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Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento no curso de Pós–
Graduação em Educação da UFPE intitulada “Representações Sociais do Ser 
Professor: um olhar sobre a profissão“. O estudo analisa as representações sociais 
do “ser docente“ entre os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental do 
Município de Jaboatão dos Guararapes – PE e suas implicações para o exercício da 
profissão. O referencial orientador da investigação é a Teoria das Representações 
Sociais. Trata–se de uma pesquisa de natureza qualitativa da qual participaram 40 
professores. Utilizamos como procedimentos de coleta entrevistas semi–
estruturadas e narrativas. A Análise de Conteúdo orienta a interpretação dos dados. 
Os resultados, ainda que preliminares, apontam o “ser professor“ centrado nos 
aspectos: trato direto com os alunos reconhecimento, respeito, valorização 
profissional e melhores condições salariais. Essas primeiras aproximações com os 
dados nos dão indícios do campo representacional do ser professor. Um campo 
complexo permeado por diferentes elementos de suas subjetividades, reações e 
expectativas dos outros para com o seu trabalho. Este primeiro ensaio de análise 
deverá ser ainda maturado e ampliado em estudos de maior fôlego, capazes de 
aprofundarem com maior rigor os resultados aqui apresentados focalizando melhor 
essas representações sociais do “ser docente“ e suas implicações práticas. 

Resumo 

 

Representações Sociais, Profissão, Professor. 
Palavras-chave: 

 

A preocupação com a formação de professores e toda complexidade que envolve a 
profissão docente vem sendo objeto de inúmeros estudos nos últimos anos (Nóvoa, 
1995; Popkewitz, 1995; Basso, 1997; Sacristán, 1999; Imbernón, 2001, entre 
outros). Tais estudos buscam, por diferentes caminhos, ressignificar o trabalho do 
professor com objetivo de proporcionar uma formação que os prepare para o 
enfrentamento dos desafios postos à escola na contemporaneidade. Esses desafios 
foram sendo percebidos a partir da nossa experiência profissional e convivência 
diária com os professores em que pudemos observar, principalmente, através dos 
seus diálogos sobre o cotidiano docente onde deixavam vir à tona suas 
expectativas, preocupações, contradições, ambigüidades e até mesmo preconceitos 
no tocante ao exercício da profissão. 

Ao lançarmos um olhar mais curioso e investigador, percebemos que alguns desses 
professores se diziam apaixonados pela carreira docente, mostrando identificação 
com a profissão e mesmo reconhecendo as adversidades e condições precárias: 
institucionais, físicas, organizacionais revelavam não se imaginar desenvolvendo 
outra atividade. Outros, por sua vez, chegavam a demonstrar certa insatisfação, 
estagnação e desalento, justificando que essa postura pessimista frente à profissão 
devia-se a vários fatores como: desânimo, desvalorização, falta de estímulo, 
perspectivas, sobretudo por conta dos baixos salários e precárias condições de 
trabalho. Nessas ocasiões percebíamos que sentimentos como desencanto e 
desvalorização profissional permeavam os discursos desses professores 
constantemente. Diante dessas considerações, indagamos: que representações os 
professores possuem da sua própria profissão? Que sentidos atribuem ao ser 
docente? De que maneira essas representações vem orientando suas práticas?  



Assim, buscamos com nossa pesquisa, que vem sendo desenvolvida na Pós-
Graduação em Educação da UFPE, analisar as representações sociais do ‘ser 
docente' entre professores e suas implicações para o exercício da profissão. 
Procuramos saber como os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental do 
município do Jaboatão dos Guararapes-PE representam a profissão docente no atual 
contexto histórico. Para responder nossas questões propomos os seguintes 
objetivos específicos: identificar os sentidos e significados que esses profissionais 
possuem da própria profissão, a fim de caracterizar o processo de construção das 
representações sociais do ser docente e, a partir dessas constatações indicar os 
possíveis elementos desse conteúdo que estejam concorrendo para a orientação de 
suas práticas pedagógicas. O referencial orientador da investigação é a Teoria das 
Representações Sociais proposta por Moscovici (1978) e Jodelet (2001) sendo o 
objeto de nossa investigação a profissão professor. 

Os termos profissão, profissionalismo e profissionalização por serem polissêmicos 
são alvos de ambiguidades, daí a necessidade de refletirmos sobre os mesmos a 
fim de melhor orientar nossa análise. Sobre o conceito de profissão, alguns autores 
destacam que a sua utilização não é fixa ou universal, independente do tempo e do 
lugar, ao contrário, "profissão é uma palavra de construção social, cujo conceito 
muda em função das contradições sociais em que as pessoas a utilizam" 
(Popwekitz, 1995: 38). Também não é neutro, "mas produto de um determinado 
conteúdo ideológico e contextual", em termos gerais, "o profissionalismo na 
docência implica uma referência à organização do trabalho dentro do sistema 
educativo e à dinâmica externa do mercado de trabalho" (Imbernón, 2001:25-26). 
Compreendemos que a busca pelo profissionalismo envolve características e 
capacidades específicas da profissão, considerando toda complexa variedade de 
saberes a que um profissional deve se submeter para desempenhar bem o seu 
trabalho com dignidade, justiça e responsabilidade. O profissionalismo seria "o 
conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 
constituem a especificidade de ser professor" (Sacristán, 1999:65).  

A Profissão Professor 

Por sua vez, o movimento de profissionalização consiste num processo bem mais 
complexo de mudança social, não se restringindo apenas a formação profissional, 
mas ações que envolvem alternativas que garantam melhores condições objetivas 
de trabalho e de atuação e respeitem as práticas pedagógicas construídas ao longo 
da experiência profissional. O fato é que a profissionalização não pode ser 
concebida como "sinônimo de capacitação, qualificação, conhecimento, formação, 
mas expressão de uma posição social e ocupacional, da inserção em um tipo 
determinado de relações sociais de produção e de processo de trabalho" (Enguita, 
1991:41).  

Diante de toda essa complexidade, refletimos sobre como em diferentes épocas, o 
professor foi assumindo papéis diferenciados e "se consolidaram como profissão 
num tempo que pertence definitivamente ao passado e que, portanto, se 
encontram agora numa encruzilhada de opções" (Nóvoa, 1999:11). A respeito dos 
significados e sentidos do trabalho docente, Basso (1997) propõe uma articulação 
dialética entre as condições subjetivas (interesse, vocação, amor) e as condições 
objetivas (troca de experiências, jornada de trabalho, salário). Tal articulação 
apresenta-se como um caminho para a compreensão do trabalho docente, 
permitindo o delineamento de possíveis intervenções visando à reformulação da 
prática do professor e de sua formação. Nessa perspectiva, "o trabalho do 
professor, não se reduz à soma das partes, mas sim em suas relações essenciais, 
em seus elementos articulados, responsáveis pela sua natureza, sua produção e 
seu desenvolvimento". A análise do trabalho docente, assim compreendido, 
pressupõe o exame das relações entre "as condições subjetivas - formação do 



professor - e as condições objetivas, entendidas como as condições efetivas de 
trabalho, englobando desde a organização da prática - participação no 
planejamento escolar, preparação de aula etc. - até a remuneração do professor" 
(Basso, 1997: 20). 

Os estudos aqui apresentados ajudam a compreender a gama de olhares que 
recaem sobre a profissão professor, além da abordagem multidisciplinar e 
transversal utilizada para tratar da complexidade do fenômeno estudado, 
articulando os diversos conceitos tratados tanto numa perspectiva de ordem 
psicológica quanto sociológica. Nossa pesquisa, inserida nesse conjunto de 
preocupações, busca analisar as representações sociais de professores sobre a 
profissão, numa perspectiva processual, ou seja, nos propomos a compreender 
como se dá o processo de construção das representações do ser professor, como 
elas se constituem, seus estruturantes e os elementos constituintes desse 
processo. Não nos parece suficiente identificá-las, acreditamos que diante dos 
elementos que as constitui, um considerável horizonte de possibilidades se abre 
para melhor compreendê-las. 

Para nos aproximarmos das possíveis respostas às nossas questões, buscamos um 
suporte teórico-metodológico capaz de revelar não apenas respostas, mas indícios 
do contexto da construção dessas representações, um referencial que nos 
possibilitasse compreender os sentidos que os professores atribuem à profissão. O 
aporte escolhido foi a Teoria das Representações Sociais - TRS, tal como proposta 
por Moscovici (1978; 2003) e complementada por Jodelet (2001). Devido a sua 
especificidade nos estudos de fenômenos sociais que circulam e orientam as ações 
dos grupos, constitui-se como pertinente para compreender os sentidos atribuídos 
pelos professores ao ser docente, especialmente pelo seu viés psicossociológico, 
que propõe tornar passível de melhor compreensão os fenômenos sociais. Segundo 
Moscovici (2003), na sociedade contemporânea coexistem duas classes distintas de 
universos de pensamentos: os consensuais e os reificados. Nos últimos, circulam os 
conhecimentos que são produzidos pelas ciências e o pensamento erudito. Os 
universos consensuais, por sua vez, derivam de uma elaboração dos universos 
reificados e tendem a capacitar os sujeitos a apresentarem seu estoque de ‘teorias' 
para a compreensão e/ou resolução dos problemas encontrados. Nesses universos 
encontram-se as teorias do senso comum.  

A Teoria das Representações Sociais 

Dessa forma, como uma teoria ou ciência coletiva destinada a interpretação do 
real, ela vai mais além do que é imediatamente dado na ciência ou na filosofia, da 
classificação de fatos e eventos, portanto, "representar uma coisa [...] não consiste 
simplesmente em desdobrá-lo, repeti-lo ou reduzi-lo; é reconstituí-lo, retocá-lo, 
modificar-lhe o texto. (...) As representações são obra nossa, que têm um começo 
e terão um fim; sua existência no exterior ostenta a marca de uma passagem pelo 
interior do psiquismo individual e social" (Moscovici, 1978: 58). No processo de 
interação social, o sujeito elabora o conhecimento, socializa-o, reconstrói valores e 
idéias que circulam na sociedade, ou seja, são pressupostos da teoria: a 
indissociabilidade sujeito/objeto e a valorização do senso comum. Sendo assim, 
"toda representação é de alguém tanto quanto de alguma coisa. É uma forma de 
conhecimento por meio da qual aquele que conhece se substitui no que é 
conhecido" (Moscovivi, 1978: 11). Ainda para Jodelet (2001) a representação social 
é uma forma de conhecimento socialmente elaborado, com um objetivo prático e 
que, portanto, contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 
social. Para a construção das representações sociais concorrem "elementos 
afetivos, mentais e sociais e integrando - ao lado da cognição, da linguagem e da 
comunicação - a consideração das relações sociais que afetam as representações e 



a realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm de intervir" (Jodelet, 
2001: 26).  

Nosso estudo adotou a abordagem qualitativa por compreendermos que esta 
abordagem "se propõe a abarcar o sistema de relações que constrói o modo de 
conhecimento exterior ao sujeito, mas também as representações sociais que 
traduzem o mundo dos significados" (Minayo, 2000: 24). Tendo em vista o 
propósito de analisar as representações sociais do ‘ser docente' entre os 
professores e suas implicações para o exercício da profissão, optamos pelo uso de 
entrevistas semi-estruturadas com questões abertas, pois conforme Paredes 
(2005): 

Caminho metodológico  

a entrevista vai para muito além da oportunidade de recolher idéias, 
opiniões, depoimentos   e testemunhos, um contrito e devotado 
mergulho no outro. É no nó do enlace com que o pesquisador se 
encanta e se entremete, pela via do discurso, nas circunstâncias da 
vida cifrada nos códigos de percepção, no mapa do indiciário da 
memória e da afetividade dos depoentes (p. 132). 

De acordo com Moscovici (1978), cada universo de opinião é composto por 
dimensões como informação, campo de representação ou imagem. A informação, 
também chamada de conceito, está relacionada à organização das noções que o 
grupo possui a respeito de um objeto social. O campo de representação "remete-
nos à idéia de imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das 
proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto da representação" 
(Moscovici, 1978: 69). 

Retomando a idéia de Moscovici, citado por Spink (1995: 99), "a conversação está 
no epicentro do nosso universo consensual, uma vez que ela molda e anima as 
representações sociais dando-lhes vida própria". Assim, para evitar discursos 
racionalizados ou respostas previamente elaboradas, nos propomos, além das 
entrevistas, fazer uso de narrativas[1] com um subgrupo dos entrevistados, onde 
ao serem estimulados a escrever sobre ‘ser professor hoje é', pautados em sua 
trajetória profissional, pressupomos que se expressará de modo mais livre e 
espontâneo. Porém, cabe aqui ressaltar que até o presente momento, ainda não 
iniciamos a aplicação desse procedimento. 

A pesquisa vem sendo realizada com professores[2] que atuam nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental em escolas situadas no município de Jaboatão dos Guararapes-
PE, neste artigo, abordaremos resultados de um exploratório inicial que propiciou a 
testagem do instrumento e aproximação com o campo. Foram ouvidas 10 
professoras e o corpus de análise, visa a um melhor delineamento do campo 
representacional do ser professor. Por campo representacional entendemos um 
conjunto de informações difusas sobre um objeto.  

Para o tratamento e análise dos dados coletados utilizamos a análise de conteúdo 
baseada em Bardin (2002), do tipo categorial por temática, a qual se efetiva por 
meio de desmembramento de texto em unidades e categorias para posterior 
reagrupamento analítico.  

Conforme Bardin (2002), a análise preliminar das entrevistas possibilita focar o 
campo representacional do ser professor. Moscovici (1978) afirma que a 

Análise preliminar dos resultados 



representação social compreende um conjunto de proposições, reações e avaliações 
compartilhadas pelos grupos sociais a respeito de determinado objeto. Elas são 
constituídas a partir de fontes como experiências, vocabulários, conceitos e formas 
de conduta, as quais advêm classes sociais, culturas e grupos, constituindo 
diferentes universos de opinião. Da análise temática preliminar que realizamos, 
emergiram três categorias que nos ajudaram a desvelar o fenômeno investigado: 
significados do ‘ser docente'; elementos associados ao exercício da profissão e 
elementos associados à imagem do professor.  

Neste exploratório inicial, os sujeitos pesquisados focalizaram o "

Significados do "ser docente" 

ser professor" no 
trato direto com os alunos em sala referindo-se a este como: mediador de relações, 
transmissor de conhecimentos, profissional que, estabelecendo laços afetivos com o 
grupo, colabora para o desenvolvimento da sociedade por meio de sua função. 
Assim, declararam que ser professor: [...] significa ser um transmissor de 
conhecimentos, com construção (P1)[3]; [...] transmitir conhecimentos, ter laços 
afetivos com os alunos, porque se você não tiver laços afetivos, o trabalho não sai 
(P2); [...] eu acho que ser professor é colaborar com a formação dos indivíduos de 
uma sociedade (P3); [...] é ser mediador para potencializar o conhecimento dos 
alunos (P8). Entendemos que, por estarem em contato direto com a sala de aula e 
lidando com o conhecimento e a formação dos indivíduos, esses sujeitos atribuem 
ao ser professor o papel de quem ensina e lida com o conhecimento associado a 
sua contribuição na construção do futuro dos alunos. Destacam também o papel 
afetivo do professor na construção das relações com o aluno. 

As professoras P7 e P2 quando questionadas sobre os elementos que consideram 
indispensáveis para o exercício docente destacam, entre outros: 

Elementos associados ao exercício da profissão 

[...] respeito, 
investimento em formação e a valorização salarial, porque sem nada disso a gente 
não funciona... é só balela! (P7); [...] ética, ela é essencial, a afetividade e a 
formação acadêmica (P2). As professoras P9 e P5 acrescentam ainda a necessidade 
de ter força de vontade e uma atitude de constante pesquisa, no intuito de 
buscarem possibilidades para viabilizarem sua atuação e o enfrentamento das 
dificuldades de sala de aula. Afirmam: [...] tem que ter força de vontade em 
primeiro lugar, porque não é fácil, depois formação e pesquisa, tem que 
pesquisar!(P9) [...] muita força de vontade, pois o professor hoje em dia enfrenta 
muitos problemas e trabalha diretamente com crianças que tem uma realidade 
muito difícil (P5). Podemos observar dentre os aspectos elencados a formação 
como bastante referenciada pelas professoras, vista como imprescindível ao 
exercício da profissão, confirmando que a representação social "é uma forma de 
conhecimento socialmente elaborado, com um objetivo prático e que, portanto, 
contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social" 
(Jodelet, 2001: 22). Por outro lado, a atitude de pesquisa, questão salarial e 
condições de trabalho não são evidenciadas explicitamente, mas apenas quando 
ligadas aos obstáculos ou dificuldades para o exercício da docência. Os professores 
expressam uma sensação de insegurança e desamparo tanto do ponto de vista 
objetivo - faltam-lhes condições de trabalho adequadas - quanto do ponto de vista 
subjetivo. Nessa perspectiva corroboramos com Basso (1997) quando propõe que a 
articulação entre as condições subjetivas e as condições objetivas se constitui como 
meio para instituir possíveis intervenções visando à reformulação da prática do 
professor e de sua formação. 

Elementos associados à imagem da profissão professor 



Com relação à imagem de profissão das professoras foram destacados aspectos 
contraditórios como: o desencanto com a situação e a esperança de transformá-la, 
como podemos observar nas seguintes afirmações: [...] a imagem que eu vejo é de 
um profissional em crise... tentando se impor nessa sociedade né ... é que  tanta 
gente está nos desvalorizando... Sinto pena! (P1); [...] uma pessoa que faz das 
tripas coração para sobreviver... que tem que estar em três, quatro escolas para 
sobreviver, num rendimento tão pouco... (P4); [...] é de uma pessoa batalhadora, 
que enfrenta muitas dificuldades no dia-a-dia da sala de aula, como um elemento 
dos mais importantes para a sociedade. (P5); [...] é o de transformador... 
transformar a criança num cidadão participativo dentro da sociedade... abrangendo 
os aspectos políticos, econômicos e culturais... a imagem da criança e do futuro 
dela... como um lutador contra as injustiças sociais (P3). 

As primeiras aproximações e análise dos dados nos dão indícios do campo 
representacional do ser professor. Um campo complexo permeado por diferentes 
elementos de suas subjetividades, das reações e expectativas dos outros para com 
o seu trabalho. 

As falas apresentadas 
evidenciam sentimentos de desencanto e de desvalorização para com a profissão 
atrelados aos de persistência e esperança em transformar a situação de seus 
alunos, mesmo que sem perspectivas concretas para tal. Podemos observar 
também que são associadas à imagem do professor, questões sobre a 
intensificação[4] do trabalho docente e valorização salarial. Esses aspectos, 
juntamente com "os baixos salários e a desilusão em relação à profissão, são sinais 
de que a profissão docente está passando por uma crise" (Esteve, 1995:96). Para 
Nóvoa (1999) essa crise arrasta-se há longos anos e as conseqüências dessa 
situação são desmotivação pessoal, altos índices de absenteísmo e de abandono, 
insatisfação e indisposição. 

Conforme Moscovici (1978), as representações sociais não somente guiam o 
comportamento, mas remodelam e reconstituem os elementos do meio ambiente 
em que esse comportamento deve ter lugar. Elas conseguem integrá-lo numa rede 
de relações em que está vinculado seu objeto fornecendo as noções teóricas e os 
fundos de observação que tornam essas relações estáveis e eficazes. Mesmo 
admitindo o caráter preliminar de nossa análise, ela nos oferece uma breve 
amostra do que se constitui como campo representacional do ser professor. Este 
primeiro ensaio de análise deverá ser ainda maturado e ampliado em estudos e 
aprofundamentos dos dados focalizando essas representações sociais do ‘ser 
docente' e suas implicações práticas. 

Considerações finais 
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[1] Narrativas estas que são frutos de uma realidade viva, real e ao mesmo tempo 
utópica, haja vista que a auto-reflexão e a construção do profissional docente 
esbarram também na concretização de sonhos em realidades; de vontades em 
ações concretas; em tentativas de mudanças; possibilidades de transformação. 

[2] A pesquisa envolverá 40 professores a serem entrevistados, sendo também 
aplicado o procedimento das narrativas escritas apenas com um subgrupo destes. 
Nessa fase exploratória a presença feminina se fez unânime, todas possuem vínculo 
efetivo na rede; faixa etária entre 25 a 63 anos; tempo de profissão variando entre 
06 e 26 anos; predominando a formação em Pedagogia (05), Psicopedagogia (02), 
Letras (02) e Geografia (01). 

[3] Os participantes desta pesquisa foram assim codificados: P (abreviatura de 
professor) seguida de nº de ordem do protocolo da entrevista. 

[4] Ver autores como Apple (1995), Hypolito (2006), entre outros.  


