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Luiz Antonio Gomes Senna) RESUMO Este trabalho pretende fazer uma reflexão 
sobre as relações estabelecidas entre professor e aluno em seu cotidiano escolar. 
Inicia–se com um breve esclarecimento sobre a forma como o período da 
adolescência se constitui e as características típicas dessa fase tão conturbada da 
vida, tornando o jovem muitas vezes incompreendido pelo adulto. Parte–se então 
para uma visão desse adulto, aqui representado pelo professor, elemento 
fundamental nesse processo biológico e social em que também ocorre a construção 
do conhecimento científico. Esse educador vem a ser o responsável em orientar o 
processo de aquisição do conhecimento desse jovem no ambiente escolar. Percebe–
se, porém, que o professor também se encontra em conflito, uma vez que se 
depara com um aluno que não é aquele “idealizado” a partir de sua formação 
acadêmica, tornando–se difícil para ele reconhecer nesse “jovem”, seu “aluno”. 
Tendo como pano de fundo o estudo das representações sociais, tenta–se explicitar 
como e porque se formam as situações de conflito entre esses dois sujeitos: 
educando e educador. Assim como se dá o processo de aquisição do conhecimento, 
uma vez que a escola deixa de ser local de interação cognitiva e social e passa a 
ser palco de tensões e embates, em uma complexa rede de imposições de normas, 
regras, alianças e estratégias na tentativa de uma verdadeira interação na qual os 
saberes possam vir a dar forma à prática educativa. Palavras–chave: Professor, 
aluno, representações sociais, escola, aquisição do conhecimento.  
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O adolescente é o sujeito que se encontra na etapa de transição entre a fase 
infantil e a adulta. Estudos sobre juventude e adolescência tem trazido 
considerações negativas sobre esse fenômeno, que geram conceitos e idéias 
amplamente difundidos, de que a adolescência representa um problema para a 
família, a escola e a sociedade como um todo. De acordo com Bock: 

O adolescente, as transgressões e os desafios do professor 

       A adolescência tem sido tomada, em quase toda a produção sobre o assunto, 
na psicologia, como uma fase natural do desenvolvimento, isto é, todos os seres 
humanos, na medida em que superam a infância, passam necessariamente por 
uma nova fase, intermediária à vida adulta, que é a adolescência. Inúmeros 
estudos dedicaram-se à caracterização dessa fase e a sociedade apropriou-se 
desses conhecimentos, tornando a adolescência algo familiar e esperado. Junto com 
os primeiros pelos no corpo, com o crescimento repentino e o desenvolvimento das 
características sexuais, surgem as rebeldias, as insatisfações, a onipotência, as 
crises geracionais, enfim tudo aquilo que a psicologia, tão cuidadosamente, 
registrou e denominou de adolescência.(BOCK, 2004: 32)  



O jovem adolescente apresenta um estigma social de ser rebelde, irreverente, 
inconsequente, de não se interessar por nada, e de se deixar influenciar pelas 
ideologias transmitidas através das mídias.  

A origem da palavra adolescência, do latim adolescere, que significa crescer ou 
crescer até a maturidade

O professor surge como elemento fundamental nesse processo biológico e social em 
que também ocorre a construção do conhecimento científico. Embora não seja mais 
um adolescente, esse professor também enfrenta conflitos e desafios como 
sobrevivência, baixos salários, violência dentro e fora dos muros da escola, 
pressões sobre os currículos escolares, o fracasso escolar, a globalização e a 
urgente necessidade de encontrar um meio de interagir com seus alunos, de modo 
a estabelecer um perfeito diálogo na construção do saber coletivo. Processo esse 
em que educando e educador representam sujeitos em busca de suas constituições 
sociais autônomas, mas que vivem uma interdependência onde um precisa do outro 
para se constituir realmente. 

, enfatiza que esse é um período de transição, onde são 
necessários ajustes entre o comportamento de criança e o de adulto. As mudanças 
não são apenas biológicas, mas também de papéis, idéias e atitudes, numa fase de 
grande importância na formação do caráter, onde são fundamentais as 
circunstâncias sociais e históricas. 

Para melhor compreensão dessas relações que permeiam o cotidiano escolar, faz-se 
necessário um esclarecimento sobre os estudos de representações sociais. A teoria 
das representações sociais tem se apresentado como um recurso na compreensão 
dos fenômenos de senso comum e de práticas sociais, tornando-se importante na 
educação principalmente ao tratar as relações que permeiam os indivíduos que dela 
participam, estabelecendo relações entre si e construindo imagens socioculturais e 
sociocognitivas. 

As representações sociais  

SERGE MOSCOVICI (1961) define representação social: 

Sistema de valores, noções e práticas que proporcionam aos indivíduos os meios 
para orientar-se no contexto social e material, para dominá-lo... um corpus 

As representações sociais expressam como as pessoas entendem o mundo, 
permitindo entender quais os referentes sociais que esse grupo assume diante de 
aspectos da sociedade a que pertencem. De acordo com MOSCOVICI (1961) o 
sujeito se constitui nas relações sociais e esse fato ocorre através da linguagem. 
Para ele as representações sociais são mais do que representações coletivas 
referentes a conhecimentos e crenças, produzindo realidades e senso comum. 

organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os 
homens se integram em um grupo ou em uma relação cotidiana de intercâmbios, 
liberam os poderes da imaginação.(p.18) 

MOSCOVICI (1961) rompe com o tradicional pensamento da psicologia de que a 
noção de sujeito era dissociada do contexto social. Para o referido autor a teoria 
das representações sociais implica a consideração de aspectos individuais e 
coletivos do conhecimento social, ou seja, o sujeito se constitui nas relações 
sociais, o que ocorre através da linguagem. 

O conceito de Representação Social funda suas raízes na Sociologia e tem presença 
marcante na Antropologia, porém MOSCOVICI (1961) nos apresenta uma fronteira 
entre razão e senso comum, razão e emoção, sujeito e objeto, onde a realidade é 



socialmente construída e o saber é uma construção do sujeito, a partir de sua 
inserção social. 

As representações sociais seriam todos os saberes populares e do bom senso 
comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com o objetivo de construir e 
interpretar o real, levando os indivíduos a produzirem comportamentos e interações 
com o meio, fazendo com que ambos se modifiquem. 

Para WOLFGANG WAGNER (2000) a representação social é vista como "um 
conteúdo mental estruturado - isto é, cognitivo, avaliativo e simbólico - sobre um 
fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou metáforas, e que é 
conscientemente compartilhado com outros membros do grupo social" (p.14). 

DENISE JODELET (2002) define as representações sociais como 

  ...uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social (p.22). 

Para JODELET (2002) a representação social deve ser estudada a partir dos 
elementos afetivos, mentais e sociais, integrados à cognição, linguagem e às 
relações sociais que afetam as representações e a realidade sobre a qual vão 
intervir. 

EDGAR MORIN (1990) caracteriza a representação a partir do processo de 
conhecimento do homem, esclarecendo que "quando o pensamento descobre o 
gigantesco problema dos erros e ilusões que não cessaram e não cessam de impor-
se como verdade ao longo da história, ele deve procurar conhecer-se" (p.13). 
Dessa forma, é possível contextualizar o fenômeno social em estudo através da 
sistematização das informações conhecidas para uma visão global, permitindo 
entender os limites e possibilidades impostos por uma organização social aos 
indivíduos que a integram.   

MORIN (1990) afirma que "palavras, idéias e frases associam-se intimamente à 
representação de que denotam os elementos, acontecimentos, ações, coisas, seres 
e de que designam o sentido global" (p.110). As representações são, portanto, 
expressas através de sinais verbais e não verbais, onde "a linguagem é um sistema 
de diferenças e identidades, e a cognição do homem desenvolve em operações 
lógicas para o pensamento os dois tipos de operações computantes: separar e 
associar" (p.111). 

O estudo das representações leva, portanto, à percepção de como os diferentes 
aspectos da vida social se apresentam aos grupos, ou segmentos e se configuram 
como um estado de "ordem" (assumindo como referencial) ou "desordem" (pondo 
em cheque a estrutura e a organização social). 

As representações passam a se constituir como marcas ("imprintings culturais") 
que a sociedade imprime nos sujeitos, garantindo o alargamento e a acumulação de 
saberes, valores, costumes e idéias, embora possa também acarretar uma não 
variação desses aspectos sociais. Assim, uma sociedade pode apresentar diferentes 
características em relação às marcas culturais; o que explica o fato de que quanto 
maior a riqueza de experiências, maiores serão as possibilidades de criação do 
indivíduo, enquanto que o contrário leva a uma maior submissão aos "imprintings 
culturais". 



De acordo com MORIN (1990) a linguagem é o instrumento que permite "a cultura 
imprimir-se sob a forma de saberes, experiências, normas, injunções, interditos, na 
intimidade de cada espírito e com isso, fornece a cada espírito, possibilidades 
próprias de desenvolvimento, ao mesmo tempo que exerce controle social sobre 
esse desenvolvimento" (p.114). 

As diferentes visões de mundo assumidas pelo homem são expressas em suas 
representações, onde o indivíduo utiliza diversas formas de linguagem para 
expressar óticas variadas e coerentes com sua posição na sociedade. É através da 
linguagem que o sujeito formula a crítica, o desvio e se exprime em diferentes 
situações de sua existência. 

MORIN (1990) percebe a representação como expressão do conhecimento humano, 
o que resulta da apreensão do indivíduo sobre uma realidade, que pode vir a ser 
real e objetiva ou real e imaginária, tendo como base as experiências vividas, 
dependendo de como cada indivíduo percebe o mesmo fenômeno. 

O estudo das representações sociais vem se destacando em diferentes áreas do 
conhecimento pelas contribuições que trazem à compreensão do sujeito, como se 
interpreta e como interpreta os outros e o mundo ao seu redor. Percebe-se nesse 
contexto, que a educação surge como processo de aprendizagem dos diferentes 
códigos e das habilidades necessárias para a convivência em sociedade. 

O conhecimento das representações sociais que envolvem educadores, educandos e 
todos os outros pertencentes à comunidade escolar permite o desenvolvimento de 
uma nova visão para a tarefa educativa. Esta surge como uma prática que reproduz 
e recria as relações sociais, fazendo-se necessário, portanto, saber ouvir sem a 
precipitação de uma interpretação imediata, percebendo que o discurso construído 
é resultado da interação entre as pessoas e não uma resposta às questões pré-
estabelecidas (MADEIRA, 1991). 

Em síntese, pode-se dizer que as representações sociais seriam padrões de conduta 
(inconscientes ou não) que formam nosso modo de ser, agir e pensar a respeito de 
determinados fenômenos ou experiências da vida; podendo se referir a um padrão 
predominante no passado ou uma configuração dialética entre elementos do 
passado e do presente, levando a uma perspectiva futura. Percebe-se que o estudo 
dessas representações muito tem contribuído para o alargamento das formas de 
conhecimento humano. 

A partir da compreensão das representações sociais, espera-se que a escola 
consiga cumprir não só seu papel de transmissora de conhecimento, mas também 
se perceba como palco de interações sociais entre seus sujeitos, sejam professores, 
alunos, funcionários, pais e outros, mas todos numa interrelação social de produção 
do conhecimento. A escola tem de ser repensada para atender aos desafios que os 
jovens e a sociedade lhe impõem, atuando diretamente no desenvolvimento 
cognitivo e social dos indivíduos que a povoam, tendo o professor como mediador 
entre o aluno e o conhecimento científico.  

A escola e as diferentes práticas sociais 

Considerando-se que cabe ao professor a função de auxiliar o aluno na tarefa de 
apropriação do conhecimento produzido pela humanidade, é impraticável pensar no 
processo ensino - aprendizagem de forma desvinculada da realidade social. Da 
mesma maneira que se torna impossível pensar a formação do professor e sua 
atuação desassociada do processo histórico, ressaltando-se o compromisso do 
professor com a socialização do saber. 



Nossa escola pública e sua clientela têm passado por mudanças, o que vem 
trazendo algumas dificuldades para o professorado e os demais sujeitos que 
habitam o espaço escolar em encontrar meios de lidar com esses jovens alunos que 
frequentam suas salas atualmente.  Para professores e outros funcionários da 
escola os alunos apresentam-se irresponsáveis e indiferentes ao processo 
educacional. Enquanto que para os jovens a escola se mostra distante de seus 
interesses, uma "obrigação". O jovem que chega hoje nas escolas não a vê da 
mesma forma que a maioria dos professores, conforme explica LIBÂNEO (2001): 

A escola com que sonhamos é aquela que assegura a todos a formação cultural e 
científica para a vida pessoal, profissional e cidadã, possibilitando uma relação 
autônoma, crítica e construtiva com a cultura em suas várias manifestações: a 
cultura provida pela ciência, pela técnica, pela estética, pela ética, bem como pela 
cultura paralela (meios de comunicação de massa) e pela cultura cotidiana. E para 
que? Para formar cidadãos participantes em todas as instâncias da vida social 
contemporânea, o que implica articular os objetivos convencionais da escola - 
transmissão-assimilação ativa dos conteúdos escolares, desenvolvimento do 
pensamento autônomo, crítico e criativo, formação de qualidades morais, atitudes, 
convicções - às exigências postas pela sociedade comunicacional, informática e 
globalizada: maior competência reflexiva, interação crítica com as mídias e 
multimídias, conjunção da escola com outros universos culturais, conhecimento e 
uso da informática, formação continuada (aprender a aprender), capacidade de 
diálogo e comunicação com os outros, reconhecimento das diferenças, 
solidariedade, qualidade de vida, preservação ambiental (p.7-8).  

Os jovens procuram demarcar sua identidade num mundo próprio de práticas 
culturais, representações sociais envoltos nos mais diferentes estilos e rituais 
simbólicos, onde constroem sua autoestima. Segundo PAIS (1993) os amigos do 
grupo "constituem o espelho de sua própria identidade, um meio através do qual 
fixam similitudes e diferenças em relação aos outros" (p.94). Por vezes alguns 
grupos sócio culturais podem levar esses adolescentes a práticas de delinquência, 
intolerância e agressividade. 

Por conta de tantas representações e estigmas o jovem passa a ser visto com 
desconfiança pela escola, como um ser incompleto e irresponsável; tornando-se 
difícil perceber quem ele é de fato, o que pensa e o que é capaz de realizar 
(DAYRELL, 2007). Torna-se difícil para o professor reconhecer nesse "jovem" seu 
"aluno", assim como a diversidade (étnica, de gênero, de orientação sexual ou 
outras) que ele representa. O cotidiano escolar envolve diferentes sujeitos 
(professores, alunos, pais, funcionários) em uma complexa trama de relações 
sociais que incluem alianças, conflitos, imposição de normas, regras e estratégias 
onde os saberes dão forma à prática educativa, fazendo da instituição escolar um 
permanente processo de construção social (ABRANTES, 2003). 

O ser "aluno" é uma construção histórica em um contexto em que a escola deveria 
preparar o indivíduo para a sociedade, ser um espaço de socialização, inculcando 
nos jovens valores universais e normas que os levariam a se conformarem, 
tornando-se livres e autônomos (DUBET, 1994). Ao entrar na escola esse "jovem" 
se transforma em "aluno", que deve ser disciplinado, obediente, pontual e eficiente 
nos estudos. Diante desse quadro as diferenças passam a ser vistas como 
dificuldades de aprendizagem ou distúrbios mentais, oferecendo a esse aluno 
apenas duas opções: se "enquadrar" ou ser "excluído" da escola. 

Há tempos a escola vem funcionando como uma instituição disciplinar e 
democratizadora, formando gerações de cidadãos atuantes numa sociedade cada 
vez mais competitiva e controladora. Percebe-se que esse mesmo jovem é capaz de 



permitir ser controlado pelo mundo das mídias (TV, internet, "Orkut"), as quais 
determinam padrões de normalidade, moralidade, conduta e estética. Porém, esse 
jovem aluno que se encontra em nossas escolas atualmente, consciente ou 
inconscientemente se recusa a fazer parte dos moldes que lhe são impostos pela 
escola.   

Assim sendo, nos dias de hoje é comum encontrarmos uma escola repleta de 
jovens com seus diversos "looks", pertencendo a diferentes "tribos", trazendo suas 
próprias histórias de vida e culturas, onde o "tornar-se aluno" não mais significa 
submissão a modelos pré-estabelecidos, mas sim construção de experiências, 
sentidos e interações sociais (DUBET, 2006). Essa ambigüidade em ser jovem e ser 
aluno

Torna-se fundamental que os professores estabeleçam formas de lidar com o 
conhecimento, suas formas de transmissão e as novas metodologias de ensino, 
desenvolvendo competências que os façam eficazes na difícil tarefa de transmitir os 
conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade. Para tal deve-se, acima 
de tudo, perceber que esses jovens alunos esperam algo de seus professores, e 
que são certamente possuidores de uma inteligência que lhes proporcione plena 
capacidade de construção de conhecimentos (SENNA, 2003). 

 muitas vezes se transforma em uma condição difícil de ser articulada, 
gerando tensões e conflitos no espaço escolar. A sala de aula torna-se, muitas 
vezes, palco desses conflitos não só entre alunos como entre esses e os 
professores; uma vez que esses alunos não se mostram mais dispostos a 
reconhecer uma autoridade no professor, sendo necessário que ele construa sua 
própria legitimidade entre os jovens (DUBET, 2006). Os jovens já não se permitem 
mais serem homogeneizados nos moldes das propostas educativas apresentadas 
pela escola. Eles querem ser reconhecidos em suas especificidades, aceitos e 
respeitados nesse momento de construção de identidades, experimentação e 
aprendizagem. Cabe aos professores saber ouvi-los e aprender a lidar com esses 
alunos que povoam suas salas de aula, superando a dificuldade de interação que 
tanto vem afligindo os educadores, seja pelos transtornos apresentados durante 
suas aulas ou pelo sentimento de incapacidade de alcançar seus objetivos 
educacionais. 

SENNA (2003) esclarece que todo aluno é capaz de construir conhecimento, mesmo 
que o demonstre de formas incompreensíveis para a escola, uma vez que isso só se 
torna possível quando se percebe com que mundo esse sujeito interage. Assim 
como a representação de mundo que a escola oferece é diferente daquela que o 
aluno reconhece. O contexto escolar convive com duas diferentes formas de 
construção de conhecimentos: a cultura escolar e a cotidiana ou extra-escolar. Faz-
se necessário que tanto aluno quanto professor compreendam que é possível 
transitar entre esses dois mundos, essas duas culturas cristalizadas. "Este é o 
sentido verdadeiro da Educação contemporânea, ao se considerar a necessidade de 
respeito à história de vida de cada um" (SENNA, 2003, p.10). 

Cabe ao professor, portanto, como adulto e educador responsável pelo processo de 
construção do conhecimento do jovem aluno, enxergar por baixo de todas essas 
máscaras e roupagens de jovens rebeldes, transgressores e desafiadores, alunos 
inteligentes e capazes que querem e necessitam do conhecimento científico que a 
escola tem como sua principal função transmitir. 

O estudo das representações permite que o educador conheça e entenda melhor a 
cultura escolar e as relações socioculturais que permeiam o processo de construção 
de conhecimentos. Sendo também fundamental a compreensão das transformações 

Considerações Finais 



físicas, emocionais e sociais pelas quais os adolescentes passam. "Um dos papéis 
mais importantes - e quase sempre mais desprezado - da Escola é o de ajudar o 
aluno a desenvolver a compreensão de suas emoções, neste período de constante 
autodescoberta que é a idade escolar" (SENNA, 1997, p.16). 

Entende-se que a escola não pode mais seguir os padrões de instituição formadora 
de modelos sociais de uma cultura que um dia se pensou perfeita. Faz-se 
necessário que a relação professor / aluno seja de respeito às diferentes culturas 
por eles representadas, onde a construção do conhecimento possa fluir e se fazer 
presente em um processo de cooperação, onde educando e educador se permitam 
ser aprendentes e construtores de suas identidades. 

ABRAMO, Helena Wendel.Considerações sobre a tematização social da juventude no 
Brasil. 
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