Instituições de Ensino Superior, não há como 

desconsiderar a precarização da docência nas faculdades isoladas. 

A implantação em nosso país de escolas superiores totalmente 

desequipadas das condições necessárias ao desenvolvimento de uma 

pesquisa, destinadas, de acordo com a proclamação corrente  apenas a 

profissionalizar  mediante o repasse de informações, de técnicas e 

habilitações pré-montadas, testemunham o profundo equivoco que tomou 
conta da educação superior no Brasil. Na realidade, tal ensino superior não 

profissionaliza, não forma, nem mesmo transmite adequadamente os 

conhecimentos disponíveis no acervo cultural. Limita-se a repassar 
informações fragmentadas e a conferir uma certificação burocrática e legal 

de uma determinada habilitação, a ser, de fato, testada e amadurecida na 

prática. (p. 33) 

Esse contexto faz-nos refletir porque somos professores, que professores 

somos e que professores gostaríamos de ser ou poder ser, já que todo o cenário 
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parece complicar a atuação profissional docente e seu processo identitário.  E ainda, 

que representação temos de nossa profissão diante de tamanha complexidade que 

o fazer e saber docente nos imputa? 

Para Sèrge Moscovici (2003, p. 53-54) as representações sociais das 

pessoas não são apenas coletivas, mas formam estruturas individuais de 

conhecimentos e afetos que justificam, informam e orientam os membros de um 

grupo. Assim, pode-se  dizer que elas facilitam a comunicação e, ao mesmo tempo, 

emergem das conversas que acontecem no cotidiano das pessoas, em cada grupo 

social. Vale reiterar: �À medida que a conversa coletiva progride, as expressões 

ganham em precisão, as atitudes ordenam-se, a sociedade começa a ser habitada 

por novas visões e frases. [assim] Registrar a conversação seria, portanto, a melhor 

estratégia para investigar as representações sociais�.  

Outro aspecto importante a ser observado, as representações sociais são 

consideradas por Moscovici, ao mesmo tempo, ilusórias, contraditórias e 

�verdadeiras�,  e entendidas por ele como ponto de partida para se analisar as ações  

sociais, como também, para a ação pedagógica, pois retratam a realidade das 

pessoas que as representam.  

No entanto, é preciso observar que as representações sociais nem sempre 

conformam a realidade e, portanto, seria imaturo tomá-las como verdades 

científicas, pois reduziríamos a realidade aos conceitos e verdades que os atores 

sociais fazem dela. Por isso, para Moscovici o objeto da Teoria das Representações 

Sociais encontra-se no nível dos valores, motivos, crenças significados, aspirações e 

atitudes expressas por meio da linguagem comum e na vida cotidiana.  

Nessa perspectiva, o social deve ser compreendido como um mundo de 

significados que é sempre passível de investigação, sendo importante ressaltar que 

a linguagem dos atores sociais que vivem este cotidiano bem como, suas práticas, 

são as matérias-primas desta abordagem, e se encontram perpassando a 

objetivação e a ancoragem, conceitos que dão sustentação a Teoria das 

Representações Sociais. 

A objetivação para Moscovici é a dimensão mais individual e cognitiva das 

representações e pode ser definida como uma operação imaginante e estruturante, 

ou seja, o sujeito faz corresponder coisas às palavras, transformando conceitos em 

imagens, ou corporifica esquemas conceituais para explicar o que pensa. 

A objetivação, por sua vez, é definida pelo autor como uma operação 
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primordialmente formadora de imagens, onde noções abstratas são transformadas 

em algo concreto, quase tocável, tornando-se "tão vívidos que seu conteúdo interno 

assume o caráter de uma realidade externa" (MOSCOVICI, 1978, p. 64). 

Assim, a ancoragem refere-se à inserção do que é estranho no pensamento 

já constituído, tornando-se comum a um determinado grupo de pessoas ou seja, 

ancoramos o desconhecido em representações já existentes, criando uma cadeia de 

significações que  se concretizam em representações que atribuímos aos fatos, ou 

as coisas que nos cercam de forma familiar.  

Portanto, Moscovici concebe a ancoragem como um processo de 

domesticação da novidade, o qual sofre pressão do grupo com quem se convive, 

transformando-a em um saber capaz de influenciar outros sujeitos, porque ela 

penetra nas camadas sociais e adquire status de verdade para aquele grupo. 

Então, que representações são criadas no fazer docente em crise, diante do 

movimento da profissionalização, já que  estas questões são pouco ou nada 

discutidas pelos sujeitos docentes, que deveriam construir sua identidade como 

grupo profissional e que se encontram formando professores, em meio a 

precarização da profissão que com certeza, reflete nas bases da educação 

brasileira? 

Devemos considerar que a História da Pedagogia, no Brasil, desde a década 

de 1930, ocasião que marca o seu reconhecimento enquanto profissão, encontra-se 

em busca de sua identidade profissional. Ainda, se observado que os teóricos 

reconhecidos na História da Educação quase sempre vêm de outras áreas, que não 

a Educação, bem como que apenas muito recentemente os professores-pedagogos 

formadores vêm se constituindo como teorizadores da prática docente, verificamos 

no cotidiano dos Cursos de Pedagogia que muitos professores se �fizeram 

professores universitários�, sem terem vivenciado o processo docente em qualquer 

outra modalidade de ensino e, portanto, encontram-se na profissão sem o devido 

preparo para o exercício profissional. 

Nessa linha de raciocínio, percebemos que nem a formação inicial, 

tampouco a continuada, conseguem dar conta da realidade e do entorno pedagógico 

que vivemos. Ademais, o ranço conservador ainda predomina na formação de 

professores, porque, quando contratados, o currículo do curso geralmente está 

pronto e as ementas fechadas, sem permitir que se transite pelas diferentes 

pedagogias para construir uma proposta que, de fato, permita  ao educando exercer 
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a autonomia  no seu pensar.   

Esse quadro contraditório ao discurso, encontrado nas várias vertentes da 

Pedagogia, acaba prejudicando crianças, adolescentes e o próprio profissional em 

formação que carece do olhar corajoso daqueles que se encontram na docência do 

Ensino Superior, sobretudo, aqueles que, como eu, dedicam-se à Pedagogia, a fim 

de encontrar e enfrentar as próprias fragilidades da formação, na intenção de 

encontrar caminhos e alternativas capazes de minimizar o problema que tem servido 

para uma formação precária e que cada vez menos dá conta do contexto que os 

alunos trazem para dentro da sala de aula. 

Outras vezes, encontram-se na qualidade de docentes, na  formação de 

professores, diversos profissionais formados em outras áreas, que não a Pedagogia, 

e que, por conta de uma pós-graduação, lhes foi  garantida a aderência permitida 

para que eles se tornem docentes, sem, contudo, terem conhecimento do fazer 

pedagógico da profissão professor e da Pedagogia e, embora seja um especialista 

em seu saber, nem sempre é capaz de transpor os seus conhecimentos para os 

saberes necessários, de maneira a imprimir qualidade à Pedagogia. 

De outro lado, a realidade brasileira composta  por produções teóricas de 

estudiosos que nem sempre conhecem o cotidiano da sala de aula, acabam por 

propor certo perfil  profissional para o docente-formador, cujo cumprimento, 

inúmeras vezes, não se concretiza na realidade, dada a precariedade em que ele se 

encontra contratado nas faculdades isoladas, como horista e, portanto,  sem 

dedicação exclusiva para a docência, provocando no professor, a crise de 

identidade. 

Outro aspecto que justifica o porquê da Pedagogia não ter vislumbrado uma 

definição para o seu papel profissional na sociedade, pode se dar pelo fato de que 

só muito recentemente os professores-pedagogos formadores vêm se constituindo 

como teorizadores da prática docente, embora seja inegável a contribuição de 

Saviani e Libâneo em suas ponderações sobre a Educação Brasileira, oriundos de 

outras modalidades do saber. Este cenário parece ser responsável  por permitir que 

no cotidiano dos Cursos de Pedagogia exista um fosso entre a teoria e a prática 

para os alunos que freqüentam os seus cursos e que  também se encontram, na 

condição de professores, nas bases da Educação brasileira, persistindo no velho 

discurso de que �a teoria, na prática é outra�,  prejudicando, de forma pejorativa, a 

identidade do professor. 
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Assim, mostra-se interessante realizar uma pesquisa qualitativa, em que se 

possam entrevistar pedagogos que atuem como docentes no nível superior, no 

Curso de Pedagogia, no desejo de descobrir quais representações sociais estes 

profissionais têm da docência, pois se sabe que existe todo um escopo teórico 

contemporâneo que busca garantir, por meio de estudos acadêmicos, o conjunto 

mínimo de requisitos para exercer a profissão docente.  

De outro lado, é preciso reconhecer que a formação desse profissional se 

manteve no ideário conservador que o faz reprodutor de práticas, limitado num 

discurso incoerente com o seu fazer cotidiano.  Assim, aquilo que se propõe ao 

docente, como sustentação da profissão, ancorado numa prática reflexiva, acaba 

ficando distante da possibilidade de ser exercida, já que o ser humano só é capaz de 

oferecer aquilo que tem. 

Essa realidade não pode ser descartada quando denuncia uma  prática que 

desmonta a qualidade da formação e, por conseqüência, impede uma atuação 

profissional docente de qualidade. Assim, torna-se precioso compreender a relação 

existente entre as faculdades particulares isoladas e as universidades, fato que 

merece estudo no próximo capítulo. 

Mais uma vez os homens desafiados pela dramaticidade da hora atual, se 
propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, 
de seu �posto no cosmos�, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no 

reconhecimento do seu pouco saber de si uma das razões desta procura. 

Ao se instalarem na quase, se não trágica descoberta de seu pouco saber 
de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam. Respondem, e suas 
respostas os levam a novas perguntas. (FREIRE, 2001,  p. 29) 
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As representações sociais que os sujeitos 
elaboram são função das práticas de cada grupo de 
referências  e  dos  seus  valores. (Moscovici, 1976, 
p. 42)  

Para realizar a interpretação dos dados colhidos durante a pesquisa 

proposta, como já demonstrado em capítulo anterior, serviu-me de ancoragem a 

Teoria das Representações Sociais, bem como a interpretação de Jodelet (2001) 

que considera que as representações sociais são compreendidas como �ciências 

coletivas sui generis�, como citado anteriormente, e que expressam a forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada, com base em uma orientação 

prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social.  

Essa forma de conhecimento pode ser  entendida como o produto e o 

processo de uma atividade mental, através do qual um indivíduo ou um grupo 

reconstitui a realidade com a qual ele se confronta e para a qual ele atribui um 

significado específico, conforme afirma  Jovchelovitch (2003):  

[...] as representações sociais (RS) expressam, em sua estrutura interna, 

sentidos de resistência e de mudança. As permanências ocorrem pelo peso 

da história e da tradição, e as alterações acontecem pela existência de 

conversações, pois é pela fala que o antigo e o atual são confrontados. 

Assim sendo, [...] as RS são móveis, versáteis e estão continuamente 
mudando. (p. 41 � grifo nosso) 

Por meio dos estudos das representações sociais é possível compreender 

que o saber produzido é compartilhado pelo grupo e pode tornar-se um sistema de 

referência, ou seja, pode-se afirmar que as representações sociais acabam por 

elaborar comportamentos, visto que as pessoas agem e se comunicam de acordo 

com elas. Entretanto, faz-se necessário salientar que estas representações de 

objetos sociais acontecem em um determinado tempo e espaço e, desta maneira, 

podem sofrer alterações ao longo do tempo e nos diferentes grupos sociais aos 

quais pertencemos. 
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Como afirma Jodelet (2001): 

Frente a esse mundo de objetos, pessoas acontecimentos ou idéias, não 

somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados num vazio social: 
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 enfrentá-lo. Eis por que as representações são sociais e tão 

importantes na vida cotidiana... Elas circulam nos discursos, são trazidas 

pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, 

cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais. (p. 17 � 
grifo nosso) 

Conforme Pereira de Sá (1999, p. 28) a perspectiva psico-sociológica 

proposta por Moscovici parte de uma �sociedade pensante� e formada por indivíduos 

pensadores ativos, que �produzem e comunicam incessantemente suas próprias 

representações e soluções específicas para as questões que se colocam a si 

mesmos�. 

Dessa maneira, as palavras vão sendo associadas a novos sentidos e 

categorias sócio-cognitivo-afetivas, criando-se novas RS, que dão origem a um novo 

conhecimento comum e o processo desta construção parte dos sentidos específicos 

que vão se diferenciando e incorporando ideologias, valores e crenças, tornando-se 

representações sociais que solidificam o pensamento e participam na constituição da 

linguagem e cognição do indivíduo. Conforme  Marková e Moscovici (2001, p. 9) 

apud Semedo e Lanzini (2008)11 é isso que reflete a relação direta entre 

pensamento e linguagem. 

Jovchelovitch (1998, p. 80) apud Semedo e Lanzini (2008), nessa lógica,  

aponta que os processos representacionais decorrem da confluência dos elementos 

(identidade, intersubjetividade, objetividade, ação simbólica) que compõem a vida 

social e afirma que �nestes pontos de encontro forjam-se as Representações 

Sociais, que expressam os processos através dos quais uma comunidade produz o 

sistema de saberes que lhes conferem uma identidade social, uma forma de 

enfrentar o cotidiano e de relacionar-se com os outros objetos que os rodeiam�. 

Por isso, para compreender as representações dos pedagogos sobre a 

profissão, presentes na linguagem que elaboraram durante a entrevista, utilizei  a 

�Abordagem Estrutural� ou a �Teoria do Núcleo Central� proposta por Abric 

(1994; 2000; 2003) e sugerida por Pereira de Sá (1999), já que a organização de 

                                                
11  Semedo e Lanzini baseiam-se na seguinte fonte: Moscovici, S. (2001). Idéias e seu 

desenvolvimento: um diálogo entre Serge Moscovici e Ivana Marková [Texto não publicado, 83 p.]. 
Pós-graduação em Psicologia. PUCRS. 
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uma representação social apresenta como característica específica situar-se em 

torno de um núcleo central, constituído por um ou mais elementos que dão 

significado à representação e que fornece um sentido fundamental e inflexível à 

mesma, ou seja, neste núcleo central se organizam os elementos da representação 

que têm uma função geradora e organizadora, ou seja, ele é o elemento pelo qual se 

cria, ou se transforma, a significação dos outros elementos constitutivos da 

representação. É por ele que estes elementos tomam um sentido, um valor. 

Para Abric (1994) apud Pereira de Sá (1999) no núcleo central encontram-se 

as características fundamentais da representação, ou seja, ali estão as 

representações mais estáveis e resistentes à mudança ao longo da história dos 

indivíduos e grupos, enquanto que os elementos periféricos, são aqueles que 

evidenciam as (re)significações culturais que dão um sentido diverso às 

representações, sendo mais maleáveis à mudança. Segundo ele, o núcleo central 

constitui:  

[...] o elemento fundamental da representação, pois é ele quem determina, 

ao mesmo tempo, sua significação e sua organização interna [...] composto 
de um ou de alguns elementos cuja ausência desestruturaria a 

representação ou lhe daria uma significação completamente diferente [...]. 
Entretanto, [...] a centralidade de um elemento (o fato de um elemento estar 
no núcleo central da representação) não pode ser exclusivamente remetida 
a uma dimensão quantitativa. Não é por um elemento ser quantitativamente 

importante em uma representação (ou se prefere: saliente) que ele é 

central. O que importa é sua dimensão qualitativa, ou seja, o fato de que 

este elemento dá sentido ao conjunto da representação. (p. 73-74) 

Os elementos periféricos expressam, por sua vez, a possibilidade de 

mudanças das RS, por meio daquilo que se poderia denominar contra-

representação. Em outras palavras, sob uma representação concentram-se 

elementos que se contrapõem à lógica interna desta representação e que podem 

emergir, transformando-se em núcleo central e adotando, por conseqüência, um 

caráter mais estável e resistente.  

O desenho metodológico da presente pesquisa envolveu 12 instituições de 

ensino, sete delas localizadas na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, 

enquanto que as outras cinco unidades estão dispersas nas cidades da Região de 

Campinas. Trata-se de unidades de Ensino Superior, cuja característica é 

constituírem-se como faculdades isoladas e que construíram a sua história como 

faculdades privadas.  

Compõe o quadro de análise um universo de 59 profissionais que atuam 
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nessas unidades de ensino, os quais, por sua vez, estão sujeitos ao contrato que 

estas instituições demandam, ou seja, são professores horistas, sem dedicação 

exclusiva e que trabalham em unidades de ensino que não apresentam em seu 

interior núcleos de pesquisa.  

Foi escolhido como instrumento para a coleta dos dados a entrevista 

semidiretiva (Apêndice D), realizada individualmente, pois este é um dos recursos 

mais apropriados para a obtenção do material textual. Este procedimento permite 

certa objetividade na obtenção dos dados e também possibilita respostas 

explicativas dos participantes, facilitando ao pesquisador identificar as possíveis 

representações acerca do fenômeno estudado.  

Foram adotados procedimentos e etapas comuns para todas as instituições 

e entrevistados, com vistas à padronização da pesquisa. A todos os entrevistados foi 

apresentado um Termo de Consentimento (Apêndice C) para anuência e assinatura, 

que garante o direito de sigilo aos participantes no que se refere à sua identidade e 

a autorização para divulgação do conteúdo das respostas fornecidas. 

Em princípio, foi realizado contato telefônico com os coordenadores dos 

cursos de Pedagogia de faculdades isoladas que se encontram no eixo ABC, São 

Paulo e Campinas e, em seguida, foram marcadas visitas com a coordenação � 

foram elaborados e distribuídos 80 ofícios de apresentação das intenções de 

pesquisa com antecipação do convite e consentimento para participação através de 

entrevista in loco (Apêndice B), porém, o retorno, apesar da concessão inicialmente 

fornecida pelos profissionais contatados, resultou em 59 entrevistas com pedagogos 

docentes que compõem o universo desta pesquisa.   

É importante destacar, embora tenha sido obtido o consentimento e a pré-

disponibilidade para participar da entrevista, nem sempre ela ocorreu na hora e dia 

marcados, o que provocou inúmeros retornos às unidades de ensino, já que  os 

professores não se encontram diariamente na escola. Além disso, foi difícil encontrar 

todos os entrevistados em um mesmo dia, o que exigiu um dispêndio de energia e 

tempo para o deslocamento até as unidades de ensino, que, muitas vezes, ficavam 

distante do local de moradia da pesquisadora. 

Como dado significativo da ambientação da pesquisa, percebi uma certa 

resistência por parte de alguns dos profissionais contatados que, em um primeiro 

momento, de pronto prestaram-se à participação, mas, em seguida, demonstraram 

desconfiança em conceder as respostas solicitadas.  
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Por outro lado, cinco coordenadores de curso se propuseram a responder o 

questionário, bem como, tentaram, de todas as maneiras, amealhar o maior número 

possível de entrevistados, organizando-os, inclusive, em meio à reunião de 

conselho, reunião de departamento e intervalo, para que eu não precisasse retornar 

para realizar as entrevistas.  

Outro dado importante foi descobrir que, apesar de não ser a intenção da 

presente pesquisa, que as faculdades visitadas são classificadas, segundo avaliação 

do Ministério de Educação e Cultura (MEC), entre as melhores da região onde estas 

unidades de ensino se situam. Por conta deste fato, percebe-se a preocupação 

óbvia em preservar o conceito conquistado. Chamou-me a atenção a presença 

constante dos coordenadores em horário integral nas unidades e, ainda, a maioria 

deles também envolvidos como docentes e a ministrar alguma disciplina no curso de 

Pedagogia. 

O conjunto de 59 entrevistas foi realizado no período de agosto  a novembro 

de 2008. Ressalte-se, ainda, que a escolha dos profissionais obedeceu aos 

seguintes critérios: sujeitos  que atuam como docentes no curso de Pedagogia, em 

região onde as faculdades isoladas se proliferaram nas últimas décadas.  

A análise de dados foi realizada através de dois softwares. O primeiro deles 

foi executado na Fundação Carlos Chagas, por meio da análise lexical pelo software 

ALCESTE 4.7, que recorre à co-ocorrências das palavras contidas nos enunciados 

que constituem o texto construído nas entrevistas realizadas com os sujeitos acima 

mencionados, de forma a organizar e sumarizar informações consideradas mais 

relevantes e que possui como referência em sua base metodológica a abordagem 

conceitual lógica e dos mundos lexicais.  

Max Reinert  criou este software na França, em 1979, para ser utilizado no 

sistema operacional Windows.  Ele apresenta como característica uma organização 

dos dados que é realizada através de análises estatísticas e matemáticas e que 

fornece o número de classe e as relações existentes entre elas, bem como as 

divisões realizadas no material analisado até a formação das classes, além do 

contexto semântico de cada uma delas. 

É importante salientar que o ALCESTE 4.7 segmenta o material a ser 

analisado em grandes unidades denominadas �Unidades de Contextos Iniciais� 

(UCI), que consiste de entrevistas de diferentes sujeitos reunidas em um mesmo 

corpus, depois de digitadas as respostas às perguntas específicas, normalmente 
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abertas, de um questionário-base que  detalho mais adiante.  

O texto completo é formatado novamente e dividido em segmentos de 

algumas linhas, respeitando, se possível, os cortes propostos pela pontuação. Estes 

segmentos são denominados �Unidades de Contextos Elementares� (UCE) e 

correspondem ao material discursivo ou escrito referentes à formação das classes 

que vão desenhando as representações dos envolvidos.  

O programa fornece, por fim, o número de classes resultantes da análise, as 

suas formas reduzidas, de onde pode ser construído o contexto semântico e as UCE 

características de cada classe consolidada. De posse deste material, os 

pesquisadores explicitam o conteúdo presente no mesmo, denominando e 

interpretando cada classe a partir de todas as informações fornecidas pelo software.  

O segundo recurso utilizado foi a Técnica de Evocações Livres, cujo objetivo 

é  apreender a percepção da realidade, a partir de uma composição semântica 

preexistente nos sujeitos. Esta composição normalmente não é só concreta, mas 

também imagética e se organiza ao redor de alguns elementos simbólicos simples. A 

sua aplicação prática consiste em solicitar aos sujeitos que associem, livre e 

rapidamente, a partir da audição, ou visualização de palavras indutoras (estímulos), 

outras palavras ou expressões que lhes venham à mente. 

Para o tratamento dos dados coletados foi utilizado o software �Ensemble de 

Programmes Permettant L'analyse des Évocations� (EVOC), versão 2000, 

desenvolvido por Pierre Vergès 
 e que  compreende um conjunto de 16 programas, 

os quais possibilitam a análise de evocações, permitindo dois tipos de análise: a 

lexicográfica e a categorização por análise de conteúdo, com vistas a efetuar a 

organização das palavras produzidas em função da hierarquia implícita à 

combinação da freqüência com a ordem natural de evocação. A técnica de análise 

consiste na construção de um quadro de quatro casas através das quais são 

distribuídas as palavras evocadas, considerando os critérios de maiores freqüências 

e �Ordens Médias de Evocação� (OME). 

Para realizar a entrevista semi-estruturada construí um questionário 

(Apêndice D) dividido em três partes, que foram assim distribuídas:  

1) A primeira parte buscou levantar dados pessoais dos docentes, a exemplo da 

idade, gênero, graduação, tempo de docência e tempo na instituição em que se 

encontravam no momento da pesquisa, além da sua renda familiar, a fim de 

compor um perfil pessoal, profissional e sócio-econômico;  
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2) A segunda parte do questionário foi reservada aos dados de evocação livre, cujas  

palavras geradoras foram: formação, profissão, identidade e vocação; e 

3) A terceira parte comporta uma pergunta aberta e duas fechadas com o objetivo 

de obter respostas para as seguintes questões: Por que você tornou-se 

professor? Cite pelo menos duas características que o levaram para o Magistério 

no nível superior em Pedagogia e, por fim, cite três características do trabalho 

docente que você considera importante para exercer a profissão. 

Assim, apresentam-se nas próximas linhas como resultados dos dados 

obtidos uma parte gráfica referente à primeira parte do questionário, na intenção de 

traçar um perfil dos entrevistados; uma segunda parte processada pelo software 

ALCESTE 4.7 e uma terceira parte das evocações livres processada pelo EVOC. 
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4.1 Procedimentos para a análise dos dados  

 A primeira parte do questionário (Apêndice D) diz respeito ao perfil dos 

entrevistados e reúne os dados referentes à faixa etária, gênero, renda familiar em 

salários mínimos, década de formação dos entrevistados no curso de Pedagogia, 

graduação e titulação dos entrevistados, tempo de atuação na área  e tempo de 

vínculo empregatício com a instituição pesquisada. 

4.2 Análise dos dados coletados 

Em relação à faixa etária, a grande maioria dos entrevistados encontra-se 

com 41 a 45 anos (13) e 46 anos ou mais (26), índices que representam 39 dos 

profissionais entrevistados, ou seja, cerca de 66% da população-alvo da pesquisa, 

conforme apontado no Gráfico 4. A menor faixa etária observada é de 26 a 30 anos 

correspondente a apenas um dos entrevistados. Quanto ao gênero, observa-se que 

a quase totalidade dos professores entrevistados (91,5%) é do gênero feminino (54), 

de acordo com os dados constantes do Gráfico 5. 

GRÁFICO 4 � FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS. 
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GRÁFICO 5 � GÊNERO DOS ENTREVISTADOS. 
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A renda familiar dos entrevistados divide-se basicamente em três faixas: de 

3 a 10 salários mínimos (18 entrevistados � 30,6%); 11 a 20 salários mínimos (30 

entrevistados � 50,8%) e 21 ou mais salários mínimos (10 entrevistados � 16,9%). 

Apenas um entrevistado não revelou este dado e recusou-se a fornecer resposta à 

questão, conforme demonstrado no Gráfico 6. 

GRÁFICO 6 � RENDA FAMILIAR EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 
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Outra questão de interesse para a pesquisa concentrou-se em coletar dados 

em relação à década de formação dos entrevistados e revelou as seguintes 

informações: seis dos entrevistados formaram-se nas décadas de 1960 (1) e 1970 
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(5), o que corresponde a um percentual de 10% da população-alvo; a concentração 

é observada principalmente na década de 1990 (28 entrevistados � 47,4%) e 

números muito próximos de formandos nas décadas de 1980 (15) e 2000 (10), que 

representam, os percentuais de 25,4% e 16,9%, respectivamente (Gráfico 7). 

GRÁFICO 7 � DÉCADA DE FORMAÇÃO DOS ENTREVISTADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA. 

0

5

10

15

20

25

30

Década de 1960 (1) Década de 1970 (5) Década de 1980 (15)

Década de 1990 (28) Década de 2000 (10)

 

Um total de 58 professores entrevistados teve sua primeira formação em 

Pedagogia (98,3%) e, dentre eles, 30 apresentam uma segunda especialização em 

graduação (50,8%). Somente um dos entrevistados possui mais de duas 

especializações, além da Pedagogia (Gráfico 8). 

GRÁFICO 8 � GRADUAÇÃO DOS ENTREVISTADOS. 
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No que se refere à titulação dos entrevistados, a grande maioria é 

Especialista (28) ou Mestre (27), o que corresponde aos percentuais de 47,5% e 

45,8 %. Graduados (2) e Doutores (2) perfazem um percentual de 6,8% (Gráfico 9). 

GRÁFICO 9 � TITULAÇÃO DOS ENTREVISTADOS. 
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O tempo de atuação na área por parte dos entrevistados é bastante variado 

e oscila entre o mínimo de 1 a 5 anos (8 entrevistados � 13,6%) e o máximo de 36 a 

40 anos (1 entrevistado). O maior índice situa-se na faixa de 6 a 10 anos de 

magistério em Pedagogia (18 � 30,5%), conforme Gráfico 10. 

GRÁFICO 10 � TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA. 
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Como finalização do perfil da população-alvo, o Gráfico 11 apresenta o 

tempo de vínculo empregatício com a instituição pesquisada e revela que os 

entrevistados possuem um vínculo empregatício recente com a instituição, 

compreendido entre 1 a 2 anos (21 � entrevistados � 35,6%) e de 3 a 4 anos (20 

entrevistados � 33,9%), seguidos  de  5 a 6 anos (14 entrevistados � 23,7%) e de 7 

a 8 anos (4 � entrevistados � 6,8%), ou seja, de forma geral, a grande maioria situa-

se entre 1 a 6 anos (93,2%).  

GRÁFICO 11 � TEMPO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A INSTITUIÇÃO PESQUISADA. 
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A análise geral dos dados constituintes do perfil dos entrevistados permite 

algumas conclusões a partir do micro-universo formado pela população-alvo 

pesquisada, que, apesar de longe de constituir um padrão, sinaliza indicações 

importantes de contexto em que se consolidam as relações dos entrevistados com o 

trabalho e que atribuem significados capazes de gerar e interpretar suas 

representações sociais. 

Observa-se, em primeiro lugar,  que a grande maioria da população-alvo da 

pesquisa (54 entrevistados � 91,5%) corresponde ao gênero feminino, fato 

justificável em função de uma questão cultural presente no Brasil em que a História, 

principalmente das relações humanas e sociais com o trabalho, aponta o Magistério 

e a Pedagogia como uma das primeiras opções em termos profissionais para as 

mulheres há muitas décadas, e mesmo há séculos, quando iniciado o seu processo 

de emancipação � uma espécie de �permissão velada� por parte de uma sociedade 

na qual ainda prevalece, em certa medida, o poder masculino �  para a inserção de 
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mulheres no mercado de trabalho, como parte de seu �rito de passagem� da 

condição social de vida exclusivamente privada para o âmbito público. 

Importantes estudos sobre a relação de Gênero versus Magistério e 

Pedagogia desenvolvidos por Almeida (1998) revelam: �A história do magistério 

primário feminino brasileiro é, principalmente, uma história de mulheres, de uma 

força invisível que lutou consciente e espontaneamente em defesa de crenças e de 

sua vontade�, conforme o percurso histórico delineado por suas pesquisas:  

Do final do século XIX até as primeiras décadas do Século XX, mudanças 

socioeconômicas ocasionadas pela implantação do regime republicano no 

país, pelo processo de urbanização e industrialização, pelas duas guerras 

mundiais e seus efeitos nas mentalidades da sociedade da época, pelas 
conquistas tecnológicas representadas pela difusão dos meios de 

comunicação, coincidiram com a eclosão das primeiras reivindicações do 
feminismo que, nos países aonde chegou, atingiu várias gerações de 

mulheres, ao alertar para a opressão e para a desigualdade social a que 
estiveram até então submetidas. (p. 26) 

Gontijo (2009), da Universidade Federal de Minas Gerais, com base em 

Arroyo (2001), Nóvoa (1995) e Louro (1997), aponta outros sinais dessa realidade 

histórica: 

[...] No final do Séc. XIX, início do Séc. XX, as mulheres têm 

sistematicamente ampliadas suas atividades do domínio privado para o 

âmbito público. Esse momento histórico pode ser considerado como sendo 

de emancipação feminina. Com a expansão capitalista percebemos que 

houve uma maior demanda para que a mulher se inserisse no mercado de 
trabalho como força produtiva e como geradora de capital. [...] Uma massa 
feminina insere-se no mercado de trabalho, porém notamos que algumas 
profissões são escolhidas (ou serão determinadas?) como sendo ideal para 
elas. Questiono porque acredito que ideologicamente muitas vezes nossas 
escolhas são condicionadas, à medida que as profissões referidas 

geralmente são aquelas que se assemelham à vida doméstica. Profissões 

como Enfermagem, Magistério, Pedagogia são pensadas como uma 

extensão do lar. Um espaço de trabalho considerado como possível de 

conciliação entre a vida pública e privada da mulher. [...] Guacira Lopes 

Louro (1997:450) em seu texto Mulheres na Sala de Aula frisa que no final 
do século XIX, inicio do século XX, o magistério transforma-se em trabalho 
de mulher. A justificativa do discurso centrava-se na idéia de que as 
mulheres tinham, por natureza, uma inclinação para o trato com as crianças, 

que elas eram as primeiras e naturais educadoras, portanto, nada mais 
adequado do que lhes confiar a educação escolar dos pequenos. [...] Para 
tanto seria importante que o magistério fosse também representado como 
uma atividade de amor, de entrega e doação. A ele acorreriam aquelas que 
tivessem vocação. (p. 207 � grifo nosso) 

Em relação à faixa etária constatou-se que 39 entrevistados (66%) 

apresentam idade superior a 40 anos, fator que identifica, talvez, um longo percurso 

de formação e maturação profissional em outros níveis de ensino para posterior e 
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conseqüente ingresso como docente em Nível Superior.  

Outrossim, trata-se de uma população formada principalmente a partir da 

década de 1980 (15) e com maior concentração na década de 1990 (28). De modo 

geral, no período de 1980 a 2000 formaram-se 53 dos 59 entrevistados na pesquisa 

(89,8%), que coincide com as seguintes transformações de caráter nacional e 

mundial: 

1) Em âmbito interno e nacional, com uma época de maior desenvolvimento 

econômico e social do país e da aplicação de planos econômicos que tiveram 

repercussão social e cultural, a partir dos quais a Educação recebeu um novo 

enfoque, maior incentivo, especialmente no que se refere aos investimentos 

governamentais para fazer frente a um mercado de trabalho mais exigente em 

relação à mão-de-obra qualificada nas várias esferas industriais e do terceiro 

setor. 

2) Também em função de investimentos em pesquisas, tanto privados, quanto 

públicos, a exemplos das universidades federais e particulares em conjunto com 

institutos de pesquisas como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (antigo Conselho Nacional de Pesquisa, cuja sigla, 

CNPq, se manteve) ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), entre 

outros, intensificaram pesquisas e estudos nesta área, a exemplo das 

publicações utilizadas como referenciais teóricos no presente trabalho.  

3) No nível mundial, a ampliação das tecnologias da informação e comunicação a 

partir do domínio da informática e da abertura promovida pela globalização dos 

mercados que rompeu com as fronteiras, inclusive as culturais, resultou em um 

grande impacto sobre a Educação e sobre o sistema ensino-aprendizagem nas 

várias modalidades de ensino, principalmente em função da disseminação dos 

conhecimentos através da Rede Mundial de Comunicação (Internet), que 

permitiu simultaneidade de informações em tempo real e um incomensurável 

intercâmbio � contribuições espetaculares para as práticas educacionais e de 

pesquisas. 

Em sua totalidade, a população-alvo pesquisada apresenta formação em 

Pedagogia (59 professores � 100%) e, dentre os profissionais, 30 apresentam uma 

segunda especialização em graduação (50,8%) e um dos entrevistados possui mais 

de duas especializações, além da Pedagogia, conforme anteriormente ilustrado no 

Gráfico 8, o que denota investimentos pessoais na própria formação e carreira � a 
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busca da formação continuada, do aperfeiçoamento, por melhores titulações no nível 

de especialização (47,4%), mestrado (45,8%) e doutorado �, provavelmente 

identificados como uma necessidade crucial frente aos novos tempos. 

Quanto ao tempo de atuação na área de magistério em Pedagogia por parte 

dos entrevistados, percebeu-se uma grande variação situada entre o mínimo de 1 a 

5 anos (8 entrevistados � 13,6%) e o máximo de 36 a 40 anos (1 entrevistado), com 

maior concentração na faixa de 6 a 10 anos (18 � 30,5%) � resultados apresentados 

no Gráfico 10, além de um vínculo empregatício recente com as instituições 

empregadoras, que compreende um período entre 1 e 6 anos (55 � entrevistados � 

93,2 %). 

Após a elaboração do perfil dos entrevistados, os conteúdos individuais das 

entrevistas foram transcritos e, na seqüência, aplicados os seguintes procedimentos:  

1) Como primeiro passo para a preparação do programa foi necessário organizar o 

corpus de análise, composto pelas �Unidades de Contexto Iniciais� (UCI) que 

correspondem ao conjunto textual de 59 unidades, que se referem às respostas 

dos sujeitos.   

2) Na primeira linha da transcrição constam as variáveis descritivas de cada 

entrevistado (tempo de docência, tempo de docência na instituição pesquisada, 

titulação, similitude, ou não, da especialização com a Educação). Da segunda 

linha em diante encontram-se agrupadas a Questões 10 e 11 � �Cite pelo menos 

dois fatores que o levaram ao Magistério Superior em Pedagogia� e �Por que 

você se tornou professor?�. 

3) Os dados, depois de processados pelo ALCESTE 4.7, gerou uma classificação 

de corpus que deu origem às �Unidades de Contexto Elementar� (UCE), as quais 

foram distribuídas em três classes. 

As classes identificadas pelo ALCESTE 4.7 relacionam-se entre si e 

permitem a análise das similitudes das palavras no material utilizado. O Programa 

gera um Dendrograma, cuja representação é a �Classificação Hierárquica 

Descendente� (CHD)  que demonstra as  relações interclasses. 

A classificação do 1º CORPUS da pesquisa através da CHD resultou em 

três classes, as quais podem ser verificadas no Dendrograma ALCESTE 4.7 que 

compõe os seguintes valores de UCE (Gráfico 12). 

A CLASSE NÚMERO  CHD-1 � 1º CORPUS apresentou através da análise 

realizada pelo ALCESTE 4.7, disposta no Gráfico 13, a palavra EXPERIÊNCIA com 
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maior sentido no discurso dos entrevistados. 

GRÁFICO 12 � DENDOGRAMA ALCESTE 4.7 ATRAVÉS DA �CLASSIFICAÇÃO 

HIERÁRQUICA DESCENDENTE� (CHD) � 1º CORPUS 

 
Classification Descendante Hiérarchique... 

Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 

 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 (  16uce) |-------------------------------+                  
             14                                  |----------------+ 
 Cl. 3 (  10uce) |-------------------------------+                | 
             15                                                   + 
 Cl. 2 (  15uce) |------------------------------------------------+ 
 

GRÁFICO 13 � CLASSE NÚMERO CHD-1  � 1º CORPUS � ALCESTE 4.7 � PALAVRA                 

EXPERIÊNCIA. 

 

Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.               :     16. soit :  39.02 %  
 Nombre de "uns" (a+r)            :  210. soit : 37.77 %   
 Nombre de mots analysés par uce  :      6.56 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    5     4.   5.   80.00    4.02        area                        
   17     6.  10.   60.00    2.45        da                          
   21     4.   4.  100.00    6.93        docente+                    
   29     5.   7.   71.43    3.72        experiencia+                
   50     3.   4.   75.00    2.41        os                          
   55     4.   5.   80.00    4.02        pod+                        
   61     6.  10.   60.00    2.45        professor+                  
   80 *   3.   4.   75.00    2.41 *    1 tive                        
  174 *   3.   4.   75.00    2.41 *      *tem_1                      
  175 *   7.  12.   58.33    2.66 *      *tem_2                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   10 
 

 

A CLASSE NÚMERO  CHD-2  � 1º  CORPUS: apresentou através da 

análise realizada pelo ALCESTE 4.7, disposta no Gráfico 14, destaque como maior 

freqüência de discurso dos entrevistados as palavras ACREDITAR e REALIZAÇÃO.  

A CLASSE NÚMERO  CHD-3  � 1º CORPUS:  apresentou através da análise 

realizada pelo ALCESTE 4.7, disposta no Gráfico 15, destaque como maior 

freqüência de discurso dos entrevistados as palavras CURSO e MAGISTÉRIO.  
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GRÁFICO 14 � CLASSE NÚMERO CHD-2  � 1º CORPUS � ALCESTE 4.7 � PALAVRAS 

                          REALIZAÇÃO E ACREDITAR. 

 
Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     15. soit : 36.59 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    180. soit : 32.37 %  
 Nombre de mots analysés par uce :      6.27 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
    1     4.   4.  100.00    7.68        acredit+                    
   10     5.   5.  100.00    9.87        busquei                     
   12     5.   8.   62.50    2.88        carreira                    
   30     4.   4.  100.00    7.68        facilidade                  
   44     3.   4.   75.00    2.82        melhor+                     
   62     7.  11.   63.64    4.74        profissao                   
   63     4.   5.   80.00    4.63        profission+                 
   66     6.   7.   85.71    8.78        realiz+                     
   90 *   9.  17.   52.94    3.35 *    4 por                         
   96 *   3.   3.  100.00    5.61 *    7 esta                        
    
   Nombre de mots sélectionnés   :   10 
 

GRÁFICO 15 � CLASSE NÚMERO CHD-3  � 1º CORPUS � ALCESTE 4.7 � 

PALAVRAS CURSO E MAGISTÉRIO. 

 
Classe n°  3 => Contexte C 
-------------------------- 
Nombre d'u.c.e.                 :     10. soit : 24.39 % 
Nombre de "uns" (a+r)           :    166. soit : 29.86 % 
Nombre de mots analysés par uce :   8.30 
 
num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
3     2.   3.   66.67    3.14        anos 
15     4.   4.  100.00   13.74        contribuir 
16     6.   6.  100.00   21.79        curs+ 
20     3.   4.   75.00    6.16        do 
23     4.   7.   57.14    4.91        educacao 
33     4.   6.   66.67    6.81        form+ 
39     3.   3.  100.00   10.03        inici+ 
40     2.   3.   66.67    3.14        interess+ 
43     5.   5.  100.00   17.65        magisterio 
67     5.   8.   62.50    7.83        superior 
68     2.   3.   66.67    3.14        tenho 
81 *   2.   3.   66.67    3.14 *    3 era 
85 *   6.  13.   46.15    4.89 *    4 com 
98 *   6.  13.   46.15    4.89 *    7 me 
101 *   2.   3.   66.67    3.14 *    7 minha 
102 *   5.  12.   41.67    2.75 *    7 na 
103 *   4.   6.   66.67    6.81 *    7 no 
111 *   2.   3.   66.67    3.14 *    M O 
122 *   2.   3.   66.67    3.14 *      *suj_006 
176 *   3.   6.   50.00    2.50 *      *tem_3 
178 *   7.  17.   41.18    4.44 *      *tem_5 
 
Nombre de mots sélectionnés   :   21 
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As  três classes (CHD-1, CHD2 e CHD-3) resultantes da análise do 

ALCESTE 4.7 formaram o Qui-quadrado (qui2), apresentado no Gráfico 16, e 

respondem a pergunta �O QUE O LEVOU A TORNAR-SE PROFESSOR NO 

ENSINO SUPERIOR�, bem como identificam pelo menos dois fatores que levaram 

os entrevistados ao Magistério Superior em Pedagogia,  por mim denominadas da 

seguinte forma: 

1) Classe A � Experiência docente e oportunidade, novos horizontes (CHD-1 � 1º 

CORPUS): 

Esta denominação deu-se pelo fato da Classe A � localizada no quadrante 

superior direito do qui² � apresentar na análise do ALCESTE 4.7 que os pedagogos 

que se encontram nesta classe apontarem que o trabalho como docente no ENSINO 

SUPERIOR significa a OPORTUNIDADE DE UM FUTURO MELHOR e associarem 

seu ingresso na docência neste nível de ensino  às experiências acumuladas em 

outras áreas da docência. Esta afirmação pode ser encontrada no discurso do 

Professor 1312 quando  declara que �[...] quis dar continuidade à carreira docente do 

ensino fundamental, onde atuava como coordenador pedagógico, direção escolar 

[...]�.  

O Professor 20 confirma a REPRESENTAÇÃO DA PROFISSÃO como 

OPORTUNIDADE quando alega que: �[...] Fui para o Ensino Superior devido a novos 

horizontes e em busca de novos saberes�. 

 

 

 

 

                                                
12 Os discursos citados nas análises realizadas nesta seção do capítulo foram coletados diretamente 

das entrevistas originais, de modo a garantir a fidelidade às respostas fornecidas pelos sujeitos 
pesquisados, bem como ampliar o entendimento dos resultados fornecidos pelo programa. À parte, o 
software ALCESTE 4.7 realizou as suas análises e atribuiu um novo número de identificação do 

sujeito por conta da necessidade de duplicar as informações até atingir um número ideal e possível 

para processamento dos dados e proceder às linhas de corte necessárias, conforme gráfico emitido e 

constante do Anexo I, onde constam os resultados originais do ALCESTE 4.7, além da transcrição na 

íntegra do conteúdo das respostas dos professores-pedagogos.   
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GRÁFICO 16 � QUI-QUADRADO (qui
2
) RESULTANTE DAS CLASSES NÚMEROS CHD-1 A  

CHD-3 � 1º CORPUS � ALCESTE 4.7  

 
Projection simultanee sur le plan   1  2 (corrélations) 

Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3900 (   57.97 % de l'inertie) 
Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2828 (   42.03 % de l'inertie) 

 
+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 

22 |                                   da                                  | 
21 |                                 um#01                                 | 
20 |                            para   docente+ area                       | 
19 |                      os           |       *tem_1*tit_2                | 
18 |                   experiencia+    |                                   | 
17 |                                   |                   desejo          | 
16 |              oao                  |                   ser             | 
15 |               conhecimento        |                                   | 
14 |                                   |                       *tem_2      | 
13 |         professor+                |                                   | 
12 |                                   |                                   | 
11 |       uma                         |                                   | 
10 |      que                          |                             ensin+| 
9 |                                   |                oportunidade em  | 
8 |                                   |                                   | 
7 |                                   |                                   | 
6 |                                   |                                e  | 
5 |                                   |                                   | 
4 |                                   |                                   | 
3 |                                   |                                   | 
2 | de                                |                                   | 
1 | A                                 |                                   | 

0 +superior---------------------------+---------------------------------porque 
1 |com                                |                                   | 
2 | no                                |                                   | 
3 |                                   |                                   | 
4 |                                   |                                   | 
5 |  do                               |                                   | 
6 |  *tem_5                           |                                   | 
7 |                                   |                                   | 

8 |                                   |                         semprecarreira 
9 |   na#03                           |                             #02   | 
10 |    memagisterio                   |                                   | 
11 |   naocurs+                        |                            acredit+ 
 12 |   form+contribuir                 |               profissão por*tem_4 | 
13 |         foi                       |                         realiz+   | 
14 |                                   |                         pela      | 
15 |                                   |                       profission+ | 
16 |                                   |                     a             | 
17 |                                   |                                   | 
18 |                                   |                                   | 
19 |                                   |                                   | 
20 |                     *tem_3*tit_1 educacaopelo                         | 
21 |                                   *esp_1                              | 
22 |                                   *ins_1                              | 
+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 

 
Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 

x    y nom 

2) Classe B � Realização pessoal e profissional (CHD-2 � 1º CORPUS): 

Esta denominação deu-se pelo fato da Classe B � localizada no quadrante 

inferior direito do qui² � apresentar na análise do ALCESTE 4.7 que os pedagogos 

que se encontram nesta classe apontarem como REPRESENTAÇÃO SOCIAL que a 

PROFISSÃO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADA À CARREIRA PROFISSIONAL 

COMO REALIZAÇÃO PESSOAL.  Este dado que pode ser verificado, por meio do 
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depoimento do Professor  30: �Busquei essa carreira por amar essa profissão, por 

me sentir realizada e acreditar na profissão.� 

O Professor 1 também denota essa representação, pois afirma que se 

tornou docente no Ensino Superior  �por pura convicção e por amor à carreira, 

paixão pela educação, busca e realização profissional�. 

3) Classe C � Influência de terceiros e descoberta (CHD-3 � 1º CORPUS): 

Esta classe foi assim denominada porque apresenta como resposta que A 

PROFISSÃO FOI INFLUENCIADA POR FAMILIARES QUE ERAM 

PROFESSORES, OU PORQUE SE DESCOBRIRAM DOCENTES, DEPOIS DE 

CURSAR O MAGISTÉRIO, conforme pode ser observado no quadrante inferior 

esquerdo do qui². Estes dados podem ser confirmados no discurso do Professor 8: 

�Iniciei na profissão por acaso,  fiz o curso normal, por força de uma amiga que me 

influenciou. Com o tempo passei a gostar e me interessar e a me especializar. Hoje 

tenho certeza de que era isso mesmo que queria�. 

O Professor 10 também confirma essa representação: �Iniciei os estudos de 

Educação com o curso de Magistério e pelo fato de ter na família muitos 

professores. Somente no final do curso me identifiquei com a profissão�. 

Essas três classes demonstram que para os entrevistados A 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE SER DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR  

ANCORA-SE EM TRÊS ASPECTOS: OPORTUNIDADE DE CARREIRA E DE 

PROPORCIONAR AOS OUTROS A MESMA OPORTUNIDADE; REALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL E IDENTIFICAÇÃO COM A PROFISSÃO; E INFLUÊNCIA DE 

TERCEIROS COMO EXEMPLOS OU ESPELHOS.  

A análise das três classes permite-me notar que as REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS DOS PEDAGOGOS DOCENTES NAS FACULDADES ISOLADAS SOBRE 

OS MOTIVOS QUE OS LEVARAM A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR TÊM 

COMO NÚCLEO FIGURATIVO A OPORTUNIDADE,  contudo, revelam que a 

EXPERIÊNCIA E O CONHECIMENTO FORAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A SUA 

FORMAÇÃO DOCENTE. Percebe-se, nesta palavra, duas imagens que parecem 

denunciar a OBJETIVAÇÃO DOS ENTREVISTADOS: REALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL E POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE 

NOVOS SUJEITOS, A PARTIR DA EXPERIÊNCIA E DO CONHECIMENTO 

ACUMULADO. 

A idéia central de que a escolha redundou na busca pela realização 
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profissional, sobretudo, na possibilidade de contribuir para a formação de outros 

sujeitos pode ser encontrado no discurso de alguns entrevistados: �[...] auxiliar com 

clareza aqueles que precisam [...].� (Professor 13); �[...] Prazer em poder criar 

oportunidade para que o futuro professor aprenda [...].� (Professor 5); ou ainda, 

�Escolhi esta profissão porque acredito nela e pelo gosto de ensinar.� (Professor  

57). Outro discurso que confirma esta idéia: �A inquietação frente aos reflexos 

sociais e o constante desejo de contribuir para a vida em um mundo melhor.� 

(Professor 9). 

O 2º CORPUS de análise da pesquisa através da �Classificação Hierárquica 

Descendente� (CHD) voltou-se à seguinte questão: �Cite três características do 

trabalho docente que você considera importante para exercer a profissão�. Para esta 

questão o ALCESTE 4.7 encontrou seis classes diferentes, em que  predominam as 

seguintes características julgadas pelos sujeitos entrevistados como mais 

importantes para exercer a docência no Ensino Superior, conforme apresentado no 

Gráfico 17, onde  se  observa  que  os  sujeitos  da  Classe CDH-1  apontam  como 

de MAIOR IMPORTÂNCIA AS CARACTERÍSTICAS: CONHECIMENTO, 

METODOLOGIA e PESQUISA (Gráfico 17). 

GRÁFICO 17 � CLASSES DE CARACTERÍSTICAS JULGADAS COMO IMPORTANTES 

PELOS ENTREVISTADOS PARA EXERCER A DOCÊNCIA � CHD-1 � 2º 

CORPUS � ALCESTE 4.7. 

             
  
      -------------------------- 

Classe n°  1 => Contexte A 
      -------------------------- 

 
Nombre d'u.c.e.                 :     16. soit : 16.00 % 
Nombre de "uns" (a+r)           :     92. soit :  9.06 % 
Nombre de mots analysés par uce :   4.00 

   
num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 
12     2.   4.   50.00    3.58        assunto+ 
21     2.   4.   50.00    3.58        compartilhar 
26    12.  22.   54.55   31.18        conhecimento 
46     8.  24.   33.33    7.06        etic+ 
47     2.   4.   50.00    3.58        exerc+ 
57     6.   8.   75.00   22.52        metodologia 
68    12.  34.   35.29   14.27        pesquisa+ 
235 *   8.  14.   57.14   20.50 *      *tem_1 
241 *  10.  42.   23.81    3.29 *      *tit_2 

 
Nombre de mots sélectionnés   :    9. 
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A Classe CHD-2 � 2º CORPUS, apresentada no Gráfico 18, demonstra que 

as CARACTERÍSTICAS MAIS REPRESENTATIVAS para este grupo de sujeitos 

são: DEDICAÇÃO, EQUIPE e ORGANIZAÇÃO. 

GRÁFICO 18 � CLASSES DE CARACTERÍSTICAS  JULGADAS COMO IMPORTANTES PELOS 

ENTREVISTADOS  PARA  EXERCER  A  DOCÊNCIA  � CHD-2 �  2º CORPUS � 

ALCESTE 4.7. 

 

 

Nombre de mots sélectionnés   :    9 

 -------------------------- 

 Classe n°  2 => Contexte B                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     14. soit : 14.00 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :     78. soit :  7.68 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   3.71 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

    6     4.  10.   40.00    6.24        amor                        

    8     2.   4.   50.00    4.49        aperfeicoamento             

   32     8.   8.  100.00   53.42        dedicacao                   

   43     6.  14.   42.86   11.26        equipe                      

   48     4.   8.   50.00    9.36        faz+                        

   56     2.   4.   50.00    4.49        leitura                     

   59     4.   6.   66.67   14.71        muita                       

   63     6.  10.   60.00   19.53        organiz+                    

   74     2.   4.   50.00    4.49        profissional+               

   98 *   2.   4.   50.00    4.49 *    4 por                         

  236 *   8.  30.   26.67    5.71 *      *tem_2                      

  238 *   4.  12.   33.33    4.23 *      *tem_4                      

   

Nombre de mots sélectionnés   :   12 
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A Classe CHD-3 � 2º CORPUS, apresentada no Gráfico 19, também 

apresenta suas especificidades e observa-se que aparece como MAIOR 

INCIDÊNCIA AS CARACTERÍSTICAS: DESENVOLVIMENTO, COMPROMISSO e 

FORMAÇÃO como mais representativas para este grupo de sujeitos. 

GRÁFICO 19 � CLASSES DE CARACTERÍSTICAS  JULGADAS COMO IMPORTANTES  

                          PELOS ENTREVISTADOS PARA EXERCER A DOCÊNCIA � CHD-3 � 2º     

                          CORPUS � ALCESTE 4.7. 

 
 
 -------------------------- 

 Classe n°  3 => Contexte C                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     14. soit : 14.00%   

 Nombre de "uns" (a+r)           :    142. soit : 13.98%   

 Nombre de mots analysés par uce :   6.71 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

    4     2.   4.   50.00    4.49        agil                        

   15     6.   8.   75.00   26.87        boa+                        

   17     2.   4.   50.00    4.49        capacidade                  

   24     6.  14.   42.86   11.26        compromisso                 

   29     4.  10.   40.00    6.24        continu+                    

   34     6.   6.  100.00   39.21        desenvolvimento             

   37     6.  12.   50.00   14.68        do                          

   38     4.  12.   33.33    4.23        docente                     

   39     2.   4.   50.00    4.49        dos                         

   41     4.   6.   66.67   14.71        educando+                   

   49     8.  20.   40.00   14.04        formacao                    

   55     2.   4.   50.00    4.49        justa                       

   68     8.  34.   23.53    3.89        pesquisa+                   

   71     2.   4.   50.00    4.49        processo                    

   74     2.   4.   50.00    4.49        profissional+               

   77     4.   8.   50.00    9.36        relac+                      

   83     8.  30.   26.67    5.71        trabalh+                    

   92 *   6.  20.   30.00    5.32 *    4 com                         

   93 *   8.  38.   21.05    2.53 *    4 de                          

   99 *   2.   4.   50.00    4.49 *    4 sem                         

  100 *   4.   6.   66.67   14.71 *    5 como                        

  118 *  14.  84.   16.67    3.10 *      *ins_1   

     

Nombre de mots sélectionnés   :   22 
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A Classe CHD-4 � 2º CORPUS, apresentada no Gráfico 20, aponta que o 

grupo acredita que as principais características para exercer a função docente 

devem ser: RESPONSABILIDADE e APERFEIÇOAMENTO (FORMAÇÃO 

CONTINUADA). 

GRÁFICO 20 � CLASSES DE CARACTERÍSTICAS  JULGADAS COMO IMPORTANTES  

                          PELOS ENTREVISTADOS PARA EXERCER A DOCÊNCIA � CHD-4 � 2º     

                          CORPUS � ALCESTE 4.7. 

 

 -------------------------- 
 Classe n°  4 => Contexte D                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     10. soit : 10.00%   
 Nombre de "uns" (a+r)           :    126. soit : 12.40%  
 Nombre de mots analysés par uce :   6.80 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
    1     2.   4.   50.00    7.41        abert+                      
    8     2.   4.   50.00    7.41        aperfeicoamento             
   10     6.  10.   60.00   30.86        aprend+                     
   15     2.   8.   25.00    2.17        boa+                        
   20     2.   4.   50.00    7.41        coer+                       
   24     4.  14.   28.57    6.24        compromisso                 
   27     4.  16.   25.00    4.76        constante+                  
   33     2.   4.   50.00    7.41        desafios                    
   35     2.   4.   50.00    7.41        dia                         
   40     2.   8.   25.00    2.17        educacao                    
   48     2.   8.   25.00    2.17        faz+                        
   61     2.   4.   50.00    7.41        novo+                       
   75     2.   6.   33.33    3.86        proximo                     
   76     2.   4.   50.00    7.41        realidade                   
   79     6.   8.   75.00   40.82        responsavel                 
   83     6.  30.   20.00    4.76        trabalh+                    
   84     2.   6.   33.33    3.86        troc+                       
   88 *   2.   8.   25.00    2.17 *    0 estar                       
   90 *   4.  16.   25.00    4.76 *    3 ser                         
   93 *   6.  38.   15.79    2.28 *    4 de                          
   94 *   4.  22.   18.18    2.10 *    4 em                          
   97 *   2.   8.   25.00    2.17 *    4 pelo                        
  104 *   4.  12.   33.33    8.25 *    5 que                         
  105 *   2.   4.   50.00    7.41 *    7 cada                        
  106 *   2.   8.   25.00    2.17 *    7 na                          
  111 *   2.   8.   25.00    2.17 *    8 um                          
  114 *   6.  10.   60.00   30.86 *    9 sempre                      
  115 *   2.   4.   50.00    7.41 *    M O                           
  118 *  10.  84.   11.90    2.12 *      *ins_1                      
  237 *   2.   8.   25.00    2.17 *      *tem_3                 
  

Nombre de mots sélectionnés   :   30 
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A Classe CHD-5 � 2º CORPUS, apresentada no Gráfico 21, compõe o grupo 

de sujeitos que apontam que a ATUALIZAÇÃO, o COMPROMISSO  e o RESPEITO 

PARA COM O ALUNO,  são CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS PARA 

EXERCER A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.  

GRÁFICO 21 � CLASSES DE CARACTERÍSTICAS  JULGADAS COMO IMPORTANTES  

                          PELOS ENTREVISTADOS PARA EXERCER A DOCÊNCIA � CHD-5 � 2º     

                          CORPUS � ALCESTE 4.7. 

 -------------------------- 

 Classe n°  5 => Contexte E                       

 -------------------------- 

 Nombre d'u.c.e.                 :     24. soit : 24.00 %  

 Nombre de "uns" (a+r)           :    304. soit : 29.92 %  

 Nombre de mots analysés par uce :   8.08 

 

 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 

 

    5    12.  12.  100.00   43.18        aluno+                      

    7     6.   6.  100.00   20.21        ao                          

    9     8.  10.   80.00   19.10        aprendiz+                   

   13    10.  12.   83.33   26.32        atualizacao                 
   16     6.  10.   60.00    7.89        busc+                       

   23     6.   8.   75.00   12.40        comprometimento             
   27    10.  16.   62.50   15.48        constante+                  

   31     6.  12.   50.00    5.05        da                          

   40     4.   8.   50.00    3.22        educacao                    

   46    12.  24.   50.00   11.70        etic+                       

   64     6.   8.   75.00   12.40        os                          

   67     4.   6.   66.67    6.37        pela                        

   73     4.   8.   50.00    3.22        profissao                   

   77     4.   8.   50.00    3.22        relac+                      

   78    10.  16.   62.50   15.48        respeit+                    

   81     6.   6.  100.00   20.21        seja                        

   85 *  10.  30.   33.33    2.05 *      a                           

   87 *   8.  18.   44.44    5.03 *      o                           

   92 *   8.  20.   40.00    3.51 *    4 com                         

   96 *   4.   4.  100.00   13.19 *    4 para-com                    

   97 *   4.   8.   50.00    3.22 *    4 pelo                        

  102 *   6.   6.  100.00   20.21 *    5 ou                          

  116 *  24.  90.   26.67    3.51 *      *esp_1                      

  239 *  14.  36.   38.89    6.84 *      *tem_5                      

  240 *  20.  52.   38.46   12.42 *      *tit_1     

 

  Nombre de mots sélectionnés   :   25 
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E, por último, o ALCESTE 4.7 destaca como CLASSE CHD-6 � 2º CORPUS, 

apresentada no Gráfico 22, que o grupo de entrevistados apontam a 

COMPETÊNCIA, as INFORMAÇÕES e o PRAZER como CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTAIS PARA O DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR. 

GRÁFICO 22 � CLASSES DE CARACTERÍSTICAS  JULGADAS COMO IMPORTANTES  

                          PELOS ENTREVISTADOS PARA EXERCER A DOCÊNCIA � CHD-6 � 2º     

                          CORPUS � ALCESTE 4.7. 

 
 -------------------------- 
 Classe n°  6 => Contexte F                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     22. soit : 22.00 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    274. soit : 26.97 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.09 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
  
   10     4.  10.   40.00    2.10        aprend+                     
   11    10.  12.   83.33   29.89        as                          
   22     8.   8.  100.00   30.83        competencia+                
   38     6.  12.   50.00    6.23        docente                     
   42     4.   6.   66.67    7.42        ensino                      
   50     6.   6.  100.00   22.63        gostar                      
   51     4.   4.  100.00   14.77        habilidades                 
   53     6.   6.  100.00   22.63        informacoes                 
   70     6.   6.  100.00   22.63        prazer                      
   72     8.  12.   66.67   15.85        professor+                  
   80     6.   8.   75.00   14.23        saber+                      
   85 *  10.  30.   33.33    3.21 *      a                           
                87 *   8.  18.   44.44    6.44 *      o                           
   93 *  12.  38.   31.58    3.28 *    4 de                          
   94 *   8.  22.   36.36    3.39 *    4 em                          
   95 *   8.  16.   50.00    8.70 *    4 para                        
  103 *   4.  10.   40.00    2.10 *    5 pois                        
  113 *   4.   6.   66.67    7.42 *    9 nao                         
  117 *   4.  10.   40.00    2.10 *      *esp_2                      
  119 *   6.  14.   42.86    4.13 *      *ins_2                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   20 
 Nombre de mots marqués        :  114 sur  115 soit  99.13% 
 

   

 

Além disso, a população-alvo pesquisada NÃO DESPREZA O PRAZER, A 

DEDICAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, O GOSTO PELA PROFISSÃO E A ÉTICA, COMO 

CARACTERÍSTICAS  IMPORTANTES PARA UM BOM DESEMPENHO DOCENTE. 

Estas palavras podem ser encontradas no discurso dos entrevistados e confirmam 

esta análise: �Ter vocação, fazer por amor, estar envolvido.� (Professor 15); 

�Respeito pela profissão, pois somos exemplos para nossos alunos, ética e 
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formação continuada.� (Professor 17); �Ser  organizado, pesquisador e aberto para 

aprender sempre.�  (Professor 18); �Muita leitura, pesquisa, organização e trabalho 

em equipe.� (Professor 23); �Escolha pela pesquisa, ética no desenvolvimento do 

trabalho docente, coragem [...].� (Professor 24); �Crença na ação transformadora da 

educação, respeito para com o aluno, comprometimento com o trabalho e com o 

aluno.� (Professor 26); �Dedicação, satisfação, organização e trabalho em equipe.� 

(Professor 29); �Amor, prazer e busca constante sobre informações da realidade.� 

(Professor 44), dentre outros. 

Verifica-se, ainda, que o ALCESTE 4.7 aponta na Classificação Hierárquica 

Descendente a Classe CHD-2 � 2º CORPUS COMO AQUELA QUE REPRESENTA 

O NÚCLEO FIGURATIVO DOS ENTREVISTADOS, JÁ QUE ELA SE DESDOBRA E 

ABRANGE TODAS AS DEMAIS CLASSES AQUI IDENTIFICADAS (Gráfico 23). 

GRÁFICO 23 � NÚCLEO FIGURATIVO DAS CLASSES DE CARACTERÍSTICAS  JULGADAS 

COMO   IMPORTANTES   PELOS   ENTREVISTADOS  PARA   EXERCER    A 

DOCÊNCIA � CHD-2 � 2º CORPUS � ALCESTE 4.7. 

 
 
 

Classification Descendante Hiérarchique... 
 

Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
 
 

 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 

 Cl. 1 (  16uce) |------------------+                               
             15                     |-----------+                   
 Cl. 3 (  14uce) |----------+       |           |                   
             13             |-------+           |                   
             16             |                   |----------+        
 Cl. 4 (  10uce) |----------+                   |          |        
             17                                 |          |------+ 
 Cl. 5 (  24uce) |------------------------------+          |      | 
             18                                            |      + 
 Cl. 6 (  22uce) |-----------------------------------------+      | 
 Cl. 2 (  14uce) |------------------------------------------------+ 
 
 
 

 

 

O Gráfico 24 demonstra que os entrevistados apontam como 

CARACTERÍSTICAS MAIS IMPORTANTES PARA EXERCER A PROFISSÃO 



 114

DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR UM NÚCLEO FIGURATIVO DE SUAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS QUE APARECEM POR MEIO DAS SEGUINTES  

PALAVRAS: APRENDIZAGEM, TROCA e RESPONSABILIDADE. Para interpretá-lo, 

se faz necessário observar a intersecção de todos as classes que se encontram 

identificadas por diferentes cores. OBSERVA-SE NO GRÁFICO QUE A LINHA 

AMARELA FAZ O MAIOR NÚMERO DE CONEXÕES COM AS DEMAIS CLASSES, 

RESULTANDO NO NÚCLEO FIGURATIVO. 

GRÁFICO 24 � NÚCLEO FIGURATIVO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES DO 

CURSO  DE  PEDAGOGIA  A  PARTIR  DAS  CARACTERÍSTICAS  JULGADAS 

COMO   IMPORTANTES    PELOS   ENTREVISTADOS   PARA     EXERCER    A 

DOCÊNCIA � 2º CORPUS � ALCESTE 4.7. 

 

Após analisar os dados do ALCESTE 4.7, é momento de interpretar os 

dados fornecidos pelo EVOC � 3º CORPUS da pesquisa, que necessita, antes, de 

algumas considerações. 

Foi solicitado como terceira parte da entrevista que os entrevistados 

apontassem as primeiras quatro palavras que vinham à sua mente quando eu 

apresentava as palavras FORMAÇÃO, PROFISSÃO, IDENTIDADE e VOCAÇÃO. 

Estas quatro palavras foram cuidadosamente escolhidas na intenção de 
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compreender, em seu conjunto, qual  as representações sociais que os pedagogos  

têm da Pedagogia e que identidade imprimem à profissão docente. 

Estes dados, depois de colhidos, foram digitados no Word, retirada a 

acentuação e elaborado um dicionário com as palavras que tinham similitude para 

que fossem substituídas. Em seguida, o conteúdo do material foi processado pelo 

software EVOC, a fim de apontar quantas vezes as palavras foram evocadas no 

discurso dos professores e, no caso específico desta pesquisa, quando os 

entrevistados apontavam as palavras que vinham à sua mente e, a cada nova 

palavra que eu sugeri, solicitei que, posteriormente, colocassem por ordem 

hierárquica de importância, segundo o ponto de vista deles. 

O programa informático EVOC possibilitou-me organizar os elementos das 

representações sociais através de freqüência e ordem da emissão das palavras em 

um núcleo central e sistemas periféricos que, depois de analisados pelo software, 

apontou, a partir do cálculo para cada palavra dada, uma freqüência que pode ser 

observada, a seguir, como resultado de análise das palavras evocadas. 

É importante salientar que o núcleo central é a base que fundamenta a 

representação social de cada indivíduo entrevistado em relação às palavras em 

questão, bem como que as palavras que se encontram no núcleo central são 

resistentes à mudança, pois se constituem na infra-estrutura da representação do 

sujeito. Por outro lado, aparecem os sistemas intermediários e periféricos que 

ajudam a organizar as representações em torno do núcleo central. Ressalte-se que 

estas organizações trazem bases culturais que, por sua vez, são maleáveis e 

possíveis de re-significar  e dar sentido  ao núcleo central das representações.  

Conforme afirma Alves-Mazzotti (2007) em texto publicado na Revista Scielo, 

sob o título Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação: 

A idéia essencial de Abric é a de que toda representação está organizada 

em torno de um núcleo central (NC) que determina, ao mesmo tempo, sua 

significação e sua organização interna. Este núcleo, por sua vez, é 

diretamente determinado pela natureza do objeto representado, pelo tipo de 
relações que o grupo mantém com o objeto e, principalmente pelo sistema 
de valores e normas sociais que constituem o contexto ideológico do grupo, 

o qual é marcado por condições históricas e sociais e vinculado à memória 

coletiva. O NC constitui a base comum da representação, sendo 

indispensável a sua identificação para que se possa avaliar a 

homogeneidade de um grupo. Dito de outra forma, só podemos afirmar que 

dois ou mais grupos têm a mesma representação de um objeto se estes 

partilharem o mesmo NC;  não  basta  que as representações apresentem 

os mesmos  elementos;  se   os  NCs  forem  diferentes, elas serão 

diferentes. (p. 4) 
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A seguir são apresentados quatro gráficos (Gráficos 25 a 28) que expõem o 

quadrante das palavras: FORMAÇÃO, PROFISSÃO, IDENTIDADE e VOCAÇÃO. 

Observa-se que O CENTRO DO QUADRANTE É ONDE SE LOCALIZA O NÚCLEO 

CENTRAL DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, E O QUADRANTE EXTERNO 

(MAIOR) APRESENTA O SISTEMA PERIFÉRICO. ALÉM DISSO, ENTRE O 

NÚCLEO CENTRAL E O SISTEMA PERIFÉRICO ENCONTRAM-SE DOIS 

QUADROS QUE REPRESENTAM OS SISTEMAS INTERMEDIÁRIOS. 

GRÁFICO 25 � NÚCLEO CENTRAL DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES DO 

CURSO  DE  PEDAGOGIA   EM  RELAÇÃO  À  PALAVRA  FORMAÇÃO � 3º 

CORPUS � EVOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do Gráfico 25 diz respeito à REPRESENTAÇÃO da palavra 

FORMAÇÃO para os sujeitos entrevistados. Nele observa-se que o NÚCLEO 

            DDOOCCEENNTTEE                    EESSCCOOLLHHAA                IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

            IINNCCOONNCCLLUUSSAA        IINNIICCIIAALL                  QQUUAALLIIDDAADDEE  

  

  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  

  CCOONNTTIINNUUAADDAA  

  EESSTTUUDDOO  

  PPEESSQQUUIISSAA  

* COMPETÊNCIA  *  COMPROMISSO  *  CONSTRUÇÃO    

* DEDICAÇÃO      *  ÉTICA                  *  NECESSÁRIA     

* PRÁTICA           *  PROFESSOR        *  REFLEXIVA 
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CENTRAL DAS REPRESENTAÇÕES apresenta o ESTUDO e a PESQUISA como 

FUNDANTE NA FORMAÇÃO. Os  SISTEMAS INTERMEDIÁRIOS apontam para o 

CONHECIMENTO, FORMAÇÃO CONTINUADA, FORMAÇÃO DOCENTE, 

ESCOLHA, IMPORTANTE, INCONCLUSA, INICIAL e de QUALIDADE, enquanto 

que a COMPETÊNCIA, COMPROMISSO, CONSTRUÇÃO, DEDICAÇÃO, ÉTICA, 

NECESSÁRIA, PRÁTICA, PROFESSOR e REFLEXIVA aparecem como SISTEMA 

PERIFÉRICO DA REPRESENTAÇÃO. 

O Gráfico 26 demonstra que o NÚCLEO CENTRAL para a palavra 

PROFISSÃO dos sujeitos entrevistados tem como REPRESENTAÇÃO as palavras 

ÉTICA e TRABALHO. Enquanto que os SISTEMAS INTERMEDIÁRIOS apontam 

para ATUAÇÃO, CARREIRA, COMPETÊNCIA, DEDICAÇÃO, ESCOLHA e 

VOCAÇÃO. Para o SISTEMA PERIFÉRICO ficaram reservadas as palavras 

CONHECIMENTO, PAIXÃO e PRAZER. 

GRÁFICO 26 � NÚCLEO CENTRAL DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES DO 

CURSO  DE  PEDAGOGIA   EM  RELAÇÃO  À  PALAVRA  PROFISSÃO � 3º 

CORPUS � EVOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            AATTUUAAÇÇÃÃOO                CCAARRRREEIIRRAA        CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA    

                            DDEEDDIICCAAÇÇÃÃOO        EESSCCOOLLHHAA            VVOOCCAAÇÇÃÃOO  

  ÉÉTTIICCAA  

  TTRRAABBAALLHHOO  

  CONHECIMENTO                PAIXÃO                    PRAZER 

  

  CCOOMMPPRROOMMIISSSSOO    

  PPRROOVVEENNTTOO    RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
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Para a palavra indutora IDENTIDADE aparece no NÚCLEO CENTRAL a 

palavra PERSONALIDADE. Os SISTEMAS INTERMEDIÁRIOS apresentam as 

palavras CRENÇA, ÉTICA, INDIVIDUALIDADE e MODELO PRÓPRIO e como 

SISTEMA PERIFÉRICO as categorias: CIDADANIA, COMPROMISSO, 

CONSTRUÇÃO, DIFERENCIAL, ESCOLHA, MORAL, PROFISSIONAL, RESPEITO, 

SOCIAL e VOCAÇÃO (Gráfico 27). 

GRÁFICO 27 � NÚCLEO CENTRAL DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES DO 

CURSO  DE  PEDAGOGIA  EM  RELAÇÃO  À  PALAVRA  IDENTIDADE  � 3º 

CORPUS � EVOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 28 aponta as respostas encontradas para a palavra indutora 

VOCAÇÃO. Nele observa-se que no NÚCLEO CENTRAL encontram-se as palavras 

AMOR e DESEJO, enquanto que no SISTEMA INTERMEDIÁRIO aparecem as 

palavras ESCOLHA, ESTUDO, HABILIDADE, APTIDÃO e ENSINAR. Para o 

  PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEE  

    CCRREENNÇÇAA        ÉÉTTIICCAA        IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIDDAADDEE      

                                                        MMOODDEELLOO  PPRRÓÓPPRRIIOO  

* CIDADANIA  *  COMPROMISSO  *  CONSTRUÇÃO      *  DIFERENCIAL   

* ESCOLHA      *  MORAL                *  PROFISSIONAL   *  RESPEITO         

* SOCIAL         *  VOCAÇÃO 
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SISTEMA PERIFÉRICO ficaram reservadas as palavras COMPETÊNCIA, 

COMPROMISSO, CONSTRUÍDA, DEDICAÇÃO, PROFISSÃO e REALIZAÇÃO. 

GRÁFICO 28 � NÚCLEO CENTRAL DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES DO 

CURSO  DE  PEDAGOGIA  EM  RELAÇÃO  À  PALAVRA  VOCAÇÃO  �    3º 

CORPUS � EVOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos através da aplicação do software EVOC, que 

possibilitaram organizar todos os elementos das representações sociais dos sujeitos 

pesquisados em núcleos centrais e sistemas periféricos, encontram-se sintetizados 

no Quadro 2, a seguir. 

É importante destacar a freqüência observada em relação a algumas 

palavras citadas pela população-alvo: 

1) A palavra indutora PROFESSOR  evoca para os entrevistados a palavra 

PROFISSÃO, citada por 38 dos 59 sujeitos, bem como a palavra 

  AAMMOORR  

DDEESSEEJJOO  

                                                                          AAPPTTDDÃÃOO                                            EENNSSIINNAARR    

* COMPETÊNCIA    *   COMPROMISSO    *   CONSTRUÍDA   *  DEDICAÇÃO     

* PROFISSÃO          *  REALIZAÇÃO 

 ESCOLHA        ESTUDO   

 HABILIDADE 
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COMPROMISSO, apontada por 19 professores.  

2) A palavra indutora PROFISSÃO evoca para os entrevistados as palavras 

CONHECIMENTO (17), DEDICAÇÃO (12), DIÁLOGO (10) e COMPETÊNCIA 

(10). 

Quadro 2 �  Resultados sintéticos fornecidos pelo software EVOC como núcleos 

centrais e sistemas intermediários e sistema periférico das 

representações sociais dos docentes de Pedagogia em faculdades 

isoladas. 

Palavra 

Indutora 

Núcleo Central das 

Representações 

Sociais 

Sistemas Intermediários das 

Representações Sociais 

Sistema Periférico das 

Representações Sociais 

 

 

Formação 

 

 

Estudo e pesquisa. 

Conhecimento, formação 

continuada, formação 

docente, escolha, 

importante, inconclusa, 

inicial e de qualidade. 

Competência, 

compromisso, construção, 

dedicação, ética, 

necessária, prática, 

professor e reflexiva 

 

Profissão 

 

Ética e trabalho. 

Atuação, carreira, 

competência, dedicação, 

escolha, vocação, 

compromisso 

provento realização. 

Conhecimento, paixão e 

prazer. 

 

 

Identidade 

 

 

Personalidade. 

 

Crença, ética, 

individualidade, e modelo 

próprio. 

Cidadania, compromisso, 

construção, diferencial, 

escolha, moral, 

profissional, respeito, social 

e vocação. 

 

Vocação 

 

Amor e desejo. 

 

Escolha, estudo, habilidade, 

aptidão e ensinar. 

Competência, 

compromisso, construída, 

dedicação, profissão e 

realização. 

No que se refere  ao trabalho docente, no contexto geral das 59 entrevistas, 

pude ainda observar que:  

a) 17 dos sujeitos identificam que a pesquisa é fator de muita importância para  o 

exercício da profissão; 

b) 13 deles apontam que a formação continuada é fator de maior relevância nesta 

formação;   

c) 3 deles concebem a pesquisa atrelada à formação continuada; e 

d) os 26 entrevistados restantes apresentam outros motivos para sua escolha 

profissional, que se distanciam da perspectiva da pesquisa. 
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[...] o  professor é a pessoa, e uma parte 
importante da pessoa é o professor. (Nóvoa, 2000, 
p. 15) 

Na verdade ao iniciar minha pesquisa parti de uma impressão. Julgava que  

a prática docente era descaracterizada, desrespeitada porque os docentes iam se 

fazendo docentes, sem ter, da mesma forma como eu, um preparo para iniciar a 

carreira no Ensino Superior. E não entendia que isso era muito bom, pois como 

defende Pereira (1996): 

Trata-se agora de entender que vir a ser professor é uma escolha, uma 
diferença na história de um sujeito. Ser professor não é uma prática de uma 

vocação. Não é uma mera habilidade desenvolvida. A professoralidade é a 

condição de proposição que um sujeito assume como diferença de si, uma 

escolha em ser agente de desinstalação do que está estabelecido e, ao 

mesmo tempo, suportar junto ao terremoto, o resgate de vítimas e a 

construção de uma nova cidade. [...] a professoralidade traz a condição de 

ser, ao mesmo tempo, impulso e rede. (p. 245) 

 A formação deficitária, em grande parte, eu atribuía aos professores. Não 

era ingênua a ponto de desconsiderar a Política Pública, ou melhor, a falta dela, 

entretanto, não tinha a representação de uma coletividade compromissada e 

realmente preocupada com os saberes. Julgava que tudo isto era discurso. 

Sobretudo, não possuía a idéia de que os docentes se sentiam, faziam-se e se 

construíam enquanto profissionais formadores. 

A idéia de identidade incomodava-me, pois a considerava algo determinado 

pelos padrões sociais, imputados a um determinado grupo, de forma a manter a 

�ordem vigente�, mas acreditava que a resposta que eu conquistaria com esta 

pesquisa traria como representação um bloco de �características engessadas�, 

apoiadas num discurso proclamado, longe da realidade e da prática de quem faz a 

docência dia-a-dia. 

Minha primeira surpresa, susto mesmo, foi nas aulas do Profº Dr. Danilo Di 

Mano de Almeida, o qual ofereceu uma disciplina no Mestrado intitulada �Educação 

e intimidade�, no 2º semestre de 2007, onde encadeava a discussão da idéia de 
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identidade e propunha um aprofundamento na análise deste conceito e teoria para 

além da subjetividade, e ainda dizia que na vida tudo é escolha.  

Cristalizada em minhas idéias e pessimista em relação aos colegas de 

profissão � sem olhar  para dentro de mim, sem me volver ao próprio espelho �, não 

me dei conta de que minhas representações não me permitiam olhar para além da 

teoria. A formação em Serviço Social fez-me levantar a bandeira de que o pobre não 

fazia escolhas: era escolhido; de que a criança não fazia escolha: era determinada, 

e, desta forma, enquanto pedagoga, que o professor não tinha a idéia de profissão, 

mas de sacerdócio, longe de considerar que meus pensamentos estavam incutidos, 

impedindo-me de alongar o olhar e perceber que eu estava mais alienada do que 

todos os demais. 

Depois, o susto foi maior, quase um incômodo, um transtorno nas visitas em 

campo para realizar a pesquisa.  Deparei-me com profissionais que transmitiam em 

seu agir o compromisso com o seu fazer e, não raras vezes, revelavam na sua 

história de vida, a paixão, a realização e o prazer, mesmo que no início da carreira 

não tivessem chegado à docência por desejo ou vontade própria � fato que pude 

verificar na minha própria história de vida, pois esta constatação é muito forte entre 

os professores de duas faculdades com quem tive e tenho convivência diária. 

 É certo que em algumas das faculdades visitadas os professores 

entrevistados olhavam-me com desconfiança, talvez porque a minha ignorância 

revelava a arrogância de me sentir diferente;  não me via com preconceito e quando 

me dei conta disso, entrei em crise de identidade. Quis desistir, fugir, melhor 

dizendo. 

Por fim, no final dessa trajetória, quase que acabando de compor a 

dissertação, muito sensibilizada com as minhas descobertas, revendo-me, sem, 

entretanto, revelar-me, deparei-me com a obra de Pereira (1996), que discute a 

professoralidade. Esta foi a gota d�água que faltava para que eu me quebrasse em 

pedacinhos como um cristal. Num determinado momento de sua tese ele se revelou, 

no início da profissão, um �dador� de aula, até aí, eu me senti muito confortável 

porque tinha a consciência de que eu não era assim. No entanto, quando ele se 

revelou um atalhador de livros aquilo me desmontou. Respostas prontas, teorias na 

ponta da língua... 

Daí precisei rever-me. Rever minha história, minhas escolhas e minha 

trajetória, para encontrar a minha identidade. Precisei voltar às entrevistas e 
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descobrir que, quando uma professora falava de amor, estava despida do discurso 

manipulado, tão fortemente marcado na minha formação, e  eu não tinha o direito de 

julgá-la, pois ela revelava nesta palavra o quanto, por inteiro, ela mergulhou na 

profissão.  

Descortinou-se, então, para mim em cada um dos professores entrevistados 

e, muitas vezes, observados, nos corredores, enquanto eu aguardava para as 

entrevistas, a visão de um profissional cansado, desmotivado e surgiu, no seu lugar, 

um guerreiro, alguém que reconhecia suas deficiências, mas que também enxergava 

suas vitórias, e pasmem, não eram poucas.... e, por isso eram felizes. Sabiam de 

seus baixos salários, mas não estavam lá só por isso. No entanto, não é tão pouco 

uma opção para sair de casa, pois reconhecem que o baixo salário é uma questão 

social e patamar de muitas lutas e conquistas que cada um deles deve enfrentar, 

enquanto categoria profissional. 

Acho que o Mestrado serviu-me de terapia. E daquelas mais tenebrosas 

para quem é resistente, pois descobri que não estava em busca de outra coisa, 

senão de mim mesma. Por isso a grande dificuldade  em traçar as Considerações 

Finais.  

Sei que o que está considerado nas linhas a seguir não revela todas as 

descobertas que foram colhidas nas minhas observações, que vão além dos 

resultados apontados pelos softwares  que me serviram de ferramenta para análise. 

Entretanto, tenho a clareza que enquanto pesquisadora fui fiel aos meus propósitos 

e mesmo diante dos conflitos vividos pelas controvérsias de minhas primeiras 

impressões, me sustentei na coragem de aceitar minha ignorância, pois muito além 

dos dados aqui apresentados como resultados desta pesquisa, encontra-se a 

transformação de minha identidade. 

As respostas obtidas através da pesquisa de campo permitiram 

compreender como os pedagogos docentes em faculdades isoladas constroem 

representações sociais sobre a profissão, cujo núcleo central, no que se refere à 

formação, traduz-se em estudo e pesquisa, entretanto, a reconhecem como 

construção e apontam que é preciso compromisso, competência e dedicação para 

exercê-la com qualidade. Percebem-na como necessária e compreendem que ela 

exige do profissional professor que ela seja reflexiva, o que implica, portanto, em 

constantes investimentos na formação inicial e continuada. 

Essa constatação permite-me considerar que os professores das faculdades 
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isoladas �estão pesquisadores� quando buscam sua capacitação continuada, na 

pós-graduação, salientando antes que o custo desta formação é assumido pelos 

próprios professores, sem bolsa oferecida pelos organismos governamentais, já que 

eles têm vínculo empregatício e porque eles não encontram nos seus contratantes 

auxílio para o fomento à pesquisa.  

De outro lado, a condição de pós-graduandos os obrigam a construir um 

projeto acadêmico e, como resultado dele, uma monografia, o que implica em 

aprofundamento teórico e, não raras vezes, em pesquisa de campo. Entretanto, 

quando titulado, este professor retorna à faculdade e se torna um pesquisador dos 

conteúdos da disciplina que ministra, até porque, no âmbito destas unidades de 

ensino, não se encontra o lócus da pesquisa, enquanto proposta acadêmica.  

É certo que um Centro de Pesquisa implica na necessidade de uma infra-

estrutura, a qual, por sua vez, exige, entre outros, desde a  pessoa na coordenação, 

até os vários eixos que se desdobram em linhas de pesquisa que devem envolver 

professores pesquisadores que necessitarão de dedicação exclusiva para atender 

às exigências de tais núcleos. Toda esta estrutura implica em um custo que 

inviabiliza a oferta das mensalidades acessíveis  à classe trabalhadora, clientes em 

potencial destas unidades de ensino.  

Por conta desse cenário, o pedagogo docente, em faculdades isoladas, 

embora reconheça a necessidade de pesquisa para sua formação e a entenda como 

um processo contínuo, não apresenta em sua identidade a característica de 

pesquisador, como observado na análise dos dados, onde 29% dos sujeitos 

apontam  que a pesquisa é essencial para o exercício docente.  

O software ALCESTE 4.7 revela que os motivos que levaram os sujeitos 

pesquisados à docência no Ensino Superior, não apresenta indícios de desejo dos 

mesmos tornarem-se pesquisadores, porque aparecem como respostas para a 

razão de terem se tornado professores três classes oferecidas pelas seguintes 

justificativas: a oportunidade de fazer carreira, a experiência acumulada nos anos de 

docência em outros níveis de Ensino e a influência de terceiros na escolha 

profissional.  

Por outro lado, o software EVOC demonstra que  22% dos entrevistados 

apontam a formação continuada como fator importante para o exercício docente, 

dado comprovado quando evocada a palavra FORMAÇÃO. Além disso, este 
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software analisa que aparece como NÚCLEO CENTRAL DAS REPRESENTAÇÕES 

DA FORMAÇÃO a PESQUISA e o ESTUDO. 

Os dados permitem-me considerar que a formação continuada tem se 

apresentado para esses professores como possibilidade de pesquisar sobre a sua 

profissão e as dificuldades encontradas nos seus fazeres docentes, porém, entende-

se que nem sempre a formação continuada implica em pesquisa acadêmica e pode 

substancialmente estar relacionada à prática docente, ou até, a  estudos que surgem 

pela necessidade de dar conta das propostas contidas nos Projetos Institucionais 

das unidades de ensino onde eles estão inseridos. 

Assim, embora o valor que o estudo carrega em seu conteúdo e a sua 

aplicação, ele não garante ao docente o arcabouço teórico que a pesquisa exige e 

que, por sua vez, deveria desdobrar-se em fundamentação e argumentação para 

idéias que o professor almeja defender. Este contexto acaba por reduzir a pesquisa 

a um valor utilitário e retira dela a possibilidade de (re)significar o conhecimento, a 

prática e até os conteúdos programáticos. 

Os dados resultantes da pesquisa revelam também que os entrevistados 

concebem no núcleo central das representações sociais que construíram sobre  a 

profissão um equilíbrio entre ética e trabalho, bem como entendem que, para tanto, 

faz-se necessário conhecimento, paixão e prazer. Esta concepção parece 

demonstrar que os professores entendem  a profissão como carreira, subsistência, 

pautados num código que lhes dá a garantia da categoria profissional e não como 

sacerdócio ou maternagem.   

Compreendem, ainda, que para desempenhar esse papel, lhes é exigido 

uma postura e, além disso, um rol de competências capaz de garantir qualidade à 

profissão. Estes dados demonstram que os entrevistados entendem que para 

manter-se na profissão  é preciso encontrar satisfação, o que pode ser traduzido por 

REALIZAÇÃO, palavra que aparece no SISTEMA PERIFÉRICO quando propus 

evocação para a palavra VOCAÇÃO.  A palavra REALIZAÇÃO aparece também, no 

SISTEMA INTERMEDIÁRIO quando evocada a palavra PROFISSÃO. Dados que 

me levam a afirmar que se trata de realização pessoal e profissional. 

Quanto à questão da IDENTIDADE foi possível perceber que os pedagogos 

pesquisados a reconhecem como PERSONALIDADE e este dado é tão forte que 

NÃO APARECE  O SEGUNDO QUADRANTE DO SISTEMA INTERMEDIÁRIO. 

Chama-me a atenção que neste quesito os profissionais reconhecem a necessidade 
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de investir na identidade enquanto construção, entendendo que ela é uma escolha e 

também um diferencial.  

Os dados analisados permitem-me considerar que a identidade do pedagogo 

docente do grupo de professores entrevistados que atuam nas faculdades isoladas 

responde às exigências de um modelo que a sociedade estabelece como 

estereótipo de quem exerce a docência no Ensino Superior, haja vista que o ensino, 

a pesquisa, a ética e o trabalho refletem o que a sociedade espera do profissional 

docente. 

Entretanto, esses dados levam-me a pensar que muito além de identidade, 

emerge o que Pereira (1996) denomina PROFESSORALIDADE, pois ao apontar no 

SISTEMA PERIFÉRICO A IDENTIDADE COMO REPRESENTAÇÃO DE 

CIDADANIA, CONSTRUÇÃO, DIFERENCIAL, ESCOLHA e VOCAÇÃO, entre 

outros, entendo que o grupo-foco desta pesquisa, apresenta a IDENTIDADE COMO 

UM DIFERENCIAL, ou seja, ALGO QUE SUPERA O MODELO PROPOSTO 

SOCIALMENTE PARA A IDENTIDADE DO PEDAGOGO. 

Ao se considerar que a identidade é construída e concebida como um 

diferencial entre os demais e uma escolha, denota-se aqui que a subjetividade é a 

diferença com que  cada um procura desenvolver a sua escolha, anunciando que 

embora exista um padrão estabelecido, o pedagogo docente é único na sua maneira 

de exercer a sua profissão.Tal representação social faz sentido com as idéias 

defendidas por Ciampa (1996, p. 138) quando aponta que �a identidade é a 

articulação da diferença e da igualdade�.  

Além disso, apontar a CIDADANIA como palavra presente no SISTEMA 

PERIFÉRICO da evocação IDENTIDADE permite-me compreender  que o que eu 

buscava encontrar era a professoralidade defendida por Pereira (1996). 

Considero que a formação do professor resulta não apenas de um 

treinamento específico, numa instância acadêmica. Tomo em conta, repito a 
idéia que a pessoalidade e a professoralidade deste profissional andam 
juntas, isto é, ser professor é uma alternativa, uma saída que o sujeito 
constrói a fim de realizar um projeto emergente em sua subjetividade... A 
formação acadêmica vai, em última instância instrumentalizá-lo, podendo 
legitimar e institucionalizar sua escolha. (PEREIRA, 1996 apud EGGERT-
STEINDEL, 2008) 

Ao compreender Abric quando afirma que o sistema periférico traz a 

possibilidade de  modificar o núcleo central, entendo, pelas respostas obtidas, que 

nos últimos anos, os pedagogos-docentes no Ensino Superior vêm (re)significando 
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sua IDENTIDADE e, desta forma, metamorfoseando-se num processo em que a 

VOCAÇÃO emerge como COMPETÊNCIA, o que a diferencia da idéia de 

sacerdócio, apresentando, assim, espaço para que uma nova identidade seja 

construída no lugar daquela que a sociedade impõe como estereótipo, pois ela exige 

dedicação, mas não sacrifício e resignação, valores que vem sendo substituídos 

pela possibilidade de carreira, prazer, projeto de vida e realização pessoal e 

profissional. 

Essa afirmativa conduz-me, igualmente, às palavras de Pereira (1996) e 

seus estudos sobre professoralidade, bem como acredito que aqui se desenha a 

essência de minhas primeiras aproximações conclusivas, a seguir enunciadas. 

A respeito da VOCAÇÃO, o resultado da pesquisa aponta que os envolvidos  

a concebem como AMOR e DESEJO. Entretanto, começam a reconhecer que ela se 

constitui em elemento importante para a ESCOLHA DA PROFISSÃO, bem como 

que nela reflete a REALIZAÇÃO e troca, porque reproduz a APTIDÃO, visto que não 

é inata, mas construída. 

Os dados colhidos durante as entrevistas desvendam que, seja por 

realização pessoal e profissional, por influência de terceiros, por ter descoberto a 

profissão no exercício do Magistério, ou como oportunidade para ampliar os 

horizontes profissionais, o compromisso aparece como pressuposto fundamental 

para exercer a profissão docente no Ensino Superior, o que exige esforço e 

aprimoramento constantes, além de uma grande parcela de envolvimento, pois sem 

estes quesitos não continuariam na docência, já que ela não experimenta o 

reconhecimento do seu valor e de seu  papel social na realidade vigente. 
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CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO 

 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL A PARTIR DO IMPÉRIO ATÉ 1940 � 

PARTE I 

ANO EVENTO 

1808 
Com a chegada da Família Real Portuguesa, são fundadas a Escola de Medicina da Bahia 

(em Salvador) e a do Rio de Janeiro (atual Faculdade Nacional de Medicina da UFRJ).  
1809 Fundada a Real Academia Militar do Rio de Janeiro. 
1810 Fundada a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. 
1827 Fundadas a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade 

de Direito de Olinda (Pernambuco). 
1838 Fundado o Colégio Pedro II, ginásio modelo do país. 
1890 Reforma Benjamim Constant 
1901 Reforma Epitácio Pessoa 

1906 
Criada a Liga Internacional para a Instrução Racional da Infância, que defende o 

estabelecimento da "Escola Moderna" para a educação infantil, sobre princípios laicos (não 

religiosos), racionais e científicos. 

1909 
Primeira escola moderna fundada no Brasil, a Escola Nova, em São Paulo. Até 1919 foram 

fundadas outras 18 escolas do tipo, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Niterói, Belém do Pará e 

Fortaleza, entre outras cidades. 
1911 Reforma Rivadávia Correia. 
1912 Fundada a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a mais antiga federal do país. 

1915 
Fundada a Universidade Popular de Cultura Racionalista e Científica, por Florentino de 

Carvalho em São Paulo, dentro do movimento da Escola Moderna. 
1915 Reforma Carlos Maximiliano 

1919 
Governo cassa as autorizações de funcionamento das escolas modernas. O movimento 

chega ao fim no Brasil. 
1924 Anísio Teixeira torna se secretário de Educação da Bahia. 
1925 Reforma João Luiz Alves da Rocha Vaz 
1927 Anísio Teixeira viaja para os EUA, onde trava contato com as idéias do pedagogo John 

Dewey. 
1931 Anísio Teixeira retorna ao Brasil e assume a diretoria de educação pública do Rio de Janeiro, 

integrando a rede municipal de ensino. 
1932  Lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em defesa do ensino público gratuito, 

laico e obrigatório. 
1932 Reforma Francisco Campos 
1934 É criada a Universidade de São Paulo, incorporando faculdades públicas da capital paulista. 
1935 É criada a Universidade do Distrito Federal, por iniciativa de Anísio Teixeira. A UDF dura 

apenas até 1939, mas será o embrião da futura UEG (Universidade Estadual da Guanabara), 

atual UERJ. 
1937 É criada a Universidade do Brasil (atual UFRJ), agrupando 15 instituições públicas de ensino 

superior que já existiam na capital federal. 

Fonte: Adaptado de ARANHA (1996) e RIBEIRO (1978). 
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CRONOLOGIA DA EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO 

 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL A PARTIR DE 1941 � PARTE II 

ANO EVENTO 

1942 Reforma Gustavo Capanema. 

1946 
Paulo Freire começa a trabalhar com alfabetização de pessoas de baixa renda. Anísio 

Teixeira torna se conselheiro da UNESCO (agência da ONU para Educação). 

1946 
Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada pelo presidente Eurico 
Dutra. Anísio Teixeira volta a ser secretário de Educação da Bahia. 

1950 Anísio Teixeira funda a "Escola Parque" em Salvador, testando métodos de educação 

integrada para crianças de comunidades de baixa renda. 
1959 Paulo Freire publica "Educação e atualidade brasileira", sua primeira obra, escrita como tese. 

1960 
Governo Federal funda novas universidades federais no país, pela Lei n. 3.848, inclusive a 

Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal 
de Santa Maria (primeira do interior do Brasil). 

1961 LDB da Educação Básica. 

1962 
Paulo Freire aplica seu método de alfabetização a 300 cortadores de cana analfabetos no 

interior de Pernambuco: em apenas 45 dias eles aprendem a ler e escrever. O sucesso do 
experimento inspira a criação de círculos culturais pelo Brasil. 

1963 Paulo Freire publica "Alfabetização e conscientização". Anísio Teixeira torna se reitor da UnB, 

sucedendo Darcy Ribeiro. 

1964 
Golpe militar: Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira são cassados; Paulo Freire é preso e exilado. 

Freire muda se para o Chile, onde trabalha para a FAO (Organização de Alimentação e 

Agricultura, uma agência da ONU) e milita no Movimento Cristão pela Reforma Agrária. 
1967 O regime militar institui o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), incorporando alguns 

dos métodos de Paulo Freire. 
1968 LDB do Ensino Superior 
 
1970 

Convidado pela Universidade de Harvard, Paulo Freire vai aos EUA e publica (no exterior) 
"Pedagogia do oprimido", seu principal trabalho, que dita as bases de seu método (pedagogia 

libertadora) e revoluciona a educação nos países em desenvolvimento. Muda se novamente 

para Genebra, na Suíça, onde trabalha para a ONU e o Conselho Mundial de Igrejas. 
1971  LDB do Ensino Básico 
1980 Paulo Freire retorna ao Brasil. 

1983 
Darcy Ribeiro, como secretário de Educação do estado do Rio, cria os Centros Integrados de 

Ensino Público, escolas públicas de educação integral inspiradas nas experiências de Anísio 

Teixeira. No ano seguinte, Darcy publica "Nossa escola é uma calamidade". 
1989 Paulo Freire torna se secretário de Educação da cidade de São Paulo, na gestão de Luiza 

Erundina (PT). 
1990 Collor de Mello cria os CIACs, inspirados na experiência dos CIEPs, em vários estados do 

Brasil. 
1991 Fundado o Instituto Paulo Freire, em São Paulo. 
 
1996 

Aprovada atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação: muda os nomes das etapas de ensino 

(Básico, Fundamental, Médio e Superior) e acrescenta um ano a mais ao Fundamental. 

Também exige formação superior para contratação de professores, o que acaba com a 

função do "curso normal" de formação pedagógica. 

Fonte: Adaptado de ARANHA (1996) e RIBEIRO (1978). 
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Prezado Amigo  Professor: 

 

 

Estou interessada em compreender a identidade  do pedagogo, formador de  

professores, e para isso, gostaria de pedir que você participasse dessa pesquisa, 

respondendo algumas questões. 

Faço parte do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo como mestranda, onde desenvolvo este trabalho de 

investigação e pesquisa. 

Conto com sua colaboração . 

 

Obrigada. 

 

           A pesquisadora 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
ALUNA / PESQUISADORA : LEILA MARIA RAMOS 

 

 

Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa. Ao integrar este estudo estará 

permitindo a utilização dos dados aqui fornecidos.Todas as informações coletadas neste 

estudo são estritamente confidenciais, você não precisará se identificar. Somente a 

pesquisadora terá acesso às suas informações e, após o registro destas, o documento será 

destruído.  

 

(via destacável) 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO  LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Tendo em vista o esclarecimento acima apresentado, eu manifesto livremente meu 

consentimento em participar da pesquisa.  

 

Nome do participante : ___________________________  Ass.: ____________________________ 
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QUESTIONÁRIO �  Parte I � Perfil 
 
 
1. Instituição em que trabalha: 
         
      ______________________________________________________ 
 
 
2. Formação    ______________________________________________ 
 
 
     Graduação   _______________________  ano de conclusão________ 
 
                          _______________________  ano de conclusão________ 
                               
                          _______________________ ano de conclusão ________ 
 
                            
Especialização : _______________________________________________ 
                           _______________________________________________ 
                           _______________________________________________ 
 
 
Pós Graduação : _______________________________________________ 
         ________________________________________________ 
              
     
3. Tempo de serviço 
 
      Na área docente :  __________anos 
          
      Na instituição atual  : ________anos 
 
 
4. Sexo  

 
(   )    masculino 
(   )    feminino                  

           
 

5. Qual sua faixa de idade: 
 

(  ) entre 20 e 25 anos              (  ) entre 36 e 40 anos  
 
(  ) entre 26 e 30 anos              (  ) entre 41 e 45 anos 
 
(  ) entre 31 e 35 anos              (  ) acima de 46 anos  
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6. Qual é a renda mensal de sua família ?  (Para esse cálculo considere a soma dos 

ganhos de todos os membros de sua família que trabalham e contribuem para a 

renda familiar, inclusive o seu )   

 
 
(   ) até 3 salários mínimos ( R$ 1.140,00) 
 
(   ) até 3 a 10 salários mínimos ( R$ 1.140,00 até R$ 3.800,00) 
 
(   ) de 11 a 20 salários mínimos ( R$ 4.180,00 até R$ 7.600,00) 
 
(   )  acima de 21 salários mínimos (R$ 7.980,00) 
 
(   ) não sei 
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QUESTIONÁRIO �  PARTE II 

 AGUARDE AS INSTRUÇÕES ORAIS PARA 

COMEÇAR A RESPONDER  
 

 
7. Escreva as primeiras quatro palavras que vêm a sua mente quando falo a palavra 

professor. 

 
(   ) ________________                  (   ) _________________ 
 
(   ) ________________                  (   ) _________________ 
            
 

8. Agora aponte as duas de maior importância para você, colocando o número 1 

para a mais importante e 2 para a segunda importância. 

 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
9.  Escreva as quatro palavras que vêm a sua mente cada vez que eu apresentar 

uma nova palavra. Coloque o número 1 para a mais importante e 2 para a de 

segunda importância . 

 

Formação 

 
(a)   (  )______________(  )____________ (   )___________ (   )____________ 

 
Profissão  

 
(b)  (  )______________(   )_____________ (  )___________ (   )____________ 

 
Identidade  

 
(c)   (  ) ______________ (   )_____________ (   )_____________ (   )____________ 
 
Vocação  

 
(e) (  ) ______________ (   )_____________  (   )_____________ (   )_____________ 
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10.  Cite pelo menos dois fatores que o levaram ao Magistério Superior em 

Pedagogia. 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
11. Por que você se tornou professor? 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
12. Cite três características do trabalho docente que você considera importante para 

exercer a profissão. 
 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 



 145

 
 

TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  S OBRE  OS  FATORES  QUE  

OS  LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  

PEDAGOGIA  E  A  TORNAREM-SE  PROFESSORES  �  

PARTE  I  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

1 Por pura convicção e por amor à carreira, paixão pela educação, busca 

e realização profissional. 

 

2 
Porque descobri que era isso que me fazia feliz como profissional. 

Porque me senti importante no processo de transformação social. 

Desejo continuar meu trabalho no infantil, no fundamental e médio. 

Através dos alunos que estão em processo de formação. 

3 Porque ensinar é maravilhoso e, além disso, proporciona ao professor 

um grande aprendizado. É uma oportunidade que surgiu sem querer e 

que se aliou a uma vontade que eu já possuía de enfrentar esse desafio  

 

4 
Lendo Paulo Freire (...) Sou professor a favor da boniteza de minha 

própria prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que 

devo ensinar... lutador pertinaz que cansa, mas não desiste (...) Não 

canso e não desisto de me admirar. Devido ao mercado de trabalho, 

formação continuada e a legislação vigente.    

5 Por proporcionar a oportunidade de ensinar e aprender ao mesmo 

tempo. Prazer em poder criar oportunidade para que o futuro professor 

aprenda. Aprender por meio da prática e da reflexão.  

 

6 

Um pouco por influência familiar (meus pais são professores) e pelo 

fato de poder contribuir com a educação de nosso país. O Magistério 

Superior me proporcionou o retorno à sala de aula, mas como uma 

nova experiência (sempre dei aula para crianças nunca para adultos)  e 

a busca por uma verificação de minha capacidade profissional (trabalho 

com setor público e sinto falta de melhores oportunidades para exercer 

minha capacidade profissional). 

7 Era o único Curso Superior que �cabia� dentro do meu salário de 

auxiliar de escritório. Depois anos de trabalho com a formação em 

serviço nas redes municipais me levaram ao Magistério Superior. 

 

8 

Iniciei na profissão por acaso (fiz o curso normal por força de uma 

amiga que me influenciou). Com o tempo, passei a gostar, me 

interessar e me especializar. Hoje, tenho certeza de que era isso 

mesmo que queria: realização. A avaliação positiva do curso que 

ministrei na faculdade que refletiu no convite para contribuir na 

formação de professores alfabetizadores.  

9 A inquietação frente aos reflexos sociais e o constante desejo de 

contribuir para a vida em um mundo melhor. As mudanças de 

mentalidade e a transformação da sociedade me levaram ao Magistério 

Superior. 

 



 146

 

 
 

TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  S OBRE  OS  FATORES  QUE  

OS  LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  

PEDAGOGIA  E  A  TORNAREM-SE  PROFESSORES  �  

PARTE  II  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

 

10 

Iniciei os estudos de Educação com o Curso de Magistério, pelo fato de 

ter na família muitos professores. Somente no final do curso me 

identifiquei com a profissão. Lecionar no Curso Superior veio da 

necessidade de compartilhar conhecimentos específicos da minha 

formação e com a oportunidade de contribuir com a transformação no 

processo de inclusão. 

 

11 

Porque é a função social que mais me adequo. Sempre foi um ideal de 

vida, cresci entre educadores. A vontade de manter-me atualizado 

neste conhecimento específico. Compartilhar e contribuir com as novas 

gerações com o conhecimento construído ao longo de meu processo 

profissional. 

 

12 

Pelo desejo de devolver à sociedade o que aprendi. Por acreditar que é 

possível transformar pessoas, desde que elas assim desejarem. Ter 

consciência da necessidade de socializar os saberes e oportunizar uma 

reflexão sobre a responsabilidade da docência 

 

13 

Pelo gosto do saber. Algo que sempre me acompanhou em rodas de 

amigos: auxiliar com clareza aqueles que precisam. Dar oportunidade à 

carreira me levou a ser professor na faculdade, de docente do Ensino 

Fundamental, coordenador pedagógico, diretor escolar e docente do 

Ensino Superior. 

 

14 

Porque sempre tive interesse pela carreira do Magistério. O gosto pela 

prática de Ensino sempre foi uma característica marcante. A 

experiência em curso de formação de professores no CEFAM e o 

interesse em contribuir com a formação de professores dos anos 

iniciais e da Educação Infantil na melhoria da formação destes que me 

fizeram ir para o Magistério Superior. 

15 
Porque fui fazer Pedagogia era algo que podia pagar e me apaixonei. 

Sempre admirei o trabalho de alguns professores que tive. A paixão me 

contagiou e eu escolhi me especializar nesta área. 

16 
Sempre me identifiquei com a docência. Um convite de um professor 

na graduação de letras e a paixão pela formação levaram-me para o 

Ensino Superior. 

17 Foi um desejo de meus pais que eu me tornasse professor, já que na 

minha família não havia ninguém com Ensino Superior. 

18 
Por que fui me especializando em educação, me encontrei e me realizei 

nesta área. Gosto de trocar experiências com aqueles que ajudaram a 

formar e pelo motivo de gostar de envolver teoria e prática, já que 

muitos procuram a Pedagogia e já possuem o Magistério ou já estão na 

área da Educação. 
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TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  S OBRE  OS  FATORES  QUE  

OS  LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  

PEDAGOGIA  E  A  TORNAREM-SE  PROFESSORES  �  

PARTE  I II  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

19 Incentivar, desenvolver e ampliar o universo em que vive as crianças. 

20 
Descobri estudando que gostava da área. Fui para o Ensino Superior 

devido a novos horizontes e em busca de novos saberes. 

 

21 

O desejo infantil ficou mais fortalecido no decorrer dos anos. Fui 

professora de catequese e depois do Projeto Rondon. Iniciei minha 

carreira com alfabetização de crianças depois de adultos e em seguida 

passei a trabalhar com a formação docente. Por participar de grupo de 

estudos e pesquisa, entrei par o nível superior, atuo em outras 

licenciaturas.  

22 
Por vontade própria. Escolhi esta profissão, busquei formação e 

continuo sempre em busca de novos saberes, com o intuito de 

melhorar o meu trabalho. Quero contribuir para a formação docente, 

tenho prazer em trabalhar em Educação. 

23 Pela oportunidade de trabalho, porque gosto da área e porque sou 

comunicativa.  

24 
Por convite de professores e ampliação de renda familiar. Por falta de 

oportunidade em outra área e pelo crescimento profissional. 

25 Porque tinha facilidade em ensinar. Um dos fatores foi a oportunidade 

de complemento de orçamento. 

26 
Na Educação Básica foi por vocação, porém, no Magistério Superior não 

foi intencional, não me sentia e ainda não me sinto, suficientemente 

preparada.  Tenho expectativa, esperança, estímulo. 

27 
Possibilidades de vínculos e realizações. Auxiliar o futuro das novas 

gerações e contribuir para uma educação de qualidade. 

 

28 

Na verdade não me tornei professora, mas sempre acreditei na 

educação e, desde os tempos do Magistério, sentia-me realizada ao 

contribuir para o crescimento de meus alunos. A cresça de que a 

educação tem jeito e que a formação é essencial para que existam 

bons professores. A vontade de fazer a diferença contribuindo para que 

as próximas gerações possam ser bem educadas. 

29 Pela oportunidade e por gostar da profissão. Tenho admiração por 

ministrar aula e realização profissional. 

30 Por amar esta profissão eu busquei esta carreira. Por me sentir 

realizada e acreditar nesta profissão. 

31 
Sonho de menina e por influência da família. Lecionar no Ensino 

Superior foi uma oportunidade que veio com a formação em Psicologia. 

Busco a qualidade na formação de profissionais na área da Educação. 

32 
Porque sempre gostei de pesquisar e acreditar que tinha vocação para 

o exercício do Magistério. Gosto da profissão e acredito no potencial de 

cada ser humano, nas suas capacidades de transformação.  

 



 148

 
 

TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  S OBRE  OS  FATORES  QUE  

OS  LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  

PEDAGOGIA  E  A  TORNAREM-SE  PROFESSORES  �  

PARTE  IV 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

33 
Porque amo a instituição e me comprometi em trabalhar da melhor 

forma possível. Quero ajudar as pessoas a encontrarem razões para 

viver e estar no mundo. 

 

34 

Inicialmente para trabalhar quatro horas e poder estudar nas demais; 

depois por identificação com os alunos, a escola, o ensino e a 

sociedade. Compartilhar com futuros pedagogos a experiência 

acumulada em anos de trabalho na rede pública estadual e municipal, 

como docente, orientadora educacional, coordenadora, diretora, 

dirigente e supervisora. Acredito na profissão de pedagogo e em novas 

perspectivas.  

 

35 

Foi sem planejar, foi um caminho natural para quem se graduou em 

Ciências Naturais em uma instituição da região, no entanto, o que no 

primeiro momento parecia conseqüência é, hoje, encaro de maneira 

muito séria. Penso que escolhi politicamente, isto é ser professor para 

agir. Compreender a partir da formação do professor o motivo de 

tantos problemas na qualidade do nosso ensino. 

 

36 

Questão muito ampla, no entanto, destaco gostar de gente, gostar de 

estudar e me realizar como pesquisador. Tema relativo ao mestrado, 

diálogo com as políticas educacionais, seus autores, campo de trabalho 

que desenvolvo devido às mudanças na LDB, no que se refere a 

qualificação da profissão.   

37 
Foi pelo desejo e pela vontade de superar os bons mestres que tive no 

decorrer da graduação. Identificação com outros professores. Busca de 

experiência na área docente no Ensino Superior. 

38 Por gostar de ler e ter facilidade em ensinar. Devido à legislação 

vigente e mercado de trabalho. 

39 Sempre busquei a profissão e o desejo de fazer carreira. Oportunidade 

de lecionar e melhorar o orçamento doméstico. 

40  

41 Porque sempre busquei lecionar e escolhi esta carreira.  

42  

 

43 

Admiração pelo trabalho de um professor e a busca de realização me 

levou ao Magistério, pela vocação. A principio foi um novo desafio 

profissional e para experimentar novos campos de atuação não só na 

formação básica, mas pelo status em consultoria. Desafio em querer o 

mundo. 

44 
Amor pela arte de formar sujeitos de um processo ativo, ensinar uma 

ciência, arte, técnica, disciplina. Usar a profissão para cumprir os 

objetivos maiores da Educação. 
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TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  S OBRE  OS  FATORES  QUE  

OS  LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  

PEDAGOGIA  E  A  TORNAREM-SE  PROFESSORES  �  

PARTE  V 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

 

45 

Sempre gostei da profissão. A docência nos traz muitas satisfações. 

Estar em contato com o outro e poder ajudá-los na formação. Procurar 

passar os conhecimentos para que o professor possa ser motivado e 

seguir uma carreira feliz e compromissado.  Seguir a carreira para ter 

experiência e conhecimento em todos os níveis. Ser responsável pela 

formação, orientação e motivando os futuros pedagogos. 

 

46 

Por descobrir que lidar com o ser humano em diferentes faixas etárias 

é desgastante, mas compensador e cada faixa etária têm seu encanto. 

A influência familiar e questões econômicas me levaram ao Magistério 

Superior, depois a descoberta do prazer em ser docente; busca de 

maior conhecimento e realização pessoal. 

47 
Por gostar da profissão e por acreditar na auto-realização e por amor 

ao que faço. Sempre me interessei pelo desenvolvimento humano, 

conhecer melhor o  ser humano e novos métodos e rumos para a 

Educação. 

48 
Gostei de uma experiência em sala de aula num seminário e tive o 

desejo de me tornar um facilitador. Oportunidade para 

complementação orçamentária. 

49 
Tornei-me professor naturalmente a principio pela oportunidade e 

depois pelo desejo de transformação de um cenário melhor na 

educação. 

 

50 

Por gostar da área educacional procurando meios para melhorar a 

qualidade na formação de professores. O campo das atividades 

pedagógicas sempre foi minha atração, portanto a Pedagogia seria o 

melhor caminho para atuar em vários campos escolas e nos sistemas 

educacionais. Qualificação para docentes para melhor atuação.  

51 
Talvez pela facilidade de acesso (transporte) para cursar a graduação. 

Por gostar de ensinar. Lecionar no Ensino Superior deve-se a conclusão 

do mestrado em educação e já ter experiência na área na universidade 

pública. 

52 
Por gostar da profissão. Transmitir meus conhecimentos e 

experiências. Uma nova experiência docente como oportunidade. 

53 Pela formação inicial em Magistério e pela vocação. Por gostar de 

ensinar e estar atualizado. 

54 
Por influência do grupo de amigos de escola que optaram por essa 

carreira. Possibilidade de atuar em uma direção me levou ao Curso 

Superior e a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho como 

professor. 

55 
Pela facilidade de expor minhas idéias e pelo prazer em reconhecer que 

o outro me compreendeu. A oportunidade de ascensão na carreira e 

realização profissional. 
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TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  S OBRE  OS  FATORES  QUE  

OS  LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  

PEDAGOGIA  E  A  TORNAREM-SE  PROFESSORES  �  

PARTE  VI 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

56 
Por identificar-me com a profissão e com a área de conhecimento; 

possibilidade de conciliar vida pessoal com a vida profissional e de 

conciliar estudo e atuação profissional. Atuar na formação continuada 

57 Porque acredito nesta profissão. O gosto por ensinar e a paixão por ler. 

58 Porque sempre busquei a área de educação para trabalhar. Por gostar 

de ensinar e pesquisar. 

59 Por ter facilidade em expor idéias e ensinar. Pela realização. 
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RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  OS  FATORES  QUE  OS  

LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  PEDAGOGIA  

E  A  TORNAREM-SE  PROFESSORES   �   P AR T E  I  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

1 Por pura convicção e por amor à carreira, paixão pela Educação e busca de 

realização profissional. 

6 Por proporcionar a oportunidade para que o futuro professor aprenda. 

8 Um pouco por influência familiar, meus pais são professores e pelo fato de 

poder contribuir com a Educação de nosso país. 

10 Trabalho com setor público e sinto falta de melhores oportunidades para 

exercer minha capacidade profissional. 

11 
Era o único Curso Superior que cabia dentro do meu salário de auxiliar de 

escritório. Depois, anos de trabalho com a formação em serviço nas redes 

municipais me levaram ao Magistério Superior. 

12 
Iniciei na profissão por acaso. Fiz o Curso Normal por força de uma amiga 

que me influenciou, com o tempo, passei a gostar, me interessar e me 

especializar. 

13 
Hoje, tenho certeza de que era isso mesmo que queria: realização. A 

avaliação positiva do curso que ministrei na faculdade refletiu no convite 

para contribuir na formação de professores alfabetizadores. 

15 
Iniciei os estudos de Educação com o curso de Magistério. Com o Curso de 

Magistério, pelo fato de ter na família muitos professores. 

16 
Somente no final do curso identifiquei-me com a profissão. Lecionar no 

Curso Superior veio da necessidade de compartilhar conhecimentos 

específicos da minha formação e com a oportunidade de contribuir com a 

transformação no processo de inclusão. 

 

20 

Pelo gosto do saber. Algo que sempre me acompanhou em rodas de 

amigos: auxiliar com clareza aqueles que precisam. Dar oportunidade à 

carreira me levou a ser professor de faculdade, de docente do Ensino 

Fundamental, coordenador pedagógico, diretor escolar e docente do Ensino 

Superior. 

 

21 

Porque sempre tive interesse pela carreira do Magistério, o gosto pela 

prática de Ensino sempre foi uma característica marcante. A experiência em 

curso de formação de professores no CEFAM e o interesse em contribuir 

com a formação de professores dos anos iniciais e da Educação Infantil na 

melhoria da formação destes que me fizeram ir para o Magistério Superior. 

28 Descobri estudando que gostava da área. Fui para o Ensino Superior devido 

a novos horizontes e em busca de novos saberes. 

31 
Por vontade própria escolhi esta profissão, busquei formação e continuo 

sempre em busca de novos saberes, com o intuito de melhorar o meu 

trabalho. 

36 
Na Educação Básica foi por vocação, porém, no Magistério Superior não foi 

intencional, não me sentia e ainda não me sinto suficientemente preparada. 
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RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  OS  FATORES  QUE  OS  

LEVARAM  AO  MAGISTÉRIO  SUPERIOR  EM  PEDAGOGIA  

E  A  TORNAREM-SE  PROFESS ORES  �  PA R T E  I I  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

41 Pela oportunidade e por gostar da profissão. Tenho admiração por ministrar 

aula e realização profissional. 

42 Por amar esta profissão eu busquei esta carreira, por me sentir realizada e 

acreditar nesta profissão. 

47 
Inicialmente para trabalhar quatro horas e poder estudar nas demais; 

depois por identificação com os alunos, a escola, o ensino e a sociedade. 

48 
Compartilhar com futuros pedagogos a experiência acumulada em anos de 

trabalho na rede pública estadual e municipal como docente, orientadora 

educacional, coordenadora, diretora, dirigente supervisora. 

49 Acredito na profissão de pedagogo e em novas perspectivas. 

54 Busca de experiência na área docente no Ensino Superior. 

56 Sempre busquei a profissão e o desejo de fazer carreira. Oportunidade de 

lecionar e melhorar o orçamento doméstico. 

57 Porque sempre busquei lecionar e escolhi esta carreira. 

72 Por gostar da profissão, transmitir meus conhecimentos e experiências. 

Uma nova experiência docente como oportunidade. 

75 
Pela facilidade de expor minhas idéias e pelo prazer em reconhecer que o 

outro me compreendeu. A oportunidade de ascensão na carreira e 

realização profissional.  

78 Porque acredito nesta profissão. O gosto por ensinar e a paixão por ler. 

80 Por ter facilidade em expor idéias e ensinar. Pela realização. 
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TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOSEM  FACULDADE  ISOLADAS  

SOBRE  AS  CARACTERÍSTICAS  DO  TRABALHODOCENTE  

CONSIDERADAS  COMO  IMPORTANTES  PARA  EXERCER  

A  PROFISS ÃO  �  PARTE  I  

 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

1 Dedicação, persistência, profissionalismo e comprometimento. 

2 Pesquisa, compartilhar conhecimento, ambiente de trabalho. 

 

3 

O trabalho interativo de cunho emocional, a constância na atualização 

do professor para que seu ensino não fique estável e sistemático, a 

competência docente que não pode ser nem muito técnica, nem muito 

improvisada. Há de se encontrar o equilíbrio entre ter e saber transmitir 

esse conhecimento. 

4 
Trabalhar em equipe, planejamento, incorporando inovações e 

mudanças necessárias, pois não somos iguais, então é necessário o 

respeito a individualidade no que se refere às habilidades e 

competências.    

5 Pesquisa, diálogo e conhecimento. 

6 
Respeito ao aluno em todos os sentidos, formação continuada e relação 

dos conteúdos trabalhados com a vida de modo geral. 

7 Relacionamento humano, pesquisa e didática. 

8 
Atualização constante, ou seja, estudar sempre, objetivos claros em 

relação ao ensino-aprendizagem, ética, pois o professor é o modelo 

para o aluno.  

9 
Postura ética interdisciplinar, compromisso e conhecimento, ser 

facilitador e produtor da ciência como professor reflexivo e pesquisador. 

10 Conhecimento, metodologia e ética. 

11 Pesquisa, aprimoramento e parcerias. 

12 
Compromisso, formação continuada, pesquisa, pois sem esses três 

requisitos não é possível realizar um trabalho profissional docente. 

13 Prazer pelo saber, gostar de desafios e gostar de gente. 

14 Formação continuada com muita pesquisa, boa relação com os 

educandos e trabalho em equipe. 

15 Ter vocação, fazer por amor, estar envolvido. 

16 Formação com qualidade, pesquisa e compromisso. 

17 Respeito pela profissão, pois somos exemplos para nossos alunos, ética 

e formação continuada. 

18 Ser  organizado, pesquisador e aberto para aprender sempre. 
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TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  

CARACTERÍSTICAS  DO  TRABALHO  DOCENTE  

CONSIDERADAS  COMO  IMPORTANTES  PARA  EXERCER  

A  PROFISSÃO  �  PARTE  II  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

19 Dedicação, conhecimento e aperfeiçoamento. 

20 Exigência de estudo constante, interação humana e desejo de 

acompanhar a evolução do outro. 

 

21 

Ser professora pesquisadora de sua prática docente, ser professora de 

carreira e atuar em outros níveis de gestão e ser �aprendente� sem 

nunca naturalizar as práticas discriminatórias, lutar por uma Educação 

democrática, igualitária e justa para todos. 

22 Responsável, comprometido e competente. 

23 Muita leitura, pesquisa, organização e trabalho em equipe.  

24 
Escolha pela pesquisa, ética no desenvolvimento do trabalho docente, 

coragem e paciência pela falta de respeito dos discentes. 

25 Comunicação, troca, estudo e organização. 

26 
Crença na ação transformadora da educação, respeito para com o 

aluno, comprometimento com o trabalho e com o aluno. 

27 Consciência estratégica, filosofia educacional clara e noção de cidadania. 

 

28 

Disponibilidade, ou seja, estar sempre aberta às mudanças e às 

necessidades de seus alunos e da instituição, aberto ao aprendizado 

constante com pesquisa e discussão de assuntos essenciais à Educação 

e dinamismo, pois vivemos em um mundo que muda a cada dia e o 

professor deve estar atento às informações, sendo ágil e dinâmico para 

acompanhá-las. 

29 Dedicação, satisfação, organização e trabalho em equipe. 

30 Atualização, comprometimento e ética. 

31 No atual cenário é a busca incessante pelo conhecimento e respeito 

para com o ser humano, coerência e ética. 

32 Atualização, ou seja formação constante, ética, amor pelo próximo, 

respeito aos educandos.  

33 Busca constante de atualização, comprometimento e ética. 

34 
Ser um constante aprendiz, buscar exercitar novos saberes, teorizando-

os à luz de estudos e pesquisas, ter entusiasmo pela profissão e 

pesquisar constantemente novas possibilidades.  

 

35 

O novo constantemente à nossa porta, a realidade e o contexto social 

que nos coloca desafios gigantescos a cada novo dia, ano, semestre 

letivo e aliar a razão  e a emoção na construção de um trabalho docente 

coerente, responsável e ético. 
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TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  

CARACTERÍSTICAS  DO  TRABALHO  DOCENTE  

CONSIDERADAS  COMO  IMPORTANTES  PARA  EXERCER  

A  PROFISSÃO  �  PARTE  III  

 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

36 
Compromisso com a formação permanente, compromisso como 

desenvolvimento do educando e capacidade de comunicação.   

37 Ética, amor e compromisso com a docência. 

38 Gostar de trocar, saber aprender com o outro e respeitar as diferenças. 

39 Metodologia, cientificidade e pesquisa. 

40  

41 Trabalho em equipe,,pesquisa e prazer. 

42 Amor, dedicação e muita atenção no que faz. 

43 Dedicação, experiência e motivação. 

44 Amor, prazer e busca constante sobre informações da realidade. 

45 
Ser responsável pelo que faz,,pensando no próximo, busca constante de 

aperfeiçoamento, compromisso e boa vontade em querer aprender 

sempre. 

46 Competência, compartilhar conhecimento e informações e formação 

para a cidadania. 

47 
Conhecimento daquilo que faz, ser responsável, conhecer o sujeito da 

aprendizagem e capacidade de interação com os alunos e a 

comunidade. 

48 Metodologia para exercer a profissão, conhecimento do assunto, 

pesquisa e formação contínua. 

49 Pesquisa, ética e conhecimento. 

 

50 

Primeiro gostar da profissão; segundo desenvolver competências, 

habilidades e atitudes do professor, agente essencial do processo 

formativo; terceiro planejar para a ação docente, prever conteúdos a 

serem trabalhados, organizar as atividades de ensino aprendizagem 

traçando objetivos, metodologia adequada e avaliação.  

51 Gostar de lidar com pessoas, ter paciência e ser estudiosa. 

52 Remuneração justa, boas condições de trabalho e reconhecimento. 

53 Organização, trabalho, parceria e equipe. 

54 Compromisso com a educação, trabalhar com a formação de cidadãos e 

estar sempre disposto a aprender. 

55 Clareza na articulação das idéias, paciência e coerência e prática em 

outros campos da educação. 
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TRANSCRI ÇÃO  NA  ÍNTEGRA  DAS  RESPOSTAS  DOS  

PROFESSORES-PEDAGOGOS 

EM  FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  

CARACTERÍSTICAS  DO  TRABALHO  DOCENTE  

CONSIDERADAS  COMO  IMPORTANTES  PARA  EXERCER  

A  PROFISSÃO  �  PARTE  IV 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

56 Colaboração como processo de desenvolvimento do próximo, boas 

relações interpessoais, e ágil na tomada de decisões 

57 Leitura e atualização, pesquisa, troca e crescimento. 

58 Pesquisador e crítico, responsável, troca e trabalho em equipe. 

59 Troca, clareza, comunicação e crítica. 
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RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  CARACTERÍSTICAS  

DO  TRABALHO  DOCENTE  CONSIDERADAS  COMO  

IMPORTANTES  PARA  EXERCER  A  PROFISSÃO 

�  PARTE  I  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

1 Dedicação, persistência, profissionalismo e comprometimento. 

2 Pesquisa, compartilhar, conhecimento, ambiente de trabalho. 

3 
O trabalho interativo de cunho emocional, a Constancia na atualização 

do professor para que seu ensino não fique estável e sistemático, a 

competência, docente que não pode ser nem muito técnica, nem muito 

improvisada. 

5 
Trabalhar em equipe, planejamento incorporando inovações e 

mudanças, necessárias, pois não somos iguais, então  é  necessário o 

respeito à individualidade no que se refere às habilidades e 

competências. 

6 Pesquisa, dialogo e conhecimento. 

9 
Atualização constante, ou seja, estudar sempre, objetivos claros em 

relação ao ensino-aprendizagem, ética, pois o professor e o modelo 

para o aluno. 

10 
Postura ética interdisciplinar, compromisso e conhecimento, ser 

facilitador e produtor da ciência como professor reflexivo e pesquisador. 

11 Conhecimento, metodologia e ética. 

13 
Compromisso, formação, continuada, pesquisa, pois sem esses três 

requisitos não e possível realizar um trabalho profissional docente. 

14 Prazer pelo saber, gostar de desafios e gostar de gente. 

15 Formação, continuada com muita pesquisa, boa relação com os 

educandos e trabalho em equipe. 

16 Ter vocação, fazer por amor, estar envolvido. 

17 Formação com qualidade, pesquisa e compromisso. 

18 Respeito pela profissão, pois somos exemplos para nossos alunos, ética 

e formação continuada. 

19 Ser organizado, pesquisador e aberto para aprender sempre. 

  

 22 

Professora pesquisadora de sua pratica docente, ser professora de 

carreira e atuar em outros níveis de gestão e ser aprendeste sem nunca 

naturalizar as praticas discriminatórias, lutar por uma Educação 

democrática, igualitária e justa para todos. 

24 Muita leitura, pesquisa, organização e trabalho em equipe. 
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RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  CARACTERÍSTICAS  

DO  TRABALHO  DOCENTE  CONSIDERADAS  COMO  

IMPORTANTES  PARA  EXERCER  A  PROFISSÃO  �   

PARTE  II  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

25 
Escolha pela pesquisa, ética no desenvolvimento do trabalho docente, 

coragem e paciência pela falta de respeito dos discentes. 

27 
Crença na ação transformadora da Educação, respeito para com o 

aluno, comprometimento com o trabalho e com o aluno. 

29 
Disponibilidade, ou seja, estar sempre aberta às mudanças e as 

necessidades de seus alunos e da instituição, aberto ao aprendizado 

constante com pesquisa e discussão de assuntos essenciais à Educação 

e dinamismo, 

30 
Pois vivemos em um mundo que muda a cada dia e o professor deve 

estar atento às informações, sendo ágil e dinâmico para acompanhá-las. 

31 Dedicação, satisfação, organização e trabalho em equipe. 

32 Atualização, comprometimento e ética. 

33 No atual cenário e a busca incessante pelo conhecimento e respeito 

para com o ser humano, coerência e ética. 

34 Atualização, ou seja formação constante, ética, amor pelo próximo, 

respeito aos educandos. 

35 Busca constante de atualização, comprometimento e ética. 

36 
Ser um constante aprendiz, buscar exercitar novos saberes, teorizando 

os a luz de estudos e pesquisas, ter entusiasmo pela profissão e 

pesquisar constantemente novas possibilidades. 

 

37 

Novo constantemente a nossa porta, a realidade e o contexto social que 

nos coloca desafios gigantescos a cada novo dia, ano, semestre letivo e 

aliar a razão e a emoção na construção de um trabalho docente 

coerente, responsável e ético. 

38 
Compromisso com a formação permanente, compromisso como 

desenvolvimento do educando e capacidade de comunicação. 

40 Gostar de trocar, saber aprender com o outro e respeitar as diferenças. 

41 Metodologia, cientificidade e pesquisa. 

43 Amor, dedicação e muita atenção no que faz. 
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RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  CARACTERÍSTICAS  

DO  TRABALHO  DOCENTE  CONSIDERADAS  COMO  

IMPORTANTES  PARA  EXERCER  A  PROFISSÃO 

PARTE  I II  

ENTREVISTADO RESPOSTA 

46 
Responsável pelo que faz, pensando no próximo, busca constante de 

aperfeiçoamento, compromisso e boa vontade em querer aprender 

sempre. 

47 Competência, compartilhar conhecimento e informações e formação 

para a cidadania. 

48 
Conhecimento daquilo que faz, ser responsável, conhecer o sujeito da 

aprendizagem e capacidade de interação com os alunos e a 

comunidade. 

49 Metodologia para exercer a profissão, conhecimento do assunto, 

pesquisa e formação contínua. 

50 Pesquisa, ética e conhecimento. 

51 
Primeiro gostar da profissão; segundo desenvolver competências, 

habilidades e atitudes do professor, agente essencial do processo 

formativo; terceiro planejar para a ação docente, prever conteúdos a 

serem trabalhados, organizar as atividades de ensino aprendizagem 

traçando objetivos, metodologia adequada e avaliação. 

53 Remuneração justa, boas condições de trabalho e reconhecimento. 

54 Organização, trabalho, parceria e equipe. 

57 Colaboração como processo de desenvolvimento do próximo, boas 

relações interpessoais, e ágil na tomada de decisões. 

59 Pesquisador e critico, responsável, troca e trabalho em equipe. 

61 Dedicação, persistência, profissionalismo e comprometimento. 

62 Pesquisa, compartilhar conhecimento, ambiente de trabalho. 

63 
O trabalho interativo de cunho emocional, a Constancia na atualização 

do professor para que seu ensino não fique estável e sistemático, a 

competência docente que não pode ser nem muito técnica, nem muito 

improvisada. 

65 
Trabalhar em equipe, planejamento incorporando inovações e mudanças 

necessárias, pois não somos iguais, então é necessário o respeito à 

individualidade no que se refere às habilidades e competências. 

66 Pesquisa, dialogo e conhecimento. 

69 
Atualização constante, ou seja, estudar sempre, objetivos claros em 

relação ao ensino aprendizagem, ética, pois o professor e o modelo para 

o aluno. 
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RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  CARACTERÍSTICAS  

DO  TRABALHO  DOCENTE  CONSIDERADAS  COMO  

IMPORTANTES  PARA  EXERCER  A  PROFISSÃO  �  

 PARTE  IV 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

70 
Postura ética interdisciplinar, compromisso e conhecimento, ser 

facilitador e produtor da ciência como professor reflexivo e pesquisador. 

71 Conhecimento, metodologia e ética. 

73 
Compromisso, formação continuada, pesquisa, pois sem esses três 

requisitos não e possível realizar um trabalho profissional docente. 

74 Prazer pelo saber, gostar de desafios e gostar de gente. 

75 Formação continuada com muita pesquisa, boa relação com os 

educandos e trabalho em equipe. 

76 Ter vocação, fazer por amor, estar envolvido. 

77 Formação com qualidade, pesquisa e compromisso. 

78 Respeito pela profissão, pois somos exemplos para nossos alunos, ética 

e formação continuada. 

79 Ser organizado, pesquisador e aberto para aprender sempre. 

 

82 

Professora pesquisadora de sua prática docente, ser professora de 

carreira e atuar em outros níveis de gestão e ser aprendeste sem nunca 

naturalizar as práticas discriminatórias, lutar por uma Educação 

democrática, igualitária e justa para todos. 

84 Muita leitura, pesquisa, organização e trabalho em equipe. 

85 
Escolha pela pesquisa, ética no desenvolvimento do trabalho docente, 

coragem e paciência pela falta de respeito dos discentes. 

87 Crença na ação transformadora da Educação, respeito para com o 

aluno, comprometimento com o trabalho e com o aluno. 

89 
Disponibilidade, ou seja, estar sempre aberta às mudanças e as 

necessidades de seus alunos e da instituição, aberto ao aprendizado 

constante com pesquisa e discussão de assuntos essenciais à Educação 

e dinamismo, 

90 
Pois vivemos em um mundo que muda a cada dia e o professor deve 

estar atento às informações, sendo ágil e dinâmico para acompanhá-las. 

91 Dedicação, satisfação, organização e trabalho em equipe. 
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RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  CARACTERÍSTICAS  

DO  TRABALHO  DOCENTE  CONSIDERADAS  COMO  

IMPORTANTES  PARA  EXERCER  A  PROFISSÃO  �  

 PARTE  V 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

92 Atualização, comprometimento e ética. 

94 Atualização, ou seja formação constante, ética, amor pelo próximo, 

respeito aos educandos. 

95 Busca constante de atualização, comprometimento e ética. 

96 
Ser um constante aprendiz, buscar exercitar novos saberes, teorizando 

os a luz de estudos e pesquisas, ter entusiasmo pela profissão e 

pesquisar constantemente novas possibilidades. 

97 
O novo constantemente a nossa porta, a realidade e o contexto social 

que nos coloca desafios gigantescos a cada novo dia, ano, semestre 

letivo e aliar a razão e a emoção na construção de um trabalho docente 

coerente, responsável e ético. 

98 
Compromisso com a formação permanente, compromisso como 

desenvolvimento do educando e capacidade de comunicação. 

100 Gostar de trocar, saber aprender com o outro e respeitar as diferenças. 

101 Metodologia, cientificidade e pesquisa. 

103 Amor, dedicação e muita atenção no que faz. 

106 
Ser responsável pelo que faz, pensando no próximo, busca constante de 

aperfeiçoamento, compromisso e boa vontade em querer aprender 

sempre. 

107 Competência, compartilhar conhecimento e informações e formação 

para a cidadania. 

108 
Conhecimento daquilo que faz, ser responsável, conhecer o sujeito da 

aprendizagem e capacidade de interação com os alunos e a 

comunidade. 

109 Metodologia para exercer a profissão, conhecimento do assunto, 

pesquisa e formação contínua. 

110 Pesquisa, ética e conhecimento. 

 

111 

Primeiro gostar da profissão; segundo desenvolver competências, 

habilidades e atitudes do professor, agente essencial do processo 

formativo; terceiro planejar para a ação docente, prever conteúdos a 

serem trabalhados, organizar as atividades de ensino aprendizagem 

traçando objetivos, metodologia adequada e avaliação. 

113  Remuneração justa, boas condições de trabalho e reconhecimento. 

 

 



 162

 

RES ULTADOS  SINTÉTICOS  ALCESTE  4 .7  DAS  

RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES-PEDAGOGOS  EM  

FACULDADE  ISOLADAS  SOBRE  AS  CARACTERÍSTICAS  

DO  TRABALHO  DOCENTE  CONSIDERADAS  COMO  

IMPORTANTES  PARA  EXERCER  A  PROFISSÃO  �   

PARTE  VI  

 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

114 Organização, trabalho, parceria e equipe. 

117 Colaboração como processo de desenvolvimento do próximo, boas 

relações interpessoais, e ágil na tomada de decisões. 

119 Pesquisador e crítico, responsável, troca e trabalho em equipe. 
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------------------------------------- 
 * Logiciel ALCESTE (4.7 - 01/12/02) * 
 ------------------------------------- 
   
 Plan de l'analyse :leila.pl ; Date : 28/11/**; Heure : 12:06:50 
 
 E:\alceste leila\Leila1\&&_0\                                
 leila.txt                                                    
 ET 1 1 1 1                                                   
 A  1 1 1                                                     
 B  1 1 1                                                     
 C  1 1 1                                                     
 D  1 1 1 0 0                                                 
 A1   1   0   0                                               
 A2   3   0                                                   
 A3   1   1   0                                               
 B1   0   4   0   1   1   0   1   1   0                       
 B2   2   2   0   0   0   0   0   0                           
 B3  10   4   1   1   0   0   0   0   0   0                   
 C1   0   121                                                 
 C2   0   2                                                   
 C3   0   0   1   1   1   2                                   
 D1   0   2   2                                               
 D2   0                                                       
 D3   5   a   2                                               
 D4   1  -2   1                                               
 D5   0   0                                                   
   
 --------------------- 
 A1: Lecture du corpus 
 --------------------- 
   
 A12 : Traitement des fins de ligne du corpus : 
 N° marque de la fin de ligne : 
   
 Nombre de lignes étoilées :         57 
   
 -------------------------- 
 A2: Calcul du dictionnaire 
 -------------------------- 
   
 Nombre de formes distinctes                 :        594 
 Nombre d'occurrences                        :       1855 
 Fréquence moyenne par forme                 :          3 
 Nombre de hapax                             :        373 
 Fréquence maximum d'une forme               :        107 
   
 62.79% des formes de fréq. <     1 recouvrent 20.11% des occur.; 
 79.12% des formes de fréq. <     2 recouvrent 30.57% des occur.; 
 84.34% des formes de fréq. <     3 recouvrent 35.58% des occur.; 
 88.89% des formes de fréq. <     4 recouvrent 41.40% des occur.; 
 93.43% des formes de fréq. <     9 recouvrent 50.67% des occur.; 
 96.30% des formes de fréq. <    14 recouvrent 61.46% des occur.; 
 97.98% des formes de fréq. <    22 recouvrent 70.51% des occur.; 
 99.16% des formes de fréq. <    35 recouvrent 81.67% des occur.; 
 99.83% des formes de fréq. <    99 recouvrent 94.23% des occur.; 
100.00% des formes de fréq. <   107 recouvrent100.00% des occur.; 
 
 ---------------------------------------------------- 
 A3 : Liste des clés et valeurs d'analyse (ALC_CLE) : 
 ---------------------------------------------------- 
   
 K 0 Nombres en chiffre                                           
 M 2 Mots en majuscules                                           
 U 0 Mots non trouvés dans DICIN (si existe)                      
 X 1 formes non reconnues et fréquentes                           
 0 2 Auxiliaire ESTAR                                             
 1 2 Auxiliaire TER                                               
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 2 2 Auxiliaire HAVER                                             
 3 2 Auxiliaire SER                                               
 4 2 Prépositions simples et locutions prépositives               
 5 2 Conjonctions et locutions conjonctives                       
 6 2 Interjections                                                
 7 2 Pronoms                                                      
 8 2 Numéraux                                                     
 9 2 Adverbes                                                     
   1 Formes non reconnues                                         
   
 A34 : Fréquence maximale d'un mot analysé   :       3000 
   
   
 Nombre de mots analysés                     :        379 
 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :        110 
 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :         70 
 Nombre d'occurrences retenues               :       1854 
 Moyenne par mot                             :        2.916155 
 Nombre d'occurrences analysables (fréq.> 3) :        615 soit      
43.127630% 
 Nombre d'occurrences supplémentaires        :        811 
 Nombre d'occurrences hors fenêtre fréquence :        428 
   
 ------------------------------------------- 
 B1: Sélection des uce et calcul des données 
 ------------------------------------------- 
   
   
 B11: Le nom du dossier des résultats est &&_0 
 B12: Fréquence minimum d'un "mot" analysé   :          4 
 B13: Fréquence maximum d'un  "mot" retenu   :       9999 
 B14: Fréquence minimum d'un  "mot étoilé"   :          1 
 B15: Code de fin d'U.C.E.                   :          1 
 B16: Nombre d'occurrences par U.C.E.        :         20 
 B17: Elimination des U.C.E. de longueur     <          0 
   
 Fréquence minimum finale d'un "mot" analysé   :          4 
 Fréquence minimum finale d'un "mot étoilé"    :          1 
   
 Nombre de mots analysés                     :         75 
 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :         36 
 Nombre total de mots                        :        111 
 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :         70 
 Nombre de lignes de B1_DICB                 :        181 
   
 Nombre d'occurrences analysées              :        615 
   
   
 Nombre d'u.c.i.                             :         57 
 Nombre moyen de "mots" analysés / u.c.e.    :        7.687500 
 Nombre d'u.c.e.                             :         80 
 Nombre d'u.c.e. sélectionnées               :         80 
 100.00% des u.c.e. sont sélectionnées 
 Nombre de couples                           :       1124 
   
 -------------------- 
 B2: Calcul de DONN.1 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         10 
 Nombre d'unités de contexte                 :         64 
   
 -------------------- 
 B2: Calcul de DONN.2 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         12 
 Nombre d'unités de contexte                 :         60 
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 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :         43 
 Nombre d'unités de contexte                 :         64 
 Nombre de "1"                               :        560 
   
 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :         43 
 Nombre d'unités de contexte                 :         60 
 Nombre de "1"                               :        555 
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 ---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             E:\alceste leila\Leila1\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :121                            
 Date de l'analyse :28/11/** 
 Intersection des classes RCDH1 et RCDH2 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :    10 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :         64 
   
 DONN.2 Nombre de mots par uc :         12 
        Nombre d'uc           :         60 
   
   41 u.c.e classées sur    80 soit  51.25 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:          44 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3 
 
    poids *   16   16   12 
   
   1   18 *   16    0    2 
   2   15 *    0   15    0 
   3   11 *    0    1   10 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3 
 
    poids *   16   16   12 
   
   1   18 *   36  -17   -4 
   2   15 *  -13   39   -8 
   3   11 *   -8   -4   29 
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 (  16uce) |------------------------------+                   
             14                                 |-----------------+ 
 Cl. 3 (  10uce) |------------------------------+                 | 
             15                                                   + 
 Cl. 2 (  15uce) |------------------------------------------------+ 
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
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 Cl. 1 (  16uce) |-------------------------------+                  
             14                                  |----------------+ 
 Cl. 3 (  10uce) |-------------------------------+                | 
             15                                                   + 
 Cl. 2 (  15uce) |------------------------------------------------+ 
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
   
 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.00 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :        111 
 Nombre de mots analysés                     :         75 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :         70 
 Nombre de classes                           :          3 
    
          41 u.c.e. classées soit      51.250000% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :        282 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :        274 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :    16. u.c.e.  105. "1" analysés ;  105. "1" suppl.. 
  2eme classe :    15. u.c.e.   94. "1" analysés ;   86. "1" suppl.. 
  3eme classe :    10. u.c.e.   83. "1" analysés ;   83. "1" suppl.. 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     16. soit : 39.02 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    210. soit : 37.77 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   6.56 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    5     4.   5.   80.00    4.02        area                        
   17     6.  10.   60.00    2.45        da                          
   21     4.   4.  100.00    6.93        docente+                    
   29     5.   7.   71.43    3.72        experiencia+                
   50     3.   4.   75.00    2.41        os                          
   55     4.   5.   80.00    4.02        pod+                        
   61     6.  10.   60.00    2.45        professor+                  
   80 *   3.   4.   75.00    2.41 *    1 tive                        
  174 *   3.   4.   75.00    2.41 *      *tem_1                      
  175 *   7.  12.   58.33    2.66 *      *tem_2                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   10 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     15. soit : 36.59 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    180. soit : 32.37 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   6.27 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    1     4.   4.  100.00    7.68        acredit+                    
   10     5.   5.  100.00    9.87        busquei                     
   12     5.   8.   62.50    2.88        carreira                    
   30     4.   4.  100.00    7.68        facilidade                  
   44     3.   4.   75.00    2.82        melhor+                     
   62     7.  11.   63.64    4.74        profissao                   
   63     4.   5.   80.00    4.63        profission+                 
   66     6.   7.   85.71    8.78        realiz+                     
   90 *   9.  17.   52.94    3.35 *    4 por                         
   96 *   3.   3.  100.00    5.61 *    7 esta                        
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 Nombre de mots sélectionnés   :   10 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     10. soit : 24.39 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    166. soit : 29.86 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   8.30 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    3     2.   3.   66.67    3.14        anos                        
   15     4.   4.  100.00   13.74        contribuir                  
   16     6.   6.  100.00   21.79        curs+                       
   20     3.   4.   75.00    6.16        do                          
   23     4.   7.   57.14    4.91        educacao                    
   33     4.   6.   66.67    6.81        form+                       
   39     3.   3.  100.00   10.03        inici+                      
   40     2.   3.   66.67    3.14        interess+                   
   43     5.   5.  100.00   17.65        magisterio                  
   67     5.   8.   62.50    7.83        superior                    
   68     2.   3.   66.67    3.14        tenho                       
   81 *   2.   3.   66.67    3.14 *    3 era                         
   85 *   6.  13.   46.15    4.89 *    4 com                         
   98 *   6.  13.   46.15    4.89 *    7 me                          
  101 *   2.   3.   66.67    3.14 *    7 minha                       
  102 *   5.  12.   41.67    2.75 *    7 na                          
  103 *   4.   6.   66.67    6.81 *    7 no                          
  111 *   2.   3.   66.67    3.14 *    M O                           
  122 *   2.   3.   66.67    3.14 *      *suj_006                    
  176 *   3.   6.   50.00    2.50 *      *tem_3                      
  178 *   7.  17.   41.18    4.44 *      *tem_5                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   21 
 Nombre de mots marqués        :   91 sur  111 soit  81.98% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
   
   
  Tableau croisant classes et clés : 
 
        * Classes *     1     2     3 
 
  Clés  * Poids   *    76    61    66 
   
      M *       8 *     2     2     4 
      1 *       8 *     4     2     2 
      3 *      12 *     6     2     4 
      4 *      87 *    32    30    25 
      5 *      25 *    12     6     7 
      7 *      44 *    13    12    19 
      8 *       4 *     2     1     1 
      9 *      15 *     5     6     4 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3 
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  Clés  * Poids   *    76    61    66 
   
      M *       8 *     0     0     1 
      1 *       8 *     0     0     0 
      3 *      12 *     0    -1     0 
      4 *      87 *     0     1     0 
      5 *      25 *     1     0     0 
      7 *      44 *    -1     0     2 
      8 *       4 *     0     0     0 
      9 *      15 *     0     0     0 
   
 Chi2 du tableau            :       8.462093 
   
 Nombre de "1" distribués :   203 soit 37 % 
   
   
 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
   
   
 Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
   
   
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  
   
 Nombre d'uce enregistrées :   80 
 Nombre d'uce classées     :   41 soit : 51.25% 
   
   
 Nombre d'uci enregistrées :   57 
 Nombre d'uci classées     :   18 soit : 31.58% 
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 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.121 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de E:\alceste leila\Leila1\&&_0\C2_DICB.121                            
   
 Effectif minimum d'un mot        :          8 
 Nombre d'uce minimum par classe  :         10 
 Nombre de lignes analysées       :         28 
 Nombre total de lignes           :         57 
 Nombre de colonnes analysées     :          3 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .38995670 *    57.96516 *  57.965 * 
 *   2 *     .28278660 *    42.03484 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :         54 
 Nombre de mots pleins retenus :         25 
 Nombre total de points        :         57 
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 Projection simultanee sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3900 (   57.97 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2828 (   42.03 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
22 |                                   da                                  |                      
21 |                                 um#01                                 |                      
20 |                            para   docente+ area                       |                      
19 |                      os           |       *tem_1*tit_2                |                      
18 |                   experiencia+    |                                   |                      
17 |                                   |                   desejo          |                      
16 |              oao                  |                   ser             |                      
15 |               conhecimento        |                                   |                   
14 |                                   |                       *tem_2      |                      
13 |         professor+                |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |       uma                         |                                   |                      
10 |      que                          |                             ensin+|                      
 9 |                                   |                  oportunidadeem   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                e  |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 | de                                |                                   |                      
 1 | A                                 |                                   |                      
 0 +superior---------------------------+---------------------------------
porque                    
 1 |com                                |                                   |                      
 2 | no                                |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |  do                               |                                   |                      
 6 |  *tem_5                           |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                         
semprecarreira                    
 9 |   na#03                           |                             #02   |                      
10 |    memagisterio                   |                                   |                      
11 |   naocurs+                        |                            acredit+                      
12 |   form+contribuir                 |               profissaopor *tem_4 |                      
13 |         foi                       |                         realiz+   |                      
14 |                                   |                         pela      |                      
15 |                                   |                       profission+ |                      
16 |                                   |                     a             |                      
17 |                                   |                                   |                      
18 |                                   |                                   |                      
19 |                                   |                                   |                      
20 |                     *tem_3*tit_1 educacaopelo                         |                      
21 |                                   *esp_1                              |                      
22 |                                   *ins_1                              |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
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 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 docente+(4), area(4), pod+(4), escol+(2), estud+(2), experiencia+(5), 
futuro+(2), ao(2), conhecimento+(2), da(6), desejo(2), educacion+(1), 
ensin+(6), gradu+(1), motiv+(1), oportunidade+(6), os(3), pedagog+(2), 
poss+(1), professor+(6), torn+(1), vontade(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 acredit+(4), busquei(5), facilidade(4), realiz+(6), profissao(7), 
profission+(4), carreira(5), melhor+(3), continu+(1), escolhi(2), humano(1), 
lecionar(2), nest+(2), novos(2), paixao(2), pela(4); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 curs+(6), contribuir(4), magisterio(5), form+(4), inici+(3), superior(5), 
do(3), famili+(2), influenci+(2), educacao(4), anos(2), interess+(2), 
levaram(1), processo(1), tenho(2), transform+(1), vocacao(1), dos(1), 
pratica(1), quer+(1), uma(3); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 tive(3), fui(2), ser(2), em(7), como(2), para-que(2), eu(2), ja(1), e(15); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 por(9), porque(4), esta(3), melhor(1), sempre(5); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 era(2), foi(2), com(6), de(8), mas(1), que(4), me(6), meu(1), meus(1), 
minha(2), na(5), no(4), depois(1), nao(1), A(2), O(2), a(6), o(5); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 
 *esp_2(2), *ins_2(1), *suj_003(1), *suj_005(2), *suj_013(1), *suj_015(2), 
*suj_020(1), *suj_023(1), *suj_034(2), *suj_037(2), *suj_045(2), *suj_048(1), 
*suj_052(1), *tem_1(3), *tem_2(7), *tit_3(1); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 
 *esp_1(15), *ins_1(15), *suj_001(1), *suj_022(1), *suj_025(1), *suj_029(1), 
*suj_030(1), *suj_038(1), *suj_039(1), *suj_041(1), *suj_047(1), *suj_055(1), 
*suj_057(1), *suj_058(1), *suj_059(1), *tem_4(2); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 
 *suj_006(2), *suj_007(1), *suj_008(2), *suj_010(2), *suj_014(1), 
*suj_026(2), *tem_3(3), *tem_5(7); 
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 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A4 docente+ : docente(5); 
A2 area : area(4); 
A2 pod+ : poder(3), podia(1); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
   
B4 acredit+ : acreditar(2), acredito(2); 
B4 busquei : busquei(5); 
B4 facilidade : facilidade(4); 
B4 realiz+ : realizacao(5), realizada(1); 
B2 profissao : profissao(8); 
B2 profission+ : profissional(4); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
   
C6 curs+ : curso(8); 
C5 contribuir : contribuir(4); 
C5 magisterio : magisterio(7); 
C4 form+ : formacao(6); 
C4 inici+ : iniciais(1), iniciei(2); 
C4 superior : superior(6); 
C3 do : do(3); 
C3 famili+ : familia(1), familiar(1); 
C3 influenci+ : influencia(1), influenciou(1); 
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 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Clé sélectionnée : A 
  47  15  inicialmente para trabalhar quatro horas e #poder #estudar nas 
demais; depois por identificacao com #os alunos, a #escola, o #ensino e a 
sociedade. 
  48  15  compartilhar com #futuros pedagogos a #experiencia acumulada. em 
anos de trabalho na rede publica estadual e municipal, como #docente, 
orientadora #educacional, coordenadora, diretora, dirigente e supervisora. 
  54  15  busca de #experiencia na #area #docente no #ensino superior. 
   6   4  por proporcionar a #oportunidade de #ensinar e aprender #ao mesmo 
tempo. prazer em #poder criar #oportunidade para-que o #futuro #professor 
aprenda. 
  28   3  descobri #estudando que gostava #da #area. fui para o #ensino 
superior devido a novos horizontes e em busca de novos sabres. 
  72   3  por gostar #da profissao. transmitir meus #conhecimentos e 
#experiencias. uma nova #experiencia #docente como #oportunidade. 
  20   2  pelo gosto do saber. algo que sempre me acompanhou em rodas de 
amigos: auxiliar com clareza aqueles que precisam. dar #oportunidade a 
carreira me levou a ser #professor na faculdade, de #docente do #ensino 
fundamental, coordenador #pedagogico, diretor #escolar e #docente do #ensino 
superior. 
   
 Clé sélectionnée : B 
  42  28  por amar esta #profissao eu #busquei esta #carreira. por me sentir 
#realizada e #acreditar #nesta #profissao. 
  75  13  #pela #facilidade de expor minhas ideias e pelo prazer em 
reconhecer que o outro me compreendeu. A oportunidade de ascensao na 
#carreira e #realizacao #profissional. 
  56  11  sempre #busquei a #profissao e o desejo de fazer #carreira. 
oportunidade de #lecionar e #melhorar o orcamento domestico. 
   1   6  por pura conviccao e por amor a #carreira, #paixao #pela educacao, 
busca e #realizacao #profissional. 
  10   5  trabalho com setor publico e sinto falta de #melhores oportunidades 
para exercer minha capacidade #profissional. 
  49   5  #acredito na #profissao de pedagogo e em novas perspectivas. 
  57   5  porque sempre #busquei #lecionar e #escolhi esta #carreira. 
  80   5  por ter #facilidade em expor ideias e ensinar. #pela #realizacao. 
  66   4  por gostar da #profissao e por #acreditar na auto #realizacao e por 
amor que faco. sempre me interessei pelo desenvolvimento #humano, conhecer 
melhor o ser #humano e #novos metodos e rumos para a educacao. 
  31   3  por vontade propria. #escolhi esta #profissao, #busquei formacao e 
#continuo sempre em busca de #novos, com o intuito de #melhorar e meu 
trabalho. 
  41   3  #pela oportunidade e por gostar da #profissao. tenho admiracao por 
ministrar aula e #realizacao #profissional. 
  78   2  porque #acredito #nesta #profissao. O gosto por ensinar e a #paixao 
por ler. 
   
 Clé sélectionnée : C 
  11  14  era o unico #curso #superior que cabia dentro #do meu salario de 
auxiliar de escritorio. depois #anos de trabalho com a #formacao em servico 
nas redes municipais me #levaram ao #magisterio #superior. 
  36  12  na #educacao basica foi por #vocacao, porem, no #magisterio 
#superior nao foi intencional, nao me sentia e ainda nao me sinto, 
suficientemente preparada. 
  15   8  #iniciei os estudos de #educacao com o #curso de #magisterio, com o 
#curso de #magisterio, pelo fato de ter na #familia muitos professores. 
  16   7  somente no final #do #curso me identifiquei com a profissao. 
lecionar no #curso #superior veio da necessidade de compartilhar 
conhecimentos especificos da minha #formacao e com a oportunidade de 
#contribuir com a #transformacao no #processo de inclusao. 
   8   6  um pouco por #influencia #familiar, meus pais sao professores, e 
pelo fato de poder #contribuir com a #educacao de nosso pais. 
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  21   6  porque sempre tive #interesse pela carreira #do #magisterio. O 
gosto pela #pratica de ensino sempre foi #uma caracteristicas marcantes. A 
experiencia em #curso de #formacao de professores no cefam e o #interesse em 
#contribuir com a #formacao de professores #dos #anos #iniciais e da 
#educacao infantil na melhoria da #formacao destes que me fizeram ir para o 
#magisterio #superior. 
  12   4  #iniciei na profissao por-acaso, fiz o #curso normal por forca de 
#uma amiga que me #influenciou. com o tempo, passei a gostar, me #interessar 
e me especializar. 
  13   4  hoje, #tenho certeza de-que era isso mesmo-que #queria. realizacao. 
A avaliacao positiva de #curso que ministrei na faculdade que refletiu no 
convite para #contribuir na #formacao de professores alfabetizadores. 
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 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
    
 2   7 ensin+ superior                                           
 2   6 e a                                                       
 2   6 desejo de                                                 
 2   5 de trabalh+                                               
 2   5 com o                                                     
 2   5 busc+ de                                                  
 2   4 na area                                                   
 2   4 me torn+                                                  
 2   4 porque sempre                                             
 2   4 para o                                                    
 2   4 com a                                                     
 2   4 foi um                                                    
 2   4 e realiz+                                                 
 2   4 prazer em                                                 
 2   4 gost+ de                                                  
 2   4 da educacao                                               
 2   3 na form+                                                  
 2   3 me levaram                                                
 2   3 de um                                                     
 3   3 com a form+                                               
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1  3 ensin+ superior                                          
 2 1  2 gost+ da                                                 
 2 1  2 busc+ de                                                 
 2 1  1 na form+                                                 
 2 1  1 na area                                                  
 2 1  1 me torn+                                                 
 4 1  1 por gost+ da profissao                                   
 2 1  1 para o                                                   
 2 1  1 de trabalh+                                              
 2 1  1 de professor+                                            
 2 1  1 com o                                                    
 2 1  1 e me                                                     
 2 1  1 e a                                                      
 2 1  1 prazer em                                                
 3 1  1 oportunidade+ de trabalh+                                
 4 1  1 oportunidade+ de ensin+ e                                
 2 1  1 gost+ de                                                 
 3 1  1 gost+ da profissao                                       
 3 1  1 ensin+ e a                                               
 2 1  1 ensin+ e                                                 
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 2 2  2 porque sempre                                            
 2 2  2 e realiz+                                                
 2 2  2 oportunidade+ de                                         
 2 2  1 me realiz+                                               
 4 2  1 por gost+ de e                                           
 5 2  1 por gost+ de ensin+ e                                    
 6 2  1 por gost+ da profissao e por                             
 3 2  1 de e pelo                                                
 2 2  1 com o                                                    
 5 2  1 e por gost+ da profissao                                 
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 2 2  1 e por                                                    
 3 2  1 e de trabalh+                                            
 2 2  1 e de                                                     
 4 2  1 a profissao e o                                          
 2 2  1 prazer em                                                
 3 2  1 oportunidade+ de de                                      
 2 2  1 form+ e                                                  
 3 2  1 ensin+ e a                                               
 2 2  1 desejo de                                                
 2 2  1 busc+ de                                                 
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3  3 magisterio superior                                      
 3 3  2 com o curs+                                              
 2 3  2 o curs+                                                  
 3 3  2 contribuir com a                                         
 4 3  1 na form+ de professor+                                   
 2 3  1 me levaram                                               
 2 3  1 porque sempre                                            
 2 3  1 por de                                                   
 2 3  1 para o                                                   
 2 3  1 de de                                                    
 2 3  1 de trabalh+                                              
 2 3  1 de ensin+                                                
 2 3  1 com o                                                    
 3 3  1 com a profissao                                          
 3 3  1 com a form+                                              
 2 3  1 com a                                                    
 2 3  1 e me                                                     
 2 3  1 e pelo                                                   
 2 3  1 e o                                                      
 2 3  1 e a                                                      
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 ------------------------------ 
 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
    
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :          3 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         15 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :          3 
 Poids total du tableau             :          
    
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
   
 -------------------- 
 * Fin de l'analyse * 
 -------------------- 
   
 Date : 28/11/**; Heure : 12:09:53 
 
 Temps d'execution :   0 h   3 mn   5 s 
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------------------------------------- 
 * Logiciel ALCESTE (4.7 - 01/12/02) * 
 ------------------------------------- 
   
 Plan de l'analyse :Leila21.pl ; Date : 28/11/**; Heure : 11:45:06 
 
 E:\alceste leila\Leila1\&&_0\                                
 Leila21.txt                                                  
 ET 1 1 1 1                                                   
 A  1 1 1                                                     
 B  1 1 1                                                     
 C  1 1 1                                                     
 D  1 1 1 0 0                                                 
 A1   1   0   0                                               
 A2   3   0                                                   
 A3   1   1   0                                               
 B1   0   4   0   1   1   0   1   1   0                       
 B2   2   2   0   0   0   0   0   0                           
 B3  10   4   1   1   0   0   0   0   0   0                   
 C1   0   121                                                 
 C2   0   2                                                   
 C3   0   0   1   1   1   2                                   
 D1   0   2   2                                               
 D2   0                                                       
 D3   5   a   2                                               
 D4   1  -2   1                                               
 D5   0   0                                                   
   
 --------------------- 
 A1: Lecture du corpus 
 --------------------- 
   
 A12 : Traitement des fins de ligne du corpus : 
 N° marque de la fin de ligne : 
   
 Nombre de lignes étoilées :        116 
   
 -------------------------- 
 A2: Calcul du dictionnaire 
 -------------------------- 
   
 Nombre de formes distinctes                 :        321 
 Nombre d'occurrences                        :       1572 
 Fréquence moyenne par forme                 :          5 
 Nombre de hapax                             :          0 
 Fréquence maximum d'une forme               :        158 
   
 65.11% des formes de fréq. <     2 recouvrent 26.59% des occur.; 
 65.11% des formes de fréq. <     3 recouvrent 26.59% des occur.; 
 79.13% des formes de fréq. <     4 recouvrent 38.04% des occur.; 
 84.74% des formes de fréq. <     6 recouvrent 44.91% des occur.; 
 89.72% des formes de fréq. <     8 recouvrent 53.05% des occur.; 
 93.77% des formes de fréq. <    12 recouvrent 61.70% des occur.; 
 96.57% des formes de fréq. <    20 recouvrent 70.61% des occur.; 
 98.75% des formes de fréq. <    28 recouvrent 81.42% des occur.; 
 99.69% des formes de fréq. <    56 recouvrent 89.95% des occur.; 
100.00% des formes de fréq. <   158 recouvrent100.00% des occur.; 
   
   
 ---------------------------------------------------- 
 A3 : Liste des clés et valeurs d'analyse (ALC_CLE) : 
 ---------------------------------------------------- 
   
 K 0 Nombres en chiffre                                           
 M 2 Mots en majuscules                                           
 U 0 Mots non trouvés dans DICIN (si existe)                      
 X 1 formes non reconnues et fréquentes                           
 0 2 Auxiliaire ESTAR                                             
 1 2 Auxiliaire TER                                               
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 2 2 Auxiliaire HAVER                                             
 3 2 Auxiliaire SER                                               
 4 2 Prépositions simples et locutions prépositives               
 5 2 Conjonctions et locutions conjonctives                       
 6 2 Interjections                                                
 7 2 Pronoms                                                      
 8 2 Numéraux                                                     
 9 2 Adverbes                                                     
   1 Formes non reconnues                                         
   
 A34 : Fréquence maximale d'un mot analysé   :       3000 
   
   
 Nombre de mots analysés                     :        229 
 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :         53 
 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        127 
 Nombre d'occurrences retenues               :       1572 
 Moyenne par mot                             :        4.546099 
 Nombre d'occurrences analysables (fréq.> 3) :        712 soit      
55.538220% 
 Nombre d'occurrences supplémentaires        :        570 
 Nombre d'occurrences hors fenêtre fréquence :        290 
   
 ------------------------------------------- 
 B1: Sélection des uce et calcul des données 
 ------------------------------------------- 
   
   
 B11: Le nom du dossier des résultats est &&_0 
 B12: Fréquence minimum d'un "mot" analysé   :          4 
 B13: Fréquence maximum d'un  "mot" retenu   :       9999 
 B14: Fréquence minimum d'un  "mot étoilé"   :          1 
 B15: Code de fin d'U.C.E.                   :          1 
 B16: Nombre d'occurrences par U.C.E.        :         20 
 B17: Elimination des U.C.E. de longueur     <          0 
   
 Fréquence minimum finale d'un "mot" analysé   :          4 
 Fréquence minimum finale d'un "mot étoilé"    :          1 
   
 Nombre de mots analysés                     :         84 
 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :         31 
 Nombre total de mots                        :        115 
 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :        127 
 Nombre de lignes de B1_DICB                 :        242 
   
 Nombre d'occurrences analysées              :        712 
   
   
 Nombre d'u.c.i.                             :        116 
 Nombre moyen de "mots" analysés / u.c.e.    :        5.933333 
 Nombre d'u.c.e.                             :        120 
 Nombre d'u.c.e. sélectionnées               :        120 
 100.00% des u.c.e. sont sélectionnées 
 Nombre de couples                           :        916 
   
 -------------------- 
 B2: Calcul de DONN.1 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         10 
 Nombre d'unités de contexte                 :        114 
   
 -------------------- 
 B2: Calcul de DONN.2 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         12 
 Nombre d'unités de contexte                 :        114 
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 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :         52 
 Nombre d'unités de contexte                 :        114 
 Nombre de "1"                               :        684 
   
 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :         52 
 Nombre d'unités de contexte                 :        114 
 Nombre de "1"                               :        684 
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 ---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             E:\alceste leila\Leila1\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :121                            
 Date de l'analyse :28/11/** 
 Intersection des classes RCDH1 et RCDH2 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :    10 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :        114 
   
 DONN.2 Nombre de mots par uc :         12 
        Nombre d'uc           :        114 
   
  100 u.c.e classées sur   120 soit  83.33 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:         100 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4    5    6 
 
    poids *   16   14   14   10   24   22 
   
   1   16 *   16    0    0    0    0    0 
   2   14 *    0   14    0    0    0    0 
   3   14 *    0    0   14    0    0    0 
   4   10 *    0    0    0   10    0    0 
   5   24 *    0    0    0    0   24    0 
   6   22 *    0    0    0    0    0   22 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4    5    6 
 
    poids *   16   14   14   10   24   22 
   
   1   16 *  100   -3   -3   -2   -6   -5 
   2   14 *   -3  100   -2   -1   -5   -4 
   3   14 *   -3   -2  100   -1   -5   -4 
   4   10 *   -2   -1   -1  100   -3   -3 
   5   24 *   -6   -5   -5   -3  100   -8 
   6   22 *   -5   -4   -4   -3   -8  100 
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 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 (  16uce) |------------------+                               
             15                     |-----------+                   
 Cl. 3 (  14uce) |----------+       |           |                   
             13             |-------+           |                   
             16             |                   |----------+        
 Cl. 4 (  10uce) |----------+                   |          |        
             17                                 |          |------+ 
 Cl. 5 (  24uce) |------------------------------+          |      | 
             18                                            |      + 
 Cl. 6 (  22uce) |-----------------------------------------+      | 
 Cl. 2 (  14uce) |------------------------------------------------+ 
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 (  16uce) |-------------------+                              
             15                      |----------+                   
 Cl. 3 (  14uce) |---------------+   |          |                   
             13                  |---+          |                   
             16                  |              |----------+        
 Cl. 4 (  10uce) |---------------+              |          |        
             17                                 |          |------+ 
 Cl. 5 (  24uce) |------------------------------+          |      | 
             18                                            |      + 
 Cl. 6 (  22uce) |-----------------------------------------+      | 
 Cl. 2 (  14uce) |------------------------------------------------+ 
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
   
 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.00 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :        115 
 Nombre de mots analysés                     :         84 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :        127 
 Nombre de classes                           :          6 
    
         100 u.c.e. classées soit      83.333340% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :        628 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :        388 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :    16. u.c.e.   64. "1" analysés ;   28. "1" suppl.. 
  2eme classe :    14. u.c.e.   52. "1" analysés ;   26. "1" suppl.. 
  3eme classe :    14. u.c.e.   94. "1" analysés ;   48. "1" suppl.. 
  4eme classe :    10. u.c.e.   68. "1" analysés ;   58. "1" suppl.. 
  5eme classe :    24. u.c.e.  194. "1" analysés ;  110. "1" suppl.. 
  6eme classe :    22. u.c.e.  156. "1" analysés ;  118. "1" suppl.. 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     16. soit : 16.00 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :     92. soit :  9.06 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   4.00 
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 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
   12     2.   4.   50.00    3.58        assunto+                    
   21     2.   4.   50.00    3.58        compartilhar                
   26    12.  22.   54.55   31.18        conhecimento                
   46     8.  24.   33.33    7.06        etic+                       
   47     2.   4.   50.00    3.58        exerc+                      
   57     6.   8.   75.00   22.52        metodologia                 
   68    12.  34.   35.29   14.27        pesquisa+                   
  235 *   8.  14.   57.14   20.50 *      *tem_1                      
  241 *  10.  42.   23.81    3.29 *      *tit_2                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :    9 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     14. soit : 14.00 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :     78. soit :  7.68 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   3.71 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    6     4.  10.   40.00    6.24        amor                        
    8     2.   4.   50.00    4.49        aperfeicoamento             
   32     8.   8.  100.00   53.42        dedicacao                   
   43     6.  14.   42.86   11.26        equipe                      
   48     4.   8.   50.00    9.36        faz+                        
   56     2.   4.   50.00    4.49        leitura                     
   59     4.   6.   66.67   14.71        muita                       
   63     6.  10.   60.00   19.53        organiz+                    
   74     2.   4.   50.00    4.49        profissional+               
   98 *   2.   4.   50.00    4.49 *    4 por                         
  236 *   8.  30.   26.67    5.71 *      *tem_2                      
  238 *   4.  12.   33.33    4.23 *      *tem_4                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   12 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     14. soit : 14.00 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    142. soit : 13.98 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   6.71 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    4     2.   4.   50.00    4.49        agil                        
   15     6.   8.   75.00   26.87        boa+                        
   17     2.   4.   50.00    4.49        capacidade                  
   24     6.  14.   42.86   11.26        compromisso                 
   29     4.  10.   40.00    6.24        continu+                    
   34     6.   6.  100.00   39.21        desenvolvimento             
   37     6.  12.   50.00   14.68        do                          
   38     4.  12.   33.33    4.23        docente                     
   39     2.   4.   50.00    4.49        dos                         
   41     4.   6.   66.67   14.71        educando+                   
   49     8.  20.   40.00   14.04        formacao                    
   55     2.   4.   50.00    4.49        justa                       
   68     8.  34.   23.53    3.89        pesquisa+                   
   71     2.   4.   50.00    4.49        processo                    
   74     2.   4.   50.00    4.49        profissional+               
   77     4.   8.   50.00    9.36        relac+                      
   83     8.  30.   26.67    5.71        trabalh+                    
   92 *   6.  20.   30.00    5.32 *    4 com                         
   93 *   8.  38.   21.05    2.53 *    4 de                          
   99 *   2.   4.   50.00    4.49 *    4 sem                         
  100 *   4.   6.   66.67   14.71 *    5 como                        
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  118 *  14.  84.   16.67    3.10 *      *ins_1                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   22 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  4 => Contexte D                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     10. soit : 10.00 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    126. soit : 12.40 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   6.80 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    1     2.   4.   50.00    7.41        abert+                      
    8     2.   4.   50.00    7.41        aperfeicoamento             
   10     6.  10.   60.00   30.86        aprend+                     
   15     2.   8.   25.00    2.17        boa+                        
   20     2.   4.   50.00    7.41        coer+                       
   24     4.  14.   28.57    6.24        compromisso                 
   27     4.  16.   25.00    4.76        constante+                  
   33     2.   4.   50.00    7.41        desafios                    
   35     2.   4.   50.00    7.41        dia                         
   40     2.   8.   25.00    2.17        educacao                    
   48     2.   8.   25.00    2.17        faz+                        
   61     2.   4.   50.00    7.41        novo+                       
   75     2.   6.   33.33    3.86        proximo                     
   76     2.   4.   50.00    7.41        realidade                   
   79     6.   8.   75.00   40.82        responsavel                 
   83     6.  30.   20.00    4.76        trabalh+                    
   84     2.   6.   33.33    3.86        troc+                       
   88 *   2.   8.   25.00    2.17 *    0 estar                       
   90 *   4.  16.   25.00    4.76 *    3 ser                         
   93 *   6.  38.   15.79    2.28 *    4 de                          
   94 *   4.  22.   18.18    2.10 *    4 em                          
   97 *   2.   8.   25.00    2.17 *    4 pelo                        
  104 *   4.  12.   33.33    8.25 *    5 que                         
  105 *   2.   4.   50.00    7.41 *    7 cada                        
  106 *   2.   8.   25.00    2.17 *    7 na                          
  111 *   2.   8.   25.00    2.17 *    8 um                          
  114 *   6.  10.   60.00   30.86 *    9 sempre                      
  115 *   2.   4.   50.00    7.41 *    M O                           
  118 *  10.  84.   11.90    2.12 *      *ins_1                      
  237 *   2.   8.   25.00    2.17 *      *tem_3                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   30 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  5 => Contexte E                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     24. soit : 24.00 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    304. soit : 29.92 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   8.08 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    5    12.  12.  100.00   43.18        aluno+                      
    7     6.   6.  100.00   20.21        ao                          
    9     8.  10.   80.00   19.10        aprendiz+                   
   13    10.  12.   83.33   26.32        atualizacao                 
   16     6.  10.   60.00    7.89        busc+                       
   23     6.   8.   75.00   12.40        comprometimento             
   27    10.  16.   62.50   15.48        constante+                  
   31     6.  12.   50.00    5.05        da                          
   40     4.   8.   50.00    3.22        educacao                    
   46    12.  24.   50.00   11.70        etic+                       
   64     6.   8.   75.00   12.40        os                          
   67     4.   6.   66.67    6.37        pela                        
   73     4.   8.   50.00    3.22        profissao                   
   77     4.   8.   50.00    3.22        relac+                      
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   78    10.  16.   62.50   15.48        respeit+                    
   81     6.   6.  100.00   20.21        seja                        
   85 *  10.  30.   33.33    2.05 *      a                           
   87 *   8.  18.   44.44    5.03 *      o                           
   92 *   8.  20.   40.00    3.51 *    4 com                         
   96 *   4.   4.  100.00   13.19 *    4 para-com                    
   97 *   4.   8.   50.00    3.22 *    4 pelo                        
  102 *   6.   6.  100.00   20.21 *    5 ou                          
  116 *  24.  90.   26.67    3.51 *      *esp_1                      
  239 *  14.  36.   38.89    6.84 *      *tem_5                      
  240 *  20.  52.   38.46   12.42 *      *tit_1                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   25 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  6 => Contexte F                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     22. soit : 22.00 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    274. soit : 26.97 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.09 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
   10     4.  10.   40.00    2.10        aprend+                     
   11    10.  12.   83.33   29.89        as                          
   22     8.   8.  100.00   30.83        competencia+                
   38     6.  12.   50.00    6.23        docente                     
   42     4.   6.   66.67    7.42        ensino                      
   50     6.   6.  100.00   22.63        gostar                      
   51     4.   4.  100.00   14.77        habilidades                 
   53     6.   6.  100.00   22.63        informacoes                 
   70     6.   6.  100.00   22.63        prazer                      
   72     8.  12.   66.67   15.85        professor+                  
   80     6.   8.   75.00   14.23        saber+                      
   85 *  10.  30.   33.33    3.21 *      a                           
   87 *   8.  18.   44.44    6.44 *      o                           
   93 *  12.  38.   31.58    3.28 *    4 de                          
   94 *   8.  22.   36.36    3.39 *    4 em                          
   95 *   8.  16.   50.00    8.70 *    4 para                        
  103 *   4.  10.   40.00    2.10 *    5 pois                        
  113 *   4.   6.   66.67    7.42 *    9 nao                         
  117 *   4.  10.   40.00    2.10 *      *esp_2                      
  119 *   6.  14.   42.86    4.13 *      *ins_2                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   20 
 Nombre de mots marqués        :  114 sur  115 soit  99.13% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
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Tableau croisant classes et clés : 
 
        * Classes *     1     2     3     4     5     6 
 
  Clés  * Poids   *    10    14    32    42    70    78 
   
      M *       4 *     0     0     0     2     0     2 
      0 *       8 *     0     2     0     2     2     2 
      1 *       6 *     0     2     0     0     2     2 
      3 *      20 *     2     0     0     4     8     6 
      4 *     116 *     6     6    18    16    34    36 
      5 *      36 *     2     2     6     4    12    10 
      7 *      30 *     0     2     4     6     6    12 
      8 *       8 *     0     0     2     2     2     2 
      9 *      18 *     0     0     2     6     4     6 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3     4     5     6 
 
  Clés  * Poids   *    10    14    32    42    70    78 
   
      M *       4 *     0     0     0     3    -1     0 
      0 *       8 *     0     5    -1     0     0     0 
      1 *       6 *     0     8     0    -1     0     0 
      3 *      20 *     1    -1    -3     0     1     0 
      4 *     116 *     0     0     1    -1     0     0 
      5 *      36 *     0     0     0    -1     0     0 
      7 *      30 *    -1     0     0     0    -1     1 
      8 *       8 *     0     0     1     0     0     0 
      9 *      18 *     0    -1     0     3     0     0 
   
 Chi2 du tableau            :      42.072690 
   
 Nombre de "1" distribués :   246 soit 24 % 
   
   
 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
   
   
 Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
   
   
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  
   
 Nombre d'uce enregistrées :  120 
 Nombre d'uce classées     :  100 soit : 83.33% 
   
   
 Nombre d'uci enregistrées :  116 
 Nombre d'uci classées     :   94 soit : 81.03% 
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 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.121 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de E:\alceste leila\Leila1\&&_0\C2_DICB.121                            
   
 Effectif minimum d'un mot        :          8 
 Nombre d'uce minimum par classe  :         10 
 Nombre de lignes analysées       :         37 
 Nombre total de lignes           :         67 
 Nombre de colonnes analysées     :          6 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .46691070 *    28.82744 *  28.827 * 
 *   2 *     .35394890 *    21.85309 *  50.681 * 
 *   3 *     .33764760 *    20.84663 *  71.527 * 
 *   4 *     .27440040 *    16.94171 *  88.469 * 
 *   5 *     .18676670 *    11.53113 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :         67 
 Nombre de mots pleins retenus :         37 
 Nombre total de points        :         73 
   
 Représentation séparée car plus de 60 points 
   
 



 191

 
 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.4669 (   28.83 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.3539 (   21.85 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
16 |                                  *ins_1                               |                      
15 |                         *tem_3    |                                   |                      
14 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |                          *tem_1#03|                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                       *esp_1      |                                   |                      
 7 |                               #01 |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |     #04                           |                      
 2 |               #05                 |                                   |                      
 1 |             *tit_1                |                 *tit_2         #02|                      
 0 +-----------------------------------+-----------------------------------+                      
 1 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                      *tem_2       |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 7 |           *tem_5                  |                                   |                      
 8 |                                   |           *esp_2                  |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |           *tit_3  *tem_4          |                      
12 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
14 |                                   | *ins_2                            |                      
15 |                                   |                                   |                      
16 |                                   |                                   |                      
17 |                                   |                                   |                      
18 |                                   |                                   |                      
19 |                                  #06                                  |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
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 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.4669 (   28.83 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.3539 (   21.85 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
15 |                    continu+       |                                   |                      
14 |                                 pesquisa+                             |                      
13 |                                   compromisso                         |                      
12 |                      formacao     |                                   |                      
11 |                 etic+relac+       |                                   |                   
10 |                                   boa+                                |                      
 9 |                 pela              |                                   |                      
 8 |                os                 |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                         trabalh+  |                      
 3 |                            comprometimeresponsavel              faz+  |                      
 2 |                 aluno+        do  conhecimento                        |                      
 1 |                                metodologia                        
dedicacao                   
 0 +---------------------constante+----+-----------------------------------+                      
 1 |                                   |                           amor  
organiz+                  
 2 |                atualizacao        |                                
equipe                     
 3 |                aprendiz+          |                                   |                      
 4 |      respeit+ busc+profissao      |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                      educacao     |   aprend+                         |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   docente                             |                      
 9 |                              troc+|                                   |                      
10 |              da                   |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
14 |                                   |                                   |                      
15 |                                   |                                   |                      
16 |                                   |                                   |                      
17 |                                   |                                   |                      
18 |                             professor+                                |                      
19 |                                   competencia+                        |                      
20 |                          saber+as gostar                              |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
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 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.4669 (   28.83 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.3539 (   21.85 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
12 |               com                 |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                  sempre                               |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                        no         |                      
 0 +----------------------------na-----+-----------------------------------+                      
 1 |                            um     |                           e       |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                        estar      |                      
 6 |                     serpelo       |                                   |                      
 7 |                    de             |                                   |                      
 8 |                                   |                que   ter          |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |                  pois             |                                   |                      
12 |                                 nao                     em            |                      
13 |                                   |                                   |                      
14 |              a                    |                                   |                      
15 |                                   |                                   |                      
16 |                                   |                                   |                      
17 |                     o             |                                   |                      
18 |                          para     |                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 conhecimento(12), metodologia(6), pesquisa+(12), assunto+(2), 
compartilhar(2), exerc+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 dedicacao(8), equipe(6), muita(4), organiz+(6), parceria+(2), faz+(4), 
amor(4), leitura(2), profissional+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 desenvolvimento(6), boa+(6), compromisso(6), comunicacao(2), do(6), 
educando+(4), formacao(8), paciencia(2), relac+(4), continu+(4), trabalh+(8), 
agil(2), capacidade(2), dos(2), justa(2), processo(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 
 responsavel(6), aprend+(6), critic+(2), abert+(2), aperfeicoamento(2), 
coer+(2), desafios(2), dia(2), novo+(2), realidade(2), proximo(2), troc+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  5 : 
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 aluno+(12), ao(6), atualizacao(10), seja(6), aprendiz+(8), 
comprometimento(6), constante+(10), etic+(12), os(6), respeit+(10), busc+(6), 
da(6), estudo+(2), human+(2), interacao(2), pela(4), educacao(4), 
profissao(4); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  6 : 
 competencia+(8), as(10), gostar(6), informacoes(6), prazer(6), 
habilidades(4), professor+(8), saber+(6), acompanh+(2), cidadania(2), 
ensino(4), necessari+(2), pratica+(2), docente(6), acao(2), atu+(2), 
conteudos(2), dinam+(2), essenci+(2), mudancas(2), objetivos(2), 
trabalhados(2); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 ter(2), por(2); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 com(6), sem(2), como(4); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 
 estar(2), ser(4), que(4), cada(2), na(2), no(2), um(2), sempre(6), O(2); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  5 : 
 para-com(4), pelo(4), ou(6); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  6 : 
 somos(2), de(12), em(8), para(8), nem(2), pois(4), outro(2), outros(2), 
todos(2), muito(2), nao(4), a(10), e(22), o(8); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 
 *suj_002(1), *suj_005(1), *suj_009(1), *suj_010(1), *suj_037(1), 
*suj_039(1), *suj_048(1), *suj_049(1), *suj_061(1), *suj_065(1), *suj_069(1), 
*suj_070(1), *suj_097(1), *suj_099(1), *suj_108(1), *suj_109(1), *tem_1(8), 
*tit_2(10); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 
 *suj_001(1), *suj_015(1), *suj_019(1), *suj_023(1), *suj_029(1), 
*suj_042(1), *suj_053(1), *suj_060(1), *suj_075(1), *suj_079(1), *suj_083(1), 
*suj_089(1), *suj_101(1), *suj_113(1), *tem_2(8), *tem_4(4), *tit_3(2); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 
 *ins_1(14), *suj_012(1), *suj_014(1), *suj_016(1), *suj_024(1), *suj_036(1), 
*suj_052(1), *suj_056(1), *suj_072(1), *suj_074(1), *suj_076(1), *suj_084(1), 
*suj_096(1), *suj_112(1), *suj_116(1); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  4 : 
 *suj_018(1), *suj_035(1), *suj_045(1), *suj_054(1), *suj_058(1), 
*suj_078(1), *suj_095(1), *suj_105(1), *suj_114(1), *suj_118(1), *tem_3(2); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  5 : 
 *esp_1(24), *suj_006(1), *suj_0068(1), *suj_008(1), *suj_017(1), 
*suj_026(1), *suj_030(1), *suj_031(1), *suj_032(1), *suj_033(1), *suj_034(1), 
*suj_047(1), *suj_057(1), *suj_066(1), *suj_077(1), *suj_086(1), *suj_090(1), 
*suj_091(1), *suj_092(1), *suj_093(1), *suj_094(1), *suj_107(1), *suj_117(1), 
*tem_5(14), *tit_1(20); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  6 : 
 *esp_2(4), *ins_2(6), *ins_4(2), *suj_003(2), *suj_004(1), *suj_013(1), 
*suj_021(1), *suj_028(1), *suj_038(2), *suj_041(1), *suj_044(1), *suj_046(1), 
*suj_050(1), *suj_062(2), *suj_064(1), *suj_073(1), *suj_081(1), *suj_088(1), 
*suj_100(2), *suj_104(1), *suj_106(1); 
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 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A7 conhecimento : conhecimento(12); 
A6 metodologia : metodologia(6); 
A5 pesquisa+ : pesquisa(10), pesquisador(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
   
B9 dedicacao : dedicacao(8); 
B5 equipe : equipe(6); 
B5 muita : muita(4); 
B5 organiz+ : organizacao(6); 
B5 parceria+ : parceria(2); 
B4 faz+ : faz(2), fazer(2); 
B3 amor : amor(4); 
B2 leitura : leitura(2); 
B2 profissional+ : profissionalismo(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
   
C7 desenvolvimento : desenvolvimento(6); 
C6 boa+ : boa(2), boas(4); 
C5 compromisso : compromisso(8); 
C5 comunicacao : comunicacao(2); 
C5 do : do(6); 
C5 educando+ : educando(2), educandos(2); 
C5 formacao : formacao(8); 
C5 paciencia : paciencia(2); 
C4 relac+ : relacao(2), relacoes(2); 
C3 continu+ : continuada(4); 
C3 trabalh+ : trabalho(8); 
C2 agil : agil(2); 
C2 capacidade : capacidade(2); 
C2 dos : dos(2); 
C2 justa : justa(2); 
C2 processo : processo(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte D 
 ------------------------------  
   
D8 responsavel : responsavel(6); 
D7 aprend+ : aprender(6); 
D5 critic+ : critico(2); 
D4 abert+ : aberto(2); 
D4 aperfeicoamento : aperfeicoamento(2); 
D4 coer+ : coerente(2); 
D4 desafios : desafios(2); 
D4 dia : dia(2); 
D4 novo+ : novo(4); 
D4 realidade : realidade(2); 
D2 proximo : proximo(2); 
D2 troc+ : troca(2); 
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 ------------------------------  
 Formes associées au contexte E 
 ------------------------------  
   
E8 aluno+ : aluno(8), alunos(6); 
E6 ao : ao(6); 
E6 atualizacao : atualizacao(10); 
E6 seja : seja(6); 
E5 aprendiz+ : aprendiz(2), aprendizado(2), aprendizagem(4); 
E5 comprometimento : comprometimento(6); 
E5 constante+ : constante(10), constantemente(2); 
E5 etic+ : etica(12); 
E5 os : os(6); 
E5 respeit+ : respeito(10); 
E4 busc+ : busca(4), buscar(2); 
E3 da : da(6); 
E3 estudo+ : estudos(2); 
E3 human+ : humano(2); 
E3 interacao : interacao(2); 
E3 pela : pela(4); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte F 
 ------------------------------  
   
F7 competencia+ : competencia(4), competencias(4); 
F6 as : as(10); 
F6 gostar : gostar(8); 
F6 informacoes : informacoes(6); 
F6 prazer : prazer(6); 
F5 habilidades : habilidades(4); 
F5 professor+ : professor(6), professora(4); 
F5 saber+ : saber(6); 
F4 acompanh+ : acompanha(2); 
F4 cidadania : cidadania(2); 
F4 ensino : ensino(4); 
F4 necessari+ : necessarias(2), necessario(2); 
F4 pratica+ : pratica(2), praticas(2); 
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 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Clé sélectionnée : A 
  49  17  #metodologia para #exercer a profissao, #conhecimento do #assunto, 
#pesquisa e formacao continua. 
 109  17  #metodologia para #exercer a profissao, #conhecimento do #assunto, 
#pesquisa e formacao continua. 
   2  16  #pesquisa, #compartilhar #conhecimento, ambiente de trabalho. 
  62  16  #pesquisa, #compartilhar #conhecimento, ambiente de trabalho. 
   6  15  #pesquisa, dialogo e #conhecimento. 
  41  15  #metodologia, cientificidade e #pesquisa. 
  66  15  #pesquisa, dialogo e #conhecimento. 
 101  15  #metodologia, cientificidade e #pesquisa. 
  11   9  #conhecimento, #metodologia e etica. 
  50   9  #pesquisa, etica e #conhecimento. 
  71   9  #conhecimento, #metodologia e etica. 
 110   9  #pesquisa, etica e #conhecimento. 
  10   3  postura etica interdisciplinar, compromisso e #conhecimento, ser 
facilitador e produtor da ciencia como professor reflexivo e #pesquisador. 
  70   3  postura etica interdisciplinar, compromisso e #conhecimento, ser 
facilitador e produtor da ciencia como professor reflexivo e #pesquisador. 
   
 Clé sélectionnée : B 
  43  34  #amor, #dedicacao e #muita atencao no que #faz. 
 103  34  #amor, #dedicacao e #muita atencao no que #faz. 
  24  20  #muita #leitura, pesquisa, #organizacao e trabalho em #equipe. 
  84  20  #muita #leitura, pesquisa, #organizacao e trabalho em #equipe. 
  31  18  #dedicacao, satisfacao, #organizacao e trabalho em #equipe. 
  54  18  #organizacao, trabalho, #parceria e #equipe. 
  91  18  #dedicacao, satisfacao, #organizacao e trabalho em #equipe. 
 114  18  #organizacao, trabalho, #parceria e #equipe. 
  16  17  ter vocacao, #fazer por #amor, estar envolvido. 
  76  17  ter vocacao, #fazer por #amor, estar envolvido. 
   1  10  #dedicacao, persistencia, #profissionalismo e comprometimento. 
  61  10  #dedicacao, persistencia, #profissionalismo e comprometimento. 
   
 Clé sélectionnée : C 
  38  26  #compromisso com a #formacao permanente, #compromisso como 
#desenvolvimento #do #educando e #capacidade de #comunicacao. 
  98  26  #compromisso com a #formacao permanente, #compromisso como 
#desenvolvimento #do #educando e #capacidade de #comunicacao. 
  57  17  colaboracao como #processo de #desenvolvimento #do proximo, #boas 
#relacoes interpessoais, e #agil na tomada de decisoes. 
 117  17  colaboracao como #processo de #desenvolvimento #do proximo, #boas 
#relacoes interpessoais, e #agil na tomada de decisoes. 
  53  11  remuneracao #justa, #boas condicoes de #trabalho e reconhecimento. 
 113  11  remuneracao #justa, #boas condicoes de #trabalho e reconhecimento. 
  15   9  #formacao #continuada com muita pesquisa, #boa #relacao com os 
#educandos e #trabalho em equipe. 
  75   9  #formacao #continuada com muita pesquisa, #boa #relacao com os 
#educandos e #trabalho em equipe. 
  13   5  #compromisso, #formacao #continuada, pesquisa, pois sem esses tres 
requisitos nao e possivel realizar um #trabalho profissional docente. 
  25   5  escolha pela pesquisa, etica no #desenvolvimento #do #trabalho 
docente, coragem e #paciencia pela falta de respeito #dos discentes. 
  73   5  #compromisso, #formacao #continuada, pesquisa, pois sem esses tres 
requisitos nao e possivel realizar um #trabalho profissional docente. 
  85   5  escolha pela pesquisa, etica no #desenvolvimento #do #trabalho 
docente, coragem e #paciencia pela falta de respeito #dos discentes. 
  17   4  #formacao com qualidade, pesquisa e #compromisso. 
  77   4  #formacao com qualidade, pesquisa e #compromisso. 
   
 Clé sélectionnée : D 
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  37  28  O #novo constantemente a nossa porta, a #realidade e o contexto 
social que nos coloca #desafios gigantescos a cada #novo #dia, ano, semestre 
letivo e aliar a razao e a emocao na construcao de um trabalho docente 
#coerente, #responsavel e etico. 
  97  28  O #novo constantemente a nossa porta, a #realidade e o contexto 
social que nos coloca #desafios gigantescos a cada #novo #dia, ano, semestre 
letivo e aliar a razao e a emocao na construcao de um trabalho docente 
#coerente, #responsavel e etico. 
  46  12  ser #responsavel pelo que faz, pensando no #proximo, busca 
constante de #aperfeicoamento, compromisso e boa vontade em querer #aprender 
sempre. 
 106  12  ser #responsavel pelo que faz, pensando no #proximo, busca 
constante de #aperfeicoamento, compromisso e boa vontade em querer #aprender 
sempre. 
  59  11  pesquisador e #critico, #responsavel, #troca e trabalho em equipe. 
 119  11  pesquisador e #critico, #responsavel, #troca e trabalho em equipe. 
  19   7  ser organizado, pesquisador e #aberto para #aprender sempre. 
  79   7  ser organizado, pesquisador e #aberto para #aprender sempre. 
   
 Clé sélectionnée : E 
  35  14  #busca #constante de #atualizacao, #comprometimento e #etica. 
  95  14  #busca #constante de #atualizacao, #comprometimento e #etica. 
   9   8  #atualizacao #constante, ou #seja, estudar sempre, objetivos claros 
em relacao #ao ensino #aprendizagem, #etica, pois o professor e o modelo para 
o #aluno. 
  32   8  #atualizacao, #comprometimento e #etica. 
  36   8  ser um #constante #aprendiz, #buscar exercitar novos saberes, 
teorizando #os a luz de #estudos e pesquisas, ter entusiasmo #pela #profissao 
e pesquisar #constantemente novas possibilidades. 
  69   8  #atualizacao #constante, ou #seja, estudar sempre, objetivos claros 
em relacao #ao ensino #aprendizagem, #etica, pois o professor e o modelo para 
o #aluno. 
  92   8  #atualizacao, #comprometimento e #etica. 
  96   8  ser um #constante #aprendiz, #buscar exercitar novos saberes, 
teorizando #os a luz de #estudos e pesquisas, ter entusiasmo #pela #profissao 
e pesquisar #constantemente novas possibilidades. 
  18   7  #respeito #pela #profissao, pois somos exemplos para nossos 
#alunos, #etica e formacao continuada. 
  27   7  crenca na acao transformadora #da #educacao, #respeito para-com o 
#aluno, #comprometimento com o trabalho e com o #aluno. 
  78   7  #respeito #pela #profissao, pois somos exemplos para nossos 
#alunos, #etica e formacao continuada. 
  87   7  crenca na acao transformadora #da #educacao, #respeito para-com o 
#aluno, #comprometimento com o trabalho e com o #aluno. 
  29   4  disponibilidade, ou #seja, estar sempre aberta as mudancas e as 
necessidades de seus #alunos e #da instituicao, aberto #ao #aprendizado 
#constante com pesquisa e discussao de assuntos essenciais a #educacao e 
dinamismo, 
  34   4  #atualizacao, ou #seja formacao #constante, #etica, amor pelo 
proximo, #respeito aos educandos. 
  48   4  conhecimento daquilo que faz, ser responsavel, conhecer o sujeito 
#da #aprendizagem e capacidade de #interacao com #os #alunos e a comunidade. 
  89   4  disponibilidade, ou #seja, estar sempre aberta as mudancas e as 
necessidades de seus #alunos e #da instituicao, aberto #ao #aprendizado 
#constante com pesquisa e discussao de assuntos essenciais a #educacao e 
dinamismo, 
  94   4  #atualizacao, ou #seja formacao #constante, #etica, amor pelo 
proximo, #respeito aos educandos. 
 108   4  conhecimento daquilo que faz, ser responsavel, conhecer o sujeito 
#da #aprendizagem e capacidade de #interacao com #os #alunos e a comunidade. 
  33   3  no atual cenario e a #busca incessante pelo conhecimento e 
#respeito para-com o ser #humano, coerencia e #etica. 
   
 Clé sélectionnée : F 
  14  12  #prazer pelo #saber, #gostar de desafios e #gostar de gente. 
  74  12  #prazer pelo #saber, #gostar de desafios e #gostar de gente. 
   3  11  O trabalho interativo de cunho emocional, a constancia na 
atualizacao do #professor para-que seu #ensino nao fique estavel e 
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sistematico, a #competencia #docente que nao pode ser nem muito tecnica, nem 
muito improvisada. 
  30  11  pois vivemos em um mundo que muda a cada dia e o #professor deve 
estar atento #as #informacoes, sendo agil e #dinamico para #acompanha las. 
  63  11  O trabalho interativo de cunho emocional, a constancia na 
atualizacao do #professor para-que seu #ensino nao fique estavel e 
sistematico, a #competencia #docente que nao pode ser nem muito tecnica, nem 
muito improvisada. 
  90  11  pois vivemos em um mundo que muda a cada dia e o #professor deve 
estar atento #as #informacoes, sendo agil e #dinamico para #acompanha las. 
   5   9  trabalhar em equipe, planejamento incorporando inovacoes e 
#mudancas #necessarias, pois nao somos iguais, entao e #necessario o respeito 
a individualidade no que-se refere #as #habilidades e #competencias. 
  22   9  ser #professora pesquisadora de sua #pratica #docente, ser 
#professora de carreira e #atuar em outros niveis de gestao e ser aprendente 
sem nunca naturalizar #as #praticas discriminatorias, lutar por uma educacao 
democratica, igualitaria e justa para todos. 
  51   9  primeiro #gostar da profissao; segundo desenvolver #competencias, 
#habilidades e atitudes do #professor, agente #essencial do processo 
formativo; terceiro planejar para a #acao #docente, prever #conteudos a serem 
#trabalhados, organizar #as atividades de #ensino aprendizagem tracando 
#objetivos, metodologia adequada e avaliacao. 
  65   9  trabalhar em equipe, planejamento incorporando inovacoes e 
#mudancas #necessarias, pois nao somos iguais, entao e #necessario o respeito 
a individualidade no que-se refere #as #habilidades e #competencias. 
  82   9  ser #professora pesquisadora de sua #pratica #docente, ser 
#professora de carreira e #atuar em outros niveis de gestao e ser aprendente 
sem nunca naturalizar #as #praticas discriminatorias, lutar por uma educacao 
democratica, igualitaria e justa para todos. 
 111   9  primeiro #gostar da profissao; segundo desenvolver #competencias, 
#habilidades e atitudes do #professor, agente #essencial do processo 
formativo; terceiro planejar para a #acao #docente, prever #conteudos a serem 
#trabalhados, organizar #as atividades de #ensino aprendizagem tracando 
#objetivos, metodologia adequada e avaliacao. 
  40   7  #gostar de trocar, #saber aprender com o outro e respeitar #as 
diferencas. 
  47   7  #competencia, compartilhar conhecimento e #informacoes e formacao 
para a #cidadania. 
 100   7  #gostar de trocar, #saber aprender com o outro e respeitar #as 
diferencas. 
 107   7  #competencia, compartilhar conhecimento e #informacoes e formacao 
para a #cidadania. 
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 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
    
 2   8 gostar de                                                 
 2   6 que faz+                                                  
 2   6 ou seja                                                   
 2   6 pesquisa+ e                                               
 2   6 formacao continu+                                         
 2   6 desenvolvimento do                                        
 2   4 nao e                                                     
 2   4 nem muito                                                 
 2   4 para a                                                    
 2   4 em outros                                                 
 2   4 com o                                                     
 2   4 com os                                                    
 2   4 ser responsavel                                           
 2   4 estar sempre                                              
 2   4 e de                                                      
 2   4 e a                                                       
 2   4 e dinam+                                                  
 2   4 a cada                                                    
 3   4 trabalh+ em equipe                                        
 2   4 pela profissao                                            
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1  2 de trabalh+                                              
 2 1  2 e pesquisa+                                              
 2 1  2 e da                                                     
 2 1  2 e conhecimento                                           
 4 1  2 e compromisso com a                                      
 3 1  2 professor+ e pesquisa+                                   
 4 1  2 pesquisa+ e formacao continu+                            
 3 1  2 metodologia e etic+                                      
 3 1  2 etic+ e conhecimento                                     
 3 1  2 compromisso e conhecimento                               
 2 1  2 compartilhar conhecimento                                
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 5 2  4 organiz+ e trabalh+ em equipe                            
 2 2  2 que faz+                                                 
 2 2  2 conhecimento e                                           
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3  6 desenvolvimento do                                       
 2 3  4 formacao continu+                                        
 2 3  4 boa+ relac+                                              
 2 3  2 nao e                                                    
 2 3  2 um trabalh+                                              
 2 3  2 na de                                                    
 3 3  2 de trabalh+ e                                            
 2 3  2 com os                                                   
 2 3  2 trabalh+ docente                                         
 3 3  2 pesquisa+ e compromisso                                  
 5 3  2 educando+ e trabalh+ em equipe                           
 4 3  2 educando+ e capacidade de                                
 4 3  2 compromisso com a formacao                               



 201

   
 *** classe n°  4 (20 SR maximum) *** 
   
 2 4  4 aprend+ sempre                                           
 3 4  2 um trabalh+ docente                                      
 2 4  2 que faz+                                                 
 2 4  2 de e                                                     
 3 4  2 com a formacao                                           
 2 4  2 ser responsavel                                          
 2 4  2 estar sempre                                             
 2 4  2 e o                                                      
 4 4  2 e a na de                                                
 2 4  2 e a                                                      
 2 4  2 e etic+                                                  
 2 4  2 a cada                                                   
 5 4  2 troc+ e trabalh+ em equipe                               
 3 4  2 pesquisa+ e critic+                                      
 2 4  2 pesquisa+ e                                              
 4 4  2 compromisso com a educacao                               
 2 4  2 compromisso e                                            
 3 4  2 busc+ constante+ de                                      
   
 *** classe n°  5 (20 SR maximum) *** 
   
 2 5  6 ou seja                                                  
 2 5  4 pela profissao                                           
 3 5  4 comprometimento e etic+                                  
 2 5  2 que faz+                                                 
 3 5  2 com o aluno+                                             
 2 5  2 com o                                                    
 3 5  2 com a de                                                 
 2 5  2 com os                                                   
 2 5  2 ser responsavel                                          
 2 5  2 estar sempre                                             
 4 5  2 o professor+ e o                                         
 2 5  2 o aluno+                                                 
 2 5  2 e a                                                      
 2 5  2 e dinam+                                                 
 3 5  2 e capacidade de                                          
 5 5  2 a de estudo+ e pesquisa+                                 
 2 5  2 a educacao                                               
 2 5  2 troc+ e                                                  
 2 5  2 trabalh+ e                                               
 4 5  2 respeit+ para-com o aluno+                               
   
 *** classe n°  6 (20 SR maximum) *** 
   
 2 6  6 gostar de                                                
 2 6  4 nem muito                                                
 2 6  4 para a                                                   
 3 6  4 trabalh+ em equipe                                       
 2 6  4 habilidades e                                            
 2 6  4 do professor+                                            
 2 6  2 nao e                                                    
 2 6  2 em outros                                                
 3 6  2 de e ser                                                 
 2 6  2 com o                                                    
 4 6  2 ser professor+ de e                                      
 3 6  2 ser professor+ de                                        
 3 6  2 e o professor+                                           
 2 6  2 e respeit+                                               
 2 6  2 e formacao                                               
 2 6  2 e dinam+                                                 
 2 6  2 a na                                                     
 2 6  2 a cada                                                   
 2 6  2 pesquisa+ e                                              
 2 6  2 metodologia e                                            
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 ------------------------------ 
 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :          3 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         16 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :          3 
 Poids total du tableau             :         30 
   
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :          3 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         14 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :          3 
 Poids total du tableau             :         20 
   
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :          6 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         14 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :          6 
 Poids total du tableau             :         40 
   
 
 
 
 
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 C7 desenvolvimento    |--+---------------------------------+------------+      
 C5 do                 |--+                                 |            |      
 C6 boa+               |-------------------+----------------+            |      
 C3 trabalh+           |-------------------+                             |      
 C5 compromisso        |--------+----------------------------------------+      
 C5 formacao           |--------+                                               
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 C.A.H. du contexte lexical D 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical E 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         12 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         24 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         12 
 Poids total du tableau             :         98 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 E5 aprendiz+          |---------+---------+-------------+---------------+      
 E5 os                 |---------+         |             |               |      
 E6 ao                 |--------------+----+             |               |      
 E8 aluno+             |--------+-----+                  |               |      
 E3 da                 |--------+                        |               |      
 E6 seja               |------------------------+--------+               |      
 E5 constante+         |------------------------+                        |      
 E5 respeit+           |-------------------------+-----------------------+      
 E4 busc+              |---------------------+---+                              
 E5 comprometimento    |--------------+------+                                  
 E6 atualizacao        |----+---------+                                         
 E5 etic+              |----+                                                   
   
 C.A.H. du contexte lexical F 
  
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :          8 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         22 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :          8 
 Poids total du tableau             :         56 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 F6 informacoes        |------------------------------+------------------+      
 F6 gostar             |-------------------+----------+                  |      
 F6 prazer             |--------------+----+                             |      
 F5 saber+             |--------------+                                  |      
 F6 as                 |---------------------------+---------------------+      
 F5 professor+         |-------------------+-------+                            
 F7 competencia+       |---------+---------+                                    
 F3 docente            |---------+                                              
   
   
 -------------------- 
 * Fin de l'analyse * 
 -------------------- 
   
 Date : 28/11/**; Heure : 11:46:57 
 
 Temps d'execution :   0 h   1 mn  53 s 
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LANÇAMENTOS DAS RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS PARA 
ALIMENTAÇÃO DO SOFTWARE ALCESTE 4.7. 
 
**** *suj_001 *tem_4 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Por pura convicção e por amor à carreira, paixão pela educação, busca e 
realização profissional. 
**** *suj_002 *tem_4 *ins_2 *tit_2 *esp_1 
Porque descobri que era isso que fazia feliz como profissional. Porque me 
senti importante no processo de transformação social. Desejo continuar meu 
trabalho no infantil, no fundamental e médio. Através dos alunos que estão 
em processo de formação. 
**** *suj_003 *tem_2 *ins_2 *tit_1 *esp_1 
Porque ensinar é maravilhoso e, além disso, proporciona ao professor um 
grande aprendizado. È uma oportunidade que surgiu sem querer e que se aliou 
a uma vontade que eu já possuía de enfrentar esse desafio  
**** *suj_004 *tem_4 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Lendo Paulo Freire (...) Sou professor a favor da boniteza de minha própria 
prática, boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar... 
lutador pertinaz que cansa, mas não desiste (...) Não canso e não desisto 
de me admirar. Devido ao mercado de trabalho, formação continuada e a 
legislação vigente.    
**** *suj_005 *tem_5 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Por proporcionar a oportunidade de ensinar e aprender ao mesmo tempo. 
Prazer em poder criar oportunidade para que o futuro professor aprenda. 
Aprender por meio da prática e da reflexão.  
**** *suj_006 *tem_5 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Um pouco por influência familiar (meus pais são professores) e pelo fato de 
poder contribuir com a educação de nosso país. O magistério superior me 
proporcionou o retorno à sala de aula, mas como uma nova experiência 
(sempre dei aula para crianças nunca para adultos)e a busca pela por uma 
verificação de minha capacidade profissional (trabalho com setor público e 
sinto falta de melhores oportunidades para exercer minha capacidade 
profissional). 
**** *suj_007 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Era o único curso superior que �cabia� dentro do meu salário de auxiliar de 
escritório. Depois anos de trabalho com a formação em serviço nas redes 
municipais me levaram ao magistério superior 
**** *suj_008 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Iniciei na profissão por acaso (fiz o curso normal por força de uma amiga 
que me influenciou). Com o tempo, passei a gostar, me interessar e me 
especializar. Hoje, tenho certeza de que era isso mesmo que queria. 
Realização. A avaliação positiva de curso que ministrei na faculdade que 
refletiu no convite para contribuir na formação de professores 
alfabetizadores.  
**** *suj_009 *tem_5 *ins_2 *tit_2 *esp_1 
A inquietação frente aos reflexos sociais e o constante desejo de 
contribuir para a vida em um mundo melhor. As mudanças de mentalidade e a 
transformação da sociedade me levaram ao magistério superior. 
**** *suj_010 *tem_3 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Iniciei os estudos de educação com o curso de magistério, com o curso de 
magistério, pelo fato de ter na família muitos professores. Somente no 
final do curso me identifiquei com a profissão. Lecionar no curso superior 
veio da necessidade de compartilhar conhecimentos específicos da minha 
formação e com a oportunidade de contribuir com a transformação no processo 
de inclusão. 
**** *suj_011 *tem_5 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Porque é a função social que mais me adequo. Sempre foi um ideal de vida, 
cresci entre educadores. A vontade de manter atualizado neste conhecimento 
específico. Compartilhar e contribuir com as novas gerações com o 
conhecimento construído ao longo de meu processo profissional. 
**** *suj_012 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
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Pelo desejo de devolver à sociedade o que aprendi. Por acreditar que é 
possível transformar pessoas, desde que elas assim desejarem. Ter 
consciência da necessidade de socializar os saberes e oportunizar uma 
reflexão sobre a responsabilidade da docência 
**** *suj_013 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_2 
Pelo gosto do saber. Algo que sempre me acompanhou em rodas de amigos: 
auxiliar com clareza aqueles que precisam. Dar oportunidade à carreira me 
levou a ser professor na faculdade, de docente do ensino fundamental, 
coordenador pedagógico, diretor escolar e docente do ensino superior. 
**** *suj_014 *tem_3 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Porque sempre tive interesse pela carreira do magistério. O gosto pela 
prática de ensino sempre foi uma características marcantes. A experiência 
em curso de formação de professores no cefam e o interesse em contribuir 
com a formação de professores dos anos iniciais e da educação infantil na 
melhoria da formação destes que me fizeram ir para o magistério superior. 
**** *suj_015 *tem_2 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Porque fui fazer pedagogia era algo que podia pagar e me apaixonei. Sempre 
admirei o trabalho de alguns professores que tive. A paixão me contagiou e 
eu escolhi me especializar nesta área. 
**** *suj_016 *tem_1 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Sempre me identifiquei com a docência. Um convite de um professor na 
graduação de letras e a paixão pela formação me levaram para o ensino 
superior. 
**** *suj_017 **tem_1 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Foi um desejo de meus pais que eu me tornasse professor, já que minha 
família não havia ninguém com ensino superior. 
**** *suj_018 *tem_1 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por que fui me especializando em educação, me encontrei e me realizei nesta 
área. Gosto de trocar experiências com aqueles que ajudaram a formar e pelo 
motivo de gostar de envolver teoria e prática, já que muitos procuram a 
pedagogia e já possuem o magistério ou já estão na área da educação. 
**** *suj_019 *tem_4 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Incentivar, desenvolver e ampliar o universo em que vive às crianças. 
**** *suj_020 *tem_5 *ins_1 *tit_3 *esp_1 
Descobri estudando que gostava da área. Fui para o ensino superior devido a 
novos horizontes e em busca de novos sabres. 
**** *suj_021 *tem_5 *ins_1 *tit_3 *esp_1 
O desejo infantil ficou mais fortalecido no decorrer dos anos. Fui 
professora de catequese e depois do projeto rondon. Iniciei minha carreira 
com alfabetização de crianças depois de adultos e em seguida passei a 
trabalhar com a formação docente. Por participar de grupo de estudos e 
pesquisa, entrei par o nível superior, atuo em outras licenciaturas.  
**** *suj_022 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por vontade própria. Escolhi esta profissão, busquei formação e continuo 
sempre em busca de novos, com o intuito de melhorar e meu trabalho. Quero 
contribuir para a formação docente, tenho prazer em trabalhar em educação. 
**** *suj_023 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Pela oportunidade de trabalho, porque gosto da área e porque sou 
comunicativa.  
**** *suj_024 *tem_2 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por convite de professores e ampliação de renda familiar. Por falta de 
oportunidade em outra área e pelo crescimento profissional. 
**** *suj_025 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Porque tinha facilidade em ensinar. Um dos fatores foi a oportunidade de 
complemento de orçamento. 
**** *suj_026 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Na educação básica foi por vocação, porém, no magistério superior não foi 
intencional, não me sentia e ainda não me sinto, suficientemente preparada.  
Tenho expectativa, esperança, estímulo. 
**** *suj_027 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Possibilidades de vínculos e realizações. Auxiliar o futuro das novas 
gerações e contribuir para uma educação de qualidade. 
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**** *suj_028 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
 Na verdade não me tornei professora, mas sempre acreditei na educação e, 
desde os tempos do magistério, sentia-me realizada ao contribuir para o 
crescimento de meus alunos. A cresça de que a educação tem jeito e que a 
formação é essencial para que existam bons professores. A vontade de fazer 
a diferença contribuindo para que as próximas gerações possam ser bem 
educadas. 
**** *suj_029 *tem_2 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Pela oportunidade e por gostar da profissão. Tenho admiração por ministrar 
aula e realização profissional. 
**** *suj_030 *tem_3 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por amar esta profissão eu busquei esta carreira. Por me sentir realizada e 
acreditar nesta profissão. 
**** *suj_031 *tem_2 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Sonho de menina e por influência da família. Lecionar no ensino superior 
foi uma oportunidade que veio com a formação em psicologia. Busco a 
qualidade na formação de profissionais na área da educação. 
**** *suj_032 *tem_4 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Porque sempre gostei de pesquisar e acreditar que tinha vocação para o 
exercício do magistério. Gosto da profissão e acredito no potencial de cada 
ser humano, nas suas capacidades de transformação.  
**** *suj_033 *tem_5 *ins_2 *tit_3 *esp_1 
Porque amo a instituição e me comprometi em trabalhar da melhor forma 
possível. Quero ajudar as pessoas a encontrarem razões para viver e estar 
no mundo. 
**** *suj_034 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Inicialmente para trabalhar quatro horas e poder estudar nas demais; depois 
por identificação com os alunos, a escola, o ensino e a sociedade. 
Compartilhar com futuros pedagogos a experiência acumulada. Em anos de 
trabalho na rede pública estadual e municipal, como docente, orientadora 
educacional, coordenadora, diretora, dirigente e supervisora. Acredito na 
profissão de pedagogo e em novas perspectivas.  
**** *suj_035 *tem_3 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Foi sem planejar, foi um caminho natural para quem se graduou em ciências 
naturais em uma instituição da região, no entanto, o que no primeiro 
momento parecia conseqüência é, hoje, encardo de maneira muito séria. Penso 
que escolhi politicamente, isto é ser professor para agir. Compreender a 
partir da formação do professor o motivo de tantos problemas na qualidade 
do nosso ensino. 
**** *suj_036 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_2 
Questão muito ampla, no entanto destaco gostar de gente, gostar de estudar 
e me realizar como pesquisador. Teme relativo ao mestrado, diálogo coma s 
políticas educacionais, seus autores, campo de trabalho que desenvolvo 
devido as mudanças na ldb, no que se refere a qualificação da profissão.   
**** *suj_037 *tem_1 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Foi pelo desejo e pela vontade de superar os bons mestres que tive no 
decorrer da graduação. Identificação com outros professores. Busca de 
experiência na área docente no ensino superior. 
**** *suj_038 *tem_4 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por gostar de ler e ter facilidade em ensinar. Devido a legislação vigente 
e mercado de trabalho. 
**** *suj_039 *tem_1 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Sempre busquei a profissão e o desejo de fazer carreira. Oportunidade de 
lecionar e melhorar o orçamento doméstico. 
**** *suj_040 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_2 
**** *suj_041 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Porque sempre busquei lecionar e escolhi esta carreira.  
**** *suj_042 *tem_5 *ins_2 *tit_3 *esp_2 
**** *suj_043 *tem_1 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Admiração pelo trabalho de um professor e a busca de realização me levou ao 
magistério, pela vocação. 
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A principio foi um novo desafio profissional e para experimentar novos 
campos de atuação não só na formação básica, mas pelo status em 
consultoria. Desafio em querer mundo. 
**** *suj_044 *tem_5 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Amor pela arte de formar sujeitos de um processo ativo, ensinar uma 
ciência, arte, técnica, disciplina. Usar a profissão para cumprir os 
objetivos maiores da educação. 
**** *suj_045 *tem_2 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Sempre gostei da profissão. A docência nos traz muitas satisfações. Estar 
em contato com o outro e poder ajudá-los na formação. Procurar passar os 
conhecimentos para que o professor possa ser motivado e seguir uma carreira 
feliz e compromissado.  Seguir a carreira para ter experiência e 
conhecimento em todos os níveis. Ser responsável pela formação, orientação 
e motivando os futuros pedagogos. 
**** *suj_046 *tem_5 *ins_2 *tit_2 *esp_2 
Por descobrir que lidar com o ser humano em diferentes faixas etárias é 
desgastante, mas compensador e cada faixa etária têm seu encanto. A 
influência familiar e questões econômicas me levaram ao magistério 
superior, depois a descoberta do prazer em ser docente; busca de maior 
conhecimento e realização pessoal. 
**** *suj_047 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por gostar da profissão e por acreditar na auto-realização e por amor que 
faço. Sempre me interessei pelo desenvolvimento humano, conhecer melhor o  
ser humano e novos métodos e rumos para a educação. 
**** *suj_048 *tem_1 *ins_1 *tit_1 *esp_2 
Gostei de uma experiência em sala de aula num seminário e tive o desejo de 
me tornar um facilitador. Oportunidade para complementação orçamentária. 
**** *suj_049 *tem_1 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Me tornei professor naturalmente a principio pela oportunidade e depois 
pelo desejo de transformação de um cenário melhor na educação. 
**** *suj_050 *tem_5 *ins_4 *tit_2 *esp_1 
Por gostar da área educacional procurando meios para melhorar a qualidade 
na formação de professores. O campo das atividades pedagógicas sempre foi 
minha atração, portanto a pedagogia seria o melhor caminho para atuar em 
vários campos escolas e nos sistemas educacionais. Qualificação para 
docentes para melhor atuação.  
**** *suj_051 *tem_4 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Talvez pela facilidade de acesso (transporte) para cursar a graduação. Por 
gostar de ensinar. Lecionar no ensino superior deve-se a conclusão do 
mestrado em educação e já ter experiência na área na universidade pública. 
**** *suj_052 *tem_5 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por gostar da profissão. Transmitir meus conhecimentos e experiências. Uma 
nova experiência docente como oportunidade. 
**** *suj_053 *tem_2 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Pela formação inicial em magistério e pela vocação. Por gostar de ensinar e 
estar atualizado. 
**** *suj_054 *tem_5 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Por influência do grupo de amigos de escola que optaram por essa carreira. 
Possibilidade de atuar em uma direção me levou ao curso superior e a 
possibilidade de reduzir a jornada de trabalho como professor. 
**** *suj_055 *tem_3 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Pela facilidade de expor minhas idéias e pelo prazer em reconhecer que o 
outro me compreendeu. A oportunidade de ascensão na carreira e realização 
profissional. 
**** *suj_056 *tem_5 *ins_1 *tit_2 *esp_1 
Por identificar-me com a profissão e com a área de conhecimento; 
possibilidade de conciliar vida pessoal com a vida profissional e de 
conciliar estudo e atuação profissional. Atuar na formação continuada 
**** *suj_057 **tem_2 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Porque acredito nesta profissão. O gosto por ensinar e a paixão por ler. 
**** *suj_058 *tem_2 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
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Porque sempre busquei a área de educação para trabalhar. Por gostar de 
ensinar e pesquisar. 
**** *suj_059 *tem_3 *ins_1 *tit_1 *esp_1 
Por ter facilidade em expor idéias e ensinar. Pela realização. 
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Les 3 colonnes correspondent respectivement:   EVOC FORMAÇÃO 
    au Mot 
    à sa Fréquence 
    à son Rang Moyen 
  
Le Fréquence minimale des mots est 4 
   
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 10 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,2 
estudo                                   17 2,176 
pesquisa                                 10 1,900 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 10 
                    et 
      le Rang Moyen >= 2,2  
conhecimento                             12 2,667 
continuada                               28 2,214 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 10 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,2  
docente                                  6 1,667 
escolha                                  5 2,000 
importante                               6 1,333 
inconclusa                               5 2,000 
inicial                                  6 1,500 
qualidade                                5 2,000 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 10 
                    et 
       le Rang Moyen >= 2,2  
competencia                              7 2,429 
compromisso                              8 2,875 
construcao                               8 2,500 
dedicacao                                7 2,857 
etica                                    5 3,600 
necessaria                               7 2,429 
pratica                                  4 2,750 
professor                                6 2,333 
reflexiva                                5 2,600 
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Les 3 colonnes correspondent respectivement :  EVOC PROFISSÂO 
    au Mot 
    à sa Fréquence 
    à son Rang Moyen 
  
Le Fréquence minimale des mots est 5 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 10 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,4 
  
etica                                    10 2,300 
trabalho                                 10 2,300 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 10 
                    et 
      le Rang Moyen >= 2,4 
  
compromisso                              18 2,444 
provento                                 10 2,700 
realizacao                               22 2,500 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 10 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,4 
  
atuacao                                  5 1,800 
carreira                                 5 1,800 
competencia                              7 2,000 
dedicacao                                9 1,556 
escolha                                  9 2,111 
vocacao                                  5 2,000 
   
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 10 
                    et 
       le Rang Moyen >= 2,4 
  
conhecimento                             8 2,500 
paixao                                   7 2,571 
prazer                                   5 3,400 
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Les 3 colonnes correspondent respectivement : EVOC IDENTIDADE 
    au Mot 
    à sa Fréquence 
    à son Rang Moyen 
  
Le Fréquence minimale des mots est 4 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 9 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,3 
  
personalidade                            19 2,000 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 9 
                    et 
      le Rang Moyen >= 2,3 
  
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 9 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,3 
  
crenca                                   5 2,200 
etica                                    8 2,125 
individualidade                          4 2,000 
modelo                                   6 1,833 
proprio                                  8 2,250 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 9 
                    et 
       le Rang Moyen >= 2,3 
  
cidadania                                4 2,750 
compromisso                              6 2,833 
construcao                               8 2,375 
diferencial                              7 3,286 
escolha                                  7 2,857 
moral                                    7 2,714 
profissional                             4 3,750 
respeito                                 5 2,800 
social                                   5 2,400 
vocacao                                  4 2,500 
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Les 3 colonnes correspondent respectivement : EVOC VOCAÇÃO 
    au Mot 
    à sa Fréquence 
    à son Rang Moyen 
  
Le Fréquence minimale des mots est 5 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 10 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,5 
  
amor                                     23 2,348 
desejo                                   10 2,100 
escolha                                  10 2,400 
habilidade                               20 2,450 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence >= 10 
                    et 
      le Rang Moyen >= 2,5 
  
estudo                                   21 2,667 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 10 
                    et 
       le Rang Moyen < 2,5 
  
aptidao                                  7 2,143 
ensinar                                  6 1,167 
  
********************************** 
Cas ou la Fréquence  < 10 
                    et 
       le Rang Moyen >= 2,5 
  
competencia                              5 2,800 
compromisso                              6 3,333 
construida                               7 2,571 
dedicacao                                6 2,667 
profissao                                9 2,556 
realizacao                               8 2,875 
troca                                    8 3,250 
 
 

 

 

 


