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[“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele 

seja interessado”]  Aí  eu  concordo... o  aluno  ele  tem 

que  ter  interesse.  Se  o aluno não tiver interesse, ele 

não vai aprender de jeito nenhum, que aquilo que você 

não  quer  não  tem  quem  lhe force... (P18G>-2º E/ 2ª F). 

 



 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as representações sociais do “bom aluno” 
construídas por professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal da cidade do Recife/PE. Partimos do pressuposto de que novas práticas 
sociais educacionais estariam interferindo nessas representações. Auxiliaram-nos na 
leitura do nosso objeto de pesquisa autores como Freire (1988; 2006), Libâneo 
(2006), Saviani (2005; 2005a) e Patto (1993). O referencial teórico-metodológico da 
investigação foi a Teoria das Representações Sociais originada por Serge Moscovici 
e a Teoria do Núcleo Central iniciada por Jean-Claude Abric. A metodologia adotada 
circunscreve-se na abordagem de natureza qualitativa. Segundo Abric, o conteúdo 
das representações sociais se estrutura internamente em um sistema central, de 
caráter estável, rígido e consensual e um periférico, de caráter  mutável, flexível e 
individual. Por isso, a análise das representações sociais exige que sejam 
conhecidos seus três componentes: conteúdo, estrutura interna e núcleo central. 
Para conhecê-los realizamos dois estudos, sendo que o segundo foi desenvolvido 
em duas fases. Participaram do primeiro estudo duzentas professoras. Deste grupo 
foram selecionadas vinte para participar do segundo. No primeiro estudo utilizamos 
como procedimento de coleta a Associação Livre de Palavras e, para a análise, o 
quadro de quatro casas com o auxílio do EVOC. Na primeira fase do segundo 
estudo, utilizamos como procedimento a entrevista semi-estruturada e tratamos o 
material com o suporte da Análise de Conteúdo Categorial. Na segunda fase, 
aplicamos um Teste do Núcleo Central, cuja análise se fez com o cálculo de 
freqüências e Análise de Conteúdo. Os nossos resultados mostraram que o 
conteúdo das representações sociais do “bom aluno” das professoras são mistas, 
porém a estrutura interna desse conteúdo tem no elemento “interessado” sua 
centralidade. Este componente determina a significação e a organização dessas 
representações. Os elementos periféricos respondem por uma extensa variabilidade 
de relacionamentos das participantes com o objeto, em função principalmente das 
práticas concretas em que estão envolvidas. Depreendemos que na configuração 
dessas representações sociais elementos de origens diversas estão implicados. Por 
isso, constatamos o fenômeno de “polifasia cognitiva”, ou seja, um estado em que 
registros lógicos inseridos em modalidades diferentes de saber coexistem no mesmo 
grupo. Embora reconhecendo que para a construção das representações sociais do 
“bom aluno” concorreram saberes de origens diversas, confirmamos nosso 
pressuposto inicial, isto é, as mudanças ocorridas nas práticas educacionais nas 
quais as professoras estão imersas interferem na configuração de suas 
representações, entretanto, elas não atingiram o núcleo central. Especulamos a 
possibilidade de estar ocorrendo uma transformação progressiva nessas 
representações, que ocorre quando as práticas novas não são totalmente 
contraditórias com o núcleo central. Embora cientes de que as representações 
sociais do “bom aluno” das docentes são autônomas, os nossos resultados 
sinalizam, dentre outras coisas, que uma mudança no sistema central dessas 
representações seria possível se as políticas públicas educacionais e as práticas 
formadoras articulassem a teoria com o fazer e pensar pedagógico das professoras. 
 

Palavras-chave: “Bom aluno”. Representações Sociais. Professoras.   



 

ABSTRACT  
 
 
 
The objective of this research was to analyze the social representations of "good 
student" constructed by teachers of the early years of Basic Education Network's Hall 
of the city of Recife/PE. Assuming that new social practices would be interfering in 
educational performances. Helped us in our reading of the object of research authors 
as Freire (1988, 2006), Libâneo (2006), Saviani (2005, 2005a) and Patto (1993). The 
theoretical framework and methodological research was the theory of social 
representations caused by Serge Moscovici and the Central Nucleus Theory initiated 
by Jean-Claude Abric. The methodology is limited to the approach of a qualitative 
nature. Abric Second, the content of social representations is structured internally in 
a central system of stable character, rigid and consensus and a peripheral, the 
changing character, flexible and individual. Therefore, the analysis of social 
representations requires that the three known components: content, internal structure 
and core. To know them do two studies, while the second was conducted in two 
phases. The first study two hundred teachers. This group were selected to participate 
in the twenty second. In the first study to use the procedure for collection free 
association of words and, for the analysis, the framework of four houses with the help 
of EVOC. In the first phase of the second study, a procedure used as semi-structured 
interview and treat the material with the support of categorical content analysis. 
Second, it applied a test of the Central Core, whose analysis was done with the 
calculation of frequencies and Analysis of Content. Our results showed that the 
content of social representations of "good student" of the teachers are mixed, but the 
internal structure of the element content is "concerned" its centrality. This component 
determines the significance and organization of these representations. The 
peripheral elements account for a wide variety of relationships with participants of the 
object, especially in light of concrete practices in which they are involved. Seen that 
the configuration elements of social representations of various origins are concerned. 
Therefore, the observed phenomenon of "polyphase learning", ie a state in which 
logical records inserted in different forms of knowledge coexist in the same group. 
While acknowledging that for the construction of social representations of "good 
student" competed knowledge of various origins, confirmed our initial assumption, 
that is, changes in educational practices in which teachers are immersed interfere 
with the setup of their offices, however, they not reached the core. Speculated the 
possibility to be experiencing a gradual transformation in these representations, 
which occurs when new practices are not totally contradictory to the core. Although 
aware that the social representations of "good student" of teachers are independent, 
our results indicate, among other things, that a change in the central offices would be 
possible if these public policies and educational practices forming articulate the 
theory with the do and think of the teachers teaching.  
 
 
Key words: "Good student". Social Representations. Teachers. 
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O presente trabalho teve como objetivo analisar as representações sociais do 

“bom aluno” construídas por professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

da Rede Municipal da cidade do Recife/PE. Na introdução, como veremos,  

mostramos como esse objeto se originou de interesses e circunstâncias socialmente 

condicionadas. Evidenciamos, também, que tomamos a Teoria das Representações 

Sociais inaugurada por Serge Moscovici e a Teoria do Núcleo Central proposta 

originalmente por Jean-Claude Abric como referencial teórico-metodológico. Além 

disso, apresentamos os objetivos, resultantes da construção do objeto e das 

possibilidades oferecidas pelos recursos que elegemos para chegar aos resultados. 

Nesta apresentação trazemos uma visão panorâmica dos cinco capítulos do nosso 

trabalho, que concluímos realizando um movimento circular que retorna ao objetivo e 

apresenta as contribuições, limitações  e  interrogações  lançadas  pela análise final.  

 

No primeiro capítulo apresentamos nosso esforço na construção de uma 

leitura pedagógica do objeto de pesquisa; leitura essa, por vezes, integradora de 

leituras psicológicas e sociológicas do mesmo fenômeno.  Este capítulo está dividido 

em três seções. Na primeira inventariamos as principais idéias das concepções 

pedagógicas que predominaram, no passado recente, na história da educação 

brasileira, destacando os aspectos mais relevantes à tarefa de contribuir para o 

desvendamento das suas naturezas de pensar o sentido do ser “bom aluno”. Na 

segunda seção exploramos as implicações da literatura e das políticas públicas 

educacionais mais recentes para os sentidos do ser “bom aluno”. Esta seção está 

dividida em três subseções. Nas duas primeiras abordamos mudanças no âmbito da 

literatura educacional e  na terceira das políticas educacionais. Na terceira seção, 

por sua vez,  apresentamos  uma  revisão  de  literatura  sobre o objeto pesquisado.  
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No segundo capítulo apresentamos o campo de estudos das representações 

sociais. Este capítulo está desdobrado em três seções, algumas com subseções. Na 

primeira seção trazemos uma apresentação circunstanciada da Teoria das 

Representações Sociais focalizando suas origens, desdobramentos subseqüentes, 

bem como suas explicações teóricas. Na segunda seção tratamos da abordagem 

complementar que veio ao encontro da grande teoria na investigação, isto é, a 

Teoria do Núcleo Central focalizando suas origens, seus refinamentos subseqüentes 

e suas proposições básicas. Além disso, dialogamos com comentários críticos, 

elogios e controvérsias ligadas à Teoria do Núcleo Central. Na terceira seção  

realizamos  uma  revisão  de  literatura  da  produção  científica  em  representações 

sociais  tendo  como  base  as  dissertações  produzidas no Programa de Pós-

Graduação   em   Educação   da   Universidade  Federal  de   Pernambuco (UFPE).    

 

No terceiro capítulo, dividido em duas seções, apresentamos a metodologia 

da nossa pesquisa. Na primeira seção trazemos o desenho metodológico da 

investigação evidenciando, inicialmente, que a mesma circunscreve-se na 

abordagem de natureza qualitativa. Destacamos, também, que como a análise das 

representações sociais apoiada na Teoria do Núcleo Central exige que sejam 

conhecidos seus três componentes, isto é, conteúdo, estrutura interna e núcleo 

central, realizamos nossa pesquisa em dois estudos, tendo o segundo se 

desenvolvido em duas fases. Prosseguimos indicando os procedimentos de coleta e 

análise utilizados em cada um deles. Nesse movimento, ressaltamos que o primeiro 

estudo serviu de subsidio para o segundo. Na segunda seção deste capitulo, por sua 

vez, apresentamos o campo empírico da nossa pesquisa, isto é, a Rede Municipal 

de Ensino  da  cidade  do  Recife/PE,  evidenciando  os  critérios  para  sua  escolha. 
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No quarto capítulo apresentamos o primeiro estudo da nossa pesquisa, cujos 

objetivos foram levantar o conteúdo geral e a possível estrutura interna das 

representações sociais do “bom aluno” construídas pelas professoras participantes. 

Na tentativa de explorar possibilidades oferecidas pelo referencial teórico-

metodológico da pesquisa, comparamos representações sociais do “bom aluno” 

entre subgrupos de professoras, considerando a variável faixa etária. Este capítulo 

está dividido em cinco seções em que descrevemos o procedimento de coleta de 

informações, critérios de participação e caracterização das docentes, percurso em 

campo, procedimento de análise das informações e apresentamos e discutimos os 

resultados. Lembramos que, inicialmente, tratamos das representações sociais do 

“bom aluno” do grupo total de docentes e, em seguida, comparamos  

representações sociais  do  “bom  aluno”  entre  subgrupos com base na faixa etária. 

.  

No quinto capítulo tratamos do segundo estudo da nossa pesquisa, realizado 

em duas fases. Na primeira buscamos aprofundar o conteúdo geral das 

representações sociais do “bom aluno” construídas pelas professoras. Na segunda 

fase, por sua vez, buscamos uma apreensão mais consistente da estrutura interna 

dessas representações sociais. Dividimos este capítulo em cinco seções em que 

descrevemos os procedimentos de coleta utilizados em ambas as fases do estudo, 

os critérios de participação e caracterização das professoras, percurso no campo 

empírico, os procedimentos de análise das informações utilizados em ambas as 

fases do estudo e, por fim, na ultima seção, apresentamos e discutimos os 

resultados encontrados. Lembramos que, inicialmente, tratamos da primeira fase, ou 

seja, do conteúdo geral das representações sociais do “bom aluno” das docentes  e, 

em seguida,  da  segunda  fase,  isto  é, da estrutura interna dessas representações. 
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O termo “bom aluno” é comumente utilizado nas instituições escolares, nos 

meios de comunicação de massa, nos canais informais de interação e em uma série 

infindável de lugares sociais. No âmbito pedagógico essa expressão esteve 

vinculada, até os anos de 1970, sobretudo, as concepções de ensino e 

aprendizagem que reduzem o aluno a um sujeito passivo diante do objeto de 

conhecimento. No Brasil, durante os anos de 1970, constata-se, por exemplo, a 

predominância da pedagogia tecnicista que, estando atrelada aos pressupostos 

behavioristas, sugeria que ser um “bom aluno” era adquirir respostas consideradas 

adequadas graças a práticas de reforço. Não obstante, o contexto de 

redemocratização do país, no início da década de 1980, propiciou condições 

favoráveis às discussões educacionais que questionaram o reducionismo a partir do 

qual era concebido o aluno favorecendo, desse modo, a desconstrução de velhas 

crenças e simbolos do  ser  “bom aluno” no processo didático de ensinar e aprender. 

 

Daquele período, registraram-se a difusão e/ou a formulação das pedagogias 

de Paulo Freire, Demerval Saviani e José Carlos Libâneo que, para além das suas 

particularidades, colocaram no centro do debate educacional a problemática da 

diversidade cultural evidenciando, a partir de uma concepção crítica-emancipatória 

de sociedade, que os alunos são seres sócio-histórico-culturais do ato de conhecer. 

Para essas pedagogias, as finalidades mais gerais da instituição escolar deveriam 

estar vinculadas a um projeto social transformador visando a formação de um aluno 

com inserção ativa, criativa e crítica no contexto de uma sociedade marcada por 

processos de exclusão. Por isso, as referidas pedagogias compartilham do 

entendimento de que a aprendizagem é um processo ativo do ponto de vista do 

aluno. É possível considerar, assim, que as discussões teóricas travadas nesse 
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período contribuíram para desmistificar idéias que relacionam o sentido e significado 

do   ser   “bom  aluno”  com  a  capacidade  de  reproduzir  os  conteúdos  escolares. 

 
Nesse contexto de abertura política dos anos de 1980 ganharam ênfase, 

também, a teoria genética de Piaget e a teoria sócio-cultural de Vygotsky, isto é, as 

abordagens construtivista e sócio-construtivista da aprendizagem.  Propaladas a 

partir da difusão da psicogênese da língua escrita, de Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky, as referidas perspectivas reforçaram o entendimento de que o ato de 

aprender nada tem de mecânico do ponto de vista da criança que aprende, visto que 

essa criança se coloca problemas, constrói sistemas interpretativos, pensa, raciocina 

e inventa ao buscar compreender os diversos objetos de conhecimento. Assim, a 

configuração  dessas  perspectivas, ao respaldarem e intensificarem as críticas às 

teorias com forte ênfase na passividade do aluno, provocaram e abalaram 

sensivelmente os discursos e práticas docentes pautados nos pressupostos das 

pedagogias tradicional e tecnicista, que enfatizavam que ser “bom aluno” era, dentre 

outras coisas, reproduzir, sem erros,  o  saber  transmitido e/ou reforçado  na escola. 

   
Nessa direção, cumpre destacar também o papel das políticas educacionais 

para o Ensino Fundamental instituídas ao longo dos anos de 1990, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e as políticas de ciclos - regulamentadas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96. Isso porque 

as mesmas, para além das suas particularidades, afirmam ter como objetivo principal 

construir uma educação escolar menos seletiva e excludente e vêm acompanhadas   

de concepções de aprendizagem identificadas com o marco explicativo construtivista 

à medida que partem do pressuposto de que todo aluno é ativo e interativo, capaz 

de aprender e traz saberes para a situação de aprendizagem. É possível 
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considerarmos, assim, que as referidas políticas educacionais podem também estar 

contribuindo para a desconstrução de símbolos historicamente construídos e 

consolidados  sobre  o  que  é  ser  um “bom aluno” no  processo  de  aprendizagem.    

    
O contato com o cotidiano de escolas públicas municipais cicladas nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da cidade do Recife/PE, durante o curso de 

Pedagogia, possibilitou perceber constantes referências de professores ao “bom 

aluno”, seja para denunciar a sua não existência no contexto atual, seja para afirmar 

que, em meio aos diversos problemas disciplinares, falta de apoio familiar, 

conjuntura escolar marcada pelas mazelas sociais e experiências de fracasso, era 

possível encontrá-lo. Observações de práticas de ensino realizadas nesse período 

nos possibilitaram perceber, ainda, que a referência ao “bom aluno” se dava tanto 

entre aqueles docentes que desenvolviam práticas de ensino mais tradicionais; 

quanto entre aqueles que buscavam desenvolver práticas docentes que 

consideravam cada educando como um sujeito que pensa, possui experiências 

prévias, é ativo e interativo e que sugeriam, consequentemente, uma ultrapassagem 

dos paradigmas que  o  concebe  como  mero  reprodutor  eficaz  do  conhecimento1.  

  

Os avanços atuais na literatura do campo educacional e nas políticas 

educacionais contemporâneas - com atenção as suas visões de aluno -, bem como 

as referências constantes dos professores, sejam aqueles que desenvolvem práticas 

de ensino mais tradicionais, sejam aqueles que ultrapassam essas práticas, ao 

termo “bom aluno”, indicam a necessidade de maiores investigações que venham a 

analisar os sentidos e significados atribuídos pelos professores ao “bom aluno” no 
                                                 
1 O contato com o cotidiano de escolas públicas da cidade do Recife/PE, possibilitado durante o curso 
de Licenciatura plena em Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) entre os anos 
de 2002 e 2006, se deu a partir das disciplinas de Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP), Trabalho de 
Conclusão de Curso(TCC), bem como participação em programa de monitoria, que possibilitou 
realizar pesquisa cujo foco era, sobretudo,conhecer como os saberes dos alunos e a sua diversidade 
cultural eram reconhecidos e considerados pelo professor alfabetizador nas suas práticas docentes.  
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contexto atual. Buscando atingir tal propósito, esta pesquisa busca analisar as 

representações sociais do “bom aluno” construídas por professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade do Recife/PE.  O 

pressuposto subjacente ao nosso intento é que as novas práticas sociais 

educacionais2 nas quais as docentes estão imersas estariam interferindo nas 

representações sociais em estudo e abalando, de alguma forma, os alicerces das 

crenças e símbolos historicamente construídos e consolidados sobre o  “bom aluno”.  

   
A Teoria das Representações Sociais proposta pelo psicólogo social francês  

Serge Moscovici é um caminho promissor para atingir o propósito desta pesquisa, 

visto que busca relacionar processos cognitivos e práticas sociais, recorrendo aos 

sistemas de significação socialmente elaborados. Noutras palavras, é um referencial 

teórico que toma como foco o campo das produções simbólicas do cotidiano, onde 

se expressam os saberes e práticas dos sujeitos, demandando, por isso, um 

entendimento de que o registro simbólico expressa não apenas saber sobre o real, 

mas também identidades, tradições e culturas que dão forma a um modo de vida 

(JOVCHELOVITCH, 2005). A teoria inaugurada por Moscovici desdobra-se, hoje, em 

três correntes complementares: uma mais fiel à teoria original, liderada por Denise 

Jodelet; uma mais sociológica, representada por Willem Doise; e  outra que enfatiza 

a dimensão cognitivo-estrutural, liderada por Jean-Claude Abric e chamada de 

Teoria do Núcleo Central. Nesta pesquisa, esta última vem ao encontro da grande 

teoria,  por  constituir-se  como heurística para a compreensão do objeto em estudo.  

 

  

                                                 
2 A expressão “novas práticas sociais educacionais” diz respeito aos discursos preconizados pela 
literatura e políticas públicas educacionais mais recentes. Essas práticas envolvem, também, os 
cursos de formação inicial e/ou continuada, visto que eles veiculam, de forma sistemática, novos 
papéis  do  aluno  no processo de aprendizagem, sobretudo como sujeito ativo e interativo da relação. 
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A Teoria do Núcleo Central constitui-se como uma abordagem  essencial para 

esta investigação, porque toma como uma dimensão irrecusável as relações entre 

práticas e representações sociais e, nesse contexto, o papel preponderante das 

novas práticas na transformação das representações. Ao explicar esse metabolismo 

a partir da proposição original de que o conteúdo das representações sociais se 

estrutura internamente em um sistema central, particularmente estável, rígido e 

consensual; e um periférico, de caráter mutável, flexível e individual, a Teoria do 

Núcleo Central contribuiu, nesta pesquisa, para fortalecer os pressupostos gerais da 

Teoria das Representações Sociais e responder as nossas indagações. Em linhas 

gerais, podemos dizer que esse referencial complementar define que as 

representações sociais são organizadas em um duplo sistema - central e periférico - 

que  possibilita comparar complexas representações e  compreender  como ocorrem 

as   transformações   das   representações   em  função  de  novas  práticas  sociais. 

    
Embora reconhecendo que outros trabalhos investigaram este objeto a partir 

da teoria proposta por Moscovici, não encontramos produções que o tenham 

estudado de modo articulado com a perspectiva complementar elaborada 

inicialmente por Abric. Localizamos, por exemplo, o estudo de Rangel (1997) que, 

partindo exclusivamente da abordagem original, investigou as representações 

sociais do “bom aluno” construídas por professores, alunos, pais e funcionários de 

três escolas (uma pública, uma particular e outra militar), discutindo-as com atenção 

ao aluno “real” ou “ideal”. Além disso, os estudos não tiveram como objetivo analisar 

o valor simbólico construído pelos professores ao referido objeto a partir dos 

avanços da literatura educacional e das políticas educacionais contemporâneas, 

como este propõe. Assim, consideramos que este estudo é relevante pelos 

seguintes motivos: tem como suporte complementar um referencial não explorado 
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nos estudos sobre o “bom aluno” no Brasil; realiza um esforço teórico para repensar 

os significados historicamente atribuídos ao “bom aluno” num contexto de avanços 

nas práticas educacionais; seus resultados poderão suscitar reflexões acerca do que 

docentes pensam e esperam dos seus alunos e  sinalizar, para os elaboradores das 

práticas  formadoras  e das políticas educacionais,  novas reflexões e sensibilidades. 

 

Objetivos    

       
         Objetivo Geral:  

 
      

Analisar as representações sociais do “bom aluno” construídas por professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade do 

Recife/PE. 

  
         Objetivos Específicos:  

  

Identificar o conteúdo das representações sociais do “bom aluno” construídas 

pelas professoras; 

  

Conhecer a organização interna das representações sociais do “bom aluno” 

construídas pelas docentes; 

 

Comparar a estrutura das representações sociais do “bom aluno” entre 

subgrupos de professoras, considerando a variável faixa etária; 

 

Compreender os fatores intervenientes na configuração das representações 

sociais do “bom aluno” construídas pelo grupo de professoras.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º CAPÍTULO  

O “BOM ALUNO”: UMA LEITURA PEDAGÓGICA 
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1.1. O “bom aluno” na história do pensamento pedagógico brasileiro  

       

A escola, enquanto instituição socializadora, tem como função precípua dar 

possibilidade de acesso aos conhecimentos socialmente produzidos ao longo da  

história da humanidade, democratizando os saberes. A atividade essencial dessa 

instituição é, portanto, favorecer o processo de aprendizagem dos alunos. A história 

do pensamento pedagógico brasileiro mostra, entretanto, que a gênese e 

desenvolvimento deste processo pode ser explicado de diferentes formas, pois 

deriva de uma tomada de posição epistemológica em relação ao sujeito e ao meio. 

Nesse sentido, podemos dizer que as práticas docentes revelam e conduzem a 

distintas atribuições do que seja um “bom aluno”. Cumpre notar, porém, que as 

tendências pedagógicas que predominaram na história da educação brasileira, no 

passado recente, e que continuam influenciando a prática docente nos dias atuais, 

vinculam o sentido do ser “bom  aluno”, sobretudo, a concepções  de  aprendizagem  

que   reduzem o  aluno  a  um  sujeito  passivo  diante  do  objeto  de  conhecimento.  

 

Nessa linha, cumpre destacar, inicialmente, a abordagem tradicional, cujos 

traços persistiram no tempo, em suas diferentes formas, fornecendo um referencial 

para todas as que se seguiram (MIZUKAMI, 1986). Segundo Libâneo (2006), nessa 

abordagem, o professor transmite todos os conteúdos como fatos que devem ser 

absorvidos de forma passiva pelos alunos. Nessa linha, é pertinente a colocação de 

Carraher (1983) quando afirma que práticas que se preocupam de forma excessiva 

com a transmissão de fatos, ao invés do desenvolvimento do raciocínio do aluno, 

acabam por considerar que o “bom aluno” “não questiona as idéias básicas; ele 

assimila as respostas corretas.  Ele  aceita  o  quadro  de referência dos livros e dos 
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professores porque não reconhece a existência de alternativas ou não se sente à 

vontade explorando  outros  pontos  de  vista  não  prestigiados  pelos  educadores” 

(p.124).  Segundo Freire (1988; 2006), nessa abordagem, o educando é considerado 

um sujeito passivo, pois a mesma está atrelada a uma visão de educação  e  

sociedade que concebe  os  homens  como  seres  da  domesticação e ajustamento.  

    

De acordo com Saviani (2005), a abordagem tradicional constituiu-se após a 

Revolução Industrial, com a implantação nos chamados sistemas nacionais de 

ensino, configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do século 

XIX, no momento em que consolidado o poder burguês, aciona-se a escola 

redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de 

consolidação da ordem democrática. Inspirada no princípio de que a educação é 

direito de todos e dever do Estado, começa a surgir uma escola com finalidades de 

redenção e de consolidação do próprio Estado. Conforme Patto (1993), para garantir 

a soberania nacional e popular, que então se supunha possível, a educação escolar 

recebe a missão de promover a ilustração e cidadania do povo.  Para  atingir  tais 

objetivos,  a  escola  organiza-se  como  uma  instituição  centrada  no professor, 

que  tem  como  tarefa principal  transmitir  o  conhecimento   cultural   acumulado 

pela humanidade,  cabendo  ao  aluno  receber  de  forma  passiva as  informações.  

 

Ao partir do pressuposto de que a aprendizagem consiste em adquirir, de 

forma automática, os conhecimentos, a abordagem tradicional considera, de fato, o 

aluno uma espécie de “tabula rasa”. Mizukami (1986) reforça que o papel do docente 

está relacionado à transmissão de certo conteúdo que constitui o próprio fim da 

existência escolar, tendo o aluno um papel insignificante na elaboração do 

conhecimento. Depreendemos, assim, que nessa abordagem o ensino visa, 
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sobretudo, a reprodução eficaz dos conteúdos transmitidos, já que este é um 

indicador suficiente de que houve aprendizagem e de que, portanto, o produto está 

assegurado. Nessa perspectiva, podemos dizer que o papel do aluno, ou melhor, do 

“bom aluno” consiste em “memorizar definições, enunciados de leis, sínteses e 

resumos que lhe são oferecidos no processo de educação  formal  a partir  de  um  

esquema atomístico”(MIZUKAMI, 1986, p.11). Para Freire (1988), nessa perspectiva: 

   

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração 
os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo 
educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus 
“depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 
docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. (...).  Em  lugar 
de  comunicar-se,  o  educador  faz  “comunicados”  e  depósitos  que 
os educandos,  meras  incidências,  recebem  pacientemente, 
memorizam  e  repetem.  Eis aí a concepção “bancária” da educação, 
em  que  a  única margem de  ação  que  se  oferece  aos  educandos 
é a  de  receberem  os  depósitos,  guardá-los  e  arquivá-los  (p. 58).  

  

A abordagem tradicional que, ainda hoje, disputa, junto às correntes que a ela 

se seguiram, a influência sobre a atividade educativa no interior das escolas 

(SAVIANI, 2005a), considera, pois, que o conteúdo transmitido pelo professor é uma 

verdade que deve ser absorvida automaticamente pelos alunos. Por isso, conforme 

Libâneo (2006), parte do pressuposto de que o caminho cultural em direção ao 

saber é o mesmo para todos e considera que cada estudante é o único responsável 

pelo seu sucesso ou fracasso. Noutras palavras, a referida perspectiva traz explicita 

a idéia de que o ato de aprender depende unicamente do esforço do educando em 

interiorizar os conhecimentos do mesmo modo que lhe são apresentados. Almeida 

(2003) acrescenta que essa abordagem individualiza “o mérito do ‘bom aluno’, mas 

sobretudo a culpa pelo mau desempenho que, quase sempre, implicará outros 

fracassos pelos quais, por conseqüência, ele também será o único culpado”  (p.1).  
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De acordo com Patto (1993), no entanto, a crença no poder da escola 

enquanto instituição “redentora da humanidade” foi fortemente abalada pela primeira 

guerra mundial e, por isso, o século XX tem início desmentindo a idéia de que a 

mesma viera para transformar a humanidade. Conforme a autora, esse conflito 

mundial levou os liberais a investirem contra a abordagem tradicional e a elaborarem 

uma outra pedagogia. Nesse contexto, constata-se que o movimento escolanovista 

europeu e norte-americano3, iniciado no final do século XIX, se propaga com a 

intenção de rever os princípios e as práticas da educação, a fim de fazer da escola 

uma instituição a serviço da democracia. No Brasil, segundo Vasconcelos (1996), 

esses princípios foram sendo gradativamente incorporados pelos educadores e, 

diferentemente dos outros países, começaram a ser difundidos através  de reformas 

no  âmbito  da  educação  pública,  fundamentalmente,  a  partir  dos anos de 19204.  

     

Os proponentes da pedagogia nova responsabilizavam à abordagem 

tradicional pelos desastres sociais, mas mantinham a crença no poder da escola e 

em sua função de equalização social. Isso significa dizer que a pedagogia nova 

nasceu imbuída do espírito liberal e propôs, desde o início, identificar e promover os 

mais capazes, independentemente de origem étnica e racial (PATTO, 1993). Na 

verdade, para os escolanovistas, se a escola não estava cumprindo sua função, isso 

se devia a inadequação da abordagem pedagógica implantada. Patto (1993) afirma 

que a pedagogia tradicional deveria se opor uma abordagem  “calcada nos 

conhecimentos acumulados pela psicologia nascente a respeito da natureza do 
                                                 
3
 De acordo com Vasconcelos (1996), os autores integrantes da linha de frente do movimento 
escolanovista  europeu  e  norte-americano  foram  John  Dewey,  Alfred  Binet  e Edouard Claparède. 
 
4 As diversas reformas públicas educacionais desta época foram as seguintes: a de Sampaio Dória, 
em São Paulo (1920), a de Lourenço Filho, no Ceará (1923), a de Anísio Teixeira, na Bahia (1925), a 
de Mario Casassanta, em Minas Gerais (1927), a de Fernando de Azevedo, no Distrito Federal (1928) 
e a de Carneiro Leão, em Pernambuco (1928). Patto (1993) sublinha que, apesar das diferenças, as 
referidas reformas continham entre si, pelo menos em parte,princípios da Pedagogia da Escola Nova. 
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desenvolvimento infantil que substituísse o verbalismo do professor pela 

participação   ativa   do   aluno  no   processo   de  ensino  e  aprendizagem” (p. 27).  

  

Assim, conforme sublinha Patto (1993), ter reconhecido a especificidade 

psicológica da criança é um mérito que não pode ser negado aos proponentes da 

Escola Nova. A autora salienta, ainda, que em suas origens, a nova pedagogia não 

localizava as causas do sucesso ou fracasso escolar no aluno, mas nos métodos de 

ensino. Segundo ela, nas suas vertentes filosóficas e pedagógicas, isso significou 

definir  uma  pedagogia  preocupada  com  a  natureza  humana. Assim, 

preocupava-se com o aluno somente na medida em que atentar para os processos 

individuais facilitava uma tarefa pedagógica que se propunha a desenvolver ao 

máximo suas potencialidades no curso natural de seu desenvolvimento. Patto (1993) 

afirma, no entanto, que embora os escolanovistas afirmassem que o ensino deveria 

ser adaptado às diferenças dos alunos, a ênfase era mais na educação livre do que 

em   metodologias    que  considerassem   estas  diferenças.  Saviani  (2005) afirma: 

 

Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, 
por referência à pedagogia tradicional, tenha deslocado o eixo da 
questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico 
para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos e 
processos pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o 
interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o 
não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia 
de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma 
pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas 
contribuições da biologia e da psicologia. (...) O professor agiria como 
um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal 
caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma decorrência 
espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se 
estabeleceria  entre  os  alunos  e  entre  estes  e  o  professor (p. 9). 
 

Segundo Patto (1993), foi à medida que a psicologia se constituiu como 

ciência diferencial que o movimento escolanovista passou a enfatizar as 

potencialidades dos educandos, concebidos como indivíduos que diferem quanto à 
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capacidade de aprender. Conforme a autora, ao hipertrofiar-se em suas relações 

com a pedagogia, a psicologia produziu distorções na proposta escolanovista 

original, enfraquecendo, sobretudo, a idéia de considerar as especificidades do 

desenvolvimento infantil enquanto fundamental no processo escolar, substituindo-a 

pela ênfase em procedimentos psicométricos frequentemente estigmatizadores, que 

deslocaram a atenção para o aprendiz e suas supostas deficiências. Vasconcelos 

(1996) afirma que significou fortalecer a crença de que  “há aqueles que  aprendem 

e aqueles que não aprendem. Chegou-se a conclusão de que  era  preciso  colocar 

‘o  aluno  certo’  no  ‘lugar  certo’” (p. 18). A preocupação em medir as diferenças 

individuais e discriminar os “bons alunos” passa, pois,  a  ser  o  objetivo  da  escola. 

     

Na perspectiva de Saviani (2005), a pedagogia nova advoga, em verdade, um 

tratamento diferencial a partir da consideração de que “os homens são 

essencialmente diferentes; não se repetem; cada indivíduo é único. (...) não apenas 

diferenças de cor, de raça, de credo ou de classe, o que já era defendido pela escola 

tradicional; mas diferenças no domínio do conhecimento...” (p.8). Segundo Oliveira 

(1997), postulações como esta, juntamente com a constatação de diferenças com 

base na prática de aferição das capacidades por meio de testes padronizados, levou 

à classificação comparativa dos alunos em mais ou menos inteligentes. Isto é, 

favoreceu o julgamento do desempenho individual como “bom” ou “mau” em relação 

a um padrão de desempenho estabelecido. Desse modo, podemos dizer que na 

postulação das diferenças individuais, tal como formulada pela Escola Nova, existe 

uma clara tendência em atribuir o qualificativo “bom” ou “mau” ao aluno a partir da 

consideração de  algum  tipo de predisposição presente  no nascimento do  sujeito.  

  



 34 

De acordo com Saviani (2005), na primeira metade do século XX, entretanto, 

o escolanovismo apresentava sinais de exaustão, pois as esperanças depositadas 

na reforma da escola resultaram frustradas e, por isso, nesse período, radicaliza-se 

a preocupação com os métodos pedagógicos presentes no escolanovismo que 

acabam por desembocar na apologia à eficiência proclamada pela pedagogia 

tecnicista. No entanto, segundo Gadotti (1991), o crescente movimento que se deu 

no período da Escola Nova que valorizou, por exemplo, os métodos ativos, 

representa  um  grande avanço em relação à educação tradicional e, sendo assim, é 

o período  pós-1964  que  deve  ser considerado um retrocesso sob muitos 

aspectos, inclusive devido ao tecnicismo de suas propostas. Conforme Libâneo 

(2006), na pedagogia tecnicista, à educação escolar compete organizar o processo 

de aquisição de atitudes e  conhecimentos específicos, úteis e necessários para que 

os   indivíduos  se  integrem  à máquina  do sistema  social  em  que  estão  imersos.  

    

De acordo com Libâneo (2006), o tecnicismo pedagógico foi estruturado com 

base nos estudos de autores como Gagné, Bloom, Mager e, sobretudo, do 

behaviorista Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Para Skinner (1972), o ensinar é 

definido como “o dispor de contingências de comportamento sob as quais se muda o 

comportamento” (p. 108). Conforme Néri (1980), para Skinner, ensinar dependeria 

de três elementos observáveis na presença dos quais o comportamento ocorre: a) 

evento antecedente ou um estímulo discriminatório como, por exemplo, uma 

instrução verbal; b) resposta, isto é, movimento observável do organismo, 

funcionalmente relacionado com o evento antecedente; c) evento conseqüente ou 

estímulo reforçador, com funções fortalecedoras ou enfraquecedoras em relação à 

resposta, dependendo das  relações  de  apresentação  ou  remoção  estabelecidas. 
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Assim, podemos afirmar que a aprendizagem, para Skinner, decorre da aplicação do 

denominado “condicionamento operante” que, conforme esclarece Fadiman (1986), 

 

(...) é o processo de modelar e manter por suas conseqüências um 
(determinado) comportamento particular. Por conseguinte, leva em 
conta não somente o que se apresenta antes que haja uma resposta 
como também o que acontece após a mesma  (...) Reforços podem 
ser positivos ou negativos. Um reforço positivo causa a ocorrência de 
um comportamento ou resposta desejados. É um estímulo que 
incentiva o comportamento desejado. Um reforço negativo reduz ou 
elimina uma resposta. (...) Os reforços positivos ou negativos regulam 
ou controlam os comportamentos. Este é o cerne da posição de 
Skinner (...) (p. 195). 

 

Nessa direção, podemos afirmar que Skinner define o conhecimento como um 

repertório de comportamentos que se manifesta quando um estímulo particular é 

aplicado. Río (1996) pontua, assim, que Skinner inicia por criticar o ensino 

tradicional pela passividade a que reduz o estudante, e se preocupa, em um primeiro 

momento, com a administração adequada de reforços e com as oportunidades que 

tem o aluno de dar respostas ativas. Nessa linha, cumpre destacar que Skinner 

(1972) critica também práticas que supõem que o aluno aprende através da 

descoberta, pois segundo ele, além de sugerirem que há algo ignóbil em memorizar 

fatos; quando é necessário ensinar toda uma classe, é difícil evitar que alguns “bons 

estudantes” façam todas as descobertas. Na verdade, para o referido autor, é 

preciso desmistificar a crença no ídolo do “bom aluno”, isto é, a crença “segundo a 

qual o que o bom aluno pode aprender, qualquer um pode”(SKINNER, 1972, p. 107).  

      

Não obstante, para Skinner (1972), é necessário “produzir” alunos segundo 

um padrão estabelecido. Isso é possível, conforme sugere o autor, se os objetivos 

puderem ser formulados em termos de modificações explícitas do comportamento de 

modo que métodos eficazes de instrução possam ser projetados para alcançar tal 

finalidade. A esse respeito, Fadiman (1986) afirma que, para Skinner, os métodos 



 36 

convencionais de ensino pecam por não compreenderem e não usarem os 

instrumentos de análise behaviorista. Cunha (2002) mostra, assim, que Skinner 

propôs recursos para dar eficiência ao ensino como, por exemplo,  organizar as 

matérias escolares em unidades que possuíam uma única resposta correta, 

apresentada em meio a outras alternativas. Assim, ao emitir o comportamento 

esperado e desejado, o aluno é promovido para a unidade seguinte (CUNHA, 2002). 

 

Skinner (1973) afirma que “fazer um julgamento de valor, qualificando algo de 

bom ou mau, é classificá-lo em termos de seus efeitos reforçadores” (p. 86).  Nessa 

linha, podemos dizer que ser “bom aluno” é ser respondente ao que dele é 

esperado. Isso porque a aprendizagem é uma mudança relativamente permanente 

em uma tendência comportamental e/ou na vida mental resultantes de uma prática 

reforçada (MIZUKAMI, 1986). Conforme Mizukami (1986), a ênfase dessa proposta 

se encontra na organização dos elementos para as experiências curriculares, pois é 

essa estruturação que irá dirigir os alunos pelos caminhos que deverão ser 

percorridos para que cheguem ao comportamento desejado. Como argumenta 

Cunha (2002, p.64) “os métodos de ensino, materiais didáticos, perfil ideal do 

professor e seqüenciamento de conteúdos são alguns dos itens que devem estar 

adequadamente  dispostos  para  obter  do alunado os comportamentos desejáveis”. 

 

No behaviorismo skinneriano o ensino é, pois, um processo de 

condicionamento através do uso de reforços das respostas que se deseja obter em 

face de objetivos. Pozo (1998) aponta, desse modo, que esta abordagem considera 

que as leis da aprendizagem são igualmente aplicáveis a todos os alunos. Por isso, 

para o autor, embora no “condicionamento operante” seja o organismo quem inicia 
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as seqüências associativas, é preciso admitir que os operadores são controlados por 

suas conseqüências, já que o reforço é requisito para a aprendizagem. Assim, 

conforme o autor, o sujeito skinneriano é passivo, pois nega um valor funcional ao 

organismo, ou seja, considera que o ato de aprender necessita ser impulsionado a 

partir do ambiente, supondo uma escassa consideração do caráter biológico da 

aprendizagem e resultando “em qualquer caso, coerente com o associacionismo 

behaviorista  baseado  na idéia de tábula rasa” (POZO, 1998, p. 27, grifos do autor).    

     

No behaviorismo skenneriano que fundamenta a pedagogia tecnicista, o 

ensino tem um sentido técnico, qual seja, garantir a eficácia de transmissão de 

informações “corretas”. Assim, ao professor cabe administrar as condições de 

transmissão da matéria, conforme um sistema instrucional eficiente em termos de 

resultados de aprendizagem, cabendo ao aluno receber e fixar as informações 

(LIBÂNEO, 2006). Mizukami (1986) pontua que a ênfase dada à transmissão de 

informações pelo professor ao ver e escutar do aluno na abordagem tradicional é 

substituída pela direção mais eficiente do ensino fornecida pela programação. Assim 

como na abordagem tradicional, essa perspectiva sugere que o aluno não aprende 

porque não reproduz, nas avaliações, o conhecimento transmitido pelo docente, não 

faz as tarefas previstas, não  presta  atenção  às  explicações  do  professor,  ou 

seja,  não  corresponde  ao  padrão  idealizado de “bom aluno” (HOFFMANN, 2002).  

 

Cumpre notar que, nas abordagens apresentadas, a avaliação desempenha 

um papel fundamental na classificação dos alunos em uma hierarquia de “bons” ou 

“maus”. Assim, a pedagogia escolanovista, ao aliar-se à psicologia diferencial, levou 

a classificar os educandos em mais ou menos inteligentes; nas abordagens que 
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concebem os alunos receptáculos de informações, a prática de hierarquização dos 

mesmos em mais ou menos capazes é também notória, visto que a avaliação é 

realizada visando medir a exatidão da reprodução do conteúdo transmitido. Ao 

referir-se a  práticas de ensino como esta, Perrenound (1999) é  enfático  ao  afirmar  

que  “ser bom aluno é, na maioria das vezes, ser capaz de refazer, em situação de 

avaliação, o que se exercitou longamente em situação de aprendizagem, diante de 

tarefas muito semelhantes e conforme instruções que sugerem, por sua própria 

forma,  o  que  deve  procurar  e  que  conhecimentos e operações mobilizar” (p. 20). 

     

Em linhas gerais, podemos dizer que as abordagens pedagógicas que 

predominaram na história da educação brasileira, no passado recente, e que 

continuam influenciando a prática docente nos dias atuais, além de estarem a 

serviço de um modelo de sociedade liberal, que desconsidera os determinantes 

sociais (SAVIANI, 2005; LIBÂNEO, 2006); revelam uma forma reducionista de 

compreensão do educando no processo didático, não apenas por enfatizarem a 

necessidade de comparar e hierarquizar os alunos em mais e menos capazes, mas, 

sobretudo, no que diz respeito à concepção de ensino e aprendizagem. Como 

vimos, a pedagogia nova, apesar de ter reconhecido à especificidade psicológica da 

criança, acabou por estimular práticas docentes na qual a aprendizagem fora 

compreendida como uma decorrência espontânea, o que acabou por sugerir que ser 

“bom aluno” estava relacionado a algum tipo de predisposição do sujeito. Já as 

pedagogias tradicional e a tecnicista, para além das suas particularidades, sugerem 

que  ser  “bom  aluno”  é  ser  passivo  e receptivo perante as situações de 

aprendizagem propostas, respondendo  prontamente  a estas sem questionamentos.  
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1.2. O “bom aluno” no contexto atual: repensando velhas crenças  

   

    1.2.1. As pedagogias críticas, os alunos e a diversidade sócio-histórico-cultural  

 

O contexto de redemocratização do nosso país, no final dos anos de 1970, 

propiciou condições favoráveis às discussões educacionais que, a partir de uma 

concepção crítica de sociedade, introduziram a possibilidade de se pensar a 

representação dominante do “bom aluno” no processo de ensino e aprendizagem.  

Daquele período, registraram-se a difusão e/ou a formulação das pedagogias de 

Paulo Freire, Demerval Saviani e José Carlos Libâneo que, cada uma a seu modo, 

colocaram no centro do debate educacional a problemática da diversidade cultural, 

evidenciando, a partir de uma concepção crítica-emancipatória, que os alunos são 

seres sócio-histórico-culturais do ato de conhecer. É possível considerar, assim, que 

as discussões teóricas travadas nesse período contribuíram para desmistificar idéias 

que relacionam o significado do ser “bom aluno” com a capacidade de reproduzir os 

conteúdos escolares a fim de prosseguir a reprodução funcional da sociedade pela  

forte  integração   de  valores,  normas  e  formas  de  organização  escolar  e social.   

 

Cumpre notar, inicialmente, que, segundo Patto (1993), foram as idéias de  

Althusser, Bourdieu e Passeron e Establet e Baudelot, autores que passaram a fazer 

parte da bibliografia de algumas publicações brasileiras na década de 1970,  que 

introduziram a possibilidade de se pensar o papel da instituição escolar no âmbito de 

uma concepção crítica de sociedade, pois forneceram as ferramentas conceituais 

para o exame das instituições sociais enquanto lugares em que se exerce a 

dominação cultural e a ideologização a serviço da reprodução das relações de 

produção. Mas, embora tenham contribuído para a tomada de consciência da 
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educação como ato político e para colocar, no centro do debate, a problemática da 

diversidade cultural, as referidas teorias da educação, denominadas “crítico-

reprodutivistas”, não se constituem, conforme Saviani (2005a), como pedagogias, 

pois analisam a educação apenas pelo aspecto de sua relação com a sociedade, 

não tendo como objetivo, pois, formular diretrizes que orientem a prática educativa5.  

 

No Brasil, conforme assinala Santiago (2006), uma referência inovadora no 

processo de crítica à política do conhecimento e à pratica pedagógica é o 

pensamento de Paulo Freire, que começou a ser formulado a partir do final dos anos 

de 1950 e fez surgir subsídios para à discussão e sistematização da sua concepção 

problematizadora. Esta fora elaborada como reação à matriz tradicional da educação 

a qual Paulo Freire denominou de educação “bancária”, visto que, nessa 

perspectiva, o processo de ensino e aprendizagem “se torna um ato de depositar, 

em que os educandos são os depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 

1988, p. 58). Embora reprimido pelo movimento militar pós-1964, época em que 

predominou a pedagogia tecnicista, é interessante pontuar que o pensamento de 

Paulo Freire teve ampla repercussão no panorama educacional, ressurgindo 

posteriormente, já  no  final da década de 1970, com todo o vigor  (LIBÂNEO, 2006).  

                                                 
5
 As referidas teorias defenderam, cada uma a seu modo, que diferenças de rendimento escolar entre 
alunos são decorrentes da reprodução das diferenças de classe social no contexto da sociedade na 
qual estão imersos. Charlot (2000) afirma que é na obra de Bourdieu que essa abordagem encontra 
sua forma mais acabada, pois, segundo o referido autor, Bourdieu raciocina em termos de sistemas 
de diferença, isto é, diferenças de posições dos pais correspondem diferenças de posições escolares 
dos filhos. Segundo Nogueira e Nogueira (2006), para Bourdieu, a educação escolar, no caso das 
crianças culturalmente favorecidas, seria uma espécie de continuação da educação familiar, 
enquanto que para as outras crianças, seria algo estranho, distante e ameaçador.  Nesse aspecto, 
podemos dizer que ser “bom aluno”, para Bourdieu, está diretamente relacionado a herança cultural 
herdada pela família do educando. No Brasil, segundo sublinha Libâneo (2006), ao lado de 
contribuições altamente positivas, como o princípio de que a escola não é uma instancia neutra, 
essas perspectivas difundiram um clima pessimista, colocando as relações escola-sociedade e a 
própria ação pedagógica sem possibilidades de transformação, já que qualquer atuação a nível da 
escola pública  significava  uma  contribuição para o fortalecimento do poder das classes dominantes.  
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De acordo com Santiago (2006), a concepção de educação desenhada por 

Paulo Freire parte das preocupações com a condição de vida/existência do sujeito 

aprendente e da importância atribuída aos processos de participação dos sujeitos na 

produção e aquisição do conhecimento. Na base da concepção da educação 

problematizadora, segundo a autora, está o tripé sujeito-existência-conhecimento, 

isto é, a relação do sujeito com o seu entorno mediado pelo conhecimento e o 

conhecimento como resultado dessa mediação. Por isso, na formulação teórica 

sobre o conhecimento e suas relações com o sujeito, Paulo Freire, como enfatiza 

Santiago (2006), nega o ato de depositar, transferir, de recepção passiva para 

afirmar o conhecimento  como  ato  de  produção  social  com  possibilidades 

emancipatórias. Na perspectiva freiriana, pensar o  significado do ser “bom aluno” é, 

antes de tudo, reconhecer os sujeitos da educação como sujeitos históricos, 

situados, de relação, críticos, criativos e curiosos. Em outras palavras, é pensar os 

alunos  como  capazes  de  construir  o  conhecimento e  não  como consumidores.  

 

Freire (1988) rejeita, pois, a matriz tradicional de educação que concebe o 

“bom aluno” como um eficaz memorizador dos conteúdos escolares, pois segundo o 

mesmo, essa concepção, além de fundamentar-se numa das manifestações da 

ideologia da opressão, apresenta uma visão distorcida do conhecimento, visto que 

“só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros” 

(FREIRE, 1988, p. 58). Concebendo, deste modo, que o ato de ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção, o autor 

em outro estudo (FREIRE, 2006) afirma que “nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção 
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e da reconstrução do saber ensinado...” (p.26). Considerando que os alunos não são 

seres “vazios” cuja tarefa indeclinável é arquivar os conteúdos transmitidos, Freire 

(2006) completa sublinhando a necessidade do processo de ensino e aprendizagem:  

 

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o 
que se pretende com esta ou aquela pergunta em lugar da 
passividade em face das explicações discursivas do professor, 
espécies de respostas a perguntas que não foram feitas. Isso não 
significa realmente que devamos reduzir a atividade docente em 
nome da defesa da curiosidade necessária, a puro vai-e-vem de 
perguntas e respostas, que burocraticamente se estilizam. A 
dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 
narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental 
é que professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e 
dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 
apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que 
professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos (p. 86, 
grifos do autor).  

    

É possível afirmar, desse modo, que Freire (1988; 2006) não se opõe apenas 

às teorias e práticas docentes que sugerem ser o “bom aluno” um sujeito passivo, 

cuja tarefa indeclinável é reproduzir sem mudanças o ensino; mas todas aquelas 

que não contribuem para desvelar a realidade vigente. Noutras palavras, Freire 

(1988; 2006) é contrário às perspectivas que não questionam a realidade das 

relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando a 

transformação. Por isso, o autor enfatiza que os alunos são, antes de tudo, sujeitos 

sócio-histórico-culturais do ato de conhecer e rompe, portanto, com concepções que 

negam a compreensão da educação como uma situação gnoseológica. Ao 

reconhecer os alunos como seres históricos, podemos dizer que a perspectiva 

freireana rompe com quaisquer concepções e práticas educacionais que busquem 

hierarquizar e classificar os educandos segundo um suposto padrão de “bom aluno”.  
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Ainda no contexto de abertura política, ganham ênfase a pedagogia histórico-

crítica formulada por Demerval Saviani, bem como a crítico-social dos conteúdos, 

proposta por José Carlos Libâneo6. Valorizando a escola enquanto mediadora entre 

o aluno e o mundo social, as referidas propostas são formuladas com um forte 

sentido político, se opondo, portanto, à suposta neutralidade da prática educativa. 

Os referidos autores defendem que a escola deve trabalhar os conteúdos culturais 

historicamente situados partindo da prática social concreta dos alunos de modo que 

o docente possa reinterpretá-la e ordená-la junto com o aluno e, assim, chegar às 

noções claras e sistematizadas propiciadas pelo conhecimento cientifico. Nesse 

sentido, Libâneo (2006) afirma que o trabalho docente não se reduz à transmissão 

de  conhecimentos,  nem  a  crença na sua apropriação espontânea. Afirma  o autor:  

  

Com efeito, de um lado há o aluno, socialmente determinado, 
pertencente a uma classe social, que domina um saber não-
sistematizado, valores, gostos, falas, interesses, necessidades, enfim, 
portador de uma primeira educação, adquirida no seu meio 
sociocultural. Esta realidade é o referencial concreto de onde se deve 
partir para o domínio do conteúdo estruturado trazido pelo professor, 
que, por sua vez, é o representante do mundo social adulto, com 
mais experiência e mais conhecimentos em torno das realidades 
sociais e com o domínio pedagógico necessário para lidar com os 
conteúdos, cuja função consiste em guiar o aluno em seus esforços 
de sistematização e reelaboração do saber (p. 98, grifos do autor). 

   

Libâneo (2006) é enfático ao afirmar que a relação pedagógica, ainda que 

tenha sua especificidade, não se dissocia do social, pois “o aluno não é um ser 

abstrato; não existe personalidade humana básica, universal, uma natureza humana 

padrão” (p. 67). Nessa linha, Saviani (2005) evidencia que uma pedagogia articulada 

com os interesses populares, deveria levar em conta “os interesses dos alunos, os 

ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico” (p. 69).  Depreendemos, 

                                                 
6 A pedagogia histórico-crítica - designada inicialmente como “pedagogia revolucionária” - foi 
introduzida  por  Demerval Saviani na obra já clássica “Escola e Democracia”. É  válido  pontuar  que, 
posteriormente, Libâneo e Saviani, ao interpretarem a pedagogia crítico-social,  chegaram  ao 
consenso  de  que  dela  parte  uma  das  fases  da  pedagogia  histórico-crítica (SAVIANI, 2003). 
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pois, que enquanto nas pedagogias de cunho liberal, os alunos são compreendidos 

como “bons” a partir de uma comparação com uma suposta natureza humana 

padrão, as pedagogias críticas evidenciaram a necessidade de se compreender os 

alunos como  sujeitos  sociais  e  que  possuem,  portanto,  interesses,  ritmos  e 

realidades sócio-histórico-culturais que precisam ser levados em conta no  processo.  

 

Ao chamarem atenção para a existência de um aluno sócio-histórico-cultural,  

os autores  mencionados contribuíram, cada um a seu modo, para colocar no centro 

do debate educacional a problemática da diversidade cultural e, portanto, para 

desmistificar a idéia de que o processo de ensino e aprendizagem ocorre numa 

homogeneidade de ritmos, que independe da origem social e das experiências 

vivenciadas pelos educandos, bem como que a natureza humana individual é pré-

social, isto é, se sobrepõe às circunstâncias sociais. Em outras palavras, essas 

perspectivas pedagógicas contribuíram para desmistificar a visão homogeneizante e 

estereotipada da noção de “bom aluno”, dando-lhe um outro sentido e significado. 

De acordo com Dayrell (2000), abordagens que apreendem os alunos como sujeitos  

concretos, sócio-culturais, “os compreendem na sua diferença, enquanto indivíduos 

que possuem uma historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, 

sentimentos (...), lógicas de comportamentos e hábitos que lhes são próprios” (p. 5).  

 

Em síntese, podemos dizer que as pedagogias críticas de Freire (1988,2006), 

Saviani (2005) e Libâneo (2006), ao combaterem a idéia dominante segundo a qual 

a educação era entendida como um fenômeno estritamente técnico-pedagógico e, 

portanto, independente da questão política, contribuíram para desmistificar 

postulados de teorias e práticas educativas que concebem a escola como uma 
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instancia  social  neutra,  cuja  função  social  é  preparar os  alunos  para  adaptar-

se passivamente aos valores e normas vigentes na sociedade. Para essas 

pedagogias, as finalidades mais gerais da instituição escolar vinculam-se a um 

projeto social transformador  e,  portanto,  à  formação  de um aluno capaz de 

inserção ativa, criativa e crítica no contexto de uma sociedade marcada por 

processos de exclusão. Por isso,  as referidas pedagogias, a partir de uma 

concepção  crítica-emancipatória  de  sociedade, compartilham  do  entendimento  

de que os alunos são seres sócio-histórico-culturais do ato de conhecer e, sendo 

assim, que  o  ato  de  aprender é um processo ativo do ponto de vista do educando. 

 

Diante do exposto, podemos considerar que as discussões teóricas travadas 

nos anos de 1980 no Brasil contribuíram para desmistificar idéias que relacionam o 

sentido e significado do ser “bom aluno” com a idéia de um aluno passivo, capaz de  

reproduzir eficazmente os conteúdos objetos de aprendizagem. Entretanto, de 

acordo com Saviani (2005a), o fato das pedagogias críticas terem logrado uma certa 

hegemonia entre os educadores ao longo dos anos de 1980 não constituiu condição 

suficiente para que ocorresse modificações nas práticas docentes. Isto é, para 

possibilitar a origem de um período, de fato, diferenciado no processo de ensino e 

aprendizagem. Não obstante, o entendimento de que o ato de aprender nada tem de 

mecânico do ponto de vista do aluno que aprende destacando, nesse processo, que 

o professor tem a função de mediar e orientar os processos de construção do 

conhecimento do aluno com o saber coletivo culturalmente organizado, parece 

compatível  com  o que, hoje,  denominamos  genericamente como “construtivismo”.  
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1.2.2. O “construtivismo”, os alunos e os processos de aprendizagem 

  

A concepção construtivista dos processos de aprendizagem que, sobretudo a 

partir da última década, se tornou predominante nos discursos educacionais no 

Brasil, não se constitui, em sentido estrito, uma teoria, mas um marco explicativo 

que, partindo da consideração socializadora da educação escolar, integra 

contribuições de teorias diversas cujo denominador comum é a proposição de que a 

ato de aprender é um processo ativo do ponto de visto do educando. Frente, pois, às 

pedagogias predominantes e, sobretudo, aquelas que sugerem que o “bom aluno” é 

aquele que reproduz sem mudanças os conhecimentos, no final do século passado, 

teorias psicológicas qualificadas genericamente de “construtivismo” evidenciaram 

que o indivíduo é um ser ativo, pois conhecer nunca é uma pura e simples cópia da 

realidade, mas implica mudar os esquemas de interpretação da realidade conhecida. 

É possível considerar, assim, que esse marco explicativo também contribuiu para 

desmistificar certa associação do ser “bom aluno” com a reprodução dos  conteúdos.  

   

Limitando-se exclusivamente às teorias globais do desenvolvimento ou da 

aprendizagem que influenciam até os dias atuais a prática educativa, Coll (1998) 

distingue entre o construtivismo inspirado na teoria genética de Piaget e na escola 

de Genebra; o construtivismo baseado na teoria da aprendizagem verbal 

significativa, na teoria dos organizadores prévios e assimilação, iniciada com os 

estudos de Ausubel; o construtivismo inspirado na psicologia cognitiva e teorias dos 

esquemas surgidas em decorrência do processamento humano da informação; e, 

por fim, o construtivismo derivado da teoria sociocultural do desenvolvimento e da 

aprendizagem enunciada por Vygotsky e colaboradores. No Brasil, a configuração 

do marco explicativo construtivista se deu a partir dos estudos de Emília Ferreiro e 
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Ana Teberosky acerca da psicogênese da língua escrita, dos pressupostos 

piagetianos e da teoria sócio-histórica-cultural de Vygotsky. La Taille  (1997) afirma: 

 

Na sua definição geral, construtivismo refere-se a um conjunto de 
teorias que afirmam que a evolução da inteligência é fruto da 
interação do sujeito com o meio, interação na qual, por meio de um 
trabalho ativo de ação e reflexão, ele cria ferramentas cada vez mais 
complexas para conhecer o universo. Portanto, o construtivismo 
opõe-se à idéia de que o conhecimento é mera copia dos objetos 
percebidos ou dos discursos ouvidos; vale dizer que o construtivismo 
nega que a inteligência seja uma “página em branco” na qual as 
diversas experiências ou lições simplesmente se escrevem e se 
acumulam linearmente durante a vida.  O construtivismo opõe-se 
também às concepções inatistas, que pensam o desenvolvimento 
como puro desenrolar de um programa inscrito nos genes (p. 33). 
  
  

Em resumo, podemos afirmar que toda perspectiva construtivista considera 

que conhecer é fruto da interação do sujeito com o meio. Na escola, isso implica 

considerar que o aluno “constrói, modifica, enriquece e diversifica seus esquemas de 

conhecimento a respeito dos diferentes conteúdos escolares a partir do significado e 

do sentido que pode atribuir a esses conteúdos e ao próprio fato de aprendê-los” 

(ONRUBIA, 2002, p. 123). Assim, frente às perspectivas que sugerem que ser “bom 

aluno” significa memorizar conteúdos e respostas “corretas” ou, ainda, que depende 

exclusivamente de algum tipo de predisposição inata, a perspectiva construtivista da 

aprendizagem, na sua definição geral, advoga que o ato de aprender é um processo 

interativo entre o aluno e o meio. Na escola, devido à sua peculiar natureza social e 

socializadora, esse processo ativo não pode ser separado de uma atuação externa, 

planejada  e  sistemática,  que  o  oriente  e  guie  na direção prevista pelas 

intenções educativas  presentes no currículo (ONRUBIA, 2002; COLL, SOLÉ, 2002). 
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Coll e Solé (2002), com base em Wilson (1992, p.15)7 que afirma que o papel 

da escola, nessa perspectiva, seria “planejar, proporcionar e avaliar o currículo ótimo 

para cada aluno, no contexto de uma diversidade de indivíduos que aprendem”, 

enfatizam a necessidade da escola articular respostas diversificadas capazes de 

atender às distintas necessidades dos alunos aos quais se dirige e de aproximar-se 

de cada educando de modo a ajudá-lo a progredir. Longe de conceber que as leis da 

aprendizagem são igualmente aplicáveis a todos os alunos e preconizar que “bom 

aluno” é sinônimo a reagir a reforços e corresponder às respostas esperadas, a 

perspectiva construtivista chama atenção para o fato de que o ato de aprender na 

escola é um processo complexo no qual intervém não somente os alunos e seus  

conhecimentos prévios, “mas também ao conteúdo da aprendizagem – sua 

organização interna e relevância – e o professor – que tem a responsabilidade de 

auxiliar, com sua intervenção, no estabelecimento de relações entre o conhecimento 

prévio  dos  alunos  e  o  novo  material  de  aprendizagem”  (COLL, 1996,  p.397).

   

A respeito do construtivismo no Brasil cumpre notar que, segundo Machado 

(2003), Emilia Ferreiro e Ana Teberosky podem ser consideradas precursoras. A 

difusão das suas pesquisas nos anos de 1980 provocou uma verdadeira “revolução 

conceitual” na área da alfabetização, pois de “um sujeito passivo que aprendia 

através de condicionamentos (...), as duas autoras apontaram para um sujeito ativo 

que categoriza, estabelece relações, constrói hipóteses (...)” (MACHADO, 2003, p. 

111). Conforme Vasconcelos (1996), o estudo das referidas autoras provocou, 

também, um aumento de interesse pela pesquisa dos aspectos funcionais da teoria 

piagetiana, quer dizer, pela concepção construtivista da aprendizagem. Assim, 

                                                 
7 WILSON, John D. Cómo valorar la calidad de la ensenãnza. Madrid: Paidós, 1992.  
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segundo o autor, se até os anos de 1980 os piagetianos, independentemente da sua 

área de atuação, estudavam, sobretudo, os aspectos estruturais da explicação 

genética; depois deste período, a preocupação se volta para as implicações  

pedagógicas  da   sua   concepção   construtivista   para  a  aprendizagem  escolar.  

 

Cumpre registrar, assim, que o grande objetivo da obra de Jean Piaget (1896-

1980)8 foi elaborar uma teoria do conhecimento, isto é, explicar como se gera o 

conhecimento e se constrói a inteligência. Utilizando-se do método clínico e 

estudando as ações da criança, Piaget, conforme Vasconcelos (1996), difundiu a 

idéia de que o processo que leva a criança a conhecer o mundo é um processo de 

criação ativa. Para explicar melhor essa concepção de sujeito, cabe lembrar que, 

para Piaget (1966), o processo de conhecer tem início com o desequilíbrio 

estabelecido entre sujeito e objeto e é definido como um intercâmbio constante que 

se efetua por meio de um jogo ativo de dois mecanismos complementares, a saber: 

a assimilação e a acomodação. A assimilação é o processo pelo qual o sujeito 

interpreta à realidade conforme o esquema correspondente; já a acomodação 

designa a ação do objeto sobre o sujeito, isto é, a modificação que o sujeito 

experimenta  em  virtude  do objeto.  A  esse  respeito,  Coll (1997)  é  esclarecedor:   

    

A tendência ao equilíbrio nos intercâmbios funcionais entre o ser 
humano e o meio no qual vive se encontra no núcleo da explicação 
genética do desenvolvimento. O duplo jogo da assimilação e da 
acomodação é presidido pela busca permanente de equilíbrio entre a 
tendência de sinal contrário para se acomodar e modificar-se para 
atender às suas resistências e exigências. Os intercâmbios entre o 

                                                 
8 Conforme evidencia Vasconcelos (1996), o pensamento de Jean Piaget começou  a  ser  divulgado 
no Brasil no final da década de vinte, no contexto do movimento da Escola Nova, devido à ênfase 
desse movimento na existência de um sujeito ativo.  Entretanto,  conforme Coll (1996),  é apenas na 
segunda  metade  do  século  XX  que  constata-se referências a Piaget nos trabalhos sobre 
educação e na formulação de propostas pedagógicas. Cumpre lembrar que, durante os anos de 1960 
e 1970 predominou, no Brasil, a pedagogia tecnicista/behaviorista e, por isso, é apenas na década de 
1980, com o impacto dos estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, que os pressupostos 
piagetianos  e,  sobretudo,  sua  concepção  construtivista  da  aprendizagem, ganham novo impulso.       
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sujeito e o meio podem ser descritos desse modo como uma 
sucessão de estados de equilíbrio sempre instável, separados por 
fases mais ou menos duradouras de desequilíbrio e de busca de um 
novo equilíbrio (p. 155).  

 

O referido autor em outro estudo (COLL, 2000) afirma que, a partir da Teoria 

de Piaget, os erros, antes condenados no processo de ensino e aprendizagem, 

passaram a ser interpretados como possíveis indicadores de uma atividade 

organizadora e assimiladora do aluno e como indícios de que o mesmo não 

incorpora passivamente as informações, mas as assimila aos seus esquemas. 

Assim, face às pedagogias que inserem o aluno num plano passivo e consideram 

ser “bom aluno” aquele que adquire respostas “corretas” graças a um processo 

mecânico de reforços, La Taille (1997) enfatiza que no construtivismo piagetiano “o 

erro pode levar o sujeito a modificar seus esquemas. Em uma palavra: o erro pode 

ser fonte de tomada de consciência” (p. 36). Noutras palavras, frente às perspectivas 

que sugerem que ser “bom aluno” é, dentre outras coisas, não cometer erros, visto 

que, nesta lógica, cometê-los significa não aprendizagem; a Teoria de Piaget 

evidencia que o erro pode levar o aluno a  modificar  e  enriquecer  seus  esquemas. 

 

Embora a Teoria de Piaget tenha contribuído para uma rejeição crescente da 

concepção de aluno como receptor do ensino e, por conseqüência, de um “bom 

aluno” passivo diante do objeto de aprendizagem, em alguns casos foi concretizada 

por uma série de propostas que, ao mesmo tempo que atribuíam ao aluno um papel 

ativo, concediam um papel secundário aos conteúdos e ao professor. Nesse sentido, 

cumpre notar que a teoria sócio-histórica de Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), 

difundida nos anos de 1990 do século passado no Brasil, contribuiu para ressaltar a 

natureza socializadora da escola. Isso porque Vygotsky (1984) parte da idéia de que 

os processos psicológicos superiores têm sua origem na vida social e considera a 
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aprendizagem escolar como processo decisivo na gênese das capacidades 

humanas (CUBERO, LUQUE, 2004). Ao fazer uma distinção entre os conhecimentos 

construídos no cotidiano e aqueles elaborados na aula, Vygotsky (1984) estabelece, 

pois,  uma  importância  especial  aos processos de “instrução” realizados na escola.  

  

Das idéias desenvolvidas por Vygotsky, Machado (2003) afirma que três 

delas, intrinsecamente relacionadas, têm particular importância para o âmbito da 

educação escolar, quais sejam: a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e o de mediação. Convém 

lembrar que é buscando evidenciar as relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem escolar que Vygtosky (1984) formula o conceito de ZDP e evidencia o 

papel mediador que o professor e os outros alunos podem exercer no processo de 

construção das aprendizagens escolares. Para explicitar esse conceito, Vygotsky 

(1984) determina dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial. O primeiro 

deles diz respeito aos ciclos de desenvolvimento completados; o potencial, por sua 

vez, é o que a criança consegue fazer com a ajuda de outras pessoas. Nessa 

direção,  o autor afirma que a ZDP é a distância entre o nível real e potencial.  Isto é: 

  

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração de 
outros companheiros (...) a zona de desenvolvimento proximal define 
aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 
processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 
presentemente em estado embrionário (p. 97). 

    

 No âmbito escolar, a ZDP pode ser definida  como o espaço no qual, graças à 

interação e à ajuda de outros, um aluno pode realizar uma tarefa  em um nível que 

não seria capaz individualmente. Noutras palavras, “é o lugar onde, graças aos 
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suportes e à ajuda dos outros, pode desencadear-se o processo de construção, 

modificação, enriquecimento e diversificação dos esquemas de conhecimento 

definidos pela aprendizagem escolar” (ONRUBIA, 2002, p. 123). Conhecida no Brasil 

como sócio-construtivismo, a perspectiva vygotskyana, segundo Saviani (2005a), 

tem fortes afinidades, nas suas bases psicológicas, com a pedagogia histórico-

crítica. Isso porque a educação é entendida como o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada individuo, a humanidade que é produzida coletivamente. 

Assim, tem sentido a afirmação de Batista Neto (2006) de que o sócio-construtivismo 

requer mudanças identitárias por parte do professor de modo que ele desista de 

“querer  o  domínio  da  organização dos conhecimentos na mente do aluno” (p.173).  

   

Em síntese, podemos dizer que o referencial explicativo construtivista, que 

tem como maiores representantes, no Brasil, o construtivismo piagetiano e o sócio-

construtivismo vygotskyano, contribuiu para desmistificar velhas crenças acerca do 

que é ser “bom aluno”. Isso porque enfatizou que a aprendizagem escolar é um 

processo complexo de construção que envolve a bagagem do próprio aluno, a 

natureza do saber ensinado e o professor. Nessa perspectiva, podemos afirmar que 

esse marco explicativo rejeita tanto àquelas teorias e práticas que concebem o ato 

de aprender como um processo passivo do ponto de vista do aluno e que enfatizam 

que ser “bom aluno” é reproduzir, sem erros, o conhecimento transmitido ou 

reforçado em aula; quanto àquelas que, embora considerem o aluno um sujeito 

ativo, acabam por deixar crer que ser “bom aluno” assenta-se em características 

hereditárias. É possível, portanto, que esse marco explicativo, que se tornou 

predominante nos discursos educacionais brasileiros, esteja favorecendo mudanças 

nos sentidos  e  significados  historicamente  construídos acerca do ser “bom aluno”. 
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 1.2.3. Os alunos nas políticas educacionais contemporâneas  

   

A década de 1990 é marcada por um processo de reformas educacionais 

envolvendo mudanças nos vários níveis e modalidades do ensino. No que diz 

respeito ao Ensino Fundamental, cumpre destacar as políticas de ciclos e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), visto que tiveram e continuam tendo 

ampla repercussão nas ações educativas em âmbito nacional. Sobre elas, podemos 

dizer que, para além das suas peculiaridades, estão pautadas em uma concepção 

de aluno que se aproxima do marco explicativo construtivista, pois ressaltam a sua 

participação ativa e interativa no processo de aprendizagem. Nesse sentido, é 

possível considerar que a implementação dessas políticas educacionais desafiam os 

docentes a repensarem  alguns sentidos e significados relacionados à crença de  

que  ser  “bom  aluno”  significa ser  passivo  diante  do  objeto  de   aprendizagem.  

 

 Cumpre evidenciar, inicialmente, que conforme Barreto e Mitrulis (2001), os 

ciclos escolares, presentes em alguns ensaios de inovação propostos pelos estados, 

sobretudo a partir dos anos de 1960, correspondem à intenção de regularizar o fluxo 

de alunos ao longo da escolarização, eliminando ou limitando a repetência. No 

entanto, a denominação ciclos para designar políticas de não-reprovação e de 

organização escolar não-seriada, segundo Mainardes (2007), foi utilizada apenas 

em 1984, no contexto de redemocratização do país, com a implementação do Ciclo 

Básico de Alfabetização (CBA) na rede estadual paulista. De acordo com o referido 

autor, o CBA emergiu como uma política inovadora no final do regime militar à 

medida que reunia os dois primeiros anos do Ensino Fundamental, eliminando a 

reprovação na passagem do 1º para o 2º ano, visando proporcionar aos alunos mais 

tempo para a aprendizagem e reduzir as altas taxas de reprovação tão recorrentes.   
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Seguindo características da proposta de São Paulo, Mainardes (2007) afirma 

que o Ciclo de Alfabetização foi adotado em Minas Gerais (1985), Pará (1987), 

Paraná (1988), Goiás (1988) e Rio de Janeiro (1993). Conforme o autor, de modo 

geral, os referidos estados adotaram algumas medidas adicionais, como estudos 

complementares para crianças com dificuldades de aprendizagem, reestruturação 

curricular e formação continuada de professores. Embora Mainardes (2007) não 

mencione o Ciclo de Alfabetização da Rede Municipal de Ensino do Recife/PE, 

experienciado no período de janeiro de 1986 a dezembro de 1988, convém destacar 

que esta proposta, como as evidenciadas pelo autor, também emergiu no contexto 

de um amplo movimento político que reivindicou nas ruas o fim do regime militar. 

Segundo Figueiredo (1990), a proposta político-pedagógica do Ciclo de 

Alfabetização da Rede Municipal do Recife/PE incluía a ampliação da jornada 

escolar, a capacitação dos professores e a reflexão sobre o papel da escola pública.   

 

Nesse sentido, podemos dizer que, no contexto de redemocratização do país, 

alguns governos assumiram o compromisso de implantar mudanças educacionais 

que incluíam, entre outras ações, conforme Mainardes (2007), a participação dos 

docentes na elaboração de políticas, maior investimento na capacitação dos 

professores, melhoria na qualidade de ensino e políticas direcionadas à redução da 

reprovação e da evasão escolar. Mainardes (2007) pontua que pelo fato de ter sido 

a primeira experiência em ciclos implementada em larga escala, sendo bastante 

explorado em pesquisas oficiais e acadêmicas, o CBA tornou-se uma referência de 

expansão do ciclo para os demais anos do Ensino Fundamental em 1990 e para a 

sua incorporação como uma forma de organização do ensino na Lei de Diretrizes e 

Bases  da  Educação  Nacional (LDBEN)  9394/96.  Esta,  no  artigo  23,  preceitua: 
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A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 
não-seriados, com base na idade, na competência e em outros 
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar 
(BRASIL, 1996). 

  

Segundo Barreto e Sousa (2005), desde que se espalharam propostas de 

organização escolar em ciclos e que a LDBEN 9394/96 reconheceu como legítima 

essa forma de organização do ensino, os ciclos passaram a receber diferentes 

qualificativos conforme as especificidades de cada proposta9. Nessa linha, Arroyo 

(2007) afirma que o termo ciclos “se presta a rearranjos diversos, e cada um desses 

arranjos tende a privilegiar valores, concepções que predominam nos gestores e 

formuladores de políticas, nas escolas e nos coletivos docentes (...)” (p. 24). No 

entanto, conforme Barreto e Sousa (2005), se há nuanças nos significados 

atribuídos aos ciclos nas políticas que os têm implementado, podemos também 

encontrar, entre eles, importantes traços comuns, tais como: o propósito de superar 

o caráter seletivo da escola, torná-la mais flexível para atender às diferenças  e a  

diversidade  dos  alunos  e  o  de  fazer  desse  projeto  um  trabalho compartilhado. 

 

Nessa linha, Barreto e Sousa (2004) afirmam que, no aspecto mais inovador, 

a concepção de ciclos vai além da preocupação com a regularização do fluxo do 

aluno, pois implica profundas alterações na organização do trabalho na escola, que 

está diretamente relacionada à construção de uma nova lógica, qual seja: a da 

                                                 
9 As autoras pontuam os seguintes: básico, de alfabetização, de aprendizagem, de formação e de 
progressão continuada. Cumpre notar, no entanto, que se, de modo geral, os estudos sobre a 
temática dos ciclos não distinguem entre as concepções e políticas públicas de ciclos e progressão 
continuada como, por exemplo, o estudo de Gomes (2004), que procurou examinar o conjunto das 
pesquisas sobre progressão continuada e ciclos nos últimos quinze anos sem fazer distinção; no 
âmbito da literatura especializada há controvérsias.  Mainardes (2007), por exemplo, afirma que 
embora o regime de progressão continuada possa ser considerado como organização em ciclos, 
aponta que enquanto estes propõem mudanças mais radicais no contexto escolar, o regime de 
progressão continuada tem sido criticado por ser uma política reduzida a diminuir a reprovação e 
evasão e acelerar a passagem dos alunos no Ensino Fundamental. Os estudos de Freitas (2003; 
2004) oferecem subsídios para argumentar que há diferença entre as duas concepções e propostas.  



 56 

escola inclusiva10. Arroyo (2007) afirma, por exemplo, que desde que foram 

ampliadas as propostas de organização de ciclos, a prática da avaliação 

classificatória e setencionadora vem merecendo debates, estudos e embates tensos. 

Na verdade, frente às práticas avaliativas mais tradicionais, que buscam submeter 

regularmente o conjunto dos alunos a provas que evidenciem uma distribuição de 

desempenho e, portanto, de “bons” e “maus” alunos segundo um padrão, passam a 

ganhar ênfase no Brasil as chamadas “avaliações como processo” que têm como 

objetivo precípuo regular o  nível  de aprendizagem  dos  alunos,  isto é,  subsidiar  a 

realimentação  do  ensino para a garantia da continuidade da aprendizagem escolar. 

  

Com base nos conceitos de regras de seqüenciamento/compassamento, 

regras criteriais e pedagogia visível e invisível de Bernstein (1990)11, Mainardes 

(2007) mostra que a implementação de políticas de ciclos, além de defender a 

substituição da avaliação somativa pela formativa, tem como objetivo estender o 

tempo de aprendizagem dos alunos e representa a transição da pedagogia visível, a 

tradicional, para a invisível, isto é, a centrada na criança. Isso significa dizer, 

segundo o referido autor, que ainda que de forma implícita, os ciclos “valorizam 

métodos de ensino nos quais os alunos são mais ativos e auto-regulados” (p. 15). 

Nesse sentido, podemos dizer que as políticas de ciclos estão próximas ao discurso 

pedagógico  mais recente, pois supõem tratar o conhecimento como “(...) 

construção, em que o aluno, como sujeito da ação, está continuamente (...) se 

                                                 
10 Embora considerando que as escolas cicladas podem ser consideradas mais inclusivas, Mainardes 
(2008) aponta que é insustentável afirmar que todas as experiências de ciclos têm um compromisso 
com a criação de um sistema educacional inclusivo, não seletivo e democrático.  O autor esclarece 
afirmando que os objetivos proclamados nesses programas muitas vezes permanecem como  meros 
elementos de retórica. Além disso, diferentes fontes de evidencia e discussão teórica, como enfatiza 
o referido autor, têm indicado que processos de exclusão podem ser identificados no cotidiano de 
instituições escolares organizadas em ciclos (ver, por exemplo, FREITAS, 2002; MAINARDES, 2007).  
 
11 BERNSTEIN, Basil. The structuring of pedagogic discourse. Volume IV – Class, codes and 
control. London/ New York: Routledge, 1990.  
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formando, construindo significados com base nas relações que estabelece com o 

mundo e com outros seres humanos” (SOUSA, 2007, p. 34-35).A autora acrescenta: 

: 

O que está em questão é a constituição de uma escola que se paute 
pelo compromisso com a inclusão escolar e social de todos, 
rompendo-se com a noção, tradicionalmente assimilada, de que a sua 
finalidade é transmitir um dado conjunto de informações que devem 
ser assimiladas por todos os alunos, mas que, “já se sabe”, nem 
todos  têm  condições  de  dominá-las  (profecias auto-realizadoras), 
nos tempos  e nas condições preestabelecidas, convivendo-se, 
assim, com os altos e persistentes índices de fracasso escolar (p. 35).  

  

Nessa linha de argumentação, podemos dizer que se a mudança do eixo dos 

discursos pedagógicos não foi apanágio das políticas de ciclos, a reorganização das 

escolas imbricada na introdução dessa modalidade criou um substrato mais 

favorável à práticas  de  ensino  fundadas no  princípio  de  que  todo  aluno é capaz 

de aprender e traz consigo saberes para a situação de aprendizagem. A concepção 

dos ciclos rompe, pois, com o eixo das práticas orientadas apenas para o ensino 

que, em decorrência disso, consideravam que os conteúdos deveriam ser 

repassados independentemente das diferenças de ritmos cognitivo e sócio-cultural-

afetivo dos alunos. Nessa direção, é possível reafirmar que essas políticas, opondo-

se a idéia de que o aluno aprende por reforçamento e à noção de conhecimento 

como algo estático - traduzido em um rol de conteúdos e habilidades a serem 

dominados, em um dado tempo e de modo cumulativo -, desafia os professores a 

repensarem significados como aqueles relacionados ao que  é  ser um “bom aluno”. 

 

Uma visão diferenciada do aluno no processo de ensino e aprendizagem, 

também é apontada, como já indicamos, pelos PCNs para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, cuja versão definitiva para essa etapa foi publicada e distribuída em 

1997 pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC). O processo que deu origem 
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a elaboração do referido documento iniciou-se em 1994 pela Secretaria de Ensino 

Fundamental que convocou estudiosos da educação brasileira e representantes de 

paises que haviam implementado reformas curriculares recentes. Esses parâmetros 

curriculares foram definidos com base na determinação estabelecida pela 

Constituição Federal (CF) de 1988 que no artigo 210 estabelece: “serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” 

(BRASIL, 1988). Rocha (1998) afirma que os PCNs são o fruto mais imediato para a 

sistematização  do  ensino  oriundo  da  LDBEN  9394/96  que  no  artigo 26 dispõe:  

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade e cultura, da economia 
e da clientela (BRASIL, 1996).  

  

Os PCNs que, no documento introdutório12, afirmam ter como objetivo 

contribuir para que profundas e imprescindíveis transformações se façam no 

panorama educacional nacional, bem como constituir-se como um instrumento de 

orientação do trabalho pedagógico, pautam-se no marco explicativo construtivista de 

ensino e aprendizagem. Por isso, a despeito de todas as críticas que lhe são 

empreendidas13, os PCNs apresentam uma visão dos alunos condizente com os 

                                                 
12 Os PCNs para os primeiros anos do Ensino Fundamental estão organizados em dez volumes, 
sendo que o primeiro deles é justamente o documento introdutório a que nos referimos. Este 
documento apresenta seus fundamentos e objetivos. Os volumes 2, 3, 4, 5, 6 e 7 abrangem as áreas 
do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, Arte e 
Educação Física),  e  os  9  e 10  apresentam os  temas transversais  ética  e meio ambiente e saúde. 
 
13 As críticas mais correntes na literatura educacional brasileira aos PCNs são: apresentação de uma 
proposta como capaz de resgatar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, possibilidade 
de tornar-se uma “camisa de força” para o professor, a opção por um modo disciplinar de 
organização, elaboração restrita a um grupo de professores de uma instituição privada, ausência de 
qualquer referência as restrições que foram feitas as experiências de currículo nacional de outros 
paises tomados como referência e, também, a hegemonia do construtivismo como central da 
proposta. A respeito dessas críticas, é interessante o artigo de Rocha (1998), referido anteriormente.  
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pressupostos desse marco explicativo. Por isso, afirmam considerar que os 

conteúdos curriculares atuam não como fins em si mesmos, mas como meios para a 

aquisição e desenvolvimento das capacidades dos alunos. Nesse sentido é que o 

documento introdutório afirma: “o que se tem em vista é que o aluno possa ser 

sujeito de sua própria formação, em um complexo processo interativo (...)” (BRASIL, 

2000, p. 44). Assim, tem sentido a afirmação de Arroyo(2007) de que o ordenamento 

curricular não representa apenas uma determinada visão de conhecimento, mas, 

também, uma dada visão dos alunos. O  documento  introdutório  dos  PCNs  afirma:  

 

A orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
reconhece a importância da participação construtiva do aluno e, ao 
mesmo tempo, da intervenção do professor para a aprendizagem de 
conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das 
capacidades necessárias à formação do individuo. Ao contrário de 
uma concepção de ensino e aprendizagem como um processo que se 
desenvolve por etapas, em que a cada uma delas o conhecimento é 
“acabado”, o que se propõe é uma visão da complexidade e da 
provisoriedade do conhecimento. De um lado, porque o objeto de 
conhecimento é “complexo” de fato e reduzi-lo seria falsificá-lo; de 
outro, porque o processo cognitivo não acontece por justaposição, 
senão por reorganização do conhecimento (p.44). 

 

Não é por acaso, portanto, que os referidos parâmetros adotam a forma de 

organização escolar em ciclos. Conforme o documento introdutório (BRASIL, 2000) 

tal proposta permite compensar a pressão do tempo, tornando possível distribuir os 

conteúdos de forma mais adequada à natureza do processo de aprendizagem14. O 

referido documento afirma, ainda, que a estrutura de organização escolar em ciclos 

possibilita trabalhar com as diferenças e está plenamente coerente com seus 

                                                 
14 No âmbito da literatura especializada há contestações a essa idéia. Mainardes (2007), por 
exemplo, afirma que os  PCNs, que sugerem a divisão dos oito anos do Ensino Fundamental em 
quatro ciclos de dois anos cada, não rompem com a idéia de seriação e, por isso, a proposta 
apresentada aproxima-se mais do regime de progressão continuada. Conforme o autor, embora 
poucos sistemas de ensino tenham adotado a sugestão dos PCNs, o Ministério da Educação, ao 
fazer tal proposta, estava disseminando a versão conservadora. Barreto e Sousa (2004) afirmam que 
o aspecto conservador da proposta é percebido no detalhamento excessivo dos objetivos e dos 
conteúdos curriculares, associado a artificial correspondência entre conceitos, atitudes e 
procedimentos, o que dificulta o manejo dos tempos e espaços diferenciados de/para aprendizagem. 
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fundamentos, pois “favorece uma apresentação menos parcelada do conhecimento 

e possibilita as aproximações sucessivas necessárias para que os alunos se 

apropriem dos complexos saberes que se intenciona transmitir” (BRASIL, 2000, p. 

59-60). Desse modo, podemos dizer que os PCNs, como os ciclos, também rejeitam 

teorias e práticas docentes que consideram que a função do aluno, ou melhor, do 

“bom aluno” é reagir a estímulos de forma a corresponder, passivamente, às 

respostas esperadas pela escola. Desse modo, podemos depreender que, nos 

PCNs, a despeito de todas as críticas empreendidas, existem considerações sobre 

os alunos e os processos de aprendizagem que podem estar contribuindo para a 

desconstrução  de  crenças  historicamente construídas acerca do ser “bom aluno”.  

 

Em linhas gerais, reiteramos que as políticas educacionais contemporâneas 

se aproximam das novas idéias pedagógicas e favorecem a desconstrução de 

velhas crenças sobre a existência de um aluno passivo diante do objeto de 

aprendizagem e, consequentemente, que para ser um “bom aluno” é preciso 

memorizar respostas através de práticas de reforço. Tais políticas rejeitam estas ou 

quaisquer teorias e práticas de ensino que, com base em padrões de excelência, 

terminam por domesticar os alunos, buscando diferenciar os “bons” dos “maus”, 

estigmatizando uns e outros, recompensando os primeiros e punindo os segundos 

com a repetência e/ou a exclusão. Essas políticas educacionais, ao ultrapassarem a 

visão distorcida de que o aluno apenas responde a reforços, desafiam os 

professores a repensarem conceitos relacionados à existência de um aluno passivo, 

a centralidade da avaliação somativa, às limitações das práticas de reprovação, 

favorecendo mudanças nos sentidos e significados historicamente construídos 

acerca do que é ser  “bom aluno”  no processo didático de  ensino e aprendizagem.  
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1.3. O “bom aluno”: o estado da pesquisa no Brasil   

   

         A partir da democratização da escola pública, na década de 1980 do século 

passado, o “bom aluno” passou a ser uma questão discutida em pesquisas que 

buscavam compreender os fatores intra-escolares na produção do fracasso escolar 

de crianças desfavorecidas economicamente. Nos anos de 1990, entretanto, 

observamos que essa questão passa a ser enfatizada em estudos com distintas 

preocupações e referenciais teórico-metodológicos. Não obstante, constatamos que 

o referido objeto não possui uma literatura tão vasta. A tentativa de reunir o maior 

número possível de trabalhos que, de alguma forma, tratavam sobre o tema, 

resultou em apenas vinte e um textos, publicados entre 1980 e 2008, sendo nove  

artigos, seis livros, cinco dissertações e uma tese15. Para esta revisão da produção 

do conhecimento, consideramos como critério que os trabalhos utilizassem a 

expressão “bom aluno” e, no limite, “aluno desejável”. Todos os textos encontrados 

são  pesquisas  de  campo  que  ouviram  docentes,  alunos e/ou  demais  agentes  

da comunidade  escolar.   A seguir,  apresentamos   os  estudos  e  seus  enfoques. 

   

Mello (1998), preocupada com o fracasso escolar dos alunos dos anos iniciais 

na década de 1980 e partindo da suposição de que o mesmo se efetuava 

concretamente a partir da mediação das condições intra-escolares, investigou as 

representações de docentes em relação a alunos de origem social desfavorecida e, 

                                                 
15 A pesquisa foi iniciada nas publicações do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 
Universidade Federal de Pernambuco(UFPE); da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação(ANPEd) entre os anos de 2001 e 2006; Anais dos últimos três Encontros de Pesquisa 
Educacional do Norte e Nordeste (EPENN) e da última Jornada Internacional em Representações 
Sociais (V JIRS). A quase total ausência de trabalhos que remetessem ao objeto em estudo nos 
levaram a busca por outras fontes como, por exemplo, o Banco Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD) e os artigos de periódicos disponíveis on-line. Além do exame sistemático dessas fontes, os 
procedimentos utilizados para levantamento dos textos envolveram consultas às bases de dados das 
bibliotecas  universitárias digitais e às  referências bibliográficas contidas  em trabalhos já publicados.    
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nesse processo, identificou o perfil do “bom” e “mau” aluno segundo os professores. 

Buscando traçar este perfil, Mello (1998) solicitou a uma subamostra de docentes de 

escolas estaduais de 1º Grau16 do Estado de São Paulo que indicasse os 

comportamentos que prejudicavam ou facilitavam o rendimento escolar. Os 

resultados evidenciaram que o “bom aluno” é, dentre outros elementos, interessado, 

participativo, esforçado, disciplinado, quieto, assíduo, tem facilidade de raciocínio, é 

sadio, além de possuir recursos e apoio familiar. Em contrapartida, o “mau aluno” 

caracteriza-se pela negação desses atributos. Para a autora, esses resultados 

revelaram certo senso de realidade do que acontece no cotidiano escolar; mas, 

também, os mecanismos pelos quais vai sendo elaborada uma espécie de teoria do 

fracasso da criança pobre, já que o perfil do “bom aluno”  é traçado com base em 

padrões de  conduta  que  essa  criança  dificilmente  tem  condições  de apresentar.   

  

Barreto (1981), admitindo que as atitudes das professoras estão 

condicionadas tanto pelas suas próprias condições de classe e de sexo, quanto 

pelas dos alunos, investigou as opiniões de docentes de São Paulo/SP de camadas 

médias e inferiores que lecionavam no 1º ano do 1º grau sobre o “bom” e “mau” 

aluno. O estudo revelou que os meninos são apontados como grupo majoritário 

entre os “bons” e “maus” alunos, apesar do limiar de sexo entre os “bons” ser menos 

definido. A pesquisa mostrou, também, que o “bom aluno” possui pele, cabelo e 

olhos claros, é limpo, saudável, participativo, disciplinado, esforçado e simpático. Já 

o “mau aluno” tende a ter pele branca ou negra, cabelos e olhos escuros, ser sujo, 

doentio, agressivo e preguiçoso. O estudo revelou, ainda, que o fato do aluno ser 

“bom” está aliado à organização familiar e suas condições econômicas. Assim, o 

                                                 
16 Esta nomenclatura será respeitada quando coerente com o período de realização da pesquisa. 
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“bom aluno” tende a possuir uma família estável do ponto de vista econômico e 

emocional e o “mau” tende a não ter esse apoio. Para Barreto (1981), apesar desses 

dados revelarem que os docentes estão atentos aos fatores extra-escolares na 

determinação do destino escolar, evidenciaram também que eles não possuem uma 

consciência  crítica  de como  se  dão  as relações entre as instâncias da sociedade. 

 

Também preocupada com os altos índices de fracasso escolar na década de 

1980, Patto (1993) realizou não apenas uma revisão crítica da literatura voltada para 

o tema, mas, também, uma pesquisa em escola pública de 1º Grau da periferia de 

São Paulo/SP. Nas suas análises, destacou a concepção de “bom aluno” pautada 

em observações e entrevistas com a professora de uma turma considerada a 

“melhor” da escola, composta por uma docente e trinta e sete educandos 

supostamente “melhores”. Os resultados evidenciaram, dentre outras coisas, que ser 

“bom aluno” implica disciplina e submissão às normas; cumprimento de tarefas como 

o capricho nos cadernos; um histórico escolar sem reprovações e uma família 

estruturada. Embora mostrando que prevalece uma concepção de aprendizagem 

como reprodução do conhecimento, para Patto (1993), a classificação dos alunos 

como “bons” passa, sobretudo, por critérios não  relacionados  ao  ato  de  aprender.  

 

Ao buscar compreender a natureza e gênese do processo educativo, bem 

como identificar pistas para sua transformação, Penin (1995) investigou o cotidiano 

de quatro escolas públicas do Estado de São Paulo, bem como representações 

sobre fenômenos do processo escolar de atores desses espaços: pais, diretores e 

professores. No que diz respeito ao grupo de professores, foram investigadas, 

dentre outros elementos, as representações do aluno “desejável” e “indesejável”. O 
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estudo fundamentou-se nos conceitos formulados por Lefebvre. Os resultados 

revelaram que o aluno desejável é aquele obediente - disciplinado, que entende a 

comunicação do professor, interessado, assíduo, que tem ambiente sadio em casa, 

sem problema econômico sério, fluente verbalmente, amoroso e sociável. O 

indesejável é o indisciplinado, desinteressado, sujo, obtuso e calado. Para Penin 

(1995), esses dados revelaram a existência de estereótipos negativos em relação 

aos alunos pobres e a não-aceitação do seu ser social, pois, segundo a autora, ao 

relacionar esses dados aos alunos encontrados nas escolas pesquisadas, a única 

característica desejada pelas professoras, para com o aluno pobre, foi a obediência.    

   

Rangel (1997), partindo de estudos anteriores que sugeriam que as 

representações que se formam do aluno influem nas relações e condutas para com 

ele, investigou as representações sociais do “bom aluno”, discutindo-os com atenção 

ao aluno “real” ou “ideal”. Participaram professores, alunos, pais e funcionários de 

três escolas – uma pública, uma particular e outra militar.  A pesquisa utilizou-se das 

afirmações e dos relatos de vida dos participantes como alunos. Recorrendo as 

dimensões das representações sociais proposta por Moscovici - atitude, informação 

e campo de representação - os resultados revelaram, de modo geral, que a 

representação social do ser “bom aluno” está associada a notas, obediência, esforço 

pessoal, acesso ao trabalho, ensino superior e sucesso na vida. Em relação aos 

docentes, a autora pontua que eles descreviam o “bom aluno” como crítico e 

independente, mas revelavam que esse aluno não existe na prática. Rangel (1997) 

conclui, assim,  que  permanece  o  crédito  no  mérito  pessoal  descontextualizado.  
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Ao partir do pressuposto de que as representações sociais determinam 

interações e expectativas, Donaduzzi (2003) investigou a relação existente entre a 

representação do “bom aluno” e a expectativa de sucesso escolar entre dez 

professoras do 1º ano do 1º ciclo de escolas da rede municipal de Blumenau/SC. 

Utilizando-se do Procedimento de Classificações Múltiplas (PCM) proposto por 

Roazzi (1995)17 e da teoria formulada originalmente por Moscovici, os resultados 

revelaram que a representação do “bom aluno” está associada ao conceito de boa 

aprendizagem – entendida como memorização, e aos atributos caprichoso, 

inteligente, ativo, calmo, com ritmo rápido na execução das atividades e com apoio 

familiar.  Os resultados   mostraram distintas racionalidades convivendo no mesmo 

sistema representacional, bem como que as representações sociais foram 

construídas, sobretudo, a partir das características individuais dos alunos e suas 

famílias. A autora aponta, por fim, uma forte correlação entre a representação do 

“bom aluno” e as expectativas em relação ao futuro escolar e social  dos educandos. 

  

Admitindo que é possível estabelecer conexões entre o desempenho escolar 

e as relações de cor e gênero de alunos e docentes, Silva et al (1999) investigaram 

a persistência do fracasso escolar entre os meninos negros e, neste processo, 

apontaram concepções docentes sobre o “bom aluno”. Embora a amostra tenha 

buscado professores homens e negros, participaram oitenta e quatro docentes, 

sendo a maioria mulheres e brancos. O estudo, realizado em Pelotas/RS, utilizou 

questionários fechados, diários de campo e entrevistas semi-estruturadas. Os 

resultados apontaram que as meninas são percebidas como mais responsáveis, 

estudiosas, interessadas, sensíveis, mas menos inteligentes; enquanto os meninos 

                                                 
17 ROAZZI, Antônio. Categorização, formação de conceitos e processos de construção de mundo: 
procedimentos de classificações múltiplas para o estudo de sistemas conceituais e sua forma de 
análise através de métodos de analises multidimensionais. Cadernos de Psicologia.[s. 1] n. 1, 1995. 
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são dispersivos, agitados, indisciplinados e mais inteligentes.  Silva  et  al (1999) 

concluem  que  a  atribuição  do  qualificativo  “bom”  às  meninas  está  relacionado 

à  maneira  feminina  de  exercer  o magistério,  a  uma concepção de aprendizagem 

que se  reduz  a  copiar, reproduzir e calar e, sobretudo,  ao  bom  comportamento.  

 

Carvalho (2001), também buscando compreender o fracasso escolar entre 

meninos,investigou em que medida as opiniões de gênero de professores interferiam 

nas suas avaliações do “bom aluno”. Participaram duas docentes que dividiam entre 

si as disciplinas de duas turmas de 4ª série de uma escola pública de Ensino 

Fundamental de São Paulo/SP, que adotou o sistema de avaliação por conceitos. 

Como instrumentos de coleta foram utilizadas a entrevista semi-estruturada e a 

observação. Os resultados mostraram que ser “bom aluno” estava mais associado 

às meninas e a um perfil de feminilidade mais independente. Carvalho (2001) 

sublinha, porém, que muitas meninas eram apontadas como “boas alunas”, mesmo 

sendo obedientes; mas quem, de fato, se encaixava no perfil de “excelente aluno” - 

organizado, participativo, autônomo e rápido na aprendizagem -, era um pequeno 

número de meninas e um grupo significativo de meninos, quase todos brancos(as). 

Para a autora, esses dados revelaram que, se os símbolos socialmente construídos 

de masculinidade e feminilidade já eram marcantes em sistemas de avaliação mais 

formalizados,   parecem   tornar-se   mais  poderosas  nas  avaliações  processuais.  

 

A referida autora em outro estudo (CARVALHO, 2004), ao buscar 

compreender o fracasso escolar entre meninos negros e/ou provenientes de família 

de baixa renda, investigou quem eram, para as professoras, os “bons alunos”. 

Participaram da pesquisa oito professoras de 1ª a 4ª séries da escola pública 
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referida no estudo anterior. Foram feitas, sobretudo, entrevistas semi-estruturadas 

com as docentes, um questionário de caracterização socioeconômica com as 

famílias dos alunos e um de autoclassificação racial com as crianças. Os resultados 

evidenciaram que o “bom aluno” é, geralmente, proveniente de família de renda alta, 

branco e do sexo feminino e que, para a maioria, é disciplinado, possui capital 

cultural e apoio familiar. De forma contrastante, a pesquisa evidenciou que uma das 

docentes recusou-se a destacar “bons alunos” por acreditar que cada criança tem 

seu próprio ritmo de aprendizagem e mostrou que um grupo de meninos com bom 

desempenho, embora perguntadores, críticos e mesmo indisciplinados eram tidos 

como “excelentes” alunos. Para Carvalho (2004), os resultados reforçaram o 

entendimento  da  complexidade  do tema e  na multiplicidade de fatores envolvidos.   

 

Brito (2006), partindo da hipótese inicial de que o permanente insucesso do 

alunado masculino era decorrência de uma socialização não voltada para a 

passividade, investigou, dentre outros elementos, o que seria um “bom aluno” para 

professores. Trata-se de um estudo de caso do tipo etnográfico realizado em uma 

escola estadual da cidade de São Paulo/SP. Foram realizadas entrevistas com a 

docente de uma classe do 2º ano do Ensino Fundamental e observações em sua 

sala de aula. Os resultados mostraram que o “bom aluno”, independente do sexo, 

era alguém com facilidade de aprendizagem, autônomo, participativo, com rapidez 

de raciocínio e, ao mesmo tempo, atento e concentrado, sem ser obrigado a 

apresentar uma postura totalmente adequada às normas escolares. Os dados 

apontaram, ainda, que o perfil do “bom aluno” estava  vinculado ao apoio familiar. As 

observações de campo, por sua vez, mostraram que quem se encaixava nesse perfil 

eram os alunos que contavam com a maior disponibilidade da educadora. Brito 
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(2006) conclui que a hipótese inicial estava fundamentada em uma perspectiva 

binária, não articulada à formação de múltiplos referenciais das questões de gênero.  

  

Mantovanini (2001), buscando compreender o fracasso escolar, investigou a 

visão de professores sobre “dificuldade de aprendizagem” e “aluno problema” e, 

nesse processo, evidenciou as do “bom” e “mau” aluno. Participaram dezesseis 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de diversas escolas da cidade 

de São Paulo/SP. Com base em entrevistas, os resultados mostraram que os 

docentes, em sua maioria, utilizaram uma escala de critérios para esta definição que 

segue a seguinte ordem: questões de atitudes - ser disciplinado, independente, 

interessado, não tumultuar, não ser desorganizado -; questões de ordem emocional 

ou física - desestruturação familiar, distúrbios da personalidade e/ou neurológicos, 

carências nutricionais, deficiências mentais -; e, por fim, questões de produção 

escolar.  Desse modo, o estudo evidenciou que o “bom aluno” é aquele que não 

mostra dificuldades em aprender, mas sobretudo é aquele que recebe apoio familiar 

e apresenta as atitudes referidas acima. Para Mantovanini (2001), os resultados 

revelaram  que  grande  parte  das  queixas  a   respeito  do desempenho escolar 

das crianças refere-se à disciplina e questões  fora do  âmbito da  atuação  docente.  

 

Partindo de experiências anteriores que evidenciavam a crença compartilhada 

entre pais e professores na excelência de uma escola e de um aluno pretéritos,  

Novaes (2005) investigou as concepções dos referidos agentes escolares acerca da 

“boa escola” e do “bom aluno”. O estudo teve como campo empírico uma escola 

pública estadual, que oferece Ensino Fundamental e Médio, localizada em município 

de São Paulo/SP. O principal procedimento de coleta foi a entrevista, mas também 

foram examinados documentos escolares como regimento, plano de gestão e livro 
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de advertências. Utilizando-se, sobretudo, das contribuições de Pierre Bourdieu, os 

resultados confirmaram a hipótese de que professores e pais, independentemente 

da idade, tempo de profissão ou nível de escolaridade, julgam a escola e o aluno 

tendo como referência um passado “quase perfeito”. No que concerne as 

concepções do “bom aluno” dos docentes, Novaes (2005) conclui que eles  possuem 

a  imagem  de um aluno ideal: educado, respeitoso,  comportado, estudioso, 

assíduo,  critico,  reflexivo,  motivado,  comprometido  e  que  possui  apoio  familiar.  

 

Ao pesquisarem o entendimento de docentes sobre o papel do professor no 

processo de estimulação e manutenção do interesse dos alunos, Oliveira e Alves 

(2005) identificaram, dentre outros elementos, as suas concepções sobre o “bom 

aluno”. Participaram cinco professoras do Ensino Fundamental da Região 

Administrativa de Taguatinga/DF e o estudo utilizou entrevistas semi-estruturadas. 

Os resultados apontaram que o “bom aluno” é alguém questionador, responsável, 

interessado, participativo, argumentativo, curioso, disciplinado, esforçado, aprende 

rápido e presta atenção. Revelaram, ainda, que os fatores que concorrem para ser 

um “bom aluno” estão estreitamente relacionados à família, incluindo sua 

participação efetiva na formação e imposição de limites. Para Oliveira e Alves 

(2005), esses resultados, apesar de trazerem indícios de mudança nas concepções 

dos docentes em relação ao “bom aluno” - que além de ser interessado, esforçado e 

disciplinado, deve ser questionador e participativo - revelaram que, para as 

professoras,  o  aluno  e  sua  família  são os únicos responsáveis por seu interesse.   

  

Considerando a importância da troca de informações entre docentes da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental no momento de transição das crianças e 

face à constatação dessa falta de comunicação, Rodrigues (2005) identificou as 
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concepções do “bom aluno” de docentes das duas etapas de ensino. Participaram 

cinco professoras da Educação Infantil e cinco do 1º ciclo do Ensino Fundamental de 

escolas públicas de Santarém/PA e o estudo utilizou entrevistas semi-diretivas. Os 

resultados mostraram que, para as docentes do Ensino Fundamental, os “bons 

alunos” são os que atingem os objetivos, são interessados, rápidos e capazes de se 

concentrar nas tarefas. Por seu lado, as da Educação Infantil sinalizaram o “bom 

aluno” como aquele com bom potencial cognitivo, capacidade de comunicação e 

maturidade sócio-afetiva. Os resultados evidenciaram, ainda, que embora as 

professoras do Ensino Fundamental valorizassem a criatividade, as suas fichas de 

avaliação mostraram que a obediência era mais valorizada. Para Rodrigues (2005), 

as imagens de “bom aluno” das docentes nas duas etapas não diferem muito, 

embora  divirjam  relativamente  quanto  aos comportamentos e atitudes da criança. 

 

Também preocupada com o processo de transição da Pré-Escola ao Ensino 

Fundamental, Ferreira (2006) investigou a concepção de “bom” e “mau” aluno de 

sete professoras da 2ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas de São 

João del-Rei/MG. O procedimento de coleta consistiu em solicitar o preenchimento 

de duas fichas nas quais as professoras enumeravam os cinco “melhores” e “piores” 

alunos de sua classe, descrevendo o desempenho dos mesmos no decorrer do ano. 

Os resultados revelaram que as professoras concebem como “melhores alunos” os 

que têm um ótimo desempenho nas disciplinas, mostrando-se responsáveis, críticos, 

criativos e caprichosos e como “piores alunos” os que demonstram falta de 

interesse, não participação nas aulas, indisciplina e dificuldades nos conteúdos.  

Para a autora, esses dados mostraram que o “bom aluno” é um conceito 

fundamentado, principalmente, em “características do aluno” e o “mau aluno”, 

sobretudo, pelos “comportamentos acadêmicos do aluno”. Os resultados revelaram, 
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ainda, que as docentes  se  eximem da responsabilidade pelo desempenho escolar 

de seus  alunos,  colocando  estes e  suas  famílias  como  os  únicos  responsáveis.  

 

Preocupados com a díade violência/indisciplina nas escolas, Negrão e 

Guimarães (2006) investigaram concepções de professores e alunos sobre esse 

fenômeno e destacaram as do “bom aluno”. Participaram professores e alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual da cidade de 

Assis/SP e o estudo realizou entrevistas semi-estruturadas.Os resultados mostraram 

que, para os educandos, ser um “bom aluno” aproxima-se tanto de referenciais 

moralizantes, evidenciados em comportamentos; quanto por referenciais cognitivos, 

traduzidas por termos como “ser inteligente” ou “boas notas”. Os resultados, no que 

concerne aos docentes, evidenciaram que os “bons alunos” são os que possibilitam 

que se concretize o pacto institucional. Noutras palavras, o aluno considerado “bom” 

é o que segue as normas. Negrão e Guimarães (2006) acrescentam que o crivo da 

carência cultural é utilizado pelos docentes para justificar o aproveitamento escolar e 

o desinteresse que alguns apresentam. Os autores referidos concluem que ser “bom 

aluno” para  os  professores  está  vinculado,  sobretudo,  a  obediência  disciplinar.  

  

Luciano (2006), partindo de observações que apontavam que os alunos 

indicados pelos professores como “bons” eram os menos ativos e os entendidos 

como “medíocres” demonstravam maior autonomia, estudou as representações 

sociais de professores do aluno destacando as do “bom aluno” e do “aluno com 

dificuldades de aprendizagem”. Participaram quinze docentes de uma escola pública 

estadual de Ensino Fundamental de Ribeirão Preto/SP. Os dados, coletados através 

de observações e entrevistas semi-estruturadas, foram submetidos à Análise de 

Conteúdo conforme Bardin. Os resultados, à luz da Teoria das Representações 



 72 

Sociais, evidenciaram que o “bom aluno” é, dentre outras coisas, limpo, otimista, 

esforçado, atencioso, interessado, dedicado, bem comportado, inteligente, 

questionador, quieto, de bons relacionamentos, confiante e possui apoio familiar; já 

“o aluno com dificuldades de aprendizagem” é representado com características 

opostas. Para Luciano (2006), esses dados mostraram que a maioria das docentes 

não se reconhece no sucesso e, tampouco, no fracasso escolar de seus educandos. 

  

Diferentemente dos estudos evidenciados, Palhas (2002) buscou desvelar a 

exclusão que o sistema público faz do “bom aluno” e procurou compreender a 

construção da identidade desse aluno que, segundo ela, apesar de seu sucesso, 

caminha solitário no ato de aprender. Para o estudo, realizou entrevistas semi-

estruturadas com professores e alunos das 4ª séries de uma Escola Estadual de 

Ensino Fundamental da cidade de São Paulo/SP. Para a indicação dos 

considerados “bons alunos” foram feitas entrevistas com três professoras. Os alunos 

indicados participaram, inicialmente, de uma entrevista-piloto e, posteriormente, de 

uma entrevista que aprofundou as questões. Conforme Palhas (2002), os resultados 

confirmaram que os docentes tendem a notar menos e com menor preocupação os 

“bons alunos” - o que, para a referida autora, é decorrência de uma estrutura de 

ensino que exclui as oportunidades para a formação de vínculos dos professores até 

mesmo com os alunos que participam dessa estrutura com relativo sucesso. O 

estudo apontou, ainda, que os “bons alunos” apresentam  temor pelo insucesso e o 

erro e  indicaram  que  perseguem o acerto como uma glória para serem admirados.  

 

Munhoz (2007), também partindo do pressuposto de que os professores não 

se preocupam com os “bons alunos”,  estudou percepções de docentes e alunos 

sobre o “bom aluno”. Participaram onze professores e cinco “bons alunos” da 8ª 
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série do Ensino Fundamental de uma escola confessional da cidade de São 

Paulo/SP. Os dados foram coletados a partir de questionários abertos e analisados à 

luz da Teoria do Desenvolvimento de Henri Wallon. No que concerne às percepções 

dos professores, os resultados evidenciaram que o “bom aluno” é participativo, 

comprometido com os estudos, questionador, organizado, criativo, solidário, constrói 

conhecimento na relação com o outro e participa ativamente.  Já para os “bons 

alunos”, é aquele que cumpre suas tarefas, sabe equilibrar as horas de estudo, é 

participativo, tira boas notas e busca descobrir novos conhecimentos para a vida e 

não apenas para passar de ano.  Para a autora, esses resultados revelaram que  

para ambos os grupos, ser  “bom aluno”  depende apenas do esforço do  educando. 

 

Partindo da constatação da existência de alunos com bom rendimento em 

escolas marcadas pelo fracasso e indisciplina e que, nestas condições, os docentes 

não davam assistência aos “bons alunos”, Pinheiro (2007) investigou a formação do 

imaginário da comunidade de uma escola pública estadual de Ensino Fundamental 

de Cubatão/SP a respeito dos “bons alunos” de duas turmas da 6ª série. O estudo 

utilizou dois questionários abertos, sendo um deles aplicado a dois gestores e treze 

professores; e o outro a quarenta e cinco alunos. Os dados evidenciaram que, para 

os gestores e docentes, os “bons alunos” são disciplinados e possuem boas notas. 

Já para os alunos, os dados mostraram que, enquanto para alguns existe uma 

relação direta entre “bons alunos” e notas altas e disciplina; para outros, o “bom” 

aprendiz pode ser também indisciplinado, desde que possua bom desenvolvimento 

cognitivo. Os resultados apontaram, ainda, a tendência de professores e alunos 

atribuírem o qualificativo “bom” a estudantes do sexo feminino e que possuem apoio 
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familiar. Pinheiro (2007) conclui, por fim, que os gestores e professores atribuem, 

fundamentalmente,  à família  a responsabilidade pela  formação  dos “bons alunos”.  

 

Por fim, convém mencionar a pesquisa realizada pelo Ministério da 

Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(MEC/INEP), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) sobre o sucesso/fracasso escolar (BRASIL, 2007). 

Neste estudo, foram identificadas percepções de cerca de vinte mil agentes 

escolares sobre o “bom aluno”. Participaram professores, alunos, diretores e 

técnicos de escolas públicas de Ensino Fundamental de dez estados: Amazonas, 

Roraima, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Distrito Federal e Mato Grosso.  Com base em questionários, os 

resultados apontaram que, para os alunos, o “bom aluno” é, sobretudo, aquele que 

obedece e passa de ano; já para os demais é, principalmente, aquele que se esforça 

para dar conta das tarefas. Em relação aos docentes, os dados apontaram, ainda, 

que o “bom aluno” é disciplinado e questionador. O estudo sublinha, por fim, que na 

continuada hipótese de existir uma associação entre ser “bom aluno” e ter sucesso 

escolar, o pêndulo da responsabilidade parece apontar para os próprios educandos.  

 

Como podemos constatar, dos vinte e um  textos apenas sete  tiveram o “bom 

aluno” como foco: as cinco dissertações (PALHAS, 2002; DONADUZZI, 2003; 

LUCIANO, 2006; MUNHÓZ, 2007; PINHEIRO, 2007), a tese (NOVAES, 2005) e um  

livro (RANGEL, 1997). Os referidos estudos podem ser divididos em três grupos 

conforme suas motivações. No primeiro, estão as investigações sobre as relações 

entre representações sociais do “bom aluno” dos professores e interações e 

expectativas (RANGEL, 1997; DONADUZZI, 2003; LUCIANO, 2006); no segundo os 
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referentes à exclusão do “bom aluno” (PALHAS, 2002; MUNHÓZ, 2007; PINHEIRO, 

2007); e no terceiro, o referente à crença de professores e pais na existência de um 

“bom aluno” pretérito (NOVAES, 2005). Os referidos trabalhos apresentam 

referenciais teóricos diversos, provavelmente em virtude da falta de uma literatura 

específica sobre o “bom aluno”18. Nos demais estudos (14), as referências ao “bom 

aluno” aparecem de forma complementar nos trabalhos que tiveram como temática 

principal: o fracasso escolar (10); importância da troca de informações entre 

docentes de diferentes etapas da Educação Básica (2); a díade violência/indisciplina 

escolar (1);  e  o  papel  do  professor  no  processo  de  estimulação dos alunos (1).   

    

Sobre os resultados apresentados nos trabalhos, é possível afirmar que os 

mesmos indicaram que as formulações a respeito do “bom aluno” estão relacionadas  

sobretudo, à: saúde e/ou limpeza, cor, gênero,  família, atitudes em sala de aula e 

aprendizagem e/ou rendimento. A freqüência com que estes elementos foram 

encontrados nas pesquisas, não obstante, difere de forma significativa. Assim, 

questões de saúde e/ou limpeza foram apontadas em três (BARRETO, 1981; 

MELLO, 1998; LUCIANO, 2006), assim como as de cor (BARRETO, 1981; 

CARVALHO, 2001, 2004). Já as demais questões se sobressaem. As de gênero 

apareceram em seis (BARRETO, 1981; SILVA ET AL, 1999; CARVALHO, 2001, 

2004; BRITO, 2006; PINHEIRO, 2006); às relacionadas a família em catorze 

(BARRETO, 1981; MELLO, 1998; PATTO, 1993; PENIN, 1995; DONADUZZI, 2003; 

CARVALHO, 2001, 2004; NOVAES, 2005; BRITO, 2006; MANTOVANINI, 2001; 

                                                 
18 É importante pontuar que, na maioria dos trabalhos, o referencial teórico parece ser tomado apenas 
como cumprimento de uma formalidade da investigação, pois não é retomado na análise dos dados. 
Cumpre notar, ainda, que alguns estudos não apresentam, de fato, referenciais teóricos, mas apenas 
revisões de literatura ou reflexões que pouco contribuem para responder aos objetivos propostos pela 
própria pesquisa. Desse modo, podemos dizer que, de modo geral, os estudos tendem a apresentar 
análises  inconsistentes  e  serem  mais  descritivos  e  exploratórios  do  que propriamente analíticos. 



 76 

NEGRÃO E GUIMARÃES, 2006; OLIVEIRA E ALVES, 2005; LUCIANO, 2006; 

PINHEIRO, 2007), e as ligadas às atitudes e à aprendizagem em  quase  todas (20). 

 

Constatamos, no grupo de professores, que embora todas as pesquisas que 

apontaram elementos de saúde e/ou limpeza e cor (3), tenham trazido os mesmos 

resultados, isto é, que o “bom aluno” é saudável, limpo e tende a ser branco; 

significados diferenciados e, por vezes, contrastantes, foram encontrados nas 

demais questões. Assim, enquanto duas investigações apontaram que o “bom 

aluno” é do sexo feminino; outras duas indicaram que, embora as meninas sejam 

“boas alunas”, os meninos parecem ser os “melhores”; uma evidenciou que os 

meninos são mais apontados como “bons”, apesar do limiar de sexo não ser tão 

definido e uma outra que esta avaliação independe do gênero. Em relação à questão 

família, citada em mais da metade dos trabalhos localizados (14), é possível 

constatar dois sentidos: nove deixam entrever que são as características da 

organização familiar dos educandos determinantes na definição do “bom aluno”  e  

os  demais , isto é, cinco  dão  indícios  de  que  esta  questão está relacionada, 

fundamentalmente, ao apoio familiar no sentido de participação efetiva no processo. 

 

Em relação às questões referentes às atitudes e a aprendizagem e/ou 

rendimento, a ênfase maior, no grupo de professores, é quase sempre dada aos 

comportamentos, embora, algumas vezes, o limiar entre estes e o processo de 

aprendizagem seja muito tênue. Dos vinte estudos que apontaram à questão das 

atitudes, dezessete evidenciaram elementos relacionados à disciplina, quinze 

apontaram questões imbricadas ao interesse e esforço do aluno e doze  fizeram 

menção a participação e/ou criticidade em sala de aula. Dos vinte estudos, sete 

apontaram apenas questões de disciplina e participação e/ou criticidade, seis 
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apenas elementos de disciplina e interesse e/ou esforço do aluno e sete os três tipos 

de atitudes. Convém pontuar, ainda, os diferentes significados atribuídos a 

disciplina, pois das dezessete pesquisas, nove deixaram entrever que se refere à 

normatização; seis  que diz respeito aos fatores que possibilitam o aluno aprender e 

duas  que  alunos  indisciplinados  também podem  ser considerados “bons alunos”.  

   

No que diz respeito às questões relacionadas à aprendizagem e/ou 

rendimento, também mencionadas em vinte estudos, convém sublinhar que apenas 

dezesseis deles trazem menções que remetem ao grupo de professores, o que 

significa dizer que as demais pesquisas que trouxeram elementos dessa natureza 

(3), o apontaram a partir da visão de alunos e/ou outros agentes. Em relação às 

pesquisas que trazem resultados segundo o grupo de docentes, constatamos que 

sete apontaram que ser “bom aluno” é ter rapidez e facilidade de raciocínio, quatro 

que é ter, sobretudo, boas notas e ótimo desempenho, duas que é reproduzir o 

conhecimento e três dão indícios de que, para alguns docentes, é construir 

conhecimento na relação com o outro. De todos os trabalhos, apenas um apontou a 

recusa  de uma docente em destacar “bons alunos”, pois para a mesma cada 

criança tem seu ritmo próprio e, por isso, não existem “bons” ou “maus” educandos. 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que, mesmo em número limitado e sem 

trazer à tona discussões que buscassem repensar alguns dos sentidos e 

significados historicamente atribuídos ao “bom aluno”, os estudos representam um 

avanço na produção do conhecimento sobre a questão no Brasil, pois evidenciaram 

a complexidade do tema ao apontarem que concorrem para a construção simbólica 

dos professores do “bom aluno” um emaranhado de elementos que se relacionam às 
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opiniões dos docentes sobre questões como gênero, cor, família, saúde, limpeza, 

atitudes e aprendizagem. Além disso, evidenciaram que os sentidos atribuídos às 

questões relacionadas as atitudes e aprendizagem vêm sofrendo transformações. 

Assim, os dados apontaram, por exemplo, que ser “bom aluno” pode implicar não 

apenas ser disciplinado e esforçado, mas também, ou sobretudo, ser participativo e 

critico. Em relação aos processos de aprendizagem, podemos dizer que, embora a 

maioria dos trabalhos tenha sugerido que permanece o entendimento de que ser 

“bom aluno” está relacionado com os pressupostos das pedagogias que consideram 

o aluno um sujeito passivo,  alguns  dão indícios de que mudanças estão ocorrendo. 

 

Assim, corroborando a hipótese inicial, algumas pesquisas mostraram que os 

sentidos atribuídos historicamente ao “bom aluno” estão sendo abalados pelas 

mudanças ocorridas no âmbito educacional. Das pesquisas encontradas, entretanto, 

apenas três  trabalharam sobre o campo das produções simbólicas (RANGEL, 1997; 

DONADUZZI, 2003; LUCIANO, 2006), e nenhuma delas utilizou a abordagem 

proposta por Abric, que oferece grandes contribuições ao constructo teórico  

cunhado originalmente por Moscovici ao evidenciar, dentre outras coisas, o papel 

que novas práticas sociais desempenham no processo de transformação das 

representações. Desse modo, acreditamos que este trabalho oferece elementos 

para uma análise inovadora para compreender os significados atribuídos pelos 

professores ao “bom aluno” não apenas por realizar um esforço teórico que busca 

repensar os sentidos e significados historicamente atribuídos ao “bom aluno” no 

processo de aprendizagem frente aos  avanços da literatura no campo educacional e 

de políticas públicas educacionais, mas também por adotar um referencial teórico-

metodológico ainda não explorado nas investigações sobre o “bom aluno” no  Brasil.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º CAPÍTULO 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UM CAMPO DE ESTUDOS 
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2.1. A Teoria das Representações Sociais 

 

    2.1.1. A Teoria das Representações Sociais: origens e expansão  

 

A Teoria das Representações Sociais surgiu com a obra seminal do psicólogo 

social romeno naturalizado francês Serge Moscovici, intitulada “La psycanalise: son 

image et son public” publicada pela primeira vez na França, em 1961. Nesta obra, 

Moscovici apresenta um estudo, realizado em Paris no final da década de 1950, na 

qual tenta compreender o que acontece quando uma teoria cientifica como a 

Psicanálise passa do domínio dos grupos especializados para o domínio comum. 

Para explicar esse fenômeno, Moscovici cunha o termo representações sociais e 

operacionaliza, ao mesmo tempo, um modelo teórico aplicável a outros fenômenos. 

Com esse estudo e, por meio dele, Moscovici introduz, portanto, um campo de 

estudos renovador no âmbito da Psicologia Social. Com efeito, seu objetivo 

ultrapassava a criação e consolidação de um campo de estudos; ele buscava, 

fundamentalmente, redefinir os problemas da Psicologia Social a partir do fenômeno 

das representações sociais insistindo na sua função simbólica de construção do real.  

   

A Teoria das Representações Sociais apenas pode ser bem compreendida, 

pois, no processo de renovação teórico-metodológica da Psicologia Social. Segundo 

Sá (1995), a produção acadêmica que tradicionalmente se apresentava como 

constituindo essa disciplina teve sua origem e desenvolvimento nos Estados Unidos  

da América e se ocupava, basicamente, dos processos psicológicos individuais 

enquanto influenciados por algo tão vagamente social como uma genérica presença 

de outros. Com efeito, conforme Farr (1995), na era moderna, a Psicologia Social se 

desenvolveu como uma subdisciplina da Psicologia, que é uma disciplina 
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centralizada, quase que exclusivamente, no individuo. A vertente renovadora da qual 

Moscovici participa, de origem européia, condena, pois, a tradição norte-americana 

dominante porque a mesma não se mostra capaz de dar conta das relações 

cotidianas em um nível propriamente social, isto é, de considerar tanto os 

comportamentos individuais quanto os fatos sociais em sua concretude e 

singularidade histórica. Por isso, Moscovici (1995) afirma que, embora desde o início 

a Psicologia Social tenha sido concebida uma disciplina que se situa no cruzamento 

das  ciências  psicológicas  e  sociais,  trabalhou-se  como se a mesma “tivesse 

como  missão  acrescentar uma dimensão social aos fenômenos psicológicos” (p. 7).    

 

Buscando uma Psicologia Social mais socialmente orientada, Moscovici 

(1978) recorre ao conceito de representações coletivas de Emíle Durkheim (1858-

1917). Sá (1995) afirma que, com esse conceito, Durkheim procurava dar conta de 

fenômenos como a religião, os mitos e a ciência em termos de conhecimentos 

inerentes a sociedade. Com efeito, Durkheim era inflexível defensor de que o 

coletivo não podia ser explicado em termos do individual e, sendo assim, as 

representações ficavam reduzidas a meros fatos sociais. Por isso, segundo 

Guareschi e Jovchelovitch (1995), Moscovici pensou com Durkheim e contra ele, 

dando-se conta de que na sociologia durkheimiana esquecia-se que a força do 

coletivo encontra sua mobilidade na dinâmica do social,  “ que  é  consensual, é  

reificado,  mas  abre-se  permanentemente  para  os esforços de sujeitos sociais, 

que o desafiam  e  se  necessário  o  transformam” (p. 19).  Moscovici (1978) afirma: 

  

Tínhamos um motivo suplementar para insistir (...): recordar a 
Psicologia Social que, se ela quer verdadeiramente compreender os 
processos por que supomos que se interessa, teria vantagem em 
incluir no seu campo de estudo, a par dos comportamentos, os 
conhecimentos que os indivíduos e os grupos possuem e utilizam a 
respeito da sociedade, dos outros, do mundo, e também a 
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organização especifica desse conhecimento. Mas não apenas isso. 
Os comportamentos e os conhecimentos somente são apreendidos, 
quando o são, sob o limitado ângulo instrumental. (...) Ora, as 
representações sociais incitam-nos a preocupar-nos mais com as 
condutas imaginárias e simbólicas na existência ordinária das 
coletividades (p. 80-81).   
 

A teoria procura, portanto, dialetizar as relações entre indivíduo e sociedade, 

afastando-se igualmente da perspectiva psicologizante da Psicologia Social então 

hegemônica e da visão sociologizante de Durkheim. Ao abandonar a distinção 

clássica entre sujeito e objeto, Guareschi e Jovchelovitch (1995) afirmam que a 

teoria “recupera um sujeito que, através da sua atividade e relação com o objeto-

mundo, constrói tanto o mundo como a si próprio” (p. 19). Spink (1995), nessa linha,  

afirma que as particularidades desse campo decorrem da desconstrução, no nível 

teórico, da falsa dicotomia entre o individual e o coletivo e do pressuposto 

decorrente de que não basta apenas enfocar o fenômeno no nível intra-individual - 

como o sujeito processa a informação -, ou social - as ideologias, mitos e crenças 

que circulam em uma dada sociedade; é necessário entender, sempre, como o 

pensamento individual se enraíza no social - remetendo, portanto, as condições de 

sua produção - e como um e outro se modificam mutuamente.Jodelet (2001) pontua: 

 

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se 
elementos afetivos, mentais e sociais e integrando – ao lado da 
cognição, da linguagem e da comunicação – a consideração das 
relações sociais que afetam as representações e a realidade material, 
social e ideativa sobre a qual elas têm de intervir (p. 10).  

 

A Teoria das Representações Sociais é, pois, um referencial teórico que 

trabalha sobre o campo das produções simbólicas do cotidiano (JOVCHELOVITCH, 

2005). Ao inaugurar o campo, Moscovici (1978) evidenciou que essas produções 

não podem ser compreendidas em termos de vulgarização ou distorção da ciência, 

pois trata-se de um tipo de conhecimento adaptado a outras necessidades. Com 
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efeito, conforme Sá (1995), Moscovici (1981)19 afirma que coexistem nas sociedades 

contemporâneas dois universos de pensamento: os consensuais e os reificados. 

Nos últimos se produzem as ciências em geral; já nos consensuais são produzidas 

as representações sociais. Moscovici (1978) afirma que a passagem do nível da 

ciência ao das representações sociais, isto é, de um universo de pensamento e ação 

a um outro, implica uma descontinuidade e não uma variação do mais ao menos. O 

autor ressalta que essa ruptura “é a condição necessária para entrada de cada 

conhecimento (...) no laboratório da sociedade. Todos eles aí se encontram, dotados 

de  um  novo status epistemológico, sob  a  forma de representações sociais” (p. 26).  

 

Arruda (2002) assinala que Moscovici (1978) reabilita o saber do senso 

comum, antes considerado confuso e equivocado. Spink (1995a) afirma que não se 

trata apenas de reabilitação do senso comum como forma válida de conhecimento, 

mas, sobretudo, “de situá-lo enquanto teia de significados (...) capaz de criar 

efetivamente a realidade social” (p.120). Por isso, Moscovici (1978) ressalta que as 

representações não podem ser reduzidas a simples resíduos intelectuais sem 

relação alguma com o comportamento humano criador, pois elas “ possuem uma 

função constitutiva da realidade, da única realidade que conhecíamos por 

experiência e na qual a maioria das pessoas se movimenta” (p. 27). Nessa linha, 

Jodelet (2001) afirma que “trata-se de um conhecimento ‘outro’, diferente da ciência, 

mas que é adaptado à ação sobre o mundo e mesmo corroborado por ela” (p. 29). A 

autora assinala, assim, que sua especificidade, justificada por formação e finalidades 

sociais, constitui-se em um objeto de estudo epistemológico não apenas legitimo, 

mas  necessário  para  compreender  plenamente  os  mecanismos de pensamento. 

                                                 
19 MOSCOVICI, Serge. On social cognition. In: FORGAS, J. (ed). Social cognition perspectives on 
everyday understanding. Londres: Academic Press, 1981.   



 84 

Segundo Moscovici (1978), depois da primeira edição de sua obra sobre as 

representações sociais da Psicanálise, numerosos estudos de campo e de 

laboratório foram consagrados ao fenômeno das representações sociais merecendo 

destaque os de Chombart de Lauwe, Hertzlich, Jodelet, Kaës, por um lado, e os de 

Abric, Codol, Flament, Henry, Pêcheux e Poitou, por outro. Conforme o autor, esses 

estudos permitiram uma melhor compreensão da generalidade das representações, 

do seu papel na comunicação e gênese dos comportamentos. Segundo Arruda 

(2002), entretanto, embora o estudo original de Moscovici tenha, naquela ocasião, 

surpreendido os meios intelectuais pela novidade da proposta, foi um rápido 

momento de impacto que não produziu desdobramentos visíveis. A autora afirma, 

assim, que “a perspectiva moscoviciana permaneceu encerrada no Laboratório de 

Psicologia Social da École de Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris, e nos 

laboratórios de colegas como Claude Flament, Jean Claude Abric, no sul da França, 

e outros também interessados por ela, de forma mais  dispersa,  na  Europa”  (p. 3).  

  

Inicialmente, segundo Jodelet (2001), a teoria  passou  por um período de 

latência, pois seu desenvolvimento teve de enfrentar, por um lado, o domínio do 

modelo behaviorista na Psicologia, que negava qualquer validade à consideração 

dos fenômenos mentais e, por outro, o domínio do modelo marxista althusseriano 

nas Ciências Sociais, cuja concepção mecanicista das relações entre infra e 

superestrutura negava qualquer legitimidade a este campo. Apesar disso, a autora 

afirma que o campo de estudos cristalizado em torno da noção de representação 

social possui, hoje, três particularidades marcantes: vitalidade, transversalidade e 

complexidade. Essas particularidades, conforme assinala Jodelet (2001), estão 

relacionadas ao fato da noção está situada na interface do psicológico e do social. 
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Em decorrência disso, segundo a autora, a noção de representações sociais, hoje, 

mobiliza uma vasta corrente de estudos e pesquisas, pois autoriza interpretações e 

discussões  múltiplas  no  âmbito de  todas  as Ciências Humanas. Reitera a autora: 

 

A noção  de representação social, que há mais de vinte anos vem 
suscitando  numerosos trabalhos e debates em Psicologia Social, 
tende a ocupar uma posição central no campo das Ciências Humanas 
e Sociais, onde a propensão a se reportar às representações não 
pára de crescer. Este movimento iniciado na França sob o impulso de 
Serge Moscovici, vem encontrando um interesse crescente em 
diversos  paises,  na  Europa  e  além  mar (JODELET, 2001, p. 12). 

   

Como exemplo do enriquecimento teórico, cumpre evidenciar que a Teoria 

das Representações Sociais desdobra-se, hoje, em três correntes teóricas  

complementares, quais sejam: uma mais fiel a teoria original e associada a uma 

perspectiva antropológica, liderada pela própria Denise Jodelet, em Paris; uma outra 

que articula a teoria original com uma perspectiva mais sociológica proposta Willem 

Doise, em Genebra; e uma terceira que enfatiza a dimensão sociocognitivo-

estrutural das representações, denominada de Teoria do Núcleo Central, e que tem 

em Jean-Claude Abric seu principal representante, mas que está ligada também a 

autores como Claude Flament (SÁ, 1998; 2001). Embora reconhecendo que existem 

desacordos mútuos entre os referidos desdobramentos, Sá (1998) afirma que “não 

se trata, por certo,  de  abordagens incompatíveis entre si na medida em que provêm 

todas  de  uma  mesma  matriz  básica  e  de  modo  algum  a  desautorizam” (p. 65). 

 

Buschini (2005), buscando diferenciar as referidas perspectivas, esclarece 

que a primeira, também conhecida como “Escola de Paris”, ocupa-se da descrição 

do conteúdo das representações para compreender seus processos e sua dinâmica 

à medida que esta descrição é feita de modo intensivo, com auxilio de metodologias 

qualitativas, e ao mesmo tempo, extensivo, buscando as representações sociais não 
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somente no discurso, mas também em outras formas de manifestação, como as 

práticas. Nessa mesma linha, Sá (1998) reforça que a referida perspectiva 

proporciona a manutenção da ênfase moscoviciana original sobre a necessidade de 

assegurar uma ampla base descritiva dos fenômenos de representação, com vistas 

a uma continua elaboração do campo. Por isso, o autor pontua que uma das 

maiores contribuições de Jodelet concerne a ênfase à consideração dos suportes 

pelos quais as representações são veiculadas na vida cotidiana20. Esclarece o autor: 

 

Esses  suportes  são  basicamente  os  discursos  das  pessoas  e 
grupos que mantêm  tais representações, mas  também  os seus 
comportamentos  e  as práticas  sociais  nas quais estes se 
manifestam. São  ainda os documentos e registros em que os 
discursos, práticas e comportamentos ficam institucionalmente 
fixados  e  codificados. Finalmente,  são  as  interpretações  que eles 
recebem  nos  meios  de  comunicação  de  massa,  que  dessa  
forma retroalimentam as representações, contribuindo para a sua 
manutenção ou transformação (...) (SÁ, 1998, p. 73-74). 

 

 Em relação à segunda abordagem, Buschini (2005) esclarece que a mesma, 

também denominada de “Escola de Genebra” considera as representações como 

princípios organizadores em função dos quais os diferentes grupos se posicionam, a 

partir de suas ancoragens sociológicas ou ideológicas.  Reconhecendo que essa 

corrente  privilegia  mais  explicitamente  os  níveis de análise posicional e 

ideológico, Sá (1998) pontua que, para essa perspectiva, a posição ou inserção 

social do individuo é o determinante principal de suas representações sociais. O 

                                                 
20 Um exemplo clássico de trabalho nessa perspectiva é, sem dúvida, o da própria Denise Jodelet 
sobre as representações sociais da loucura dos habitantes de uma cidade no centro da França - 
Ainay-le-Chateau - onde, desde 1900, uma instituição psiquiátrica aberta coloca os pacientes sob os 
cuidados de famílias locais.  Jodelet (2005), buscando entender de que forma a colônia familial 
recebe e absorve os pacientes, como ela estabelece a relação com a alteridade radical da loucura e 
como os processos representacionais funcionam em uma confrontação deste tipo, fez pesquisa 
documental sobre a história da instituição psiquiátrica e entrevistou a equipe desta, realizou 
entrevistas com a comunidade, bem como observação participante - que lhe permitiu captar a 
dinâmica cultural por meio das práticas significantes que expressaram o que havia sido silenciado até 
então. O estudo, que completa, este ano, duas décadas de sua edição original, apontou que as 
oposições centrais entre cérebro e nervos, bem como as condições do ataque inicial da doença - 
nascimento ou acidente -, subjacentes a todas as opiniões, atitudes e comportamentos relacionados, 
formam um sistema de conhecimento  que  é compartilhado pelos residentes da comunidade colonial.  
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referido autor complementa afirmando: “o que Doise enfatiza no estudo das 

representações sociais é a influência do que ele chama de ‘metassistema social’, 

sobre o sistema cognitivo” (p. 76). Em outras palavras, a perspectiva complementar 

liderada por Doise, conforme Sá (1998), considera que os elementos e relações 

cognitivas que fazem o conteúdo de uma representação trazem a marca de um 

condicionamento  social,  que  teria  operado  no processo mesmo de sua formação.    

 

Já a terceira abordagem, segundo Buschini (2005), analisa o processo das 

representações sociais a partir de sua estrutura, que ela busca compreender. De 

acordo com Sá (1998), em termos de complementação a grande teoria, essa 

perspectiva se ocupa em estudar mais especificamente o conteúdo cognitivo das 

representações, concebendo-o como um conjunto organizado ou estruturado. Sua 

principal contribuição é a proposição de que o conteúdo da representação se 

organiza em um sistema central e um sistema periférico, com características e 

funções distintas. De  acordo  com Sá (1998), a teoria de Abric atribui aos elementos 

do núcleo central as características de estabilidade, rigidez e consensualidade e aos 

elementos periféricos um caráter mutável, flexível e individual, o que permitiu 

solucionar teoricamente o problema empírico de que as representações sociais 

exibiam características contraditórias, já que se mostravam ao mesmo tempo 

“estáveis  e  mutáveis,  rígidas  e  flexíveis,  consensuais  e  individualizadas” (p. 77). 

   

Considerando que as referidas perspectivas não são incompatíveis entre si, 

Sá (1998) aponta a possibilidade de apropriação vantajosa das três na construção 

dos objetos de pesquisa. Na perspectiva do autor, pode-se aderir à perspectiva de 

Jodelet, que prima pela meticulosa extração das representações a partir de seus 
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suportes, para dar conta de uma maneira maximamente compreensiva da 

representação de um dado objeto associando-a à perspectiva de Doise, que enfatiza 

a importância da consideração acerca dos lugares específicos de onde os sujeitos 

falam; podendo, ainda, combinar essas duas perspectivas a abordagem proposta 

por Abric, se interessar, por exemplo, comparar representações constituídas em 

diferentes lugares ou momentos. Como já pontuamos, neste estudo, a última 

perspectiva, que foi a única que chegou a se formalizar como uma teoria (SÁ, 1998), 

veio ao encontro da grande teoria, pois proporcionou um corpo de proposições 

fundamentais para os objetivos ora pretendidos. Isso não significa dizer que as 

considerações das demais não serão consideradas, mas que poderão ser integradas 

às explicações da  Teoria  do Núcleo Central na análise das representações  sociais. 

   
 

Em síntese, podemos dizer que a Teoria das Representações Sociais  é um 

referencial teórico que reabilita o saber do senso comum como forma válida de 

conhecimento e procura dar conta dos mecanismos psicológicos e sociais que 

atuam na  produção das representações sociais. Noutros termos, é um referencial 

que trabalha sobre o campo das produções simbólicas do cotidiano, onde se 

expressam os saberes e práticas dos sujeitos, demandando, por isso, um 

entendimento de que o registro simbólico expressa não apenas saber sobre o real, 

mas também identidades, tradições e as culturas que dão forma a um modo de vida 

(JOVCHELOVITCH, 2005). Considerando, como pudemos perceber, que a 

expressão  “representações sociais” concerne tanto a um conjunto de fenômenos 

quanto o conceito que os engloba e a teoria construída para explicá-lo, a seguir, 

apresentamos as principais explicações conceituais do referido constructo teórico, 

que tem as “representações sociais” como “formas de saber” como objeto de estudo.  
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2.1.2. A Teoria das Representações Sociais: proposições básicas  

  

    2.1.2.1. Representações sociais: conceito e funções   

   

 Na sua obra de inauguração do campo, Moscovici (1978) deixa claro que o 

conceito das representações sociais não é de fácil apreensão. Embora 

reconhecendo que existiam muitas razões para isso e que, em grande parte, elas 

fossem históricas, o autor dedica-se as não-históricas evidenciando que as mesmas 

reduzem-se todas ao fato deste conceito situar-se na encruzilhada de uma série de 

conceitos sociológicos e psicológicos. Na atualidade, há um certo consenso entre os 

pesquisadores  desse  campo  de  estudos  de  que  o  conceito  é  multifacetado. 

Essa  afirmação  ganha  relevância  à  medida  que, como observa Wagner (1995), 

de um lado,  as  representações  sociais  são  concebidas  como  um processo 

social que envolve comunicação e discurso, ao longo do qual significados são 

construídos e elaborados; e, por outro, são operacionalizadas como estruturas 

individuais de conhecimento, símbolos e afetos. Conforme Wagner (1995), essa 

dupla visão do conceito surge de uma abertura particular da teoria que está 

relacionada, em parte, a discussão inacabada sobre seus aspectos epistemológicos.  

 

 Não obstante, embora se trate de um conceito complexo e difícil de encerrar 

em uma expressão condensada, existem alguns esforços de formalização 

conceituais sobre os quais a comunidade cientifica está de acordo. Uma das mais 

conhecidas e utilizadas é, sem dúvida, a de Denise Jodelet, uma das maiores 

sistematizadoras desse campo de estudos. A referida autora assinala que a 

representação social “é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 
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realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22).  Sá (2001) observa 

que essa definição surge ao fim de um período - e contribui para encerrá-lo - de 

críticas bastante acirradas ao conceito inaugurado por Moscovici. Acrescenta, desse 

modo, que este é um dos vários indicadores de sucesso de uma tarefa contínua de 

sistematização  dos  variados  e  ricos  esforços de desenvolvimento do novo campo 

de  estudos  psicossociais  da  qual  Denise Jodelet espontaneamente se incumbira.  

 

 De modo a fazer justiça à complexidade do conceito, Jodelet (2001) afirma 

que representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se 

reporta a um objeto, que pode ser tanto uma pessoa, quanto um fenômeno natural, 

acontecimento material, psíquico ou social, dentre outros.  Noutros termos, a autora 

esclarece que a representação tem uma relação de simbolização e de interpretação 

do sujeito em relação a um objeto - que pode ser de natureza social, material ou 

ideal.  Esta atividade, conforme a autora, pode remeter a processos cognitivos - na 

qual o sujeito é considerado de um ponto de vista epistêmico -, ou a mecanismos 

intrapsíquicos - quando a ênfase é sobre investimentos pulsionais, identitários e/ou 

motivacionais. Jodelet (2001) é enfática em afirmar, no entanto, que a 

particularidade  desse  campo  de  estudos psicossociais e, portanto,  o  que o 

distingue de uma perspectiva puramente cognitivista ou clínica, é o de integrar na 

análise desses processos as pertenças, sociais e culturais, dos sujeitos. Acrescenta: 

      
Igualmente designada como saber do senso comum ou ainda saber 
ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre 
outras do conhecimento cientifico.  (...) Geralmente, reconhece-se 
que as representações sociais – enquanto sistemas de interpretação 
que regem nossa relação com o mundo e com os outros – orientam e 
organizam as condutas e as comunicações sociais. Da mesma forma, 
elas intervêm em processos variados, tais como a difusão e a 
assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e 
coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão 
dos grupos e as transformações sociais (p. 22). 
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  Jodelet (2001) afirma que as representações preenchem certas funções na 

manutenção da identidade social e do equilíbrio sócio-cognitivo a ela ligados. No 

entanto, salienta que quando a novidade é incontornável, à ação de evitá-la segue-

se um trabalho cujo objetivo é torná-la familiar para integrá-la no universo de 

pensamento preexistente. A autora lembra que este é um trabalho que corresponde 

a uma função cognitiva essencial das representações e capaz de se referir a todo 

elemento desconhecido.  A estas funções, acresce às de orientação das condutas e 

comunicações, de justificação antecipada ou retrospectiva das interações sociais. 

Por isso, Jodelet (2001) afirma que as representações sociais são formas de 

saberes práticos produzidos, engendrados e partilhados  pelos  sujeitos  na dinâmica 

do social.  A referida autora esclarece que qualificar esse saber de prático  “se  

refere  à experiência  a  partir  da  qual  ele é produzido, aos contextos e condições 

em que ele o é e, sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir sobre o 

mundo e o outro,  o  que  desemboca  em  suas funções e eficácias sociais” (p. 48). 

 

 Nessa mesma linha de pensamento, Abric (2000) define as representações  

como uma visão funcional do mundo, que permite ao individuo ou ao grupo “dar 

sentido às suas condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema 

de referências” (p. 28). Abric (2000) afirma, assim, que toda representação funciona 

como um sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos 

com o seu meio físico e social determinando, portanto, seus comportamentos e suas 

práticas sociais. O referido autor enfatiza que longe de ser um simples reflexo da 

realidade, a representação é uma organização significante que reestrutura a 

realidade para permitir a integração das características objetivas do objeto, as 

experiências do sujeito e o seu sistema de atitudes e normas. Abric (2000) completa 

afirmando que esta significação depende, ao mesmo tempo, de fatores contingentes 
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– natureza e limites da situação, contexto imediato, finalidade da situação – e de 

fatores  mais  globais  que  ultrapassam  a  situação  em  si  mesma – contexto 

social  e ideológico,  lugar  do  individuo  na  organização  social,  história do sujeito 

e do grupo,  determinantes  sociais  e  sistema  de  valores. Reitera  o referido autor: 

  
Nós propomos que não existe uma realidade objetiva a priori, mas 
sim que toda realidade é representada, quer dizer, reapropriada pelo 
individuo ou pelo grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo, 
integrada no seu sistema de valores, dependente de sua história e do 
contexto ideológico que o cerca. E é esta realidade reapropriada e 
reestruturada que constitui, para o individuo ou o grupo a realidade 
mesma. Toda representação é, portanto, uma forma de visão global e 
unitária de um objeto, mas também de um sujeito (p.27-28).  

 

 Para sistematizar as finalidades próprias das representações sociais, Abric 

(2000) atribui-lhe quatro funções essenciais, quais sejam: saber, identitária, 

orientação e justificadora. Conforme o autor, as representações têm a função de 

saber, pois permitem compreender e explicar a realidade ao possibilitar que os 

sujeitos adquiram conhecimentos e os integrem a um quadro assimilável e 

compreensível, em coerência com seu funcionamento cognitivo e os valores aos 

quais eles aderem; têm a função identitária, porque permitem situar os indivíduos e 

os grupos no campo social permitindo, assim, a construção de uma identidade; têm 

função de orientação, pois intervêm diretamente na definição da finalidade da 

situação determinando, portanto, o comportamento e as ações dos sujeitos; e têm 

função justificadora, visto que elas intervêm, também, na avaliação da ação, 

permitindo aos sujeitos, a posteriori, explicar suas condutas em  uma  dada situação. 

  

 Ressaltamos, ainda, que Moscovici (1978), na já referida obra seminal, 

apesar de ter apontado a dificuldade de apreender o conceito das representações 

sociais, enfatizou sua dimensão funcional, argumentando que tanto a consideração 

da sua gênese, quanto o fato delas serem socialmente compartilhadas não seriam 
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suficientes para distingui-las de outros sistemas de pensamento coletivo. O termo 

representações sociais deveria, pois, ser reservado aquela “modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre os indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). O  autor considera 

que as representações são sociais não apenas por serem produzidas e 

engendradas coletivamente, mas, sobretudo, por contribuírem para os processos de 

formação de condutas e orientação das comunicações.  Moscovici (1978) esclarece: 

 

Tal função é especifica, e é a seu propósito que falamos de 
representação social. Ela difere da função da ciência ou da ideologia, 
por exemplo. A primeira visa o controle da natureza e tem por 
finalidade contar a verdade sobre ela; a segunda esforça-se antes por 
fornecer um sistema geral de metas ou em justificar atos de um grupo 
humano. Subsequentemente, elas propõem condutas e 
comunicações adequadas (...) Em contrapartida, a passagem de uma 
teoria cientifica à sua representação social responde justamente a 
necessidade de suscitar comportamentos ou visões socialmente 
adaptados ao estado de conhecimento do real (p. 77). 

 

 Em termos gerais, podemos dizer que, embora desde a inauguração do 

campo de estudos das representações sociais Moscovici (1978) tenha alertado para 

a dificuldade de elaboração de seu conceito pelo fato do mesmo se situar entre uma 

série de conceitos psicológicos e sociológicos, existe um certo consenso entre os 

pesquisadores das representações acerca das suas funções.  Jodelet (2001) e Abric 

(2000) convergem ao destacar, nas suas definições, pois, a função essencial que 

Moscovici (1978) lhes atribuiu desde o princípio: orientar as condutas e as 

comunicações sociais dos indivíduos. Desse modo, podemos dizer que, embora o 

conceito  das  representações  sociais  seja  complexo  e  difícil  de  se  encerrar  em 

uma  expressão  condensada,  os autores evidenciados apontam definições de 

representações sociais que se relacionam às suas conseqüências quanto à 

cognição e à ação, isto é,  referem-se  as  suas funções  simbólicas  e  pragmáticas.  
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2.1.2.2. Representações Sociais: produto e processo  

   

Possivelmente o primeiro passo para a elaboração de uma Teoria das 

Representações Sociais a partir de seu conceito, foi a estrutura de dupla natureza 

que Moscovici lhe atribuiu desde o princípio (SÁ, 1995).  Na  obra seminal,  

Moscovici (1978) evidenciava, pois, que as representações são formas de 

conhecimento social que implicam duas faces tão interligadas como os dois lados de 

uma folha de papel: o figurativo e o simbólico. Por isso, o autor sublinhava que a 

representação não é uma instância intermediaria, mas “um processo que torna a 

percepção e o conceito de certo modo intercambiáveis” (p.57).  A  partir  dessa 

configuração  estrutural,  o  autor evidenciou, assim, uma primeira caracterização 

das representações sociais enquanto estruturas estruturadas e estruturantes. Em 

outras palavras,  o referido autor  propôs uma análise das representações sociais 

em dois níveis: enquanto  produto  e  enquanto  processo  de  cristalização do social.  

  

Nessa linha, podemos dizer que as representações sociais é uma modalidade 

de pensamento que possui um aspecto constituído – os produtos ou conteúdos – e 

um aspecto constituinte – os processos. Jodelet (2001) esclarece que, desse ponto 

de vista, as representações são fenômenos cognitivos que envolvem a pertença 

social dos indivíduos com as implicações “afetivas e normativas, com as 

interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas e pensamento, 

socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que a ela estão 

ligadas” (p. 22). Noutros termos, as representações sociais, compreendidas 

concomitantemente enquanto produto e processo de cristalização do social, dizem 

respeito a uma atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e de 
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elaboração psicológica e social dessa realidade. Na perspectiva de Jodelet (2001), 

uma modalidade de conhecimento cuja  especificidade  vem,  sobretudo,  do  social. 

 

Buscando evidenciar como as representações sociais revelam-se nos sujeitos 

e nos grupos, Moscovici (1978) aponta três dimensões: a informação, a atitude e o 

campo de representação ou imagem. Conforme o autor, a informação diz respeito à 

organização dos saberes que um grupo possui a respeito de um dado objeto social; 

a atitude expressa a orientação global em relação ao objeto da representação e o 

campo de representação remete à idéia de imagem, de modelo social, a um aspecto 

preciso do objeto representado. O referido autor afirma, desse modo, que essas três 

dimensões fornecem uma panorâmica do conteúdo e sentido do qual os sujeitos 

sociais são portadores. Mas, cumpre notar, conforme salienta Moscovici (1978), que 

“essas proposições, reações ou avaliações estão organizadas de maneira muito 

diversa segundo as classes, as culturas  ou  os grupos, e constituem tanto universos 

de  opinião  quantas  classes,  culturas  ou  grupos  existem” (p. 67, grifos do autor). 

  

Spink (1995) afirma, assim, que é consenso entre os pesquisadores da área 

que as representações sociais enquanto produtos têm sempre que ser remetidas às 

condições sociais que as engendraram, ou seja, ao contexto de produção.  Mas, 

para a autora, o contexto só interessa porque sem ele não se pode compreender as 

construções que dele emanam e, nesse processo, o transformam. Na verdade, para 

Spink (1995), “é a atividade de reinterpretação contínua que emerge do processo de 

elaboração das representações no espaço da interação que é (...) o real objeto do 

estudo das representações sociais na perspectiva psicossocial” (p. 151). 

Possivelmente, por isso, ao tratar das representações sociais enquanto produto, 

Moscovici (1978) tenha afirmado que este é um nível relativamente superficial da 
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análise do fenômeno. O autor enfatiza que é a análise das representações enquanto 

processo  de  construção  do  real que possibilita a ação sobre o mundo. Esclarece:  

 

Quais são os significados que o adjetivo “social” adiciona ao 
substantivo “representação”? Já descrevemos um deles: o da 
dimensão dos grupos sociais. Mas declaramos desde o início que se 
tratava de uma significação superficial. De um modo ou de outro, 
corresponde a um critério de expressão. Vê-se imediatamente surgir 
uma multidão de interrogações. Quais são os limites precisos do 
social? Que representação não seria social? A que índices se 
reconhece o grau de adequação entre uma representação e um 
grupo social? (...) O campo de batalha da Sociologia e da Psicologia 
Social clássicas está juncado de livros e de sistemas que tentaram 
atacar essas questões e destrinçar entre as repostas possíveis. Não 
as imitaremos, não porque sejamos agora mais prudentes, mas 
porque consideramos essas questões estéreis (...).  Procuremos, 
pois, alhures, do  lado  do processo de produção das representações, 
um  ponto  de  ataque  mais  bem  definido (p. 75-76, grifos do autor). 
 
  

É, portanto, a análise da gênese, isto é, do processo de construção das 

representações sociais que constitui a contribuição mais original da teoria proposta 

por Moscovici (1978). O autor descreve dois processos cognitivos, dialeticamente 

relacionados, que atuam na formação das representações sociais: a objetivação e a 

amarração/ancoragem. Caracterizados a partir da sua configuração estrutural, o 

autor  evidencia  que  o  primeiro  mecanismo  tem  como função duplicar um sentido 

por  uma  figura,  dar  materialidade a um objeto abstrato; já a amarração/ancoragem 

tem  como função duplicar uma figura por um sentido, fornecer um contexto 

inteligível  ao  objeto.  Moscovici (1978)  afirma,  assim, que “os processos  postos 

em  jogo (...) têm  por  função  destacar  uma  figura  e,  ao  mesmo  tempo,  

carregá-la  de  um  sentido,  inscrever o objeto em nosso universo, isto é, naturalizá-

lo e fornecer-lhe um contexto inteligível, isto é, interpretá-lo” (p. 65-67). Alves-

Mazzotti (2000)  detalha  a  constituição  dos  referidos processos da seguinte forma:  

   

A objetivação consiste na transformação de um conceito ou de uma 
idéia em algo concreto. Nesse processo, as informações que circulam 
sobre o objeto sofrem uma triagem em função de condicionantes 
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culturais (acesso diferenciado às informações em decorrência da 
inserção social do sujeito) e, sobretudo, de critérios normativos ( 
guiados pelo sistema de valores do grupo), de modo a proporcionar 
uma imagem coerente e facilmente exprimível do objeto da 
representação. O resultado dessa organização é chamado de núcleo 
ou esquema figurativo, uma construção estilizada do objeto que, 
absorvendo o excesso de significações, sintetiza, concretiza e 
coordena os elementos da representação, os quais, partilhados e 
confirmados através da conversação, se tornam o próprio real para 
aqueles que as constroem. O segundo processo (...) é a ancoragem, 
que diz respeito ao enraizamento social da representação, à 
integração cognitiva do objeto representado no sistema de 
pensamento pré-existente (p. 60).  
 
 

Para clarificar as fases que caracterizam o processo de objetivação, Menin e 

Shimizu (2005), com base em Jodelet (1993)21, afirmam que o mesmo implica três 

fases: a seleção e a descontextualização de informações em função de critérios 

culturais ou normativos; a formação de um núcleo figurativo, ou seja, uma estrutura 

de imagem que reproduzirá de uma maneira visível uma estrutura conceitual e a 

naturalização, através da qual o modelo figurativo permitirá uma concretização dos 

elementos representados de forma que passam a fazer parte das coisas reais. A 

respeito da ancoragem, as referidas autoras acrescentam que é um processo que 

articula três funções básicas da representação, quais sejam: integração da 

novidade; interpretação da realidade; orientação das condutas e das relações 

sociais. Em síntese, podemos dizer que a objetivação e a ancoragem são processos 

distintos,  mas  interdependentes  no  processo  de  elaboração das representações.  

 

Cumpre notar que, conforme Campos (2003), a ancoragem é um dos 

processos fundamentais tanto na gênese das representações sociais, quanto nos 

processos de transformação e, sobretudo, naqueles processos através dos quais 

uma representação se torna estável. O referido autor afirma, ainda, que a 

ancoragem não sendo um processo estático, não intervém apenas nos momentos 

                                                 
21 JODELET, Denise. La representation social: fenômenos, concepto y teoria. In: MOSCOVICI, Serge. 
Psicologia Social II:Cognición y desarrollo humano. Barcelona: Ediciones Paidós, 1993. p. 469-494.  
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de gênese ou transformação das representações sociais. Segundo Campos (2003), 

“seria mais correto dizer que a ancoragem é um processo permanente nas 

representações sociais, pelo qual a representação cria e mantém viva suas raízes 

nos sistemas sociocognitivos” (p.34). Por isso, Jodelet (2001) afirma que a 

ancoragem é um trabalho que corresponde a uma função cognitiva essencial das 

representações e capaz de se referir a todo elemento desconhecido. Isto é, trata-se 

do processo pelo qual um objeto, antes percebido como “novo”, como desconhecido, 

vai sendo “ancorado”, amparado, associado  a  conhecimentos e práticas anteriores.   

     

Em linhas gerais, podemos dizer que a partir do conceito e da elaboração da 

estrutura de dupla natureza das representações sociais - figurativa e simbólica -, 

Moscovici (1978) elaborou dois níveis de análise das representações sociais: 

enquanto produto e enquanto processo, salientando ser esta última o nível que deve 

ser privilegiado.Assim,podemos dizer que é a análise da gênese das representações 

sociais que constitui, de fato, a contribuição mais original da teoria proposta por 

Moscovici22. Não se pode perder de vista, entretanto, que embora útil enquanto 

forma de sistematização da teoria, a distinção entre produto e processo é, em 

verdade, uma falsa dicotomia, já que os mesmos estão inevitavelmente imbricados. 

Essa afirmativa ganhará maior relevância a seguir, quando tratamos da abordagem 

complementar da Teoria do Núcleo Central. Esta, embora não possa deixar de ser 

uma teoria menor, é, de fato, uma das maiores contribuições atuais ao refinamento 

conceitual, teórico e metodológico do estudo das representações sociais (SÁ, 2002).  
                                                 
22 Cumpre pontuar que, de acordo com Sá (1998), a exigência original de pesquisar os processos 
formadores das representações - objetivação e ancoragem - vem sendo atenuada por duas razões. 
Em primeiro lugar e dizendo mais respeito à ancoragem, pela dificuldade intrínseca de sua 
identificação, que obrigaria à realização de uma pesquisa histórica de vida e do pensamento popular, 
para a qual não se encontram fontes fidedignas. Em segundo lugar e dizendo mais respeito à 
objetivação, a exigência foi atenuada porque, além da dificuldade inerente a tal pesquisa, dois dos 
desdobramentos acabaram por não privilegia-la. Um deles é a abordagem complementar à grande 
teoria  elaborada  inicialmente  por  Abric,  que  orienta  esta investigação  e será  explorada a seguir.  
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2.2. A Teoria do Núcleo Central 
 

    2.2.1. A Teoria do Núcleo Central: origens e evolução  
    
O delineamento formal da Teoria do Núcleo Central ocorreu em 1976 através 

da tese de doutoramento de Jean-Claude Abric, defendida na Université de 

Provence, sob a forma de uma hipótese geral a respeito da organização interna das 

representações sociais, qual seja: que toda representação está organizada em torno 

de um núcleo central23, que determina, ao mesmo tempo, sua significação e 

organização interna. Abric defendia, naquela ocasião, que não apenas os elementos 

da representação seriam hierarquizados, mas, além disso, que toda a representação 

seria organizada em torno de um núcleo central. Essa hipótese surge em estreita 

continuidade aos trabalhos conduzidos por Abric sobre as relações entre 

representações sociais e comportamento (SÁ, 2002). A partir de experimentos 

iniciais sobre essas relações é, portanto, que surge a hipótese da existência de um 

componente central nas representações sociais que estrutura como a situação é 

representada  e,  em  conseqüência,  determina  os  comportamentos  dos  sujeitos.  

   

Conforme Sá (2002), a despeito de que uma parte da incompatibilidade entre 

os campos das representações sociais e da cognição social possam ser associados 

à preferência pela pesquisa experimental por parte deste último, a tradição 

metodológica em que surge a Teoria do Núcleo Central é propriamente 

experimental. Entretanto, conforme o autor, ao contrário daquela, a abordagem 

proposta pelo nascente Grupo de Midi24 e seus eventuais associados considera 

                                                 
23 Conforme Campos (2003), inicialmente a terminologia utilizada era a de um núcleo compreendido 
como entidade isolável. No estado atual da teoria privilegia-se a expressão sistema central, devido a 
vários trabalhos recentes que demonstraram a existência de relações particulares no interior mesmo 
do núcleo.Utilizaremos, neste trabalho, a expressão sistema central como sinônimo de núcleo central. 
 
24 Expressão que se utiliza para designar o conjunto dos pesquisadores do Sul da França, da região 
do Mediterrâneo, especificamente de Aix-en-Provence e Montpellier, que se dedica ao estudo da 
Teoria do Núcleo Central como Jean-Claude Abric,Claude Flament,Christian Guimelli e Pierre Vergès. 
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essencial compreender como as variáveis culturais interferem na construção das 

representações e orientam os comportamentos dos sujeitos. Em outras palavras, o 

espaço experimental não é tomado pelo Grupo de Midi como cumprindo a função de 

eliminar a influência de variáveis sócio-culturais sobre os processos psicológicos. Sá 

(2002) pontua que, “ao invés disso, a influência das representações nutridas pela 

participação na cultura sobre o comportamento no laboratório é ela própria 

explicitamente testada por meio de um design experimental” (p. 53, grifo do autor).  

 
Abric (2001) afirma que a introdução da noção de representação social 

introduzida por Moscovici na Psicologia Social implicou em orientações e  

abordagens novas na metodologia experimental, já que conduzia a centração sobre 

os fatores cognitivos e simbólicos. Por isso, a hipótese geral que fundamenta seus 

estudos experimentais é a de que os comportamentos dos sujeitos não são 

determinados pelas características objetivas da situação, mas sim pela 

representação dessa situação. Nessa linha de pensamento é que Abric (2001) 

afirma tratar-se de uma abordagem dos fenômenos sociais não interessada 

exclusivamente nos fatores e comportamentos diretamente observáveis, mas que 

enfatiza sua dimensão simbólica, isto é, sua significação. De acordo com o referido 

autor, a representação é determinada ao mesmo tempo pelo próprio sujeito – sua 

história, sua vivência -, pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e, 

também, pela natureza dos vínculos que o sujeito mantém com esse sistema social.  

 

Sá (2002) sublinha que Abric não desenvolveu a idéia essencial da teoria, isto 

é, que toda  representação social está organizada em torno de um núcleo central, no 

vazio conceitual. Segundo o autor, Abric (1994)25 reconhece que a idéia de 

                                                 
25 ABRIC, Jean-Claude. Les représentations sociales: aspects théoriques. In: ___ (Ed). Pratiques 
sociales et représentations. Paris, Presses Universitaires de France, 1994. p. 11-35.   
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centralidade não é nova e a remete, no âmbito da Psicologia Social, a um dos 

primeiros textos de Fritz Heider sobre o estudo dos fenômenos de atribuição e ao de 

Solomon Asch a propósito da formação de impressões sobre as pessoas a partir de 

um conjunto de traços que lhes sejam atribuídos. Conforme Sá (2002), de Heiger, 

Abric assimila, particularmente, a identificação de uma tendência a se atribuir os 

eventos percebidos no ambiente a núcleos de significação que dariam um sentido 

global à diversidade dos estímulos imediatos; já de Asch, Abric reforça a idéia de 

organização  centralizada,  à medida que o estudo possibilita perceber a evidência 

de elementos  que  desempenham   papel  determinante  no  significado  do  objeto.  

   

Além dessas  fontes originais da Teoria do Núcleo Central, Sá (2002) sublinha 

que uma origem mais próxima e apropriada às suas proposições é encontrada na 

própria Teoria das Representações Sociais através da noção de “núcleo figurativo”. 

Conforme já evidenciamos, o núcleo figurativo é uma estrutura imagética em que se 

articulam os elementos do objeto de representação selecionados pelos indivíduos ou 

grupos em função de critérios normativos e culturais. Segundo Sá (2002), Abric 

reconhece que retoma em grande parte as análises de Moscovici acerca do núcleo 

figurativo, mas não limitando esse núcleo imaginante ao seu papel genético. 

Campos (2003)  afirma  que  a  noção  de  núcleo  central  faz  avançar  a  noção  de 

núcleo  figurativo visto que ultrapassa o quadro puramente genético e trata da 

estrutura  de  uma  representação  constituída.  Sá (2002),  por  sua  vez, afirma 

que,  além  do  núcleo central não se limitar a um papel puramente genético, 

também não tem um caráter imagético como necessariamente ocorre com o 

primeiro,  vindo  a designar  o  elemento  essencial  de  toda a representação  social. 
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Conforme Sá (2002), a caracterização do núcleo central como o elemento 

essencial da representação implica que outras instâncias estruturais, com papéis 

funcionais complementares, sejam reconhecidas. Segundo o referido autor, uma 

abordagem integradora, nessa perspectiva, foi efetivamente proporcionada por 

Claude Flament, que demonstrou que os outros elementos que entram na 

composição das representações sociais, isto é, os elementos periféricos, constituem 

a parte operatória da mesma, desempenhando, pois, um papel fundamental no seu 

funcionamento. De acordo com Sá (2002), os elementos periféricos foram tomados, 

inicialmente, como circunstanciais ou acessórios, em contraste com os elementos do 

sistema central e sua evidente conotação de explicação essencial. Não obstante, 

conforme o autor, a constatação de insuficiências ou incongruências na 

interpretação dos resultados de investigações com base apenas no constructo do 

núcleo  central,  ensejou  uma  crescente  ocupação  com  os elementos  periféricos.  

 
As reflexões e testagens experimentais que decorreram no reconhecimento 

da importância dos elementos periféricos e seu caráter complementar ao núcleo 

central na organização interna das representações sociais, segundo Sá (2002), não 

são muito simples ou óbvias. Entretanto, conforme o autor, Flament demonstrou, a 

partir de diversos estudos, que os elementos do sistema periférico podem ser 

considerados como esquemas que desempenham um papel decisivo no 

funcionamento do sistema de representação. Flament (2001) propõe considerar os 

elementos do sistema periférico como esquemas organizados em torno do núcleo 

central que, mais próximos ou mais longínquos em referência ao centro, são 

ativados por diversas situações, dando lugar a um funcionamento quase instantâneo 

da representação como “guia” de leitura da situação ou da realidade. Flament (2001) 

afirma que “na realidade, a periferia da representação serve de pára-choque entre 
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uma realidade que a questiona e um núcleo central que não deve mudar facilmente”  

(p. 178). Flament (2001)  completa afirmando que o Grupo de Midi propõe uma 

teoria girando  em  torno  de  algumas  idéias, no final das contas, bastante simples:  

  
Uma representação social comporta esquemas, estruturalmente 
organizados por um núcleo central, que é a própria identidade da 
representação. Desacordos entre realidade e representação 
modificam de início os esquemas periféricos; depois, eventualmente, 
o núcleo central, isto é, a própria representação. Se há contradição 
entre realidade e representação, surgem esquemas estranhos e, a 
seguir, vê-se a desintegração da representação. Se a realidade 
ocasiona simplesmente uma modificação da atividade dos esquemas 
periféricos, pode seguir-se uma transformação progressiva, mas 
estrutural, do núcleo central (p. 184). 

   

Uma representação social, como definida pelo Grupo de Midi é, pois, um 

conjunto organizado e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes, 

composta de dois subsistemas - o central e o periférico -, que funcionam exatamente 

como uma entidade, onde cada parte tem um papel especifico e complementar 

(ABRIC, 2000)26.  A diferença entre os dois subsistemas, que procuram explicar as 

características contraditórias das representações sociais de estabilidade/flexibilidade 

e consenso/diferença a partir de seu funcionamento é que, enquanto o sistema 

central, estável e resistente às mudanças, está relacionado à memória coletiva 

dando significação e permanência a representação, os elementos periféricos 

permitem a adaptação à realidade e proteção ao núcleo. Reafirmamos, assim, que a 

Teoria do Núcleo Central não pretendeu substituir a abordagem teórica formulada 

por Moscovici, mas proporcionar um corpo de proposições que contribuísse para 

que a referida  teoria  se tornasse mais heurística para a prática social e a pesquisa. 

                                                 
26 Como testemunho da disposição do Grupo de Midi para uma continua e sistemática elaboração 
teórica, Sá (2002) chama atenção para a proposta de organização interna das representações sociais 
feita por Pascal Moliner. Este, a partir  de algumas evidências empíricas, propôs uma possível revisão 
da teoria no sentido de se distinguir duas dimensões organizativas dos elementos da representação 
social: a primeira seria a já consagrada pela qual se discrimina o sistema central e periférico e a 
segunda envolveria a discriminação, ao longo de um continuum, entre funções descritivas e 
avaliatórias  desempenhadas  pelos  diversos  elementos,  pertencentes  ou  não  ao  sistema central.  
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2.2.2. As representações sociais como duplo sistema: o central e o periférico 

    2.2.2.1. O sistema central: funções e organização interna   

   
Como já pontuamos, o sistema central é um subconjunto de elementos 

responsáveis pela determinação, organização e estabilidade das representações 

sociais de um dado objeto ou situação, já que assegura a perenidade essencial das 

mesmas em contextos móveis e evolutivos. Nesse sentido, cumpre pontuar que o 

sistema central desempenha três funções essenciais: geradora - ele é o elemento 

pelo qual se cria ou se transforma a significação dos outros elementos da 

representação; organizadora - é ele que determina a natureza das ligações entre os 

elementos de uma representação; e estabilizadora - seus elementos são os que 

mais resistem à mudança (ABRIC, 2003)27. Abric (2003) afirma, desse modo, que o 

núcleo central, determinando o significado, a consistência e também a permanência 

das representações, vai então resistir à mudança, visto que toda modificação do 

núcleo  central  provoca  uma transformação  completa  das representações  sociais.  

  
A idéia fundamental dessa teoria é que dentro do conjunto dos elementos 

presentes no campo de um objeto de representação, algumas cognições têm um 

papel diferente das demais. Abric (2003) afirma que as representações se 

organizam em torno de um sistema central, porque elas são manifestações do 

pensamento social e que em todo “pensamento social, uma certa quantidade de 

crenças, coletivamente produzidas e historicamente determinadas, não podem ser 

questionadas, posto que elas são o fundamento dos modos de vida e garantem a 

identidade e a permanência de um grupo social” (p. 39). Assim, o núcleo central é 

                                                 
27 Em outro estudo (ABRIC, 2000), o autor indica como funções apenas as duas primeiras, colocando 
a terceira como uma propriedade do núcleo central. No estudo citado no corpo do texto, porém, o 
autor coloca a estabilidade como uma função. Optamos por considerar suas proposições neste 
estudo,  por  consideramos  que  a  estabilidade  é  uma  das  funções  essenciais  do  núcleo central. 



 105 

diretamente determinado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas e, 

ainda, fortemente marcado pela memória coletiva e pelo sistema de normas ao qual 

se refere. Noutras palavras, constitui a base comum, coletivamente partilhada da 

representação sendo, portanto, indispensável sua identificação para que se possa 

avaliar a homogeneidade do grupo. Desse modo,dois ou mais grupos só terão a 

mesma  representação  se partilharem  o mesmo núcleo central. Abric (2003) afirma: 

 
(...) para que duas representações sejam diferentes, elas devem ser 
organizadas em torno de dois núcleos diferentes. A identificação do 
conteúdo de uma representação não seria suficiente para se 
conhecê-la e defini-la; a organização que é essencial: duas 
representações podem ter o mesmo conteúdo e, entretanto, serem 
radicalmente diferentes, se a organização desse conteúdo for 
diferente. Duas representações serão consideradas idênticas se 
forem organizadas em torno de um mesmo núcleo central, mesmo se 
o conteúdo for extremamente diferente (p. 38). 

 
Nessa linha de pensamento, Abric (2003) afirma que todo questionamento do 

sistema central é sempre uma crise, não somente cognitiva, mas concernente aos 

valores sociais, visto que o forte do núcleo central de uma representação social é 

exatamente constituído pelos valores associados ao objeto representado. A esse 

respeito, Abric (2003) acrescenta que “partilhar uma representação com outros 

indivíduos significa, então, partilhar com eles os valores centrais associados ao 

objeto concernido” (p. 40, grifos do autor). Isso significa dizer que, para a Teoria do 

Núcleo Central, não é o fato de partilhar o mesmo conteúdo que define a 

homogeneidade do grupo em relação a um objeto de representação, mas sim o fato 

de se referir aos mesmos valores centrais presentes nesse núcleo. O autor 

reconhece,  desse  modo,  que  “procurar  o núcleo central, é então, procurar a raiz, 

o fundamento social da representação,  que,  em  seguida  modulará, se diferenciará 

e  se  individualizará   no   sistema   periférico” ( ABRIC, 2003, p. 40, grifos do autor).  

 

Toda uma série de trabalhos experimentais colocaram em evidência que 

existem dois grandes tipos de elementos no núcleo central: os elementos 
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“normativos” e os “funcionais” (SÁ, 2002). Segundo Abric (2003), os “normativos” 

são diretamente originados do sistema de valores se constituindo, pois, na dimensão 

fundamentalmente social do núcleo central e, portanto, da representação, visto que 

estão ligados à história e à ideologia do grupo; já os “funcionais” estão associados 

às características descritivas e à inscrição do objeto nas práticas sociais e 

determinam as condutas relativas ao objeto representado. A  coexistência  desses  

dois tipos de elementos permite ao núcleo central, conforme Abric (2003), realizar 

seu duplo papel: avaliativo e pragmático, isto é, de um lado justificar os julgamentos 

de valor e, de outro, atribuir às práticas específicas.  Com  base  na  existência  dos  

referidos elementos  no  sistema  central, Abric (2002) levanta a hipótese que o 

núcleo  central  é  um  conjunto estruturado  e  bem  hierarquizado.  Afirma  o  autor: 

  

Nós pensamos – mas, ainda que os resultados de nossas pesquisas sejam 
encorajadores, isto permanece ainda como uma hipótese - que o núcleo 
central de uma representação é ele próprio um conjunto organizado. Ele é 
constituído de dois tipos de elementos – normativos e funcionais – 
hierarquizados. Haveria no núcleo central elementos principais e elementos 
adjuntos – ou “estagnados”, isto é, não ativos. A ativação dos elementos do 
núcleo seria determinada pela natureza da relação que o grupo entretém 
com o objeto de representação (p.10, grifos do autor). 
  

Em estudo já mencionado (ABRIC, 2003), o autor retoma esta idéia afirmando 

que o funcionamento do núcleo central é regido por um processo essencial, qual 

seja: a ativação. Segundo o autor, quanto mais um elemento é ativado, mais tem um 

papel importante, o que implica dizer que um elemento principal é sempre mais 

ativado que um elemento adjunto. Para ele, a ativação de elementos do sistema 

central é determinada pela finalidade da situação, a distância para com o objeto e o 

contexto de enunciação. De acordo com investigações realizadas pelo Grupo de 

Midi, Abric (2003) conclui que: a) nas situações com finalidade operatória os 

elementos funcionais são ativados, já nas de intercâmbio social ou de  

posicionamento avaliativo, são os normativos os solicitados; b) quanto mais um 
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grupo é próximo de um objeto, mais ele valorizará os elementos funcionais, já a 

distância, favoreceria a ativação de uma representação fortemente avaliativa, de 

julgamentos e tomadas de posição e c) em determinados contextos de enunciação, 

alguns   elementos  serão   ocultados,  isto  é,   os  elementos   “contra-normativos”. 

 
Abric (2003) afirma, desse modo, que embora os conteúdos do núcleo sejam 

estáveis, “são susceptíveis de serem ativados diferentemente, segundo o contexto 

social” (p. 43, grifos do autor). Assim, dentro do conteúdo estável que compõe o 

núcleo central, alguns elementos, em uma dada situação, vão ser mais utilizados 

que outros na definição do significado do objeto ou das práticas que lhe são 

associadas. Convém sublinhar que Menin (2006), com base em Abric (2003)28, 

afirma que os elementos da representação que são “contra-normativos”, isto é, as 

crenças que não são expressas pelo sujeito em condições normais de produção, 

pois podem entrar em conflito com valores morais ou normas de um determinado 

grupo, fez surgir a hipótese da “zona muda” das representações sociais. Menin 

(2006) afirma que o referido autor, partindo da consideração de que os elementos do 

núcleo central podem ser “funcionais” ou “normativos”, afirma que os que ficariam na 

“zona muda” seriam, sobretudo, os “normativos”, pois são mais ligados a avaliações 

e valores que aparecem como ilegítimos  para  o grupo  de  pertença  do indivíduo29. 

                                                 
28 ABRIC, Jean-Claude. La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations 
sociales.In: ___(Ed) Méthodes d’étude des représentations sociales.Saint-Agne, 2003. p. 59-80.  
 
29
 O que recentemente Abric (2003) denominou de “zona muda”, Arruda (2005) afirma que foi uma 
preocupação de Denise Jodelet no seu estudo das representações sociais da loucura, já comentado. 
Conforme a autora, não por acaso Jodelet (2005) utilizou uma variedade de métodos, incluindo a 
observação participante que, como pontuamos, permitiu captar a dinâmica cultural por meio de 
práticas significantes que expressaram o que havia sido silenciado até então. Pensamos que também 
o estudo seminal de Moscovici (1978) já apontava elementos concernentes a esta questão. Naquela 
obra, Moscovici (1978) mostrou que a sexualidade, que na primeira concepção freudiana conferia um 
lugar importante à libido, não desempenhava papel algum no esquema estrutural das representações 
da psicanálise da população parisiense. O autor justifica esta ausência afirmando que os valores 
dominantes da sociedade contrapunham-se ao reconhecimento dos impulsos sexuais como forças 
essenciais da personalidade. Consideramos, no entanto, que Abric (2003) dá uma grande 
contribuição ao colocar essa problematização no centro do debate dos estudos em representações.  



 108 

Convém pontuar, ainda, que Flament (2001) introduziu uma distinção entre 

representações “autônomas” – em que o “lugar de coerência” da representação de 

um dado objeto se encontra ao nível mesmo desse objeto; e “não-autônomas” – em 

que o “lugar de coerência” se encontra nas representações de outros objetos. 

Deixando inicialmente de lado as representações “não-autônomas”, Flament (2001) 

afirma que “o lugar de coerência de uma representação autônoma é o núcleo central 

da representação” (p.175). Para Sá (2002), Flament (2001) retirou da teoria a sua 

simplicidade inicial, pois essa proposição implicou o entendimento de que há 

representações que possuem um núcleo central e outras que não o possuem e 

significou, ainda, um  certo desacordo com a formulação original de que toda a 

representação se organiza em torno de um núcleo. Não obstante, para Sá (2002), a 

elegância e a parcimônia aparentemente perdidas, podem ser retomadas em termos 

de uma delimitação do âmbito de aplicação da teoria: as representações autônomas. 

   
Em termos gerais, podemos dizer que o sistema central diz respeito a um 

subconjunto das representações sociais autônomas, composto de um ou alguns 

elementos cuja ausência desestruturaria a representação ou lhe daria uma 

significação completamente diferente. Constituído de elementos “normativos” e 

“funcionais” que são ativados nos indivíduos conforme a finalidade da situação, a 

distância para com o objeto e o contexto de enunciação, esse subsistema é um 

conjunto organizado e estruturado. Isso não significa dizer, entretanto, que esses 

elementos não sejam estáveis, mas que eles podem ser ativados de diferentes 

formas de acordo com o entorno social. É importante salientar, ainda, que os 

elementos desse subconjunto são estáveis e difíceis de serem abalados, pois 

constituem as crenças, valores e atitudes historicamente associados ao objeto 

representado,  isto  é,  que  fazem  parte  da  própria  história de vida dos indivíduos. 
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2.2.2.2. O sistema periférico e as relações entre representações e práticas sociais 

   

Conforme já colocamos, os elementos do sistema periférico foram, durante 

algum tempo, tomados como circunstanciais e acessórios face aos elementos do 

núcleo central. Sá (2002) e Campos (2003) sublinham que o próprio termo 

“periférico” causou uma compreensão equivocada desse segundo sistema, visto que 

este remete implicitamente a uma conotação de segunda categoria, menor 

qualidade e importância. Entretanto, conforme os autores, estudos posteriores, 

especialmente os de Claude Flament, reconheceram o sistema periférico como 

complemento indispensável do sistema central, ao demonstrarem que ele protege o 

núcleo central, atualiza e contextualiza constantemente suas determinações 

normativas e permite uma diferenciação em função das experiências cotidianas nas 

quais os indivíduos estão imersos. Em poucas palavras, os elementos do sistema 

periférico provêem a interface entre a realidade concreta e o sistema central. Abric 

(2000, p. 31) assim os define: “eles constituem o essencial do conteúdo da 

representação:  seus  componentes  mais  acessíveis, mais vivos e mais  concretos”.  

 

Abric (2000) evidencia que o sistema periférico é dotado de grande 

flexibilidade e preenche as seguintes funções: concretização - permite que a 

representação seja formulada em termos concretos e compreensíveis; regulação - 

permite a adaptação às mudanças no contexto, integrando elementos novos ou 

modificando outros em função de situações concretas com as quais o grupo é 

confrontado; prescrição de comportamentos - garante o funcionamento instantâneo 

da representação como grade de leitura de uma dada situação, indicando, de fato, o 

que é “normal” de se fazer ou de se dizer em uma dada situação, possibilitando, 
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assim, orientar tomadas de posição; modulações personalizadas - permite a 

elaboração de representações individualizadas relacionadas à história e 

experiências pessoais de cada um e, por fim, proteção do núcleo central - absorve e 

reinterpreta as informações novas suscetíveis de por em questão o núcleo central. O  

autor, ao salientar a importância do sistema periférico, cuja determinação está mais 

associada  às  características individuais  e ao contexto imediato, afirma, ainda, que:  

  
Este sistema permite uma adaptação, uma diferenciação em função 
do vivido, uma integração das experiências cotidianas. Eles permitem 
modulações pessoais em referência ao núcleo central comum, 
gerando representações sociais individualizadas. Bem mais flexível 
que o sistema central, ele protege este último de algum modo, 
permitindo a integração de informações, e até de práticas 
diferenciadas. Permite também uma certa heterogeneidade de 
comportamentos e conteúdo (ABRIC, 2000, p. 33-34, grifos do autor). 
  

Abric (2000) afirma, desse modo, que o sistema periférico não se constitui 

como um componente menor da representação, mas, ao contrário, fundamental, 

posto que, associado ao sistema central, permite a ancoragem na realidade. Mas, de 

acordo com Sá (2002), Abric reconhece que foi Claude Flament o principal 

responsável por demonstrar o papel essencial dos elementos periféricos no 

funcionamento da representação. Flament (2001), a partir de diversos estudos, 

mostra o papel preponderante das práticas no desencadeamento de transformações 

nas representações sociais salientado, neste processo, o papel dos esquemas 

periféricos. O autor afirma, desse modo, que algumas circunstâncias podem levar 

uma população a ter práticas em desacordo com suas representações e que “essas 

discordâncias se inscrevem inicialmente nos esquemas periféricos que se 

modificam, protegendo, por algum tempo, o núcleo central”(FLAMENT,2001, p. 179). 

 
Nesse sentido, Sá (2002) afirma que foi a partir do equacionamento teórico 

inicial proposto por Flament que a consideração das relações entre práticas e 
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representações foi tomada como uma dimensão irrecusável da Teoria do Núcleo 

Central.  De acordo com o autor, Abric se propôs discutir as referidas relações a 

partir dos questionamentos: “são as práticas sociais que determinam as 

representações ou o inverso? Ou as duas são indissociavelmente ligadas e 

independentes?”. Com base em estudos empíricos, Abric (1994)30, citado por Sá 

(2002) concluiu que as representações devem ser vistas como uma condição das 

práticas e as práticas como um agente de transformação das representações. 

Mesmo considerando que as representações e as práticas se engendram 

reciprocamente, Sá (2002) afirma que, a rigor, Abric acaba privilegiando em sua 

análise a determinação das práticas pelas representações. Isso, para Sá (2002), 

porque “provavelmente as demonstrações empíricas disponíveis no campo das 

representações  sociais se encaminham predominantemente nessa direção” (p. 88).  

 

Não obstante, é importante ressaltar o interesse de Abric (2000) para com o 

papel das práticas na transformação das representações. O autor formula a questão 

nos seguintes termos: “o que acontece quando os atores sociais são levados a 

desenvolver práticas sociais em contradição com seu sistema de representações?” 

(p. 35). Para responder esta questão, Abric (2000) parte da noção de reversibilidade 

da situação introduzida por Flament. Assim, conforme o autor, se o ator social 

considerar que a situação é reversível, os elementos novos e discordantes vão ser 

integrados à representação através de uma transformação no sistema periférico; se, 

ao contrário, julgar que ela é irreversível, as práticas novas e contraditórias terão 

conseqüências muito importantes sobre a representação. Desse modo, podemos 

dizer que os processos de transformação a serem desenvolvidos são de natureza 

                                                 
30 ABRIC, Jean-Claude. Pratiques sociales, représentations sociales. In: ___. (Ed). Pratiques 
sociales et représentations. Paris, Presses Universitaires de France, 1994. p. 217-238. 
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radicalmente diferente, caso a situação seja percebida como reversível ou não. Em 

outras palavras,  o  modo  como  os  sujeitos  percebem  a  modificação  externa  

tem um papel importante na dinâmica entre novas práticas e representações sociais.  

 
Nesse contexto de modificação das circunstâncias externas, Abric (2000) 

evidencia três tipos de transformações nas representações, de acordo com o 

“metabolismo” do sistema periférico: transformação resistente - quando as práticas 

novas e contraditórias ainda são gerenciadas pelo sistema periférico e por 

mecanismos de defesa e a representação se caracteriza pelo aparecimento, no 

sistema periférico, de “esquemas estranhos” que evitam o questionamento do núcleo  

central e permitem uma transformação que implica somente a periferia, ao menos 

durante algum tempo; transformação progressiva - quando as práticas novas não 

são totalmente contraditórias com o núcleo central, a transformação se efetiva sem 

ruptura e os esquemas ativados vão, progressivamente, se integrar aos esquemas 

do núcleo central e fundir com estes para constituir um nova representação; e 

transformação brutal – quando as novas práticas apresentam um caráter irreversível, 

isto é, atacam diretamente o significado central da representação, sem a 

possibilidade de se  fazer  uso  dos  mecanismos  defensivos  do  sistema periférico. 

 
Cumpre notar que a noção de reversibilidade foi proposta por Flament a partir 

da introdução da hipótese de condicionalidade das cognições que compõem uma 

representação. Conforme Sá (2002), as reflexões que culminaram com a proposição 

desse critério conceitual, qual seja, o caráter “absoluto” ou “condicional” dos 

elementos das representações sociais, tiveram sua principal origem em um reexame 

crítico de diversas pesquisas experimentais conduzidas pelo próprio Grupo de Midi. 

Segundo o autor, partindo, inicialmente, do argumento de que as cognições são 
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prescritivas e/ou descritivas, Flament (1994)31 propôs que, no âmbito das 

representações sociais, as cognições são basicamente prescritivas, já que, em 

sendo formas de pensamento social prático, suas descrições de objetos 

representados implicariam sistematicamente em prescrições de algum tipo de ação 

por parte dos grupos que detêm o conhecimento partilhado. Posteriormente, Sá 

(2002) afirma que Flament distinguiu as prescrições em “absolutas” - que aparecem 

ao nível discursivo -,  e  prescrições “condicionais” - que predominam no cognitivo32. 

 

Em resumo, podemos dizer que o sistema periférico concerne a um 

subconjunto das representações sociais que provêem, fundamentalmente, a 

interface entre a realidade concreta e o sistema central e cuja determinação está  

mais associada às características individuais e ao contexto imediato e contingente 

nas quais os indivíduos estão imersos. Em decorrência disso, esse subsistema 

possui um papel fundamental no processo de transformação das representações 

sociais, visto que através do seu metabolismo é possível compreender de que forma 

as novas práticas podem interferir nas representações a ponto de modificá-las. Em 

outras palavras, o sistema periférico complementa de forma inquestionável o 

sistema central, uma vez que, associado ao mesmo, possibilita compreender as 

transformações possíveis de serem operadas nas representações sociais. Por tudo 

que explicitamos sobre a Teoria do Núcleo Central, reafirmamos seu valor para 

analisar  as  representações  sociais do “bom aluno” construídas  pelas professoras.  

                                                 
31 FLAMENT, Claude.Structure, dynamique et transformation des représentations sociales. In: ABRIC, 
Jean Claude (Ed). Pratiques ssociales et représentations. Paris, Presses Universitaires de France, 
1994. p. 37-57.  
 
32 Sá (2002)  sublinha  que  a  noção de condicionalidade aponta, mais uma vez, para a complexidade 
atual da Teoria do Núcleo Central. Isso porque, segundo o referido autor, à medida que Claude 
Flament introduz o paradigma da condicionalidade e da disjunção cognitivo-discursivo no âmbito das 
representações sociais, ele aponta, por exemplo, para o entendimento de que não haveria  desacordo 
entre  cognições  e  condutas  observadas,  pois  o  desacordo  seria  entre  cognição  e  discurso.  
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2.2.3. A Teoria do Núcleo Central: críticas, elogios e controvérsias  

   

O referencial teórico-metodológico da Teoria do Núcleo Central formulado por 

Abric e o Grupo de Midi gerou vários debates no campo de análise das 

representações sociais. Esses debates incluem críticas e respostas positivas que 

giram em torno, basicamente, do método experimental constituir o pano de fundo, 

não só da emergência, mas também do continuo desenvolvimento da teoria. 

Segundo Sá (1998), para alguns estudiosos, esse fator fez com que o Grupo de Midi 

não considerasse o contexto social como fator determinante na gênese das 

representações sociais constituindo-se como uma abordagem mais cognitivista do 

que a teoria original autorizaria. Para outros autores, entretanto, significou uma 

complementaridade fundamental à medida que formulou um corpo de proposições 

que fortaleceu e ampliou a Teoria das Representações Sociais, tornando-a  mais 

heurística  para  a   pesquisa (SÁ,1998,2002; FLAMENT, 2001; ROUQUETE, 2005).  

   

Para Spink (1995), os estudos experimentais de representações sociais em 

situação de laboratório possuem um estatuto nebuloso, pois, conforme a autora, as 

situações “naturais” são consideradas básicas  para  sua  pesquisa. A referida 

autora sublinha, ainda, que Farr (1984)33, representando a vertente da Psicologia 

Social que dá primazia ao social sobre o individual, manifesta-se francamente 

negativo a respeito dos estudos experimentais de representação social por 

considerar que as representações nascem e são cultivadas na sociedade, isto é, 

fora do laboratório.  Sá (1998), mencionando um outro estudo do referido autor 

                                                 
33 FARR, Robert M. Social Representations – their role in the design and execution of laboratory 
experiments. In: FARR, Robert M. e MOSOVICI, Serge (Ed). Social Representations. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1984. 
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(FARR, 1993)34, afirma que o mesmo, embora convicto que as representações não 

podem ser estudadas exclusivamente por meio dos métodos experimentais, 

considera que as referidas pesquisas ajudaram a estabelecer na experimentação a 

perspectiva  da  multiplicidade  de  significados inerentes à vida em sociedade, vindo 

a  se  constituir  como  uma  importante contribuição à pesquisa em ciências sociais.  

 
  Com efeito, Abric (2001), embora reconhecendo que “um grande número de 

críticas é dirigido à abordagem experimental em Psicologia Social”, defende que “os 

resultados obtidos pela experimentação (...) estão longe de ser desprezíveis; são e 

permanecem fundamentais na maioria dos temas centrais da nossa disciplina” (p. 

155).  Sá (2002) aponta, por sua vez, que essa disposição para a testagem 

experimental e as situações de laboratório não é, a rigor, exclusiva da abordagem 

proposta originalmente por Abric, mas conta também com a aprovação de Moscovici 

que, conforme o referido autor, “a elas recorreu sempre que lhe pareceram 

necessárias” (p. 53). Nesse sentido, cumpre relembrar que, ao contrário da prática 

nos estudos da tradição estritamente “experimentalista”, incluindo aqueles relativos à 

cognição social, a abordagem experimental das representações sociais não busca 

eliminar as influencias sócio-culturais sobre os processos psicológicos, mas, ao 

contrário, busca a articulação entre o psicológico e o social(SÁ, 2002; ABRIC, 2001). 

 
Na perspectiva de Sá (2002), a Teoria do Núcleo Central deriva suas 

características mais marcantes do envolvimento com a pesquisa experimental, pois 

proporciona a grande teoria uma complementaridade mais proveitosa do que se 

tivesse trazido para o campo de estudos o que já se configurava como o habitual. 

Rouquete (2005) vai ainda mais longe quando afirma que um processo essencial no 

                                                 
34 FARR, Robert M. Theory and method in the study of social representations. In: G. M. BREAKWELL 
7 D. V. CANTER (Ed). Empirical approaches to social representations. Oxford, Clarendon Press, 
1993 .  
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estudo das representações sociais envolve a passagem pela perspectiva estrutural, 

pois, segundo o autor, ela “marca um salto qualitativo na via da cientificidade ao 

romper com as simples descrições interpretativas” (p.195), uma vez que permite 

provar hipóteses que são de alcance geral, independentemente do objeto de 

representação. Sá (2002), no entanto, para prevenir possíveis simplificações e 

disposições polêmicas, ressalva, entretanto, que Abric e o Grupo de Midi estão 

plenamente de acordo quanto à necessidade de uma abordagem  plurimetodológica. 

  
Cabe lembrar, no entanto, que a noção especifica de representações sociais 

utilizada nos estudos que deram origem a Teoria do Núcleo Central não faz 

referência explicita a gênese social das representações. Isso porque, como já 

mencionamos, o objetivo inicial de Abric era comprovar a hipótese de que os 

comportamentos dos sujeitos não são determinados pelas características objetivas 

da situação, mas pela representação social dessa situação (SÁ, 2002). A definição 

de representação utilizada nos estudos originais de Abric, conforme esclarece Sá 

(2002), parece, pois, ter sido formulada com vistas a testagem experimental daquela 

hipótese inicial. Desse modo, cumpre destacar que a referida noção, registrada em 

Abric (2000, p. 64), define  as  representações  sociais  como “o produto e o 

processo de uma atividade mental por intermédio da qual um individuo ou um grupo 

reconstitui o real com o qual é confrontado e lhe atribui uma significação especifica”.  

  
Convém destacar, ainda, que na literatura existem controvérsias quanto ao 

fato da Teoria do Núcleo Central privilegiar as representações sociais enquanto 

produto ou processo de construção do real. É sabido que o duplo sistema - o central 

e o periférico - que compõe as representações sociais, conforme a referida 

abordagem, ultrapassa o quadro puramente genético e trata da estrutura de uma 
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representação  já constituída. Isso não significa dizer, no entanto, que a referida 

teoria não considere as representações  como construções sociais e que, por isso, 

podem sofrer transformações a ponto de serem modificadas. Essa afirmativa ganha 

maior relevância à medida que observamos, como já pontuado, que a referida 

abordagem complementar toma como dimensão irrecusável as relações entre 

representações e práticas sociais e, nesse contexto, o papel preponderante das 

novas práticas no desencadeamento de transformações nas representações sociais.  

  
Possivelmente, por isso, Spink (1995) afirmou que a abordagem do Grupo de 

Midi enfoca as representações sociais enquanto processo. A autora é clara ao 

afirmar que esta abordagem distingue os aspectos centrais e periféricos de modo a 

estudar a dinâmica de transformação das mesmas. Essa afirmativa aponta, mais 

uma vez, que, embora útil enquanto forma de sistematização, a distinção entre 

produto e processo acaba sendo uma falsa dicotomia35. Não se pode perder de 

vista, pois, que embora a teoria do Grupo de Midi não tenha privilegiado a gênese 

social das representações, a mesma não desconsidera a dinâmica do social na sua 

constituição e/ou transformação.  Isso porque, o estudo das representações sociais 

jamais poderia ser entendido apenas no nível individual uma vez que, sendo produto 

social, esse saber está inevitavelmente atrelado às condições sociais que o 

engendraram. Isto é, as representações sociais só podem ser analisadas em 

contraponto  com  o contexto  social  em  que  emergem, circulam e se transformam.  

 

No Brasil, Alves-Mazzotti é uma das autoras que vem utilizando a Teoria do 

Núcleo Central em pesquisas na área da educação (ALVES-MAZZOTTI, 2002; 2003; 

                                                 
35
 Essa afirmação ganha maior relevância quando observamos, conforme aponta Sá (1998), que 
Denise Jodelet, que conduziu sua obra sobre as representações sociais da loucura nos termos mais 
genéricos e abrangentes da grande teoria, inverteu na distinção entre “processos” e “conteúdos”, no 
que se refere à coleta de dados, o privilegio comumente concedido aos primeiros, vindo a enfatizar os 
conteúdos  como  uma  passagem  obrigatória  para  a  elucidação  dos  processos representacionais.  
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2006; 2007). A autora costuma enfatizar a importância dos avanços teórico-

metodológicos desta abordagem, mas ressalvando que utiliza uma adaptação da 

mesma, na medida em que adota os conceitos de sistema central e periférico, bem 

como os procedimentos metodológicos indicados, mas aplicando-os em ambientes 

“naturais” e priorizando as análises qualitativas. Isso porque, para ela, apenas a 

situação de laboratório e os tratamentos estatísticos utilizados na maioria dos 

trabalhos que utilizam essa abordagem não dão conta da complexidade de certos 

objetos, como aqueles que interessam à educação. Alves-Mazzotti (2002) considera, 

ainda, que nada impede que se alie, à abordagem estrutural, aspectos em geral 

mais  valorizados  pelos  estudos  que seguem a  corrente  processual  de  Jodelet.  

 

Em acordo com a argumentação de Alves-Mazzotti (2002), poderíamos dizer 

que esta pesquisa pauta-se em uma adaptação da Teoria do Núcleo Central à 

medida que toma como campo de pesquisa um ambiente natural e prioriza as 

análises qualitativas. Consideramos, porém, como sinaliza a referida autora, que a 

Teoria do Núcleo Central, embora tenha surgido e se desenvolvido em situação de 

laboratório, não desconsidera que para analisar as representações é impossível não 

considerar os fatores contextuais que contribuíram para sua constituição. Embora 

reconhecendo que algumas pesquisas supostamente filiadas a essa abordagem 

desprezam analises qualitativas, acreditamos que esse desdobramento oferece um 

instrumental teórico-metodológico avançado para a análise das representações 

sociais na área da educação, sobretudo se aplicada em ambientes “naturais”, à 

medida que possibilita a análise do conteúdo e estrutura das representações sociais 

sem deixar de ressituá-las em seu contexto e de compreender as ligações com o 

conjunto de fatores psicológicos   e  sociais  que  a  constituíram  e/ou  modificaram.  
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2.3.  Representações  Sociais:   o  estado  da  pesquisa  no  Programa  de  Pós-  

       Graduação  em  Educaçao  da  UFPE  

 

A utilização da Teoria das Representações Sociais, particularmente no Brasil, 

já estende-se a diferentes áreas do saber, configurando-se como um constructo 

interdisciplinar que colabora com a explicação de problemas relevantes para a 

saúde, meio ambiente, educação, entre outros. Segundo Machado (2003), o 

crescente número de pesquisas no âmbito da educação que se fundamentam nessa 

teoria pode ser decorrente do seu desenvolvimento e solidificação como suporte 

teórico-metodológico e da crise de paradigmas científicos que colocou em discussão 

a tradição cientifica cartesiana como método de compreensão da realidade. Uma 

interessante ilustração da vitalidade desta teoria na pesquisa da área educacional 

pode ser notada através da produção científica do Mestrado em Educação da UFPE. 

Levantamos essa produção considerando como critério que os trabalhos36 

apresentassem a expressão “representações sociais” no título e constatamos um 

total de  vinte  e  duas  investigações,  desenvolvidas  entre os anos de 1986 e 2008. 

 

Após o levantamento dos trabalhos, realizamos uma leitura cuidadosa dessas 

dissertações, orientando-nos por um roteiro que levava em consideração os 

principais aspectos norteadores de uma investigação apoiada na Teoria das 

Representações Sociais. Guiamos-nos pelas seguintes questões: 1ª) Quais são os 

objetos de representações sociais que têm sido pesquisados? Existem objetos mais 

pesquisados que outros? 2ª) Quais os sujeitos das representações sociais 

pesquisadas?  3ª) Quais os procedimentos de coleta de informações têm sido 

                                                 
36
 Nosso intuito em realizar uma leitura das dissertações e mapear o conhecimento produzido à luz da 
Teoria das Representações Sociais foi para mostrar a vitalidade dessa produção na área 
educacional. Reforçamos  que  realizamos essa revisão focalizando apenas à produção do Mestrado.         
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utilizados para identificar as representações sociais? 4ª) Quais os procedimentos de 

análise têm sido utilizados para captar as representações sociais? 5ª) Os estudos  

têm adotado  a  Teoria  do  Núcleo  Central  como  referencial teórico-metodológico?  

 

Ressaltamos que a maioria dos trabalhos a que nos referimos foi 

desenvolvido na década atual. Esse dado é importante, pois reafirma a vitalidade da 

Teoria das Representações Sociais nos últimos anos. Dos vinte e dois trabalhos 

analisados, constatamos que dezoito deles foram produzidos nos anos 2000 

(ABRANCHES, 2000; LINS, 2000; MARQUES, 2000; COSTA, 2001; BAZANTE, 

2002; FREIRE, 2002; LIMA, 2002; MENDES, 2002; SILVA, 2002; BARBOZA, 2003; 

CRUSOÉ, 2003; AMORIM, 2004; SANTOS, 2004; SILVA, 2004; FREITAS, 2005; 

SILVA, 2005; ALBUQUERQUE, 2007; ARRIBAS, 2008). Em relação aos demais 

trabalhos, constatamos que três deles foram realizados na última década do século 

passado, isto é, nos anos de 1990 (LEÃO, 1996; PEREIRA, 1996; NASCIMENTO, 

1998) e apenas um estudo foi desenvolvido na década de 1980 (MEDEIROS, 1986). 

 

Isto posto, cumpre destacar os achados concernentes à nossa primeira 

questão orientadora, qual seja: Quais são os objetos de representação 

pesquisados? Existe um objeto que seja mais pesquisado? Essa foi a nossa primeira 

preocupação, pois consideramos que não faz sentido falar nas representações de 

um dado sujeito social sem especificar os objetos representados. Identificamos, 

entre os vinte e dois trabalhos, que diferentes têm sido os objetos de representação. 

Não encontramos objetos que tenham sido consideravelmente mais estudados. 

Porém, identificamos que duas pesquisas estudaram representações sociais de 

gênero. Os demais objetos foram diversos: supervisão escolar, qualidade da 
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educação, estágio supervisionado, didática, sucesso e fracasso escolar, escola e 

escolarização, projeto político-pedagógico, uso do computador na escola, educação 

especial, cursos de capacitação, informática na educação, classes multisseriadas, 

interdisciplinaridade, educação patrimonial e patrimônio, magistério, o aluno da 

escola  pública,   o  brincar,  museu,  inclusão  escolar  e  coordenação  pedagógica.  

 

Admitindo  que não podemos falar em representações sociais de alguma 

coisa sem especificar o sujeito social que representa, ou seja, que “uma 

representação é sempre uma representação de alguém, tanto quanto de alguma 

coisa” (MOSCOVICI, 1978, p.27) buscamos identificar, também, quais eram os 

sujeitos das representações sociais pesquisadas nos trabalhos analisados. 

Identificamos que diversos têm sido esses sujeitos. Porém, constatamos que existe 

um grupo mais pesquisado: os professores da educação básica. Dos vinte e dois 

trabalhos, verificamos que quinze deles tiveram como participantes esses sujeitos. 

Destacamos que a maior parte desses participantes eram profissionais que 

lecionavam em instituições escolares da rede pública de Pernambuco. Os demais 

trabalhos tiveram como participantes: docentes do ensino superior (01), docentes e 

alunos do ensino superior (01), alunos da educação básica (01), supervisores (01), 

coordenadores (01),  conselheiros (01)  e  pais  e  alunos  da educação básica (01). 

  

Considerando que para a realização de uma pesquisa é necessário escolher 

os procedimentos de coleta de informações e, ainda, que estas decisões estão 

diretamente relacionadas com o referencial orientador da pesquisa, no caso, a 

Teoria das Representações Sociais, buscamos verificar, também, quais os 

procedimentos de coleta têm sido utilizados para identificar as representações. 

Constatamos que vários tem sido esses procedimentos. No entanto, constatamos 



 122 

que o meio mais utilizado para identificar as representações é a entrevista. Dos vinte 

e dois trabalhos, dezenove deles fizeram uso desse procedimento. Na seqüência 

aparecem: o questionário (10), a Técnica de Associação Livre de Palavras (09), a 

observação (02), análise de documentos (02), diário de campo (02), grupo focal (01), 

desenhos (01) e seminário (01). Cumpre destacar que mais da metade dos trabalhos 

analisados utilizaram mais de um procedimento de coleta. Tal dado confirma 

Camargo (2005) quando coloca que devido a complexidade do fenômeno, é 

freqüente a necessidade de  várias  técnicas, isto é,  de estudos plurimetodológicos. 

 

Partindo do entendimento de que não é possível eleger um instrumento de 

coleta de informações sem definir como o material coletado será analisado, ou seja, 

que a técnica de coleta guarda estreita relação com o tratamento dos dados, 

buscamos verificar os procedimentos de análise utilizados pelos pesquisadores para 

prover uma análise das representações sociais. Identificamos que o recurso mais 

comum é a Análise de Conteúdo. Dos vinte e dois trabalhos, dezoito deles se 

referem a esse procedimento de análise. Tal dado é relevante, pois corrobora Sá 

(1998) quando afirma que a prática articulada mais comum de pesquisa combina a 

coleta através de entrevistas individuais com a técnica de Análise de Conteúdo. 

Cumpre destacar que outros recursos também foram mencionados: Análise fatorial 

de correspondência (04), categorias (02) e o cálculo de freqüências (02). É prudente 

pontuar  que um dos estudos não informou como analisou as informações  coletadas 

 

Como já evidenciamos, a Teoria das Representações Sociais desdobra-se 

em, pelo menos, três correntes teóricas complementares e, por elegermos para este 

trabalho a abordagem complementar da Teoria do Núcleo Central, buscamos saber, 
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também, se existiam estudos apoiados nesse referencial. Nosso levantamento 

mostrou que a Teoria do Núcleo Central, apesar de ter trazido inestimáveis 

contribuições à compreensão dos fenômenos representacionais, não tem sido um 

referencial utilizado de maneira significativa nessa produção. Constatamos que dos 

vinte e dois trabalhos analisados, apenas três se apoiaram nesse referencial. Esse 

dado chama atenção, pois conforme Alves-Mazzotti (2002), a abordagem estrutural, 

ao aprofundar as relações entre representações e práticas apresenta especial 

relevância para educadores e interessados em promover mudanças nas condutas. 

Ressaltamos, ainda, a importância desse referencial no âmbito educacional para 

analisar  mudanças nas  representações  em função de novas práticas educacionais. 

 

O levantamento da produção do conhecimento em representações sociais 

apresentado nos possibilita reafirmar a vitalidade dessa teoria, bem como identificar 

pistas acerca do que e como se tem pesquisado no campo educacional. Embora 

essas dissertações não incidam sobre a produção do conhecimento total 

desenvolvida no campo da educação, nos permitiu identificar, como vimos, que 

diversos tem sido os objetos de representações sociais estudados, os sujeitos que 

representam e os procedimentos de coleta e de análise utilizados. Porém, 

mostraram, também, que a Teoria do Núcleo Central, abordagem complementar que 

fundamenta este trabalho, não tem sido um referencial utilizado de maneira 

significativa nessa produção. Esta seria, pois, mais uma razão da relevância desta 

pesquisa. Como veremos, pautadas nesse referencial, usamos tanto procedimentos 

clássicos, quanto alguns diferenciados para o alcance do nosso objetivo e 

reconhecemos  que  os  mesmos constituem-se como caminhos interessantes a se 

percorrer  em  direção  ao  incremento da produção do conhecimento nesse campo.  
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3.1. O desenho metodológico  

 

Fundamentada na Teoria das Representações Sociais e Teoria do Núcleo 

Central, a metodologia adotada para esta pesquisa, que teve como objetivo analisar 

as representações sociais do “bom aluno” construídas por professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade do 

Recife/PE, circunscreve-se na abordagem de natureza qualitativa, entendida como 

aquela que parte do pressuposto da não ruptura entre o interno e o externo, na qual 

a realidade é simbolicamente construída. Isso implica considerar sujeito de estudo 

“gente, em determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou 

classe com suas crenças, valores e significados” (MINAYO, 2000, p. 22, grifos da 

autora). Implica também considerar, conforme a autora, que na investigação social a 

visão de mundo do pesquisador está implicada em todo o processo de 

conhecimento, desde a concepção do objeto de pesquisa até o resultado do 

trabalho, pois é uma tarefa humana, histórica, complexa, inacabada e aproximativa.  

 

Cumpre ressaltar, não obstante, que um dos pontos-chave no debate 

metodológico da investigação em representações sociais que tem como referência 

complementar a Teoria do Núcleo Central, apesar de ultrapassar claramente esta 

área particular, é a discussão relativa aos métodos “quantitativos” na pesquisa 

social. Consideramos, porém, que essa discussão é improdutiva, pois conforme 

esclarece Brandão (2002) e Duarte (2004), o que dá o caráter qualitativo a uma 

investigação não é necessariamente o recurso de que se faz uso, mas, sobretudo, o 

referencial teórico-metodológico eleito para a construção do objeto de pesquisa e  



 126 

para análise do material37. A questão que se coloca, portanto, não é se as 

abordagens que se utilizam de materiais quantitativos são mais ou menos 

adequadas para o estudo dos objetos sociais do que as que utilizam os qualitativos. 

Mas, sim, a pertinência do enfoque para obter o ângulo mais adequado do problema.    

 

Não podemos perder de vista, além disso, que quantidade e qualidade estão 

intimamente relacionadas. Embora argumentando a favor do valor simbólico do 

núcleo central das representações sociais como uma propriedade diretamente 

determinada pela teoria, Moliner (1994)38, por exemplo, citado por Sá (2002), afirma 

que o núcleo central de quaisquer representações sociais possui quatro 

propriedades distintas, à saber:  valor  simbólico, poder associativo, saliência e 

conexidade. Mas, o referido autor esclarece que as duas primeiras são propriedades 

qualitativas e são ditadas, portanto, pelos pressupostos fundamentais da teoria e  as  

duas outras são propriedades quantitativas e conseqüências das primeiras. 

Concordamos com Brandão (2002), pois, quando afirma que a incomensurabilidade 

das práticas sociais não significa impossibilidades para tentar aproximações 

quantitativas, mesmo porque sua complexidade implica a impropriedade de qualquer 

ortodoxia  metodológica e a necessidade de combinar ângulos diferentes  do  objeto.  

 

                                                 
37 Brandão (2002) afirma que os antagonismos quantitativo/qualitativo são improcedentes, uma vez 
que informações e dados objetivos, assim como depoimentos e entrevistas em profundidade podem 
ser produzidos de uma perspectiva positivista. A referida autora argumenta que sem uma 
conceituação prévia e uma reconstrução a posteriori, nenhum material de pesquisa escapa a 
superficialidade do mau jornalismo. Brandão (2002)  é  enfática ao afirmar que a questão que se 
coloca, para os pesquisadores em Educação e Ciências Sociais, não é se as abordagens que se 
utilizam de materiais quantitativos são mais ou menos adequadas para o estudo dos fenômenos 
sociais do que as que utilizam os materiais qualitativos; a questão que se coloca, na perspectiva da 
autora,  é  ser  capaz  de  selecionar  os instrumentos de pesquisa em consonância com os objetivos. 
 
38
 MOLINER, Pascal. Les méthodes de répérage et d’identification du noyau des représentations 
sociales. In: GUIMELLI, C. (Ed.) Structures et transformations des représentations sociales. 
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1994. p. 199-232.  
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Considerando que a análise das representações sociais exige que sejam 

conhecidos seus três componentes, isto é, conteúdo, estrutura interna e núcleo 

central, Abric (1994)39, citado por Sá (2002), classificou os vários métodos para a 

coleta disponíveis na literatura do seguinte modo: métodos para levantamento do 

conteúdo; para recuperação da estrutura e para testar a centralidade. Sá (2002) 

afirma que os dois últimos são cruciais para a construção do objeto de pesquisa 

fundamentado pela Teoria do Núcleo Central, já que apenas os métodos de 

levantamento do conteúdo, embora suficiente para a pesquisa segundo outras 

abordagens, não o são para assegurar o acesso à estrutura das representações 

conforme a abordagem iniciada por Abric. Por isso, o autor afirma que são os 

métodos para recuperação da estrutura e para testar a centralidade que traduzem a 

especificidade desse desdobramento, que exige o balizamento da organização 

interna das representações e a identificação definitiva dos elementos centrais.  

Abric(1994, p.71), citado por Sá (2002) faz o seguinte comentário sobre as técnicas: 

  

Se os métodos “clássicos” de coleta das representações (entrevistas, 
questionários) podem permitir o acesso à estrutura interna das 
representações, é em geral a partir de análises muito aprofundadas 
das produções discursivas (cf. Jodelet, 1989), ou graças a uma 
transformação - frequentemente difícil - do material qualitativo em 
unidades de significação quantificáveis (cf Yapo Yapi, 1992), ou enfim 
graças à utilização de questionários especificamente construídos para 
permitir analises estruturais, em particular a análise de similitude (cf. 
Abric, 1984; Guimelli, 1989). Os questionários tradicionais não 
permitiriam na melhor das hipóteses senão o levantamento dos eixos 
ou fatores gerais que organizam a representação (p. 107).  

 

Para conhecer os três componentes essenciais das representações sociais 

conforme a Teoria do Núcleo Central, a presente investigação seguiu as orientações 

de Abric e utilizou uma abordagem plurimetodólogica. Dividimos a pesquisa em dois 

estudos, sendo o segundo subdividido em duas fases. No primeiro, que envolveu 

                                                 
39 ABRIC, Jean-Claude. Méthodologie de recueil des représentations sociales. In: ___ (Ed). Pratiques 
sociales et représentations. Paris, Presses Universitaires de France, 1994. p. 59-82.  
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duzentas professoras, utilizamos, como procedimento de coleta, a Associação Livre 

de Palavras e, como procedimento de análise, o quadro de quatro casas com o 

auxilio do software Ensemble de programmes permettant l’analyse des evocations 

(EVOC), versão 2000, criado por Pierre Vergès. O segundo estudo, realizado com 

vinte das professoras participantes do primeiro, procurou aprofundar pontos 

detectados no estudo inicial e foi realizado em duas fases. Na primeira, utilizamos, 

para a coleta, a entrevista semi-estruturada e, para o tratamento do material, a 

Análise de Conteúdo Categorial, segundo Bardin (1979). Na segunda fase, 

utilizamos, como procedimento de coleta, um Teste do Núcleo Central com os 

possíveis elementos centrais detectados no estudo anterior e, para o tratamento do 

material coletado,  utilizamos  o  cálculo  de  freqüências  e  Análise  de  Conteúdo.   

   

O desenho metodológico de nossa pesquisa pode ser melhor visualizado no 

Quadro 1. Lembramos que nossas opções metodológicas estão coerentes com a  

Teoria do Núcleo Central, visto que, como já evidenciamos, essa abordagem se 

preocupa em revelar conteúdo, estrutura interna e a centralidade das 

representações sociais. Lembramos, também, que os dois estudos desta 

investigação mesmo singulares, são interdependentes, uma vez que o primeiro 

serviu de suporte para o segundo, tanto no que se refere a escolha e organização 

dos procedimentos de coleta, quanto no que diz respeito a análise das informações. 

Cumpre destacar que orientou, também, as decisões referentes ao nosso retorno ao 

campo. O percurso metodológico assim organizado permitiu analisar as 

representações sociais do “bom aluno” do grupo pesquisado construindo e, ao 

mesmo tempo, refinando uma argumentação a respeito de como os diferentes 

componentes se relacionam às atitudes, aos valores e às referencias das docentes.  
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QUADRO 1 

Desenho da pesquisa  

 

Cumpre esclarecer, como se observa no Quadro 1, que tivemos como um dos 

objetivos específicos do primeiro estudo comparar representações sociais entre 

subgrupos, considerando a variável faixa etária. Ao definirmos esse objetivo, 
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buscávamos explorar a possibilidade comparativa oferecida pela Teoria do Núcleo 

Central, que afirma que duas representações serão diferentes se – e apenas se – os 

seus núcleos centrais forem significativamente diferentes. Isto é, se o laço simbólico 

que resulta das condições históricas e sociais que une os sujeitos ao objeto de 

representação forem diferentes. Para essa comparação, definimos a variável faixa 

etária, pois como cada geração vive sua atualidade própria (MOSCOVICI, 1978), 

buscamos saber se haveria diferenças nas representações sociais do “bom aluno” 

entre as docentes em função dessa variável. O corte da faixa etária foi baseado na 

distribuição da idade do conjunto das participantes da investigação, objetivando 

constituir subgrupos numericamente iguais. Destacamos, conforme Oliveira et al 

(2007),  ser  esta  uma  exigência  para  as  comparações  na  abordagem estrutural.  

  

Na tentativa de oferecer visibilidade ao desenho pensado e a dinâmica vivida 

no desenrolar da nossa pesquisa, os próximos capítulos tratam do ciclo de cada 

estudo. No capitulo 4  trazemos o primeiro estudo da investigação: o procedimento 

de coleta de informações utilizado, os critérios de participação e a caracterização 

das participantes, o trabalho de campo, o procedimento de análise das informações 

utilizado, bem como os resultados e sua discussão. No capítulo seguinte, por sua 

vez, apresentamos o segundo estudo e suas fases: os procedimentos de coleta, 

critérios  de  participação  e caracterização  das  docentes,  o  percurso em campo,   

as técnicas de análise das informações, bem como os resultados e sua discussão. 

Neste movimento, salientamos como o primeiro estudo serviu de subsídio tanto para 

escolha e organização dos instrumentos, quanto para definir estratégias de coleta e 

de análise das informações. Antes, porém, de nos determos nos estudos, 

apresentamos, na seção à seguir, o campo empírico e os critérios para sua definição 
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3.2. Sobre o campo empírico  

 

           O campo empírico desta investigação, como já indicamos, concerne à Rede 

Municipal de Ensino do Recife/PE, mais especificamente escolas da referida rede 

que oferecem os anos iniciais do Ensino Fundamental. Escolhemos este campo 

empírico como cenário investigativo, porque além de ter sido o lócus que contribuiu, 

em momentos anteriores, para incitar o interesse em desenvolver esta pesquisa; a 

referida rede tem sido susceptível a mudanças e implantação de políticas 

educacionais inovadoras que têm, nas suas bases epistemológicas, o entendimento 

de que o aluno é um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Noutros termos, a 

referida rede constitui-se como um campo fértil para confirmar, ou não, o 

pressuposto subjacente a esta investigação, qual seja: que novas práticas sociais 

educacionais nas quais as docentes estão imersas estariam interferindo nas 

representações sociais em estudo e abalando, de alguma forma, os alicerces das 

crenças e símbolos historicamente construídos e consolidados sobre o  “bom aluno”. 

 
Embora reconhecendo que diversas tem sido as inovações na Rede Municipal 

de Ensino do Recife/PE, cumpre destacar a política dos ciclos de aprendizagem 

implantada na referida rede desde a gestão 2001-200440, já que foi justamente 

durante esse período que estivemos presente no cotidiano de escolas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental41. A proposta curricular (RECIFE, 2002), com base 

numa concepção de aprendizagem que se pauta nas diferenças de ritmo cognitivo e 
                                                 
40
 Nessa rede têm sido comum, também, investimentos em programas de formação continuada de 
professores, como é o caso do Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação. Este é um 
programa de formação continuada de professoras para melhoria da qualidade de aprendizagem da 
leitura/escrita e matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de um programa do 
Ministério da Educação (MEC), em parceria  com  a  UFPE e  a adesão da Rede Municipal de Ensino. 
 
41 Tal proposta substituiu a organização do Ensino Fundamental em série pelo regime de ciclos. O 
Ensino Fundamental ficou dividido em quatro ciclos, tendo o primeiro deles  três anos de duração 
(admitindo a matricula inicial das crianças aos seis anos de idade) e mais três subseqüentes, com 
duração de dois anos cada.  Os anos iniciais do Ensino Fundamental, nosso foco,ficaram 
organizados em dois ciclos assim nomeados: 1º, 2º e  3º  ano do  1º   ciclo e  1º  e  2º ano  do 2º ciclo.  
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sócio-cultural-afetivo dos alunos, preconiza a necessidade de “rever algumas 

práticas pedagógicas, que se limitam apenas a uma mera transmissão do 

conhecimento, em que os mais diversos conteúdos são ‘depositados’ na cabeça dos 

alunos de forma desprovida de significado” (RECIFE, 2002, p. 7). Em documento 

posterior (RECIFE, 2003), reafirma a fundamentação teórica dos ciclos como 

alternativa concreta de organização escolar que parte do pressuposto de que todos 

os alunos aprendem. No trecho transcrito observamos suas bases epistemológicas: 

  
A partir da concepção interacionista de Piaget e do sócio-
interacionismo de Vygotsky, a visão de construção do conhecimento 
vem mudando os referenciais da escola e da prática pedagógica. 
Essa, diferentemente da prática do ensino como transmissão, que 
referendou a repetição como estratégia metodológica e elegeu a 
homogeneização como meta, não fragmenta a aprendizagem, como é 
habitual nos níveis de seriação previamente determinados. Ao 
contrário, a construção requer um tempo mais extenso para a 
maturação e para a compreensão dos processos de articulação, 
reflexão e assimilação do conhecimento por parte do aluno. Se 
anteriormente o ser humano era visto como uma "esponja", capaz de 
absorver o conhecimento ministrado, usando como recurso o 
condicionamento estático estímulo-resposta, concepção que não 
cedia espaço para o erro e para as reconstruções pessoais do 
aprendiz, hoje se entende que o conhecimento é produto da ação 
humana (RECIFE, 2003, p.134, grifos no original).  

   

Em síntese, podemos afirmar que, em consonância com os pressupostos 

gerais que orientam as políticas educacionais de ciclos que vêm sendo 

implementadas no Brasil, a política de organização escolar dos ciclos na Rede 

Municipal de Ensino do Recife/PE tem como bases epistemológicas, sobretudo, os 

estudos de Piaget e Vygotsky que, para além das suas peculiaridades, 

compreendem o aluno como um sujeito aprendiz dinâmico e ativo em seus 

processos de construção do conhecimento. Assim, podemos afirmar que a 

organização escolar dos ciclos na Rede Municipal do Recife/PE, bem como outras 

inovações da referida rede com o investimento em formações continuadas, rompem 

com a idéia de que o aluno é um mero reprodutor, sugerindo, portanto, hipóteses de 

possíveis  rupturas  com  as representações sociais do “bom aluno” já  cristalizadas. 
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Como já indicamos, neste primeiro estudo da nossa investigação buscamos 

levantar o conteúdo geral e a possível estrutura interna das representações sociais 

do “bom aluno” construídas pelas professoras. Além disso, na tentativa de explorar 

possibilidades oferecidas pelo referencial da pesquisa, comparamos representações  

sociais entre subgrupos de docentes, considerando a variável faixa etária. Nosso 

objetivo, neste capítulo, é apresentar e justificar as decisões tomadas, como também 

o percurso para alcançar esses objetivos. Este capítulo está desdobrado em cinco 

seções. Na primeira descrevemos o procedimento de coleta utilizado; na segunda, 

os critérios de participação e caracterização das professoras participantes; na 

terceira, o nosso percurso em campo; na quarta, o procedimento de análise das 

informações  utilizado e na quinta seção apresentamos  e discutimos  os  resultados. 

 

4.1.  Procedimento de coleta : a Técnica de Associação Livre de Palavras 

 

A Técnica de Associação Livre é um recurso metodológico que se caracteriza 

como um tipo de investigação aberta que se estrutura na evocação de palavras ou 

expressões dadas a partir de um estímulo indutor. Escolhemos essa técnica, pois 

além dela permitir o acesso ao conteúdo e a possível estrutura das representações 

de forma rápida e objetiva, reduzindo as dificuldades e os limites das expressões 

discursivas convencionais, possibilita, também, a apreensão das projeções mentais 

de maneira mais descontraída, podendo revelar, inclusive, os conteúdos implícitos 

ou latentes que poderiam ser mascarados nas produções discursivas convencionais. 

Abric (1994)42, citado por Oliveira et al (2005), destaca que, apesar de ser baseada 

numa produção verbal, essa técnica permite reduzir as dificuldades e os limites dos 

métodos clássicos de coleta habitualmente usados nos estudos em representações. 

                                                 
42
 ABRIC, Jean-Claude. Méthodologie de recueil des représentations sociales.  In: ___. (Ed). 

Pratiques sociales et représentations. Paris, Presses Universitaires de France, 1994. p. 59-82. 
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 De acordo com Oliveira et al (2005), a referida técnica teve origem na 

Psicologia Clínica, tendo por objetivo ajudar a localizar zonas de bloqueamento e de 

recalcamento de uma pessoa, isto é, a exclusão do campo da consciência, de certas 

idéias, sentimentos e desejos que o indivíduo não quer admitir, mas que, no entanto, 

continuam a fazer parte da sua vida psíquica. Jorge (2007) define a associação livre 

como uma regra técnica do método psicanalítico freudiano, evidenciando que Freud 

referiu-se a ela, em um dado trabalho, como a “regra fundamental da psicanálise”. 

Conforme aponta a referida autora, a associação livre tornou-se a regra técnica 

fundamental do método psicanalítico de Freud, derivada de uma exigência interna 

da teoria que visa alcançar o objeto da psicanálise, qual seja: o inconsciente.  A 

autora acrescenta que, na teoria freudiana, “a regra técnica da associação livre tem 

por objetivo fazer com que o paciente fale tudo o que atravessar a sua mente, com 

ou sem sentido, qualquer conteúdo, mesmo que de natureza constrangedora”(p. 18). 

 
Diversos estudiosos se apropriaram da associação livre utilizando-a como 

técnica de coleta de informações. No âmbito do estudo das representações sociais, 

como pontuamos, a Técnica de Associação Livre tem se constituído como bastante 

proveitosa, tanto para a coleta dos elementos constitutivos das representações, 

quanto de sua estrutura interna. Entretanto, a produção obtida através desta técnica, 

segundo Oliveira et al (2005), é de difícil interpretação se tomada isoladamente. Isso 

porque, conforme alertam esses autores, além dos indivíduos poderem elaborar três 

formas de associação - por similaridade, por contraste e por contigüidade -, outro  

problema que se coloca é a dificuldade de distinguir nas associações produzidas 

aquelas que têm um caráter prototípico daquelas que são centrais e, portanto, 

organizadoras da representação. Nessa linha, os autores chamam atenção para a 

importância   dos   procedimentos   de  coleta  serem   engenhosamente  adaptados.  
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Dependendo do propósito do estudo, Oliveira et al (2005) afirmam que o 

pesquisador pode e deve utilizar procedimentos adicionais à Técnica de Associação 

Livre de Palavras como, por exemplo, sublinhar as duas palavras mais importantes 

segundo a avaliação do participante. Assim, buscando neste estudo inicial levantar 

não apenas o conteúdo, mas também a possível estrutura interna das 

representações sociais estudadas e comparar representações entre subgrupos, 

foram previstos dois procedimentos adicionais, quais sejam: pedir ao participante 

para enumerar as evocações de acordo com a ordem de importância por ele 

atribuída, bem como justificar a escolha da palavra indicada como mais importante. 

Estes procedimentos pautaram-se no princípio metodológico que, conforme Sá 

(1998;2002), foi definido por Abric: pedir ao participante para efetuar sobre sua 

própria  produção  um  trabalho cognitivo de  análise, comparação e  hierarquização. 

 
O instrumento de coleta foi dividido em duas etapas (APÊNDICE A). A 

primeira refere-se a dados referentes às variáveis de identificação dos participantes 

tais como sexo, idade, tempo de serviço na profissão docente, turma que lecionava, 

formação acadêmica. A segunda refere-se a Técnica de Associação Livre de 

Palavras propriamente dita e os procedimentos adicionais já comentados 

anteriormente. Desta forma, aglutinando contribuições de Vergès (1994)43 e Abric 

(1994), citados em Sá (2002), a técnica consistiu, inicialmente, em solicitar a 

participante que registrasse, livre e rapidamente, em um formulário impresso 

estruturado, cinco palavras que lhe viesse, imediatamente, à lembrança a partir da 

expressão  “O bom aluno é...”; e, em seguida, efetuasse uma hierarquização dos 

termos evocados, colocando-os numa ordem do  mais  para o  menos importante,  

justificando  o  termo   indicado   mais  importante  dentre  aqueles por ela evocados. 

                                                 
43 VÉRGES, Pierre. Appoche du noyau central: propriétes quantitatives et structurales. In: GUIMELLI, C. (Ed). 
Structures et transformations des représentations sociales. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,1994. p.33-253. 
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4.2.  Caracterização do grupo participante   

  

  
Participaram deste primeiro estudo duzentas professoras que lecionavam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade do Recife/PE. O 

critério para definição do grupo foi: ser professor(a) efetivo(a) dos anos iniciais da 

rede de ensino referida. A definição deste critério se deu em função de que, como já 

pontuamos, os(as) professores(as) desta rede contribuíram para o interesse em 

desenvolver este estudo. Convém pontuar que, embora não tenha sido um objetivo 

estabelecido à priori que os participantes fossem do sexo feminino, o contato com o 

campo empírico delineou esse recorte. O quantitativo de docentes definido 

relaciona-se à combinação da técnica de coleta de dados a uma técnica de análise 

que teve como auxilio, no tratamento do material, o software EVOC. Este programa, 

que funciona com base na freqüência com que as palavras foram evocadas e com a 

ordem de evocação, conforme explicaremos posteriormente, funciona melhor quanto 

maior  for  o  número  de sujeitos, pois, assim, são produzidas melhores estatísticas.  

 

Como um dos objetivos específicos deste trabalho é comparar as 

representações sociais estudadas considerando a variável faixa etária, cumpre 

destacar, em primeiro lugar, essa variável. Ao observamos a Tabela 1, constatamos 

que as participantes estão numa faixa etária que varia dos vinte (20) aos sessenta e 

nove (69) anos.  Ao contrastarmos os dados, observamos, no entanto, que a maioria 

(40,5%) tem de trinta (30) a trinta e nove (39) anos. Na seqüência, observamos que 

36,0% possuem de quarenta (40) a quarenta e nove (49), 7,5% têm de vinte (20) a 

vinte e nove (29) anos e, em menor proporção (1,0%), constatamos docentes com 

faixa etária variando entre sessenta (60) e sessenta e nove (69) anos. Considerando 
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que, na tentativa de constituir subgrupos numericamente iguais, o corte da faixa 

etária é baseado na distribuição da idade dos participantes (OLIVEIRA ET AL, 

2007), nesta pesquisa, o corte foi de trinta e nove (39) anos, pois a partir dessa 

definição, como mostra a Tabela 2, compomos subgrupos numericamente próximos.  

 

                                                 TABELA 1 

Faixa etária das professoras participantes 
 

Faixa etária f % 
   

20-29 15 7,5 
30-39 81 40,5 
40-49 72 36,0 
50-59 30 15,0 
60-69 02 1,0 
   

TOTAL 200 100 
  

 TABELA 2  

Distribuição das professoras por faixa etária  

a partir do corte de 39 anos 
 

 

 

 

 

Com essa distribuição, é interessante observar em quais faixas etárias 

localizam-se as participantes em relação a outras variáveis de modo que seja 

possível observar a caracterização predominante  de  cada  subgrupo  e do grupo 

em sua totalidade. Em relação ao nível de formação acadêmica o grupo é 

diversificado. Como mostra a Tabela 3,  há  desde professoras que estão cursando a 

graduação até docentes com pós-graduação scricto sensu. Observamos, no entanto, 

que mais da metade (59,0%) possui pós-graduação lato sensu. No conjunto, 

Faixa etária f % 
   

Até 39 anos 96 48,0 
Acima de 39 anos 104 52,0 

   
TOTAL 200 100 
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localizamos 26,5% com o curso superior concluído, 7,5% cursando a graduação, 

5,5% cursando a pós-graduação latu sensu, 1% com a pós-graduação scricto sensu 

concluída e 0,5% com esta em curso. Ao observarmos a Tabela 3, que também 

mostra o nível de formação das docentes em função da faixa etária, constatamos, 

em cada subgrupo, a mesma ordem de predominância dos níveis de formação do 

grupo total, excetuando-se o fato de que é apenas no subgrupo com até trinta e 

nove (39) anos que existem docentes com pós-graduação scricto sensu concluída e 

apenas no grupo com idade superior que há docentes cursando esse nível de ensino 

 

TABELA 3 
 

Nível de formação acadêmica das professoras participantes 
 

  

A Tabela 3 mostra que se trata de um grupo de professoras já graduado, 

sendo pequena a quantidade de profissionais com graduação em andamento. É  

importante evidenciar, como mostra a Tabela 4, que mais da metade das docentes 

concluiu a graduação em Pedagogia (57,0%). As demais (35,5%) possuem outra 

formação. Neste grupo, embora seja encontrada uma diversidade de cursos de 

graduação, há predominância de professoras com Licenciatura em Letras (21,5%). 

 
< = 39 

 
> 39 

 
TOTAL 

 
 

 
Faixa etária 

 
 
 
Nível de formação  

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

       
Pós-Graduação scricto sensu concluída 02 2,1 00 00 02 1,0 
Cursando Pós-Graduação scricto sensu  00 00 01 1,0 01 0,5 
Pós-Graduação latu sensu concluída  54 56,3 64 61,5 118 59,0 
Cursando Pós-Graduação latu sensu  08 8,3 03 2,9 11 5,5 
Graduação concluída 22 22,9 31 29,8 53 26,5 
Cursando Graduação  10 10,4 05 4,8 15 7,5 
       
TOTAL 96 100 104 100 200 100 
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No que se refere às docentes que ainda estão cursando a graduação, observamos 

que a maior parte (6,0%) estuda Pedagogia. Ao observarmos a Tabela 4, que 

também mostra a formação  inicial  das  docentes  participantes  em  função  da 

faixa  etária estabelecida, constatamos  que  cada  subgrupo,  como  já  esperado, 

repete  a  mesma  ordem  de  predominância  da  formação  inicial  do grupo  em  

sua  totalidade,  excetuando-se  o  fato  de  que  é  apenas  no subgrupo  que possui 

até  trinta  e  nove (39) anos  que  existem  docentes  cursando  outras  graduações.  

 

                                                      TABELA 4   

  Formação inicial das professoras participantes* 

 

*Quatro docentes tinham mais de uma graduação. Mas, para efeito de organização, consideramos a mais atual. 
   

 
Uma outra variável relevante para este estudo é o período de conclusão da 

graduação. Ao observarmos a Tabela 5, constatamos que a maioria das docentes 

concluiu o curso superior nos anos de 1990 (38,5%) e nos anos 2000 (37,0%). Na 

seqüência, constatamos que 15,0% foram formadas na década de 1980 e 2,0% 

graduaram-se nos anos de 1970. Cumpre relembrar que 7,5% estão em formação. 

Ao observarmos a Tabela 5, que também mostra o período de conclusão da 

graduação das professoras em função da faixa etária, constatamos que metade 

(50,0%) das que possuem idade igual ou inferior a trinta e nove (39) anos concluiu a 

 
< = 39 

 
> 39 

 
TOTAL 

 
 

 
Faixa etária 

 
 
 
Formação Inicial  

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

       
Graduação em Pedagogia 53 55,2 61 58,7 114 57,0 
Graduação – outras 33 34,4 38 36,5 71 35,5 
Cursando Graduação em Pedagogia  07 7,3 05 4,8 12 6,0 
Cursando Graduação – outras 03 3,1 00 00 03 1,5 
       
TOTAL 96 100 104 100 200 100 
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graduação na década atual  e a maior parte (37,5%) das que possuem idade 

superior ao corte concluíram na década de 1990. Considerando a totalidade do 

grupo, a Tabela 5 evidencia, ainda, que é na faixa etária superior a trinta e nove (39) 

anos que  se  concentram  as  professoras  formadas  nas  décadas de 1970 e 1980. 

  
 

TABELA 5 

Década de conclusão da graduação das professoras participantes 
 

 

As instituições formadoras das participantes da pesquisa são apresentadas 

na Tabela 6. Ao observarmos esta Tabela, constatamos que a maior parte delas 

(28,5%) cursou ou está cursando a graduação na Universidade Federal de 

Pernambuco(UFPE). Do grupo pesquisado, 21,5% foram ou estão sendo formadas 

pela Universidade de Pernambuco(UPE); 15,0% pela Universidade Católica de 

Pernambuco/UNICAP; 10,0% pela Faculdade Frassinetti do Recife(FAFIRE) e 8,0% 

pela Fundação de Ensino Superior de Olinda(FUNESO). Em menores proporções 

aparecem instituições como:  Faculdade de Ciências Humanas de Olinda(FACHO) 

(4,5%), Universidade Federal Rural de Pernambuco(UFRPE) (4,0%), Faculdades 

Integradas de Vitória de Santo Antão(FAINTIVISA) (3,5%), Faculdade de Filosofia, 

 
< = 39 

 
> 39 

 
TOTAL 

 
 

 
Faixa etária 

 
 
 
Década de conclusão  
da graduação  

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

       
1970 00 00 04 3,9 04 2,0 
1980 00 00 30 28,8 30 15,0 
1990 38 39,6 39 37,5 77 38,5 
2000 

Em curso 
48 
10 

50,0 
10,4 

26 
05 

25,0 
4,8 

74 
15 

37,0 
7,5 

       
TOTAL 96 100 104 100 200 100 
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Ciências e Letras de Caruaru(FAFICA) (1,0%) e outras que, agrupadas, formaram 

4,0% da totalidade das instituições formadoras do grupo. Ao observarmos a Tabela 

6 que mostra, também, as instituições que formaram e/ou estão formando as 

docentes em função da variável faixa etária, constatamos que a maioria das que tem 

idade igual ou inferior ao corte estabelecido (39,6%) foi ou está sendo formada pela 

UFPE e a maior  parte  das que  tem idade superior ao corte (23,1%) pela UNICAP.  

 

TABELA 6 

Instituições que formaram e/ou estão formando as professoras participantes 
 

 
< = 39 

 
> 39 

 
TOTAL 

 
Faixa etária 

 
  
 
Instituição 
Formadora 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

       
FACHO 02 2,1 07 6,7 09 4,5 
FAFICA 01 1,0 01 1,0 02 1,0 
FAFIRE 05 5,2 15 14,4 20 10,0 
FAINTIVISA 06 6,3 01 1,0 07 3,5 
FUNESO 10 10,4 06 5,8 16 8,0 
UFPE 38 39,6 19 18,3 57 28,5 
UFRPE 03 3,1 05 4,8 08 4,0 
UNICAP 06 6,3 24 23,1 30 15,0 
UPE 20 20,8 23 22,1 43 21,5 
OUTRAS 05 5,2 03 2,9 08 4,0 
       
TOTAL 96 100 104 100 200 100 

  

O  tempo  de  experiência  profissional  das  docentes  participantes  pode  ser 

visualizado na Tabela 7.  O grupo possui desde docentes que estão iniciando o 

magistério até professoras em final de carreira, que estão aguardando a 

aposentadoria. Observamos, entretanto, que a maioria (24,5%) possui entre 

dezesseis (16) a vinte (20) anos de exercício profissional. Conforme esta mesma 

Tabela, que também relaciona o tempo de serviço das professoras em função da 
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faixa etária, constatamos que no subgrupo com idade igual ou inferior ao corte 

estabelecido, a maioria (30,2%) possui  entre  onze (11)  a quinze (15) anos de 

magistério  e  a  maioria (32,7%) das  que  possuem  mais  de trinta e nove (39) 

anos  possui entre  vinte  e  um (21) a vinte e cinco (25) anos  de exercício docente.  

 
TABELA 7 

Tempo de serviço das professoras participantes 
 

  
 

No que concerne às turmas que as professoras lecionavam na ocasião da 

coleta, como mostra a Tabela 8, a maioria (23,0%) exercia o magistério no 3º ano do 

1º ciclo. Pela mesma Tabela observamos que 20,5% ensinavam no 2º ano do 1º 

ciclo, 20,0% estavam com turmas do 1º ano do 2º ciclo, 19,0 % no 2º ano do 2º ciclo 

e 17,5% no 1º ano do 1º ciclo. Ao observarmos os subgrupos, constatamos que, na 

faixa etária com idade igual ou inferior a trinta e nove (39) anos há uma ordenação 

diferenciada do grupo em sua totalidade. Embora a maioria (28,1%) lecionasse no 3º 

ano do 1º ciclo, 24,0% ensinavam no 1º do 1º ciclo,  16,7% lecionavam em turmas 

do 2º ano do 1º ciclo, 16,7% no 2º do 2º ciclo e 14,6% no 1º ano do 2º ciclo. Já no 

 
< = 39 

 
> 39 

 
TOTAL 

 
 

 
Faixa etária  

 
 
 
Tempo de serviço 
 (em anos) 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

       
Menos de 01 01 1,0 00 00 01 0,5 

01-05 15 15,7 05 4,8 20 10,0 
06-10 25 26,0 08 7,7 33 16,5 
11-15 29 30,2 09 8,7 38 19,0 
16-20 23 24,0 26 25,0 49 24,5 
21-25 03 3,1 34 32,7 37 18,5 
26-30 00 00 16 15,4 16 8,0 
31-35 00 00 06 5,8 06 3,0 

        
TOTAL 96 100 104 100 200 100 
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subgrupo das professoras com mais de trinta e nove (39) anos, constatamos que 

25,0% lecionavam no 1º ano do 2º ciclo e 24,0% no 2º ano do 1º ciclo. Observamos, 

ainda, que 21,2% delas trabalhavam em turmas do 2º ano do 2º ciclo, 18,3% no 3º 

ano do 1º ciclo e, por fim, que 11,5% estavam ensinando crianças do  1º do 1º ciclo. 

 
 TABELA 8  

Turmas que as professoras participantes lecionavam 

 

No decorrer deste trabalho, as participantes deste primeiro estudo da 

pesquisa serão identificadas pelo seguinte código: a letra maiúscula “P”, indicando a 

palavra professora, seguida do número de ordem de aplicação da técnica, das 

iniciais do nível de formação acadêmica das docentes, ou seja, PG (Pós-

Graduação), CPG (Cursando Pós-Graduação), G (Graduação), CG (Cursando 

Graduação), do símbolo menor ou igual que (<=) ou maior que (>) para indicar a 

faixa etária da participante segundo o corte de idade estabelecido para formação 

dos subgrupos, ifen, o número ordinal primeiro e letra maiúscula “E” para indicar em 

qual dos estudos da pesquisa o depoimento foi colhido. Por exemplo, P07PG> – 1ºE 

significa: Professora que respondeu a técnica de No 07, pós-graduada, tem idade 

superior  a  trinta  e  nove (39) anos  e  o depoimento foi colhido no primeiro estudo.  

 
<=39 

 
> 39 

 
TOTAL 

 
Faixa etária 

 
 
 

Ciclos  

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

       
1º ano 23 24,0 12 11,5 35 17,5 
2º ano 16 16,7 25 24,0 41 20,5 

1º ciclo  
 

3º ano 27 28,1 19 18,3 46 23,0 
1º ano 14 14,6 26 25,0 40 20,0 2º ciclo  
2º ano 16 16,7 22 21,2 38 19,0 

       
TOTAL 96 100 104 100 200 100 
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4.3. O trabalho de campo:  aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras 

 

O trabalho de campo foi realizado nos meses de maio e junho de 2008 e 

envolveu trinta escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife/PE. As instituições 

foram escolhidas a partir de dois critérios. O primeiro deles envolveu o critério 

estabelecido para definição do próprio grupo, isto é, ser professor(a) efetivo(a) dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da rede de ensino referida. O contato com o 

campo empírico delineou, como já pontuamos, participantes do sexo feminino. 

Desse modo, integraram este estudo apenas professoras de escolas que possuíam 

turmas do 1º e 2º ciclos. O segundo critério, por sua vez, teve  como  referência  a  

localização  das  instituições escolares  e, portanto, a  facilidade ou  dificuldade  do 

nosso  acesso as  mesmas. Assim, definimos que as instituições escolares deveriam 

estar localizadas especificamente em, pelo  menos, uma  das seguintes Regiões 

Político-Administrativas(RPA’s)44  da  cidade  do Recife/PE: a três, a quatro e cinco.  

 

Isto posto, cumpre pontuar que, conforme Minayo (2000), a estratégia de 

entrada em campo implica em se prever os detalhes do primeiro impacto da 

pesquisa, isto é, como apresentá-la, como apresentar-se e a quem se apresentar. 

Nesse sentido, vale mencionar que ao chegarmos às instituições nos dirigíamos 

sempre à direção da escola a fim de apresentar o objetivo da nossa investigação, 

fazendo menção a instituição à qual estávamos vinculadas. Nessas ocasiões, 

entregávamos uma carta de apresentação que solicitava permissão para realização 
                                                 
44 A cidade do Recife/PE apresenta uma caracterização geral através das suas  seis  Regiões 
Político-Administrativas (RPA’s). Estas regiões, que representam a divisão do espaço urbano do 
município, atendem ao estabelecido no artigo 88, § 1º e 2º da Lei Orgânica do Recife, que propõe um 
processo de planejamento participativo. Para efeito de delimitação das regiões buscou-se assegurar 
a  unidade  histórico-cultural,  social  e  econômica  do  ambiente urbano da cidade (RECIFE, 2001).  
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da pesquisa. De modo geral, os gestores permitiam, no entanto, salientavam a 

importância de que as professoras demonstrassem interesse em colaborar. Vale 

lembrar que sempre nos perguntavam se seria algo demorado. Nessas ocasiões, 

respondíamos que nossa experiência nos permitia afirmar que não duraria mais de 

quinze minutos. Em seguida, éramos encaminhadas até às salas de aula para falar 

com as docentes, explicar o objetivo da investigação e convidá-las a participar. 

Nessa conversa inicial, assegurávamos, a cada participante, a não divulgação, sob 

quaisquer  circunstâncias,  de  sua  identidade  para  outras  pessoas  ou  entidades. 

 

A maioria das professoras demonstrou interesse em participar do estudo, 

embora lamentando a falta de tempo livre que pudesse ser destinado a execução 

mais eficiente da atividade decorrente da pesquisa. A falta de tempo foi uma 

justificativa, de modo geral, utilizada por algumas docentes para a recusa em 

participar do estudo. Essas recusas, por vezes, foram atribuídas ao “não gostar” de 

participar, ao fato de terem colaborado com outras investigações recentemente ou, 

ainda, experiências mal-sucedidas com pesquisas. Uma das docentes, por exemplo, 

afirmou que não gostaria de participar, argumentando que em ocasião anterior uma 

determinada pesquisadora havia dito que o tempo despendido seria rápido e  ela  

havia  passado  “o  dia  todo  respondendo  coisas”.  Uma outra professora, por sua 

vez, recusou-se a colaborar, mesmo afirmando que sabia da importância dessa 

participação. Argumentou, porém, que havia colaborado com uma outra pesquisa 

durante o intervalo e acrescentou o quanto era incômodo participar de estudos neste 

horário,visto que nesse momento era necessário que as professoras descansassem.  
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  Além disso, convém assinalar que neste primeiro momento do nosso 

percurso no campo empírico enfrentamos outros percalços. Assim, por exemplo, em 

um dos dias, após concluirmos os trabalhos de coleta numa das escolas, fomos 

agradecer a direção pela aceitação em contribuir com a investigação, bem como 

informar da receptividade das professoras em colaborar com a pesquisa. Nessa 

ocasião, no entanto, fomos surpreendidas pela diretora, que solicitou o material 

respondido pelas professoras. Nesse momento, entregamos uma cópia do 

instrumento de coleta utilizado. Mas a mesma insistiu para ler especificamente 

aqueles que tinham sido respondidos pelas professoras daquela instituição escolar. 

Mesmo que de forma constrangida, entregamos um deles e percebemos claramente 

a gestora procurando os nomes das professoras. Inclusive a mesma chegou a 

perguntar quem o havia respondido. Ao receber a resposta de que não 

identificávamos as docentes, afirmou que a técnica era interessante e nos devolveu. 

 

Esse percurso foi marcado, também, por idas e vindas, pois algumas vezes 

ao chegarmos às instituições éramos informadas de que as professoras estavam em 

processo de formação continuada denominado Pró-Letramento - Mobilização pela 

Qualidade da Educação - e que, por isso, encontravam-se na regência das turmas 

apenas estagiárias. Mas, com o passar do tempo, fomos percebendo que não era 

apenas nos dias de formação que estagiárias assumiam as turmas. A informação de 

que elas estavam como responsáveis pelas salas de aula foi uma constante  durante 

todo o nosso percurso, o que nos obrigou a voltar reiteradas vezes em algumas 

instituições. Inclusive algumas técnicas chegaram a ser respondidas por estagiárias, 

pois mesmo depois de nossa apresentação  e de colocarmos os nossos critérios, 
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algumas chegavam a responder e apenas informavam ser estagiarias durante ou 

após a realização da técnica. Lembramos que, quando isso aconteceu, nós 

agradecemos a participação, mas  cientes de  que aquele material seria  invalidado. 

 

No que concerne ao local onde foram aplicadas as técnicas, cumpre 

evidenciar que, em sua maioria, elas foram respondidas na própria sala de aula das 

professoras participantes. Isso  porque  não  havia  nas instituições escolares 

alguém  que pudesse ficar nas classes para que as docentes pudessem se 

ausentar, mesmo que por um tempo mínimo. Podemos dizer que essa dificuldade foi 

comum a quase todas as instituições visitadas, permeando a coleta do começo ao 

seu final. Desse modo, podemos dizer que, na maioria das escolas, não existia um 

ambiente adequado à leitura e à reflexão para responder a atividade decorrente da 

pesquisa. Das trinta escolas pelas quais passamos, apenas em duas delas tivemos 

a oportunidade de, com todas as professoras, aplicar a técnica em  um local 

diferente do espaço da sala de aula, mais especificamente, na sala dos professores. 

Nessas instituições  havia  uma  direção  e/ou  coordenação  pedagógica  que se, 

por  um  lado,  mostrava-se  preocupada  em  não atrapalhar o andamento das 

aulas; por outro, demonstrava  interesse  em colaborar  efetivamente com o estudo.   

 

No que diz respeito especificamente à aplicação da Técnica de Associação 

Livre de Palavras, ressaltamos que mesmo com a orientação dada para respondê-la, 

que não solicitava justificativas oralizadas, algumas professoras fizeram comentários 

sobre o objeto de pesquisa. Estes comentários, como perceberemos, foram os mais 

diversos possíveis e envolveram, inclusive, contestações ao próprio objeto em 

investigação. Tomando a expressão “bom aluno” como classificatória, uma das 
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docentes, por exemplo, afirmou: “Eu não classifico meus alunos, eu não tenho o 

costume de classificá-los”. Com esta resposta, dissemos à professora que ficasse a 

vontade para responder ou não a técnica. Na seqüência, ela perguntou  se  poderia 

justificar seu posicionamento no espaço destinado para justificar a palavra indicada 

como mais importante. Com a resposta positiva, a referida professora, então, 

explicou  sua  posição  escrevendo:  “Não  classifico  aluno,  olho  a  realidade  de  

cada  um e   trabalho  sem  classificá-los,  tento   trabalhar   suas  dificuldades”. 

Ressaltamos que de todas as professoras que demonstraram interesse em participar 

do estudo, esta docente foi a única que se negou a completar a expressão indutora.  

 

Cumpre destacar, porém, que uma outra professora também afirmou que não 

concordava com a expressão “bom aluno”. Essa docente disse que esse termo era 

classificatório e estigmatizante, tendo em vista que sugeria uma categorização 

impregnada de juízos de valor. Não obstante, a professora completou a frase e não 

cogitou a possibilidade de não fazê-lo. Após terminar de evocar as palavras, 

comentou, inclusive, que, para ela, os “bons alunos” não eram aqueles educandos 

que fazem tudo o que o professor manda e/ou pede, mas sim aqueles mais rebeldes 

e questionadores. Afirmou que na sua época como aluna existia um padrão de “bom 

aluno” que estava diretamente relacionado com a imagem de um aluno cordato. 

Porém, segundo ela, o educando que correspondia a esse padrão não chegou a 

completar o Ensino Médio e ela, que não era considerada “boa aluna” por ter sido 

questionadora, cursou mais de um curso superior, conquista que aqueles tidos como 

“bons” jamais chegaram alcançar. Essa docente ressaltou, ainda, que essa 

representação do “bom aluno” era algo extremamente subjetivo e que os resultados 

da  nossa  investigação certamente apontariam uma ampla gama de subjetividades. 



 150 

 

Além dos comentários referidos, algumas professoras fizeram 

questionamentos que remetiam à dificuldade de encontrar educandos “bons” na 

atualidade; algumas, inclusive, apontavam como possível causa da não existência 

desses alunos a desestruturação familiar. Assim, por exemplo, afirmativas tais como 

“’Bom aluno’? E tem?” também surgiram durante este primeiro momento do trabalho 

de campo. Enquanto algumas respondiam de forma quase imediata a sua própria 

questão, afirmando que existia; e outras registravam, de imediato, que a ausência de 

“bons alunos” era conseqüência direta da falta de apoio familiar das crianças da 

escola pública, outras deixavam o questionamento inicial de lado e imediatamente 

buscavam completar a expressão indutora. Esses comentários docentes  chamaram-

nos  a  atenção  para a afirmativa de Moscovici (1978) quando coloca que no “ato do 

pensamento”  pela qual se representa ocorrem simultaneamente o “real” - vivenciado 

nas   experiências   práticas   do   cotidiano -  e   o  “ideal” -  esperado  ou  desejado.  

Isto é, a imagem  “ideal”  do  objeto também concorre na construção representativa. 

 

Também outras professoras mencionaram aspectos relacionados à  

disciplina/indisciplina na caracterização do “bom aluno”. Algumas que evocaram o 

termo “disciplinado” comentaram que certamente outras docentes também o 

evocariam, outras evocaram outras palavras e comentaram que a maioria das 

docentes evocaria o termo “disciplinado”, mas que elas pensavam diferente, pois 

acreditavam que o fundamental para qualificar um aluno como “bom” dizia respeito a 

elementos relacionados à construção do conhecimento e outras assinalavam que, 

para elas, um “bom aluno” poderia ser indisciplinado. Assim, por exemplo, uma das 

professoras, ao responder a Técnica de Associação Livre de Palavras, comentou 
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que o interesse em realizar as atividades era o mais importante e que o aluno podia 

até ser indisciplinado. Nesses momentos, lembrávamos da investigação de Carvalho 

(2004) que mostrou que, para alguns professores, alguns alunos podiam até ser 

indisciplinados, pois isso não era suficiente para  não qualificá-lo como “bom aluno”.   

 

Lembramos, ainda,  que algumas professoras, após evocarem as primeiras 

palavras referentes à expressão indutora, perguntavam sob que ponto de vista 

estávamos esperando que as respostas fossem dadas. Nessas ocasiões, dizíamos 

sempre que elas completassem a frase com aquelas palavras que viessem 

imediatamente à sua lembrança. Assim, por exemplo, uma das professoras, após 

evocar a terceira palavra, questionou se esperávamos que as respostas fossem 

dadas tendo como referência o comportamento ou a aprendizagem dos alunos. 

Após nossa resposta e alguns minutos de silêncio por parte  da professora, a 

mesma disse que um “bom aluno” poderia não ter nenhum dos atributos que havia 

evocado até então, pois eles não expressavam elementos relacionados à 

aprendizagem – o que, segundo ela, era fundamental para que um aluno fosse  

“bom”. Após esse momento, a referida docente evocou a palavra “curioso” e nos 

disse que  ela, de fato, expressava o sentido do que é ser um “bom aluno”, pois 

envolvia  elementos  relacionados  ao  processo didático de ensino e aprendizagem.  

 

No que diz respeito à Técnica de Associação Livre de Palavras propriamente 

dita, ressaltamos que algumas docentes fizeram comentários sobre a mesma. 

Algumas afirmaram ter gostado da técnica – uma delas, inclusive, a denominou de 

“joguinho de palavras”; mas a grande maioria que falou sobre a técnica apontou que 

a mesma apresentava limitações, uma vez que restringia suas produções 
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discursivas.  Em outras palavras, para algumas professoras, traduzir em cinco 

palavras o significado do que é ser “bom aluno” era muito difícil, pois essa expressão 

envolvia uma série de elementos entrelaçados. Não por acaso, pois, algumas 

professoras, ao serem solicitadas a enumerarem as evocações em ordem de 

importância, reconheceram a dificuldade em fazê-lo, pois consideravam que todas 

as palavras eram importantes, não havendo, portanto, uma “mais importante”. 

Apesar de termos dito às professoras que ficassem à vontade para realizar ou não o 

ordenamento  que havíamos  solicitado, elas acabaram por seguir nossa orientação.  

 

Em síntese, podemos dizer que esse momento do trabalho de campo foi fértil 

para a captação preliminar de idéias, informações e posicionamentos mais 

sistemáticos e espontâneos sobre o objeto em investigação. Poderíamos  dizer   que 

esse contato inicial forneceu aparentes limites do território verbal que compunham 

as representações sociais em estudo. Tem sentido, portanto, a afirmação de Arruda 

(2005) ao sublinhar que a interpretação começa quando você chega ao campo, 

tendo em vista que é uma reação natural tentar interpretar o que se vê e ouve. Além 

disso, não podemos perder de vista que este primeiro momento  em campo forneceu 

importantes contribuições para a organização da coleta de informações no segundo 

estudo, à medida que mostrou, por exemplo, as dificuldades das professoras em 

participar de investigações durante a jornada de trabalho.  Este fato evidenciou a 

importância de que no segundo estudo - que exigiria um maior tempo com a 

professora participante -, as sessões fossem marcadas com antecedência de modo 

a   propiciar  momento de interação mais proveitoso entre pesquisador/participante. 
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4.4. Procedimento de análise: o quadro de quatro casas com auxilio do EVOC 

 

Para o tratamento dos dados coletados através da Técnica de Associação 

Livre de Palavras foi utilizado como auxilio o software Ensemble de programmes 

permettant l’analyse des evocations (EVOC), versão 2000, criado por Pierre Vergès. 

O  referido software  possibilita  efetuar  a  organização  das  palavras  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  casas45,  em  que  são  distribuídas  as  palavras  evocadas e discriminados 

o  sistema  central  e periférico,  com base na  freqüência  de  ocorrência  das 

palavras  e  das  ordens  médias  de  evocação(OME). Neste  estudo,  no entanto, 

ao invés  de  considerarmos a ordem natural  das  evocações e, consequentemente, 

as OME’s, consideramos a  hierarquização efetuada pelas professoras participantes 

no momento da coleta dos dados e, portanto, a ordem média de importância(OMI)46.  

   

Embora o software EVOC tenha sido criado visando tomar como prováveis 

elementos centrais os componentes mais freqüentes e prontamente evocados tendo 

como referência a média das freqüências (MF) e a média das ordens médias de 

evocação (MOME), neste estudo serão considerados os elementos mais freqüentes 

e prontamente hierarquizados como mais importantes tendo como referência a MF e 

a média das ordens médias de importância (MOMI). Essa decisão, além de ter sido 

tomada com base na idéia de que, dessa forma, o participante estaria efetuando 

                                                 
45
 O EVOC possibilita dois tipos de análise das evocações: a construção do quadro de quatro casas e 
a análise de similitude (OLIVEIRA ET AL, 2005). Considerando os objetivos estabelecidos no estudo 
buscaremos  evidenciar, apenas, os  passos  utilizados  para  construção  do quadro de quatro casas.  
 
46
 Considerando que o EVOC trabalha com OME, cumpre destacar que nosso estudo adaptou as 
informações por ele ditas como OME para OMI, tendo em vista que foi a hierarquia produzida pelas 
docentes sobre sua  produção  que  foi considerada importante para construção do quadro de  casas.  
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sobre sua própria produção um trabalho cognitivo de análise, comparação e 

hierarquização, o que, de certa forma, reduziria em parte a interpretação do 

pesquisador; apóia-se, também, na crítica de Abric (2003)47,  registrada por Oliveira 

et al (2005), acerca da adoção da ordem de evocação e não da ordem de 

importância. Segundo ele, em um discurso, as coisas essenciais não aparecem, 

comumente, senão  após  uma  fase  de  estabelecimento  de  confiança ou de 

redução dos mecanismos de defesa. Sá (2002, p.121) transcreve, ainda, um 

depoimento de Abric (1994,73-74)48, que corrobora, ainda mais, a decisão tomada: 

 

Lembra-se que a análise da produção de associações livres consistia 
em cruzar duas informações: a freqüência de aparecimento de um 
termo e sua ordem de produção. Nós havíamos emitido então uma 
reserva a respeito da utilização desse último índice, que supõe que os 
itens mais importantes são citados em primeiro lugar quando o sujeito 
associa, hipótese amplamente contestável. Foi para suprimir essa 
dificuldade que nós propusemos calcular a ordem (e portanto a 
importância de um item) a partir de uma atividade de hierarquização 
dos elementos realizada pelo próprio sujeito (...)49 
 

O software EVOC é composto por um conjunto de dezesseis programas. 

Entretanto, neste estudo, para a construção do quadro de quatro casas foi 

                                                 
47 ABRIC, Jean-Claude. Méthodes d‘Études des Représentations Sociales. Ramonville Saint-
Agne, 2003.  
  
48 ABRIC, Jean-Claude. Méthodologie de recueil des représentations sociales. In: ___ (Ed.) Pratiques 
sociales et représentations. Paris, Presses Universitaires de France, 1994. p. 59-82.  
 
49 As técnicas elaboradas pelo Grupo de Midi, a partir de então, passam a assentar-se sobre o 
princípio de desenhar a estrutura da representação a partir da produção do próprio sujeito. Algumas 
dessas técnicas são as triagens hierárquicas sucessivas e as escolhas sucessivas por blocos. Já 
existem estudos que trabalharam com associação livre e consideraram, na análise, a ordem em que o 
participante hierarquiza as palavras como um dos critérios para a construção do quadro de quatro 
casas (ver, por exemplo, LIMA e GUERRA, 2007). Mas conhecemos apenas um estudo (COSTA, 
2007) que trabalhou com o auxilio do EVOC e considerou esse como um dos critérios na análise. 
Sobre isso, é interessante pontuar que, por vezes, a literatura tende a confundir a ordem de evocação 
de palavras com critério de importância. Oliveira et al (2005), por exemplo, são muito claros quando 
afirmam que um cuidado adicional na coleta das evocações livres resume-se em pedir aos 
participantes para enumerá-las conforme a importância, visto que esse procedimento constituiria, de 
fato, um dos critérios para a determinação dos elementos centrais e periféricos. Os autores pontuam, 
inclusive, que esse procedimento foi proposto por Vergès. Mas, duas páginas depois, os autores 
assinalam  que  no  tratamento  dos  dados  através  da  técnica  de  construção  do  quadro  de 
quatro  casas  são  considerados  critérios de freqüência e ordem de aparição dos termos produzidos.  
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necessária a execução de apenas cinco deles: Lexique, Trievoc, Nettoie, Rangmot e 

Tabrgfr. Antes de descrevermos a função de cada um desses programas, cumpre 

registrar que o primeiro passo no tratamento do material coletado através da 

associação livre com o auxilio do referido software implicou em digitar – no programa 

excel – todas as evocações em sua forma bruta. Considerando que adotamos a 

ordem de importância atribuída pelas docentes às palavras evocadas, ao digitarmos 

o material coletado foi considerada a hierarquia efetuada pelas participantes. Como 

nossos objetivos eram identificar as representações sociais do “bom aluno” do grupo 

em sua totalidade e comparar representações sociais entre subgrupos  

considerando a variável faixa etária, foram produzidos três arquivos que, após terem 

sido  transformados  em  formato  “Somente Texto”,  foram  processados  no  EVOC. 

 

Conforme descrevem Oliveira et al (2005), os primeiros passos do software 

são o Lexique e o Trievoc que preparam o arquivo para o Nettoie - no qual há 

interferência do pesquisador, que realiza uma última revisão do conteúdo do arquivo 

e sua correção como, por exemplo, de palavras com erros de digitação ou ortografia. 

Cumpre registrar que na execução dessa tarefa, procedemos a uma padronização 

das palavras, visando uma homogeneização do conteúdo. Assim, por exemplo, 

palavras diferentes cujos significados eram muito próximos foram padronizadas sob 

a mesma designação, garantindo que o sentido final expresso por elas ficasse 

contemplado. Em outros termos, na execução do Nettoie, decidimos agrupar 

palavras reconhecidas como sinônimas. Decidimos também que designaria o 

agrupamento a palavra distinta mais freqüente em cada um. Assim, por exemplo, 
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foram agrupadas as palavras “alegre” e “feliz”, mas prevaleceu o termo “alegre”, que 

foi,  dentre  essas  palavras,  a  mais  prontamente  evocada   pelas  participantes50. 

  

Após a execução do Lexique, Trievoc e Nettoie, seguiu-se a etapa Rangmot. 

Este fornece uma lista com todas as palavras evocadas em ordem alfabética, bem 

como cálculos estatísticos da análise, tais como: a freqüência total de cada palavra, 

número de vezes que cada palavra apareceu em cada colocação e a OMI de cada 

palavra. Fornece, ainda, informações sobre: quantas palavras produzidas eram 

diferentes, a freqüência total e a MOMI do conjunto dos termos. Em relação a esse 

último aspecto, convém ressaltar que, como neste estudo foram solicitadas a 

evocação de cinco palavras e solicitado que as participantes as hierarquizassem da 

mais para a menos importante, a OMI poderia variar entre 1,0 e 5,0, sendo a 

primeira possibilidade correspondente ao grau de importância 1 e assim 

sucessivamente. Isso significa dizer, pois, que quanto mais baixa a OMI das 

palavras, mais importantes elas foram consideradas pelas professoras participantes.  

 

O passo seguinte foi a execução do Tabrgfr. Este distribui os termos 

evocados no quadro de quatro casas que, por sua vez, cruza a freqüência das 

palavras e a ordem média de importância atribuída pelos sujeitos, com os valores de 

corte dos quadrantes: a MF das palavras e a MOMI atribuída às palavras. Embora o 

                                                 
50 Sobre o agrupamento das palavras, cumpre registrar que Oliveira et al (2005) afirmam que esse 
tratamento deve ser feito antes mesmo do arquivo ser processado pelo EVOC. No nosso caso, no 
entanto, foram seguidos os seguintes passos: inicialmente, processamos o programa até a etapa 
Rangmot, considerando as palavras evocadas em sua forma bruta, corrigindo na etapa Nettoie 
apenas erros de digitação. A partir do Rangmot, que oferece, dentre outras informações, uma lista 
com as palavras em ordem alfabética e a freqüência total de cada uma delas, agrupamos os termos e 
nomeamos o grupo conforme o critério referido. Neste trabalho, procuramos ser o mais cautelosas 
possível, a fim de sempre preservar o sentido representacional da palavra substituída. Desse modo, 
apenas  após esse tratamento e tomada essas decisões, utilizamos o EVOC de forma definitiva, 
trazendo para a etapa Nettoie os agrupamentos realizados, buscando, com isso, efetuar uma 
“limpeza” do arquivo para recriar um  novo  mais  correto, permitindo melhores estatísticas (sem viés). 
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EVOC forneça o valor da MOMI, o mesmo não fornece a freqüência média. De Rosa 

(2005) afirma que o pesquisador é livre para alterar tanto a freqüência média, quanto 

o limiar da freqüência mínima. Oliveira et al (2005) afirmam que a definição da 

freqüência mínima considera as palavras que contam com um número significativo 

de ocorrências, comparativamente51. Neste estudo, definimos esta freqüência com 

base na média aritmética da freqüência total em função do número de palavras 

diferentes52. Após essa definição foi calculada e definida a freqüência intermediária, 

isto é, a MF de todas as palavras. Esta concerne a média aritmética da freqüência 

total das palavras consideradas depois da definição da freqüência mínima em 

função do número de termos com freqüência de valor igual ou superior a esse corte.  

 

Assim, após a distribuição das palavras nos quadrantes, comparando-se a 

freqüência e o valor médio da importância atribuída pelo grupo a cada uma, com os 

valores de corte dos quadrantes, procedemos à interpretação dos mesmos. 

Conforme Oliveira et al (2005), as palavras que se situam no quadrante superior 

esquerdo são, muito possivelmente, os elementos do núcleo central; aquelas 

situadas no quadrante superior direito são elementos da 1ª periferia; as situadas no 

quadrante inferior esquerdo os elementos de contraste e as localizadas no 

quadrante inferior direito os elementos mais claramente periféricos ou 2ª periferia. 

Em outros termos, os referidos autores afirmam que o núcleo central agrupa os 

                                                 
51 Os autores  pontuam que, para tanto, o pesquisador pode se valer das afirmações de Pierre 
Vergés, que afirma que a distribuição das freqüências segue uma lei logarítmica - lei de Zipf -  que 
permite identificar três zonas de freqüências: aquela onde as palavras são muito pouco numerosas 
para uma mesma freqüência; aquela onde as palavras são pouco numerosas para uma mesma 
freqüência  e  a  zona   onde  o  número  de palavras é muito importante para uma mesma freqüência.  
 
52 Como é sabido, a média aritmética de dois ou mais termos é o quociente do resultado da divisão da 
soma dos números dados pela quantidade de números somados. No caso da determinação da 
freqüência mínima “a soma dos números dados” diz respeito à freqüência total das palavras e a 
“quantidade de números somados” refere-se ao número de palavras diferentes. A partir dessas 
informações,  fornecidas  pelo  EVOC,  efetuamos  a divisão  e  encontramos  o resultado procurado.  
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elementos mais freqüentes e mais importantes; na 1ª periferia são encontrados os 

elementos periféricos mais importantes; na zona de contraste são encontrados os 

elementos com baixa freqüência, mas considerados importantes pelos sujeitos;e a 2ª 

periferia é constituída pelos elementos menos freqüentes e menos importantes. No 

Quadro 2, que se segue, apresentamos o modelo de análise das evocações referido: 

  

  QUADRO 2  

Modelo de análise das evocações através do quadro de quatro casas 
 

 

Em síntese, relembramos que os critérios adotados para a distribuição dos 

termos nos quadrantes foram a MF das palavras e a MOMI atribuída às palavras. 

Esses critérios constituíram os valores de dois eixos ortogonais que, no seu 

cruzamento, determinaram os limites de cada quadrante. Dessa forma, combinamos 

MF 
 
 
 

Possíveis elementos 
do núcleo central 

  

  
 
 
 

Elementos periféricos  
da 1ª periferia 

MOMI  
 
 
 

Elementos de contraste 
 

 
 
 
 

Elementos periféricos 
da 2ª periferia 
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dois critérios metodológicos: um de natureza coletiva, representado pela freqüência 

com que a palavra é evocada pelo conjunto das participantes; outro de natureza 

individual, expresso através da ordem em que cada docente hierarquizou as 

palavras, sendo, entretanto, esse índice associado as das demais no cômputo de 

uma ordem média de importância. Para o calculo da freqüência média definimos, 

ainda, a freqüência mínima da distribuição, excluindo-se da análise as palavras 

cujos valores se situavam abaixo da mesma. Essa maneira de tratar os dados partiu 

do princípio de que os termos que atendessem, ao mesmo tempo, aos critérios de 

maior freqüência e ordens prioritárias de importância atribuída pelas professoras 

pertenceriam, por hipótese, ao núcleo central das representações sociais estudadas. 

 

 Lembramos, por fim, que os registros produzidos pelas professoras 

participantes para justificar a palavra indicada como mais importante foram 

analisados a partir da organização das palavras no quadro de quatro casas, visando, 

com isso, clarificar a possível estrutura dos sentidos e significados atribuídos pelas 

professoras ao “bom aluno”. Para tanto, construímos quadros com as justificativas 

das professoras para cada palavra evidenciada no quadro de quatro casas; e, em 

seguida, inferimos, analisamos e interpretamos seus sentidos. Esse tratamento foi 

feito buscando compreender, ainda que de forma preliminar, como se organiza e 

qual o conteúdo simbólico das representações sociais do “bom aluno” das  docentes 

participantes. A análise foi possível, pois cada quadrante do quadro de quatro casas, 

como vimos, traz informações especificas para a análise das representações sociais 

a partir da Teoria do Núcleo Central, já que permite identificar, de forma preliminar, 

possíveis  elementos  do  sistema central e periférico dessas representações sociais.  
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4.5. Resultados e discussão  

 

Os resultados deste primeiro estudo da pesquisa serão apresentados em 

duas subseções. Na primeira, apresentamos e discutimos as representações sociais 

do “bom aluno” do grupo em sua totalidade e na segunda comparamos essas 

representações entre subgrupos definidos a partir da variável faixa etária: igual ou 

inferior a trinta e nove (39) anos e superior a esse corte. Primeiramente, portanto, 

discutimos os dados do quadro de quatro casas do grupo total de professoras e o 

que ele revela acerca do conteúdo geral e da possível estrutura das representações 

sociais do “bom aluno”. Na seqüência, discutimos e comparamos os resultados do 

quadro de quatro casas entre os dois subgrupos formados. Nessa discussão, 

privilegiamos, sobretudo, a identificação dos elementos do quadrante superior 

esquerdo, já que são eles que evidenciam os possíveis elementos centrais das 

representações sociais. Ressaltamos que, nessa discussão, comparamos tanto os 

dados  dos   subgrupos   entre   si,   quanto entre  eles  e  os  dados  do  grupo  total. 

 

    4.5.1. Sobre  as   representações  sociais  do  “bom  aluno”  do  grupo  total   

              de professoras 

  

O corpus formado pelas evocações de todas as docentes , conforme o EVOC, 

revelou que, em resposta a expressão indutora “O bom aluno é...”, foram evocadas 

ao todo mil (1000) palavras e que, após a condensação do seu conteúdo,  noventa e 

seis (96) delas eram diferentes entre si. Isto significa dizer que houve pouca 

dispersão do conteúdo. Considerando esses dados, calculamos a freqüência mínima 

a partir dos critérios já apresentados e obtivemos o valor aproximado de dez (10). 

Sendo desprezadas as evocações com freqüência inferior a esse valor, calculamos 
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a freqüência média e obtivemos o valor aproximado de trinta e três (33). O EVOC 

também informou a MOMI, qual seja: três (3,00). Tendo como referência a analise 

combinada da freqüência média com a MOMI, as palavras foram localizadas nos 

quadrantes do  quadro  de  quatro  casas. O  Quadro  3  apresenta   esse resultado:   

 
QUADRO 3 

Conteúdo geral e possível estrutura das representações sociais  

do “bom aluno” do grupo total de professoras 
 

Freqüência Mínima: 10 

MF: 33/ MOMI: 3,00 

 
F >=33 / OMI < 3,00 F > =33 / OMI > 3,00 

 f OMI  f OMI 
      

Atencioso  76 2,855 Assíduo  54 3,167 
Curioso  49 2,633 Educado 39 3,103 
Estudioso  53 2,774    
Interessado  75 2,173    
Participativo  118 2,593    
Questionador  48 2,521    
Responsável  41 2,829    
      
      
F < 33 / OMI <3,00   F < 33 / OMI > 3,00   
 f OMI  f OMI 
      
Comprometido 15 2,400 Alegre 18 3,111 
Crítico 14 2,714 Amigo 27 3,556 
Dedicado 16 2,938 Carinhoso 10 4,200 
Disciplinado 31 2,871 Colaborador 16 4,000 
Esforçado 16 2,875 Comportado 12 3,917 
   Criativo 22 3,273 
   Dinâmico 14 3,500 
   Inteligente 11 3,455 
   Obediente  10 3,400 
   Organizado 24 3,417 
   Respeitador 31 3,613 
   Solidário 10 3,300 
 

 

Ao observarmos o Quadro 3, constatamos, de modo mais imediato, que na 

construção das representações sociais do “bom aluno” do grupo participante estão 
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envolvidos uma série de elementos. Confirmando, portanto, nossa revisão de 

literatura sobre o objeto de pesquisa, apresentada anteriormente, o conteúdo 

representacional evidenciado confirma a complexidade do tema ao mostrar que a 

construção simbólica do “bom aluno” é composta por um emaranhado de 

componentes que evidenciam, de certa forma, o que as professoras pensam e/ou 

esperam dos seus alunos, as atitudes, capacidades e qualidades que lhes atribuem 

para que possam ser considerados “bons”. Conforme já pontuamos, o Quadro 3 

revela não apenas o conteúdo geral das representações sociais estudadas, mas 

também sua possível organização interna, já que cada quadrante traz uma 

informação essencial para essa compreensão. Por isso, discutiremos esse conteúdo 

geral  levando  em  conta sua estrutura interna, isto é, o sistema central e periférico.    

 

Considerando as premissas da organização do quadro de quatro casas, já 

evidenciadas, as palavras agrupadas no quadrante superior esquerdo, isto é, 

“atencioso”, “curioso”, “estudioso”, “interessado”, “participativo”, 

“questionador” e “responsável” são aquelas que tiveram as maiores freqüências e 

foram mais prontamente indicadas como mais importantes pelas professoras, 

formando, portanto, por hipótese, o núcleo central das representações sociais 

estudadas. De acordo com a abordagem do Grupo de Midi, poderíamos afirmar que 

esses elementos são, hipoteticamente, os que determinam, ao mesmo tempo, a 

significação e organização interna das representações sociais do “bom aluno” das 

docentes. Ao desempenharem essas funções, conforme a abordagem proposta 

inicialmente por Abric, esses elementos seriam os que mais resistiriam às 

transformações, tendo  em  vista  que  toda  modificação  no  sistema central, como 

já pontuamos,  provoca  uma transformação completa  nas  representações sociais.  
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Não podemos perder vista, no entanto, que o fato do sistema central ser a 

parte mais estável de quaisquer representações sociais não significa que o mesmo 

não sofra transformações, mesmo porque as representações sociais “são uma 

constante construção; elas são realidades dinâmicas e não estáticas. Vão sendo 

elaboradas e modificadas dia-a-dia. Vão sendo ampliadas, enriquecidas com novos 

elementos e relações” (GUARESCHI, 1995, p.218). Como pontuamos, Abric (2000) 

reconhece o papel das novas práticas na transformação das representações sociais 

e explica esse metabolismo a partir do sistema periférico. Com base no referido 

autor, poderíamos dizer que os termos “curioso”, “questionador” e “participativo”, que 

compõem o possível sistema central das representações sociais em estudo, revelam 

que o mesmo sofreu ou vem sofrendo transformações e que essas mudanças 

podem ter relação, de alguma forma, com as discussões travadas no âmbito da 

literatura pedagógica mais recente e das políticas educacionais contemporâneas, 

que consideram o educando como um sujeito  ativo  no  processo  de aprendizagem.  

  

Esse novo conteúdo, veiculado nos cursos de formação inicial e continuada 

freqüentados pelas professoras da Rede Municipal de Ensino do Recife/PE e que 

fundamentam, de certa forma, os PCNs  e a política educacional dos ciclos 

implantada nessa rede desde a gestão 2001-2004, podem, portanto, estar abalando 

os alicerces dos símbolos historicamente construídos sobre o “bom aluno”. Noutros 

termos, os resultados ora apresentados, que trazem a idéia de um aluno ativo e 

interativo em sala de aula, parecem confirmar nossa hipótese inicial de que as 

transformações  ocorridas  nas  diversas  práticas  sociais educacionais nas quais as 

docentes estão imersas estariam interferindo nas construção das suas 

representações sociais do “bom aluno” e abalando, de alguma forma, os alicerces 

das idéias, crenças e símbolos historicamente construídos e consolidados sobre 
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esse objeto de estudo. Esta possibilidade favorece o entendimento de que o 

processo  de  elaboração  das  representações sociais raramente se constitui e 

evolui sem bases,  isto é,  sem  apoio  em necessidades  práticas. Sá (1995)  afirma:  

.  

Uma realidade social, como a entende a Teoria das Representações 
Sociais, é criada apenas quando o novo ou não familiar vem a ser 
incorporado aos universos consensuais. Aí operam os processos 
pelos quais ele passa a ser familiar, perde a novidade, torna-se 
socialmente conhecido e real. O fato de que isso ocorra sob o peso 
da tradição, da memória, do passado, não significa que não se esteja 
criando e acrescentando novos elementos à realidade consensual, 
que não se esteja produzindo mudanças no sistema de pensamento 
social, que não se esteja dando prosseguimento à construção do 
mundo de idéias e imagens que vivemos (p. 37, grifos do autor).  

 

Considerando que para o conteúdo das representações sociais disposto no 

quadro de quatro casas apresentasse essa configuração concorreram uma série de 

novas práticas, cabe resgatar o significado da ancoragem que, ao lado da 

objetivação53, é definida por Moscovici (1978) como um dos processos fundamentais 

na gênese das representações sociais. Campos (2003) chama nossa atenção, como 

já evidenciamos, para o fato de que a ancoragem é um dos processos fundamentais 

tanto na gênese das representações sociais, quanto nos processos de 

transformação e, fundamentalmente, naqueles processos através dos quais uma 

representação se torna estável. Sendo assim, é possível especular que se a 

hipótese do sistema central das representações sociais do “bom aluno” do grupo 

pesquisado for confirmada será um forte indicio de que os elementos “curioso”, 

“questionador” e “participativo”, antes ignorados como atributos de um “bom aluno” , 

                                                 
53 Não resgataremos o sentido da objetivação no contexto dos resultados deste trabalho, pois, como 
evidenciamos, a proposição básica da Teoria do Núcleo Central tem sua origem atrelada a noção do 
núcleo figurativo, cuja constituição é resultado do processo de objetivação. Em linhas gerais, o núcleo 
figurativo é, como vimos, uma estrutura imagética em que se articulam os elementos do objeto de 
representação selecionados pelos indivíduos em função de critérios culturais ou normativos. O núcleo 
central, por sua vez,  não  se limita ao papel genético, sendo considerado o elemento essencial de 
toda representação social constituída  e podendo, de certa maneira,  superar o simples quadro do 
objeto de representação  para  encontrar  sua origem diretamente nos valores que o transcendem 
que  não  exigem  nem  aspectos  figurativos,  nem   esquematização,  nem concretização (SÁ, 2002).  
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a partir do processo de ancoragem foram sendo incorporados a essas 

representações inicialmente no sistema periférico e, através de uma transformação 

progressiva ou resistente, compôs o sistema central dessas representações sociais.   

 

No que se refere ao sistema central, como já evidenciamos, Abric (2003) 

evidenciou a existência de dois grandes tipos de elementos nesse subsistema, quais 

sejam: os “normativos” e os “funcionais”. Nessa perspectiva, podemos dividir os 

elementos centrais segundo eles desempenhem um papel de avaliação ou 

julgamento ou de orientação para a ação. Cumpre pontuar, não obstante, que 

conforme Abric (2003), estes elementos podem ser diferentemente ativados 

conforme a natureza do objeto, a finalidade da situação e o tipo de relação que o 

grupo mantém com o objeto. A respeito desse último, o referido autor  afirma que 

quanto mais um grupo é próximo de um objeto, mas ele valorizará elementos 

funcionais. Partindo dessa colocação, poderíamos dizer que, envolvendo o objeto 

em estudo um dos principais autores e atores do processo de ensino e 

aprendizagem, isto é, o aluno, a maioria dos elementos evocados pelas professoras 

são, fundamentalmente, funcionais, pois parecem mais associados às 

características  descritivas  e  à  inscrição  do  objeto nas praticas sociais cotidianas.  

 

É interessante pontuar, no entanto, que Flament (1994)54, citado por Sá 

(2002) propôs a consideração das representações sociais serem inteiramente 

compostas de “prescrições”, isto é, de normas; o que não impediria os elementos de 

serem, conforme a ocasião, unicamente prescritivas ou descritivas. Mas,  conforme 

sublinha Sá (2002), para Flament,  “como formas de pensamento prático que são, 

                                                 
54 FLAMENT, Claude. Structure, dynamique et transformation des representations socials. In: ABRIC, 
Jean-Claude (Ed). Pratiques socials et representations. Paris, Presses Universitaires de France, 
1994. p. 37-57. 
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suas descrições do objeto representado implicariam sistematicamente em 

prescrições de algum tipo de ação por parte dos indivíduos ou grupos detentores de 

tais conhecimentos compartilhados“ (p. 80). A partir destas considerações, 

poderíamos  dizer  que  os  elementos  presentes  no  possível  sistema  central  das 

representações  sociais  em  estudo  podem  ser,  antes  de  tudo,  normativos. 

Noutros  termos,  para  as  professoras  possivelmente  ser  “atencioso”,  “curioso”, 

“estudioso”, “interessado”, “participativo”, “questionador” e “responsável” são 

qualidades  que  os  alunos  precisam  ter  para  serem considerados como “bons”. 

 

Para uma melhor compreensão dos sentidos que permeiam o possível 

sistema central das representações sociais do “bom aluno” do grupo de professoras 

participantes, discutiremos os elementos localizados no quadrante superior 

esquerdo da seguinte forma: abordaremos, inicialmente, os componentes 

“atencioso”, “estudioso”, “interessado” e “responsável”; e posteriormente “curioso”, 

“questionador” e “participativo”. A opção por essa forma de organização da 

discussão se fez em função dos primeiros elementos parecerem atravessar os 

tempos, as sociedades e as discussões travadas no âmbito das abordagens 

pedagógicas, indicando características intrínsecas à função do que é ser aluno no 

processo de ensino e aprendizagem; e os demais elementos, como já pontuamos, 

parecem mais próximos das discussões  mais  recentes  travadas  no  âmbito  da  

literatura  educacional e,  vale  mencionar,  também  no  âmbito  das  novas  

políticas educacionais  para o  Ensino Fundamental instituídas nas últimas décadas. 

 

O primeiro elemento presente no quadrante superior esquerdo diz respeito à 

“atencioso”. Se consultarmos um dicionário, verificaremos que esta palavra tem uma 
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significação muito clara: “prestar atenção”. Neste sentido, poderíamos dizer que, no 

âmbito didático-pedagógico, ser “atencioso” implica em estar atento à aula. Embora 

havendo um consenso quanto a essa afirmativa, na perspectiva das diversas 

tendências pedagógicas  o ato de prestar atenção à aula tem distintas significações 

e implicações.  Assim, por exemplo, se para a pedagogia tradicional estar atento 

significa imobilismo e silenciamento durante o processo educativo, já que esta é uma  

condição necessária para que o aluno, ou melhor, o “bom aluno” reproduza de 

maneira eficaz o ensino; na perspectiva construtivista, ser “atencioso” constitui-se  

um dos atributos do aluno ativo. Mauri (2000), ao tratar da abordagem construtivista, 

é  clara ao afirmar que “os alunos mostram-se ativos, por exemplo, quando (...) 

observam atentamente para conseguir representar como contar, como ler uma 

palavra ou superar melhor um obstáculo, quando se dispõem a realizar esses 

processos  prestando  atenção  a  tudo  o  que  não  se  ajusta  à  idéia inicial”(p. 89).  

 

O elemento “atencioso”  também apareceu como uma das características de 

um “bom aluno” em investigações como as de Brito (2006), Oliveira e Alves (2005) e 

Luciano (2006). Neste estudo, a referida palavra no contexto dos elementos do 

quadrante superior esquerdo embora tenha tido a segunda maior freqüência (76), 

teve a maior OMI (2,855), o que significa dizer que foi o termo menos apontado 

como importante. Embora os registros das docentes que apontaram este elemento 

como importante não permitam afirmar, de forma categórica, a concepção de 

aprendizagem e de aluno subjacente a importância de estar atento à aula, podemos 

dizer que as professoras, de modo sutil, dão indicativos de que consideram esta 

qualidade fundamental para que um aluno seja  “bom”,  pois acreditam que ela 

facilita a construção do conhecimento pelo mesmo. Noutros termos, podemos dizer 
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que a importância de estar atento à aula, para as docentes, parece estar mais 

próxima dos  discursos  pedagógicos recentes  que  consideram  o  aluno  um  

sujeito ativo  no processo de aprendizagem. Observe os registros transcritos  abaixo: 

 

Através da atenção o aluno participa das atividades por saber que se 
refere a mesma levando-o a leitura que o fará interpretar os fatos e 
com isso ele poderá fazer sua crítica mediante o vivenciado em sala e 
contextualizando com seu dia-a-dia, aguçando assim a sua 
curiosidade (P82PG> - 1º E)55. 
 
(...) creio que a atenção/concentração é o fator principal para a 
construção do processo de ensino aprendizagem (P146PG<= -1º E). 
 
O aluno atencioso consegue captar as questões abordadas durante 
as aulas e a partir daí elaborar os conhecimentos de forma 
satisfatória (P177PG>- 1º E). 
 

O termo “estudioso”, também localizado no quadrante superior esquerdo e, 

portanto, um dos possíveis elementos centrais das representações sociais em 

estudo, também parece ser um conceito tradicionalmente atribuído à função do ser 

um “bom aluno” no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que designa 

à função precípua do ser estudante. Mas, embora parecendo atravessar os tempos 

e as sociedades, não podemos perder de vista que é em relação a cada lugar e a 

cada tempo histórico que os termos assumem seu significado específico. Assim, por 

exemplo, se na abordagem tradicional, este termo significaria, sobretudo, memorizar 

definições e na tecnicista associar de forma correta estímulos e respostas; nas 

abordagens pedagógicas mais recentes, ser “estudioso” está muito longe das 

definições apresentadas, uma vez que essas abordagens, como evidenciamos, 

partem do entendimento de que a aprendizagem é um processo ativo do ponto de 

vista do aluno, na qual ele constrói e enriquece seus esquemas de conhecimento a 

partir do significado e do sentido que pode atribuir aos conteúdos  de aprendizagem.   

 

                                                 
55 Os registros das professoras participantes foram conservados do modo como elas escreveram. 
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Ao observarmos a palavra “estudioso” em comparação com o termo 

“atencioso”, anteriormente discutido, constatamos que ela teve uma freqüência 

inferior (53) e uma OMI também inferior (2,774). Isso significa dizer que embora 

tenha sido menos evocada que “atencioso”, a palavra “estudioso” foi mais indicada 

como importante pelas docentes. No contexto do quadrante superior esquerdo, teve 

a quarta maior freqüência e a terceira maior OMI, o que implica dizer que, no 

conjunto, teve uma freqüência mediana, mas também foi pouco apontada como 

importante. Os registros das professoras permitem depreender, pelo menos, dois 

sentidos para a importância de ser “estudioso”: um relacionado ao sucesso do aluno 

em todas as esferas sociais e outro ao sucesso no processo de aprendizagem. É 

interessante observar que, embora os registros não permitam generalizações, as 

docentes dão indicativos de que consideram esta qualidade fundamental no “bom 

aluno”, pois acreditam que ser estudioso traz a idéia do aluno ativo, seja no âmbito 

social, seja no escolar. Alguns registros das professoras corroboram esses sentidos:   

 

O aluno que é estudioso reúne todas as outras qualidades, pois é 
ativo, questiona durante as aulas, faz referencias a outros assuntos, 
demonstra curiosidade. Gosta da escola. Em qualquer atividade ele 
quer participar (P61PG> - 1º E). 
 
Porque o estudo é fundamental para aquisição e aprimoramento do 
conhecimento seja na escola ou na vida cotidiana, sem o estudo não 
há expectativa de oportunidades para a situação atual (sociedade) 
melhor e qualidade de vida (P65PG> - 1º E). 
 
Estudioso, porque é através do estudo que ele garantirá seu futuro 
profissional e como cidadão. Conhecendo seus direitos e deveres e 
sendo capaz de interagir no mundo dando a sua opinião (P184G<=- 
1º E). 
 

Um outro elemento possivelmente central nas representações sociais do “bom 

aluno” das professoras diz respeito à “interessado”. Este termo, assim como 

“atencioso” e “estudioso”, parece traduzir uma característica tradicionalmente 

atribuída ao ser um “bom aluno” no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, 
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se observarmos o sentido subjacente a este termo no contexto das diferentes 

correntes pedagógicas, concluiremos que o mesmo assume, como os componentes 

anteriormente discutidos, distintos sentidos e significados. Assim, por exemplo, se 

na abordagem tradicional ser um aluno “interessado” em aprender significa, 

sobretudo, empenho em memorizar e reproduzir os conteúdos, na tecnicista é 

adquirir respostas adequadas graças a um processo mecânico de reforços positivos 

e negativos - o que no fundo constitui a mesma coisa. Já nas tendências 

pedagógicas mais recentes, poderíamos dizer que ser interessado implica uma série 

de condições. Na perspectiva denominada construtivista, por exemplo, poderíamos 

dizer que  ser  interessado  implica, pelo menos, duas condições. Coll (1996) afirma: 

 

Para que a aprendizagem seja significativa, devem ser cumpridas 
duas condições. Em primeiro lugar, o conteúdo deve ser 
potencialmente significativo, tanto do ponto de vista  de sua estrutura 
interna - é a chamada significatividade lógica, que exige que o 
material da aprendizagem seja relevante e que tenha uma 
organização clara -, como do ponto de vista da possibilidade de 
assimila-lo - é a significatividade psicológica, que requer a existência, 
na estrutura cognitiva do aluno, de determinados elementos 
pertinentes e relacionáveis com o material de aprendizagem. Em 
segundo lugar, o aluno deve ter uma disposição favorável para 
aprender significativamente, ou seja, deve estar motivado para 
relacionar o novo material de aprendizagem como o que já sabe. Esta 
segunda condição sublinha a importância dos fatores motivacionais 
(p. 397, grifos do autor).  

 

  Ao observarmos a palavra “interessado” no contexto do quadrante superior 

esquerdo, constatamos que a mesma, além de ter tido a terceira maior freqüência 

(75) - quase identifica a segunda maior -; ela teve a menor OMI (2,173) – vale 

ressaltar com uma distância considerável em relação à segunda menor. Isto significa  

que este elemento foi, de longe, o mais considerado como importante pelas  

docentes. Esta constatação nos permite afirmar que “interessado”, em termos do 

duplo critério de freqüência e ordem de importância, é um dos elementos mais 

importantes do possível núcleo central das representações sociais do “bom aluno” 
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das professoras. Analisando as justificativas das docentes para a palavra 

“interessado”, pudemos depreender três núcleos de sentido: uma qualidade que 

possibilita superar quaisquer dificuldades; uma característica que envolve outros 

atributos necessários para que o aluno aprenda de maneira ativa; uma motivação 

interna - entendida como um “querer” do aluno - que estimula o professor. Algumas 

das  justificativas  das  professoras  para  o  termo  podem  ser  observadas  abaixo: 

 

O aluno interessado geralmente traz o “querer” aprender, o desejo em 
conhecer o que está sendo apresentado para ele. Ele vence suas 
dificuldades, ou falhas apresentadas no seu meio familiar, como: falta 
de apoio e condições econômicas, para que o mesmo tenha um bom 
desempenho escolar. Ao mesmo tempo, este aluno não quer “perder 
tempo”, ele tenta aproveitar ao máximo o tempo pedagógico, o seu 
espaço de aprendizagem (P109PG<=- 1º E). 
 
(...) quando o aluno tem interesse em aprender, ele se torna 
participativo, curioso, estudioso e colaborador facilitando em muito o 
processo de ensino-aprendizagem (P165G>- 1º E).  

 
Quando o aluno se interessa para aprender qualquer coisa, ele se 
motiva, e motiva o professor a buscar alternativas diversificadas para 
a aceleração desta aprendizagem, e consequentemente buscará 
todos os outros aspectos atitudinais importantes para o seu 
desenvolvimento (P130CG<=-1º E).  
 

Uma outra palavra evocada pelas docentes concerne a “responsabilidade”. Ao 

evocarem este termo, as professoras parecem deixar entrever o entendimento de 

que os “bons alunos” são responsáveis pelo seu próprio processo de aprendizagem. 

Como os demais elementos evidenciados, este têm diferentes significados no âmbito 

das abordagens pedagógicas. Assim, se a abordagem tradicional deposita sobre o 

educando toda a responsabilidade de ser um “bom aluno” (ALMEIDA, 2003) – o que 

significa memorizar o conteúdo; a abordagem tecnicista sublinha de tal maneira a 

influência das contingências que termina por deixar crer que ser responsável é ser 

mero receptor de reforços. O marco explicativo construtivista, como vimos, defende 

que para que a aprendizagem seja significativa intervêm elementos que 

correspondem não somente aos alunos, mas também ao conteúdo de aprendizagem 
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e o professor  (COLL,1996).Segundo o referido autor, a ênfase nessas inter-relações 

surge como um traço distintivo da concepção construtivista. No entanto, Mauri 

(2000), ao tratar da referida perspectiva, é enfática  quando  afirma  que o aprendiz é 

o principal responsável   por   seu   processo  de  aprendizagem.  Reitera  a  autora : 

 

(...) o conhecimento é construído mediante um processo de 
elaboração pessoal, em que nenhum aluno ou aluna pode ser 
substituído por outro, isto é, algo que ninguém pode realizar em seu 
lugar. (...) as relações estabelecidas dependem tanto da atividade 
desenvolvida pessoalmente quanto do conhecimento relevante que 
particularmente possuem. É nesse sentido que podemos referir-nos 
ao aluno e à aluna como principais responsáveis por sua 
aprendizagem, pois são os únicos que podem responder pelo que 
realizaram ou não, para poder conseguir outorgar significado ao 
conteúdo da aprendizagem (p. 89-90, grifos nossos).  
 

A palavra “responsável”, no contexto do quadrante superior esquerdo, além 

de ter tido a menor freqüência (41), teve a segunda maior OMI (2,829), o que 

significa dizer que foi pouco apontada como importante pelas docentes. As 

justificativas das professoras que assinalaram a palavra “responsável” como mais 

importante dentre aquelas por elas evocadas sugerem variados sentidos para este 

termo. Ao analisarmos seus registros, constatamos três núcleos de sentido, a saber: 

responsabilidade do aluno com o processo de aprendizagem propriamente dito – o 

que o relaciona, sobremaneira, com alguns dos sentidos veiculados pelo termo 

“interessado”; a importância do ser um educando responsável para o bom 

funcionamento da rotina da sala de aula e do cotidiano escolar como um todo; e 

responsabilidade como uma qualidade necessária não apenas no âmbito escolar, 

mas também em todas as outras esferas sociais. Alguns dos registros com as 

justificativas dadas pelas docentes para esta palavra podem ser observados abaixo: 

 

O aluno responsável é aquele que tem atenção na sala de aula, que 
realiza todas as atividades propostas, que tem zelo pelo seu material 
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escolar e respeito tanto pelo professor como também pelos 
coleguinhas de classe (P73G>- 1º E). 
 
O aluno responsável é fundamental para o bom funcionamento da 
rotina da sala, bem como da escola (P46G<=- 1º E). 
 
A responsabilidade e o compromisso é fundamental para o bom 
desenvolvimento em qualquer área de ensino, de aprendizagem, no 
profissional e no pessoal (P78CPG<=- 1º E). 
 
 

Como já pontuamos, os demais elementos que compõem, por hipótese, o 

sistema central das representações sociais em estudo, isto é, “curioso”, 

“questionador” e “participativo” estão mais próximos das discussões mais recentes 

travadas no âmbito da literatura pedagógica e das políticas educacionais. Por isso,   

a localização desses elementos no quadrante superior esquerdo do quadro dá 

indícios de que a importância da colaboração ativa do aluno no processo de 

aprendizagem veiculada, sobretudo, a partir dos anos de 1980, foi incorporada pelas 

professoras. O ato de aprender como um processo ativo do ponto de vista do aluno 

é, como vimos, consenso nas pedagogias de Freire (1988; 2006), Saviani (2005) e 

Libâneo (2006) e também na abordagem denominada genericamente de 

“construtivismo”, conforme evidencia Coll (1998). Embora o termo “ativo” possa ter 

diferentes significações e implicações de acordo com a abordagem considerada, 

podemos dizer que, em quaisquer perspectivas, ele traz explícito o entendimento de 

que  o  educando  não  é  um  sujeito  passivo  diante  do  objeto  de  conhecimento.  

 

O atributo “curioso”, por exemplo, é uma das palavras utilizadas por Freire 

(2006) para evidenciar a importância da formação de alunos capazes de buscarem o 

conhecimento. Na perspectiva do referido autor, como já evidenciamos, é 

fundamental que  professores e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. 

Isso porque, para Freire (2006) “a construção ou a produção do conhecimento 
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implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de ‘tomar distância’ do 

objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de ‘cercar’ o objeto ou fazer sua 

aproximação metódica, sua capacidade  de  comparar,  de  perguntar”  (p. 85,  grifos  

do autor). Em outros termos, na perspectiva de Freire (2006), sem a curiosidade que 

insere os educadores e os educandos na busca epistemológica, não é possível 

haver ensino nem aprendizagem. Por isso, é fundamental que professores e alunos 

saibam  que  a  postura  deles  é  dialógica,   curiosa,  indagadora e não apassivada.  

 

A palavra “curioso”, também mencionada no estudo de Oliveira e Alves (2005) 

como uma das características do “bom aluno”, em comparação com aquelas 

presentes no quadrante superior esquerdo teve a quinta maior freqüência (49) e a 

quarta menor OMI (2,633), o que significa dizer que ela foi relativamente apontada 

como importante. Ao analisarmos  os registros das professoras que assinalaram a 

referida palavra como a mais importante dentre aquelas por elas evocadas, 

constatamos que todas as justificativas dão indicativos de que as docentes 

consideram esta qualidade fundamental no “bom aluno”, pois acreditam que é crucial 

que ele busque o conhecimento e descubra o significado do desconhecido, seja 

através de perguntas ou de pesquisas. Não se trata de uma curiosidade que busca 

invadir a privacidade do outro e expô-la aos demais ou uma curiosidade 

domesticada, na qual o alcance é a memorização mecânica do perfil deste ou 

daquele objeto. Trata-se de uma curiosidade epistemológica, como diria Freire 

(2006). Os registros explicitam melhor a significação dada a palavra pelas docentes:   

 

O aluno curioso é crucial para o desenrolar da aprendizagem pelo 
fato de que ele se interessa pelo o que está sendo estudado e 
procura resposta para as suas dúvidas por meio da sua curiosidade 
em descobrir o significado do desconhecido... (P27G<= - 1º E). 
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A curiosidade para mim é um elemento fundamental no conceito de 
bom aluno, onde ele busca novos conhecimentos, pergunta, procura 
respostas para suas dúvidas, formando seus conceitos (P74G>-1º E). 
 
Acredito que o aprendizado decorre de diferentes fatores externos e 
internos do ser humano, porém alguns aspectos favorecem para que 
ela ocorra qualitativamente. A curiosidade leva a busca de respostas, 
de pesquisa, o aluno curioso está sempre aberto a aprender e a 
buscar seu aprendizado em diferentes fontes (P76PG<= - 1º E). 

 

 Como podemos observar, as justificativas das docentes que apontaram o 

componente “curioso” como o mais importante no contexto do objeto em estudo já 

trazem elementos relacionados a uma outra palavra evocada e, também, 

possivelmente central nas representações sociais do “bom aluno” das participantes, 

qual seja, “questionador”. Esse entrelaçamento tem sentido, pois, como afirma Freire 

(2006),  é a curiosidade do ser humano que o faz “perguntar, conhecer, atuar, mais 

perguntar, re-conhecer” (p. 86). Ao deixarem entrever que o “bom aluno” é, dentre 

outras coisas, “questionador”, as professoras sinalizam, portanto, uma concepção de 

aluno mais próxima das discussões travadas no âmbito da literatura educacional e 

das políticas educacionais mais recentes, se afastando de abordagens como, por 

exemplo, a tradicional que, ao se preocupar de forma excessiva com a transmissão 

de fatos, acaba por deixar entrever que o “bom aluno” não questiona as idéias que 

lhe  são  postas, ele apenas  assimila  as  respostas “corretas”  (CARRAHER, 1983).  

 

 O elemento “questionador” também apareceu como uma característica de um 

“bom aluno” em estudos como os de Carvalho (2004), Oliveira e Alves (2005) e 

Luciano(2006). Neste estudo, a referida palavra, no conjunto dos elementos 

possivelmente centrais, apesar de ter tido uma das menores freqüências deste 

quadrante (48), possuiu a segunda menor OMI (2,521), o que significa dizer que ela 

foi considerada uma das palavras mais importantes pelas professoras – ficando com 

uma OMI menor apenas aquela correspondente ao componente “interessado”. Ao 
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analisarmos os registros das professoras que assinalaram esta palavra como a mais 

importante, pudemos depreender que, para as docentes, é fundamental que o aluno 

seja “questionador”, pois desta forma estaria: desequilibrando os seus próprios 

conhecimentos e os da turma; motivando o professor a buscar um aprimoramento; 

ou evidenciando a capacidade de mudar a sua realidade social. Esses núcleos de 

sentidos  e  significados  podem ser percebidos nos trechos das justificativas abaixo: 

 

Para mim questionador é a palavra que melhor completa esta frase, 
porque o aluno questionador desequilibra seus próprios conceitos e 
ajuda o professor e outros colegas neste processo (...)O aluno 
questionador cresce e com seu crescimento exige uma proposta 
pedagógica cada vez mais complexa e completa (P77CG<= - 1º E). 
 
Um aluno questionador “movimenta” o conhecimento na sala de aula, 
ele está sempre buscando novos conceitos, novas formas de 
conhecimento, fazendo com que o professor esteja sempre alerta 
para buscar novas respostas, novos conceitos, proporcionando assim 
atividades diversificadas que possa satisfazer os questionamentos 
apontados pelos(o) alunos(o), tornando a aula um campo fértil para 
apreensão de novos “conceitos” (P83PG<= - 1º E). 

 

O “bom aluno” ao meu ver é aquele que questiona a realidade e 
precisa muitas vezes da intervenção do professor para se encontrar. 
São estes alunos inquietos que apresentam uma enorme capacidade 
para mudar a realidade (...) (P86G<= - 1º E). 

 

 O outro elemento que se relaciona ao discurso pedagógico mais recente é, 

como vimos, “participativo”. Cumpre pontuar, no entanto, que conforme Barreto 

(1981), esta é uma característica que vem sendo valorizada nos meios educacionais 

desde o movimento da Escola Nova no início do século passado. Com efeito, essa 

tendência reconhece à participação ativa do aluno no processo educativo, mérito 

que não lhe pode ser negado. Segundo Vasconcelos (1996), no entanto, havia uma 

imprecisão teórica em relação ao significado de “ativo” nessa abordagem. Conforme 

o autor, muitos educadores, na prática, vinculavam o conceito de atividade quase 

que exclusivamente à manipulação de objetos e à exploração dos interesses e 

motivações dos alunos. Para a solução da imprecisão teórica entre a ação prática e 



 177 

a interiorizada, Vasconcelos (1996) aponta que o referencial piagetiano foi 

fundamental ao evidenciar que o ato de conhecer é uma ação interiorizada. As 

tendências mais recentes, para além das suas peculiaridades, sinalizam na direção 

de que a ação prática assume um caráter de ponto de partida para um processo que 

leva a níveis  mais elaborados da vida mental. Libâneo (2006), por exemplo, afirma: 

 

(...) O conhecimento resulta de trocas que se estabelecem na 
interação entre o meio (natural, social, cultural) e o sujeito, sendo o 
professor o mediador, então a relação pedagógica consiste no 
provimento das condições em que professores e alunos possam 
colaborar para fazer progredir essas trocas. O papel do adulto é 
insubstituível, mas acentua-se também a participação do aluno no 
processo. Ou seja, o aluno com sua experiência imediata num 
contexto cultural, participa na busca da verdade, ao confrontá-la com 
os conteúdos e modelos do professor. (...) Aprender, dentro da visão 
da pedagogia dos conteúdos, é desenvolver a capacidade de 
processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, 
organizando os dados disponíveis da experiência. Em conseqüência, 
admite-se o principio da aprendizagem significativa que supõe, como 
passo inicial, verificar aquilo que o aluno já sabe. O professor precisa 
saber (compreender) o que os alunos dizem ou fazem, o aluno 
precisa compreender o que o professor procura dizer-lhes (p. 41-42).  

 

O atributo “participativo” como uma característica do “bom aluno” aparece em 

pesquisas como as de Barreto (1981), Mello (1988), Carvalho (2001, 2004), Brito 

(2006), Oliveira e Alves (2005) e Munhóz (2007). Neste estudo, no contexto do 

quadrante superior esquerdo, a referida palavra, além de ter tido a maior freqüência 

(118), teve a terceira menor OMI (2,593). Este resultado nos permite inferir que o 

elemento “participativo”, juntamente com “interessado”, é um dos mais importantes  

componentes do possível núcleo central das representações sociais em estudo.  

Analisando as justificativas das professoras em relação à referida palavra, pudemos 

reforçar a imbricação da mesma com “curioso” e “questionador”, pois as docentes 

apontam que a participação efetiva ao favorecer curiosidades e problematizações, 

possibilita ao aluno a construção do conhecimento. Não por acaso, pois, algumas 
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das docentes apontaram a participação como um das características importantes no 

processo  avaliativo.  Observe  algumas  das  justificativas  das professoras  abaixo: 

 

A participação efetiva é importante no processo de ensino e 
aprendizagem do aluno porque proporciona a construção de 
conhecimentos através das várias atividades desenvolvidas em sala 
de aula, tornando-o ativo e, assim, instigando-o a buscar novos 
conhecimentos, manipular e comparar informações de forma que o 
mesmo desenvolva sua consciência crítica através da reflexão e 
interação no seu meio (P102PG<= - 1º E).  
 
O aluno quando é “participativo” ele busca o “conhecer” através da 
sua curiosidade, através de perguntas querendo sempre saber o que 
está aprendendo (P148PG<= - 1º E).  

 
A participação do aluno é fundamento, pois sem ele não existe quem 
ensinar. Não existe educação.É através da participação que podemos 
“avaliar”  o  aluno  formalmente  e  afetivamente (P178PG<=-1º E).  
 

Como evidenciamos, a organização das evocações no quadro de quatro 

casas possibilita afirmar que os elementos periféricos das representações sociais do 

“bom aluno” das professoras encontram-se distribuídos nos três demais quadrantes, 

isto é, no superior direito, inferior esquerdo e inferior direito. Os elementos 

localizados no quadrante superior direito são: “assíduo” e “educado”; no inferior 

esquerdo encontramos: “comprometido”, “crítico”, “dedicado”, “disciplinado” e 

“esforçado”; e no quadrante inferior direito estão as palavras “alegre”, “amigo”, 

“carinhoso”, “colaborador”, “comportado”, “criativo”, “dinâmico”, 

“inteligente”, “obediente”, “organizado”, “respeitador” e “solidário”. 

Considerando  que  o  sistema  central  tem  como  funções  gerar  a  significação 

dos  outros  elementos  representacionais e determinar a natureza das ligações 

entre os diversos componentes, podemos dizer que o significado e a natureza da 

ligação dos elementos do sistema periférico, ora apresentados, estão  vinculados  a  

um ou  alguns dos sentidos  e significados  das  evocações  possivelmente  centrais.  
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Cumpre resgatar que, conforme Abric (2000), o sistema periférico é dotado de 

grande flexibilidade, pois preenche as seguintes funções: concretização, regulação, 

prescrição de comportamentos, modulações personalizadas e proteção do núcleo 

central. Nesse sentido, podemos especular que os diversos elementos presentes 

nos quadrantes superior direito, inferior direito e inferior esquerdo estariam 

desempenhando uma ou algumas das referidas funções. Ao estarem realizando as 

funções teoricamente atribuídas ao sistema periférico, esses elementos estariam, 

portanto, possibilitando a interface entre a representação e as práticas concretas e 

especificas implicadas pelo próprio objeto de representação.  Abric (2000), como  já 

salientamos, admite que  o sistema  periférico constitui o  essencial do conteúdo de 

quaisquer representações, pois é nele que encontramos os seus  componentes mais 

acessíveis, mais vivos e mais concretos.  Desse modo, podemos dizer que esse 

subsistema  possibilita  ter uma visão mais dinâmica das representações em estudo. 

 

Não podemos perder de vista, como já evidenciamos, entretanto, que Flament 

(1994)56, citado por Sá (2002), propôs a consideração das representações sociais 

serem inteiramente compostas de prescrições normativas. Desta forma, não apenas 

os elementos do sistema central seriam normativos, mas também todos os 

componentes periféricos. No entanto, se os primeiros seriam “absolutos” ou 

“incondicionais”, os periféricos seriam “condicionais”. Na verdade, para Flament, 

conforme esclarece Sá (2002), as cognições são maciçamente prescrições 

“condicionais”. A partir dessas considerações, poderíamos dizer que os elementos 

do sistema periférico das representações sociais em estudo parecem ser, antes de 

tudo, normativos “condicionais”. Nessa ótica, poderíamos afirmar que, para as 

                                                 
56
 FLAMENT, Claude. Structure, dynamique et transformation des representations socials. In: ABRIC, 
Jean-Claude (Ed). Pratiques socials et representations. Paris, Presses Universitaires de France, 
1994. p. 37-57. 
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professoras, o educando para poder ser considerado “bom”, “deve”, no geral, ser 

“assíduo”, “educado”, “comprometido”, “crítico”, “dedicado”, “esforçado” -  e todas as 

outras características que aparecem no sistema periférico - mas, em certos casos - 

mais ou menos claramente identificados -ele pode não apresentar essas qualidades.    

 

Embora nos quadrantes supracitados estejam localizados todos os elementos 

do sistema periférico, é importante relembrar que cada um desses quadrantes traz 

informações que dão suporte à análise das representações.  De acordo com Oliveira 

et al (2005), no quadrante superior direito são encontrados os elementos periféricos 

mais importantes. Neste quadrante, na verdade, localizam-se as palavras que 

também tiveram uma alta freqüência, mas cuja posição média na ordem de 

importância atribuída pelas participantes não foi suficiente para que integrassem o 

sistema central, constituindo, desse modo, o que se tem denominado de “primeira 

periferia”. Neste espaço da representação encontram-se os elementos “assíduo” e 

“educado” – características que parecem relacionadas a um dos possíveis 

elementos centrais, qual seja, “responsável”. Ser responsável com o processo de 

aprendizagem requer do aluno assiduidade à escola e educação para o bom 

funcionamento desta instituição. Nessa linha, podemos dizer que “assíduo” e 

“educado”  podem estar traduzindo de modo mais concreto essa  responsabilidade.   

 

 O termo “assíduo” também aparece como uma das características do “bom 

aluno” em trabalhos como o de Mello (1998) e Penin (1995). Neste estudo, ele teve 

uma freqüência considerável (54), maior inclusive do que alguns elementos 

possivelmente centrais; no entanto, teve uma alta OMI (3,167), o que significa dizer 

que ele foi pouco indicado como importante pelas professoras. Ao analisarmos as 
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justificativas das participantes que assinalaram este termo como o mais importante 

dentre as palavras por elas evocadas, constatamos que as mesmas atribuem a essa 

palavra um sentido de condição necessária para que um aluno desenvolva as 

demais características e possa, desse modo, progredir em relação ao seu processo 

de aprendizagem. Os registros das docentes deixaram entrever, portanto, que 

quando o aluno falta às aulas, fica difícil acompanhar o seu processo de 

aprendizagem.   Eis   algumas   justificativas  das  professoras  transcritas  abaixo:  

 

A assiduidade coloquei como mais importante, porque parte desta 
palavra uma das características de um bom aluno. Um aluno pode ter 
todas as características de um bom aluno, mas não é assíduo o seu 
desenvolvimento é prejudicado (P95PG> - 1º E). 

 
A freqüência as aulas é de fundamental importância para que se 
possa realizar um acompanhamento da aprendizagem do aluno tanto 
na leitura/escrita, participação do mesmo e seu interesse e as 
dificuldades (P145PG<= - 1º E). 

 
O aluno que não é faltoso, ele tem a oportunidade de presenciar e 
participar de todas as atividades trabalhadas na sala de aula. 
(P153G> - 1º E). 

 

 O componente “educado”, por sua vez, em comparação com “assíduo”, teve 

uma freqüência inferior (39), no entanto, foi mais indicado como importante pelas 

professoras, pois teve uma OMI menor (3,103). Ao analisarmos os registros das 

docentes, fortalecemos a compreensão de que a palavra “educado” está 

estreitamente relacionada com um dos sentidos atribuídos à palavra “responsável”, 

já discutida. No entanto, constatamos pelas justificativas das professoras que a 

responsabilidade de ser educado não aparece como um atributo intrínseco ao aluno, 

mas como algo resultante do ambiente familiar. Os registros das docentes deixaram 

entrever que quando o aluno é bem orientado na família, ou seja, é educado, ele 

colabora para o bom funcionamento da escola, uma vez que estabelece uma relação 

de respeito com seus professores e os demais atores escolares. Cumpre pontuar 
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que algumas docentes assinalaram que, sendo educado, o aluno provavelmente tem 

um bom acompanhamento familiar, o que favorece o processo de ensino e  

aprendizagem.  Observe  algumas  justificativas  das professoras, transcritas abaixo:  

 

Educado, pois a educação (familiar e saber se comportar) vindo em 
primeiro  lugar,  consegue-se  as  outras  coisas (...) (P09G> - 1º E).  
 
O aluno que é bem educado é aquele que já vem com orientações da 
família, como se portar em relação ao ambiente, às pessoas. Por ser 
a família a base, se não há uma educação nesse sentido, na escola a 
criança vai entrar em desarmonia com seus colegas e também com a 
professora. Numa turma que se concentra vários alunos com esse 
perfil, boa parte do tempo em sala é gasto em tentativas de reeducá-
los (P80G> - 1º E). 

 
Educado, porque, sendo educado, ele está preparado para praticar 
todos os itens supracitados e também haverá uma maior 
possibilidade de avançar  na  aprendizagem,  porque, provavelmente, 
este  aluno  tem  acompanhamento  familiar (P161PG> - 1º E). 
 

A importância da família para que o aluno venha a ser considerado “bom” por 

professoras, como vimos, tem sido comum em diversas investigações (BARRETO, 

1981; MELLO, 1998; PATTO, 1993; PENIN, 1995; DONADUZZI, 2003; CARVALHO, 

2001, 2004; NOVAES, 2005; BRITO, 2006; MANTOVANINI, 2001; NEGRÃO E 

GUIMARÃES, 2006; OLIVEIRA E ALVES, 2005; LUCIANO, 2006; PINHEIRO, 2007). 

Aproximando-se de um discurso bastante difundido na cultura escolar brasileira, as 

participantes reforçaram que, de modo geral, quando a família não possibilita uma 

formação adequada e não participa de forma efetiva do processo de aprendizagem, 

os educandos não são “bons alunos”. A esse respeito, cumpre resgatar que durante 

o trabalho de campo algumas professoras mencionaram que era difícil encontrar 

“bons educandos” na atualidade devido a desestruturação familiar. Porém, essas 

docentes não deixaram de completar a expressão indutora. Com base em Moscovici 

(1978), tal fato chamou nossa atenção para a intervenção da dimensão ideal deste 

objeto   na   elaboração  e   configuração  das  representações  sociais  em  estudo. 
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 No quadrante inferior esquerdo do Quadro 3, também denominado de “zona 

de contraste”, ocorre situação inversa do quadrante do superior esquerdo, pois nele 

estão localizadas as palavras com menores freqüências, mas que foram muito 

prontamente indicadas como importantes. De acordo com Oliveira et al (2005), esta 

zona pode revelar elementos que reforçam noções presentes na “primeira periferia” 

ou a existência de elementos que caracterizam variações das representações 

sociais em função de subgrupos. Neste quadrante, localizamos os termos 

“comprometido”, “crítico”, “dedicado”, “disciplinado” e “esforçado”. Considerando que 

a periferia é gerenciada pelo sistema central e, ainda, que a “zona de contraste” 

pode revelar elementos reforçadores da “primeira periferia”, poderíamos dizer que o 

elemento “comprometido” parece reforçar o significado do componente responsável 

– presente no suposto núcleo central; já “dedicado” e “esforçado” aproximam-se de 

“interessado” e “crítico” de “curioso”, “questionador” e “participativo”. O componente 

“disciplinado”, se veicular o sentido de submissão cognitiva e/ou comportamental, 

possibilita,  pelo  menos,  duas  hipóteses,  conforme   exploraremos  mais  adiante.  

 

O termo “comprometido”, dentre os elementos situados no quadrante inferior 

esquerdo, teve uma freqüência mediana (15) e possuiu a menor OMI (2,400) – 

menor inclusive do que alguns elementos supostamente centrais. Isso significa dizer, 

portanto, que, dentre os elementos da “zona de contraste”, “comprometido” foi o 

componente considerado mais importante pelas participantes. Ao analisarmos as 

justificativas das docentes que apontaram a referida palavra como a mais importante 

dentre aquelas por elas evocadas, constatamos que o compromisso ao qual se 

referem diz respeito tanto com o processo de aprendizagem, quanto com o bom 

funcionamento do cotidiano escolar - alguns dos sentidos emergentes da palavra 

“responsável” e que foram corroborados pelos elementos da “primeira periferia”. 
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Cumpre destacar, no entanto, que os registros apontaram uma maior ênfase para o 

comprometimento com o ato de aprender. Algumas das justificativas elaboradas 

pelas  professoras para esta palavra explicitam melhor este entendimento. Observe:   

  

Acredito que as pessoas devem ter compromisso sempre com aquilo 
que fazem. No caso do aluno, especificamente, o compromisso com a 
aprendizagem e o professor por outro lado deve ter o compromisso 
em ensinar para o aluno além dos “conteúdos”, o respeito pelo outro, 
pois só desta forma conseguirá formar cidadãos responsáveis, 
capazes de conhecer os seus direitos e deveres, participando 
ativamente da sociedade...(P19PG> - 1º E). 
 
Comprometido: acredito que à medida que o aluno tem um verdadeiro 
comprometimento com o seu processo de ensino-aprendizagem, 
concebendo-o como algo de extrema importância para o exercício de 
sua cidadania. Não basta utilizar variadas metodologias e recursos 
didáticos se o aluno não se compromete com a sua aprendizagem, 
visto que o mesmo é SUJEITO, deste processo (P34PG<= - 1º E). 

 
É de fundamental importância que o aluno seja comprometido com os 
estudos, com a escola, que realize as atividades propostas no 
cotidiano escolar. Assim sendo, ele terá compromisso com seu futuro, 
aumentando as perspectivas de ter sucesso e ser bem realizado. 
(P42PG<= - 1º E). 
 

 O elemento “dedicado”, por sua vez, parece estreitamente vinculado com o 

termo “comprometido”, antes discutido. O atributo “dedicado” também foi 

mencionado em outras investigações para se fazer referência ao “bom aluno” - 

como, por exemplo, a de Luciano (2006). Neste estudo, no contexto do quadrante 

em que está localizada, isto é, no inferior esquerdo, a referida palavra teve uma 

freqüência parecida com a maioria dos demais elementos deste quadrante (16), mas 

obteve a maior OMI (2,938), o que implica dizer que a mesma foi o elemento 

considerado menos importante do quadrante. Na verdade, ao observamos os 

registros docentes, constatamos que apenas duas professoras apontaram esta 

palavra como a mais importante dentre aquelas por elas evocadas. Ao analisarmos 

esses registros, verificamos que as professoras atribuem significados a palavra 

“dedicado” que corroboram sentidos veiculados pela palavra “interessado”, já 
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discutida. Esse resultado nos faz fortalecer a hipótese de que “dedicado” está 

vinculado  aquele  elemento  possivelmente  central.  Eis  as  justificativas  referidas: 

 

A dedicação é necessária para se realizar um bom trabalho em 
equipe como na sala de aula, pois o aluno precisa se dedicar para 
realizar as atividades e o professor precisa de dedicação para 
desenvolver um bom trabalho,apesar das dificuldades (P22G<=-1º E). 

 
Está querendo aprender e realizar seus objetivos pessoais (P31G> - 
1º E). 
  

 O termo “esforçado”, também mencionado como atributo do “bom aluno” em 

estudos como os de Mello (1998), Barreto (1981), Rangel (1997), Oliveira e Alves 

(2005) e Luciano (2006), assim como os elementos “comprometido” e “dedicado”, 

vincula-se às crenças tradicionais associadas ao ser “bom aluno”. Não por acaso, 

pois, este componente parece vincular-se ao possível elemento central 

“interessado”. No conjunto dos elementos do quadrante inferior esquerdo, o termo 

“esforçado” teve a mesma freqüência que “dedicado” (16), embora com uma OMI 

menor (2,875), o que significa dizer uma melhor posição média. As justificativas das 

docentes que assinalaram este termo como mais importante também revelam certa 

aproximação com um dos núcleos de sentido atribuídos ao termo “interessado”: uma 

qualidade que possibilita superar quaisquer dificuldades. O mérito pessoal como 

fator determinante da mobilidade social está no cerne da visão de mundo capitalista 

que pressupõe, conforme enfatiza Barreto (1981), que o que é possível para alguns 

deve  tornar-se   regra  para  todos.  Observe  alguns dos registros das  professoras: 

 

Entendo que o mais importante é o aluno demonstrar esforço e 
interesse para aprender, ainda que ele tenha dificuldades na 
aprendizagem, mas se tiver vontade de se esforçar para aprender, 
fica muito melhor desenvolver um trabalho para tentar superar as 
dificuldades encontradas por ele (P142G<= - 1º E).  
 
(...) tudo em nossa vida depende muito dos nossos próprios esforços. 
O estudar, o trabalhar, o conseguir as coisas, o correr atrás. Só os 
que  têm  mais força de vontade é que chegam lá... (P198G> - 1º E).  
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(...) acredito que o esforço e a vontade de aprender colaboram para o 
êxito  na  aprendizagem  e  na  vida como um todo (P199PG> -1º E). 

 

Também localizado no quadrante inferior esquerdo, o termo “critico” foi 

evocado quatorze vezes e teve a segunda menor OMI (2,714) deste quadrante. O 

referido elemento, mencionado como atributo do “bom aluno” em estudos como os 

de Rangel (1997) e Carvalho (2001, 2004), está estreitamente relacionada a 

literatura educacional mais recente. Por isso, especulamos a possibilidade da 

referida palavra estar vinculada a alguns dos possíveis elementos centrais que 

também apresentam relação com as novas discussões educacionais, quais sejam: 

“curioso”, “questionador” e “participativo”. Esta afirmativa ganha maior relevância à 

medida que, segundo Freire (2006), uma das tarefas precípuas da prática educativo-

progressista é exatamente “o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, 

indócil”(p. 32). Todos os registros das docentes que assinalaram a palavra “crítico” 

como a mais importante, dentre aquelas por elas evocadas, evidenciaram o 

entendimento de que ser “crítico” é uma condição para intervir na realidade de uma 

forma   consciente.  As  justificativas  abaixo   são  esclarecedoras  a  esse  respeito: 

  

O aluno crítico é capaz de refletir sobre tudo que o cerca de forma 
que se torne um cidadão responsável capaz de atuar como individuo 
modificador do mundo em que vive (P04PG<= - 1º E). 

 
Como acredito que o aluno é um ser em potencial que está em 
formação, que tem uma grande bagagem de vivencias significativas, 
a criticidade necessária é fundamental para a fundamentação teórica 
de tudo que ele já sabe. O bom profissional em educação é aquele 
que reconhece o potencial do aluno crítico (P28PG> - 1º E). 

 
Para mim o bom aluno deve ser critico porque através do exercício 
diário da sua criticidade, de expor seu pensamento, ele irá 
demonstrar o que realmente aprendeu, dessa forma irá se 
transformar em um cidadão responsável e consciente dos seus 
direitos (P113PG<= - 1º E). 
 

 O outro elemento localizado na “zona de contraste”  é “disciplinado”. Embora 

reconhecendo que o termo disciplina é marcado pela polissemia, Veiga Neto (2006) 
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afirma que na sua conotação mais remota, ele se refere “aquilo que as crianças 

aprendem, aceitam, estudam ou aquilo que elas devem aprender, aceitar e estudar” 

(p. 142). Nessa perspectiva, estreitamente relacionada à pedagogia tradicional, a 

disciplina baseia-se na complementaridade dos papéis do professor-autoritário e do 

aluno-submisso. Estrela (2002) acrescenta, por sua vez, que “o mais que se pode 

aspirar neste tipo de pedagogia é a passagem da disciplina imposta à disciplina 

consentida levando o aluno a compreender e a aderir voluntariamente às regras do 

jogo que ele se vê obrigado a jogar” (p. 20). Conforme a referida autora, no entanto, 

as críticas que diversas tendências pedagógicas fazem, desde o início do século XX, 

à escola tradicional denunciaram o caráter repressivo de suas práticas. Freire 

(2006), por exemplo, afirma que a disciplina resulta da harmonia entre autoridade e 

liberdade e, portanto, implica o respeito de uma pela outra, expresso na assunção 

que ambas fazem  de limites que não podem ser transgredidos. Completa  o  autor: 

 

O  autoritarismo  e  a  licenciosidade  são  rupturas  do equilíbrio 
tenso entre autoridade e liberdade. O autoritarismo é a ruptura em 
favor da autoridade contra a liberdade e a licenciosidade, a ruptura 
em favor da liberdade contra a autoridade. Autoritarismo e 
licenciosidade são formas indisciplinadas de comportamento que 
negam o que venho chamando a vocação ontológica do ser mais. 
Assim como inexiste disciplina no autoritarismo ou na licenciosidade, 
desaparece em ambos,  a  rigor,  autoridade  e  liberdade.  Somente  
nas  práticas  em  que  autoridade  e  liberdade  se  afirmam  e  se  
preservam enquanto  elas  mesmas,  portanto  no  respeito  mútuo,  é  
que  se pode  falar  de  práticas  disciplinadas  como  também  em  
práticas favoráveis à vocação para o ser  mais (FREIRE, 2006, p. 89).  
 

O termo “disciplinado” foi alvo de comentários das professoras durante o 

trabalho de campo. Como relatamos, algumas delas falaram que acreditavam que a 

maioria das docentes o evocariam, embora algumas tenham pontuado que 

pensavam diferente;  outras chegaram a dizer que o “bom aluno” poderia ser 

indisciplinado. Partindo do princípio de que o sentido atribuído ao termo disciplina 

pelas professoras diz respeito à submissão do aluno em termos cognitivos e/ou 
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comportamentais, diríamos que a localização deste componente no quadrante 

inferior esquerdo dá margem a, pelo menos, duas hipóteses: 1ª) uma variação das 

representações sociais do “bom aluno” em função de subgrupos de docentes, na 

qual estaria desempenhando uma das funções do sistema periférico ao permitir uma 

certa heterogeneidade na elaboração das representações em função das histórias e 

experiências individuais ou 2ª) indícios de uma filtragem do grupo dos valores 

dominantes da nossa sociedade que se opõem à idéia de um aluno submisso - o 

que  sugere  que  este  elemento  estaria  na  “zona  muda” dessas  representações.  

 

Considerando a segunda hipótese, cabe recuperar que a “zona muda” das 

representações sociais diz respeito à “espaços de representações que embora 

sejam comuns a um determinado grupo e nele partilhadas, não se revelam 

facilmente...” (MENIN, 2006, p. 43). A referida autora completa afirmando que esta 

“zona” é composta por cognições ou crenças que não são expressas pelos sujeitos, 

pois podem entrar em conflito com valores morais ou normas de um determinado 

grupo. Admitindo, ainda, que os componentes do núcleo central podem ser 

funcionais ou normativos, Abric (2003)57, conforme evidenciou Menin (2006), sugere 

que os elementos que ficam localizados na “zona muda” são os normativos, pois são 

os mais relacionados a avaliações e valores que aparecem como ilegítimos para o 

grupo de pertença do coletivo que representa. Essa afirmativa, no contexto da 

hipótese ora discutida, tem toda relevância à medida que, como é sabido, a 

disciplina entendida como sujeição do aluno está na própria origem da instituição 

                                                 
57 ABRIC, Jean-Claude. La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations 
sociales. In:__(Ed). Méthodes d’étude des représentations sociales. Saint-Agne: ÉRÈS, 2003. p. 
59-80.  
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escolar58, embora  hoje  pareça  contraditória  com  a  formação  de  um  aluno 

capaz de intervir na realidade  de  forma  ativa, participativa, reflexiva e consciente.  

  

A hipótese de que o componente “disciplinado” no sentido ora discutido esteja 

na “zona muda” das representações sociais do “bom aluno” das professoras aponta 

na direção de que, talvez, o ideário das novas correntes pedagógicas relacionadas 

ao aluno pode não ter sido, efetivamente, incorporado pelas professoras em suas 

práticas docentes. Em outros termos, as especulações antes realizadas nos 

permitem inferir que os elementos “curioso”, “participativo” e “questionador” sejam, 

de fato, apenas hipóteses do núcleo central das representações sociais em estudo. 

Isso porque o sentido do ser disciplinado, longe de se constituir enquanto uma 

prática necessária ao processo de aprendizagem por ser fundante na construção 

das regras, no escutar e no ouvir, no respeito mútuo, acaba se reduzindo a uma 

forma ilusória desta. Corrobora esta hipótese a afirmação de Estrela (2002) ao 

pontuar que, apesar das modificações profundas que a escola sofreu, subsistem 

nela heranças da escola tradicional que resistem aos tempos e vontades. Completa: 

  

Se o professor perdeu o monopólio do saber que fundamentava a sua 
autoridade e legitimava o seu carisma e se o seu discurso se 
transformou em função das múltiplas pressões sociais que lhe 
prescrevem outros papéis, na prática pedagógica quotidiana muitos 
professores tendem a preservar o lugar central na organização do 
acto pedagógico que  a pedagogia tradicional lhes atribuía. Assim, 
privilegiam o seu papel de transmissores do conhecimento, 

                                                 
58
 Foucault (2007), por meio de uma análise histórica inovadora, evidenciou que o conceito definidor 
da modernidade é a disciplina – um instrumento de dominação e controle destinado a suprimir e 
domesticar os comportamentos divergentes. No livro já clássico “Vigiar e Punir”, o autor detém-se na 
análise das “disciplinas” enquanto conjunto de métodos que permitem o controle minucioso das 
operações do corpo e que realizam a sujeição constante de suas forças e lhe impõem uma relação de 
docilidade-utilidade. Através da “militarização insidiosa” das instituições sociais, dentre elas a escola, 
nasce a partir da segunda metade do século XVIII uma microfísica do poder que permite que se tenha 
domínio sobre os corpos dos outros não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer. Esclarecendo ainda mais a essência das práticas disciplinares Foucault (2007) 
afirma: “a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’” (p. 119). Noutros 
termos, o que distingue esses métodos de outras formas gerais de dominação é que eles visam não 
só o aumento das habilidades do corpo, nem apenas aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil e vice-versa.  
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monopolizam ou centralizam a comunicação limitando as 
possibilidades de o aluno-receptor se tornar emissor, criam formas 
ilusórias de participação e minimizam os aspectos relacionais. (...) Um 
acto pedagógico centrado na palavra exige ordem e disciplina para 
que a mensagem não seja perturbada por ruídos indesejáveis. Assim, 
se compreende que, apesar do discurso liberalizante sobre as regras 
da aula, se continue o predomínio daquelas que constituíram o pilar 
da pedagogia tradicional: o aluno deve estar calado, quieto, atento e 
ser obediente e respeitador  (p. 19-20, grifos nossos).   

 

O adjetivo “disciplinado” também foi apontado como característica de um 

“bom aluno” em estudos como os de Mello (1998), Patto (1993), Penin (1995), 

Carvalho (2001), Mantovanini (2001) e Negrão e Guimarães (2006), dentre outros. 

Estas pesquisas já revelaram, de certa forma, a polissemia de sentidos subjacentes 

ao termo, pois dos trabalhos que apontaram ser esta uma das características do 

“bom aluno”, algumas deixaram entrever o sentido da normatização e outras 

evidenciaram como fator que possibilita o aluno aprender. Em comparação com os 

demais elementos da “zona de contraste”, o termo “disciplinado” teve a maior 

freqüência (31) - quase o dobro da segunda maior e apenas duas evocações abaixo 

da freqüência média - e a terceira menor OMI (2,871). Isto implica dizer que, sem 

dúvidas, este componente é o principal deste quadrante. As justificativas das 

docentes que apontaram esta palavra como mais importante não nos permitem 

afirmações categóricas acerca do seu sentido. Mas, elas apontam na direção de 

uma  disciplina  interior  que  possibilita  ao aluno aprender. Eis alguns dos registros: 

 

O aluno sendo disciplinado é atento as aulas administradas. 
Consegue entendê-las e falar e ouvir seus colegas sobre os 
conteúdos trabalhados (P37G> - 1º E). 

 
Um aluno disciplinado está sempre consciente do seu papel de 
estudante na escola. Logo,  encontra-se  na sala de aula com objetivo 
de   estudar,   aprender,   torna-se   cidadão  crítico (P97PG<=-1º E). 

 
Considero o aluno disciplinado como mais importante, porque ele 
resume todas as outras palavras. Ele é responsável, autônomo, 
participativo, criativo e é uma criança que com certeza é um bom 
filho, que tem os pais como uma fonte. Onde ele sabe que estará 
sempre para lhe ajudar (P141PG<= - 1º E). 
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No quadrante inferior direito do Quadro 3, também chamado “segunda 

periferia”, estão localizados os elementos menos freqüentes e menos indicados 

como importantes, consequentemente, os menos justificados. Este quadrante é 

considerado a “periferia propriamente dita” (ALVES-MAZZOTTI, 2007). Segundo 

Oliveira et al (2007), ele constitui a interface mais próxima da representação com as 

práticas sociais. No nosso caso, neste quadrante situam-se os elementos “alegre”, 

“amigo”, “carinhoso”, “colaborador”, “comportado”, “criativo”, “dinâmico”, “inteligente”, 

“obediente”, “organizado”, “respeitador” e “solidário”. Para uma melhor compreensão 

desta “segunda periferia” discutiremos os seus componentes em pequenos grupos. 

Agrupamos os referidos elementos a partir do critério de semelhança de  sentidos e 

significados. Desse modo, primeiramente discutiremos os termos “alegre”, “amigo”, 

“carinhoso” e “solidário”;  depois “colaborador”, “criativo”, “dinâmico” e  “inteligente” 

e,  por  fim, os elementos  “comportado”,  “obediente”,  “organizado”  e  “respeitador”.  

 

Os elementos “alegre”, “amigo”, “carinhoso” e “solidário” dão indícios de que 

qualidades humanas e relacionais dos alunos, carregadas de afetividade, também 

caracterizam um “bom aluno”. Embora estes elementos não tenham relevância  no 

processo de aprendizagem para abordagens mais tradicionais, para as perspectivas 

mais recentes elementos afetivo-relacionais dos educandos são considerados 

intervenientes na aprendizagem. Solé (2000), discutindo estes elementos a partir da 

concepção denominada genericamente de “construtivista”, afirma que, embora não 

se saiba precisamente como interagem os aspectos afetivo e cognitivo e como 

intervir para potencializar essa relação em benefício da formação global do aluno, o 

processo de aprender envolve, sem dúvidas, aspectos afetivo-relacionais. A autora 

esclarece, assim, que não é fácil saber o que torna possível o interesse do aluno, 

mas salienta que ele não envolve apenas o âmbito das competências e capacidades 
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cognitivas, pois “tanto na tomada de consciência do desequilíbrio como na ação 

desencadeada  depois  dela  intervêm  aspectos  cognitivos  e emocionais...” (p. 32).  

 

Partindo deste entendimento, poderíamos especular que, talvez, as docentes 

participantes deste estudo estejam se apropriando da importância dos elementos 

afetivo-relacionais no processo de aprendizagem dos educandos, conforme o marco 

explicativo construtivista. Essa possibilidade, no entanto, parece pouco provável, 

pois conforme evidencia Coll (1996), na atualidade há uma centração prioritária, 

para não dizer exclusiva, da concepção construtivista nos aspectos estritamente 

cognitivos da construção do conhecimento na escola59.  Isso porque, segundo o 

autor, foram estes aspectos que deram lugar a um maior número de pesquisas e 

que foram objetos de maiores desenvolvimentos teóricos. É importante pontuar, no 

entanto, conforme Coll (1996), que uma concepção radicalmente construtivista do 

ensino e da aprendizagem não pode ignorar que a contribuição do aluno no 

processo de aprendizagem não se limita a um conjunto de conhecimentos prévios, 

mas inclui atitudes, motivações, expectativas e atribuições, cuja origem deve ser 

buscada nas experiências que balizam a história de vida do aprendiz. Complementa:  

 

Em outro lugar (...)  falamos  do  sentido,  para nos referirmos a estes 
componentes motivacionais, afetivos e relacionais da contribuição do 
aluno, argumentando que os significados que este constrói, a partir 
do ensino, não dependem somente de seus conhecimentos prévios 
pertinentes e de seu relacionamento com novo material de 
aprendizagem, mas também do sentido que atribui a este material e à 
própria atividade de aprendizagem. Obviamente, a construção de 
significados e a atribuição de sentido não são mais que dois aspectos 
complementares e indissolúveis do processo de construção do 
conhecimento  e  sua consideração em separado apenas é justificável 
com   fins   analíticos   e   de   investigação (p. 400,  grifo  do  autor).  

                                                 
59 Os resultados do estudo de Machado (2003) sobre as representações sociais de construtivismo 
entre professoras não indicam relação  direta  entre  construtivismo  e  valorização  de aspectos 
afetivo-relacionais nessas representações. Ao contrário, mostram que os professores focalizaram os 
seguintes aspectos: o aluno constrói conhecimentos, escola e professor devem valorizar e respeitar o 
conhecimento do aluno e a interação professor/aluno favorece o processo de ensino e aprendizagem.  
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Observando os elementos ora discutidos a partir das proposições mais gerais 

da Teoria das Representações Sociais poderíamos especular que a importância do 

aluno ser “alegre”, “amigo”, “carinhoso” e “solidário” para ser qualificado como “bom” 

poderia estar revelando conteúdos relacionados à esfera privada e afetiva das 

docentes, não estando, portanto, imbricadas com o processo de aprendizagem 

propriamente dito. Dessa forma, poderíamos especular que esses elementos 

poderiam estar estabelecendo uma relação aleatória com os elementos do sistema 

central, já que este parece estar constituído hipoteticamente por componentes 

relacionados, sobretudo, a competências e capacidades cognitivas do educando. 

Esta possibilidade ganha ainda maior relevância à medida que, conforme afirma 

Jodelet (2001), a elaboração das representações sociais está ligada tanto a 

sistemas de pensamento mais amplos, ideológicos ou culturais, a um estado de 

conhecimentos científicos, quanto à condição social e à esfera da experiência 

privada e afetiva dos indivíduos. Guareschi e Jovchelovitch (1995,p.20) completam: 

 

O caráter simbólico e imaginativo desses saberes traz à tona a 
dimensão dos afetos, porque quando os sujeitos sociais empenham-
se em entender e dar sentido ao mundo, eles também o fazem com 
emoção, com sentimento e com paixão. A construção da significação 
simbólica é, simultaneamente, um ato de conhecimento e um ato 
afetivo. Tanto a cognição como os afetos que estão presentes nas 
representações  sociais  encontram  a  sua  base na realidade social.  
 

Reconhecendo a importância da dimensão afetiva que atravessa as 

representações sociais, Campos e Rouquete (2003) afirmam que, no estado atual da 

Teoria do Núcleo Central, podemos propor o princípio de que a dimensão afetiva 

estabelece uma relação não-aleatória com o núcleo central. Isto significa dizer que o 

sistema central assegura sua função organizadora e estruturante também em 

relação à dimensão afetiva. Na verdade, segundo os referidos autores, esse 

princípio compõe a parte inicial de um programa de verificação da hipótese segundo 
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a qual o núcleo central de quaisquer representações sociais organiza e determina 

também a participação  estrutural das cognições afetivamente carregadas através de 

relações de  sentido e significação. Isso porque, conforme Campos e Rouquete 

(2003), “se consideramos que uma representação é um conhecimento estruturado 

que tem um papel determinante no modo como os indivíduos vêm e reagem face à 

realidade, fica evidente que este conhecimento é dotado de cargas afetivas”(p. 435).  

 

Atributos com conotação afetiva na caracterização do “bom aluno” também 

foram encontrados em estudos como os de Barreto (1981), Penin (1995) e Munhoz 

(2007). No contexto da “segunda periferia”, o componente “alegre”, apesar da 

freqüência mediana (18), foi o mais indicado como importante (OMI: 3,111); o 

elemento “amigo”, por sua vez, que teve mais que o dobro da sua freqüência (27), 

foi considerado menos importante (OMI: 3,593); já o elemento “carinhoso” teve a 

freqüência mínima (10) e a maior OMI (4,200) não apenas deste quadrante, mas de 

todo o quadro, colocando-o como o elemento menos importante nas representações 

sociais em estudo. O termo “solidário”, mesmo com a freqüência mínima (10), teve a 

terceira menor OMI (3,300) do quadrante. Embora as palavras desse quadrante 

caracterizem-se pelas altas OMI’s - o que implica dizer que foram pouco justificadas 

-, é interessante observar alguns dos registros das docentes, pois eles parecem ir na 

direção das proposições iniciais de Campos e Rouquete (2003), segundo as quais 

os componentes afetivos mantém uma relação não-aleatória com o sistema central. 

Abaixo observamos registros para  “alegre”,  “amigo”  e “solidário”, respectivamente:  

 
Um aluno com auto-estima elevada [um aluno alegre] é 
consequentemente confiante em si mesmo e tem maior facilidade 
para vivenciar situações desafiadoras com auto-confiança. Essa 
característica reflete em sua aprendizagem, em sua capacidade de 
criar, questionar (por convicção de opinião), observar (por está capaz 
ou sentir-se assim), interessado e criativo (P183PG<= - 1º E). 
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Amigo, porque se não houver uma relação de amizade no ambiente 
escolar principalmente em sala de aula o processo educativo não se 
dará com respeito, confiança que levará o aluno a se tornar 
questionador e um aprendiz participativo no processo pedagógico e 
um  cidadão  ativo  na  sociedade  e  na  escola (P156PG> - 1º E). 
 
Quando se é humano fica mais fácil despertar/fazer 
emergir/demonstrar outras aptidões, principalmente, no tocante ao 
relacionamento consigo, com o outro e com o meio (familiar, escolar, 
social, etc) (P118CPG <=- 1º E). 

 

Os componentes “colaborador”, “criativo”, “dinâmico” e “inteligente” veiculam 

conteúdos mais direcionados para o processo de ensino e aprendizagem 

propriamente dito. Na verdade, os três primeiros se aproximam da concepção de 

aluno subjacente às tendências pedagógicas mais recentes e, portanto, parecem 

vinculados aos possíveis elementos centrais “curioso”, “participativo” e 

“questionador”; já em relação ao termo “inteligente” é difícil inferir seu sentido devido 

à indeterminação do seu próprio conceito, tanto por razões teóricas, como pela 

influência que sobre o mesmo exerce o contexto social dominante a cada momento 

(COLL; ONRUBIA, 1996). A afirmativa de Coll e Onrubia (1996) tem sentido quando 

observamos, por exemplo, que se no âmbito da abordagem tradicional ser 

inteligente é ser capaz de reproduzir de forma eficaz os conteúdos; para as 

abordagens construtivistas, conforme La Taille (1997), a inteligência é fruto da  

interação  do  sujeito  com  o  meio,  interação  na  qual, por meio de um trabalho 

ativo  de  ação  e  reflexão,  ele  cria  ferramentas  mais  complexas  para  conhecer.  

 

Dentre os elementos ora discutidos e, fundamentalmente, dentre aqueles  

vinculados às abordagens pedagógicas mais recentes, é válido ressaltar os termos 

“colaborador” e “dinâmico”, pois os mesmos indicam a importância dos aspectos 

cooperativos e interativos do trabalho escolar e ao funcionamento do grupo-turma, 

por oposição às tarefas estritamente individuais e à competição entre alunos - tão 
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característicos das abordagens mais tradicionais. Observando o componente 

“colaborador” no contexto dos elementos da “periferia propriamente dita”, 

constatamos que o mesmo teve uma freqüência mediana (16) e não teve uma boa 

posição média de importância, pois possuiu a segunda maior OMI do quadrante 

(4,000); já o termo “dinâmico” teve uma freqüência menor (14) e também uma 

posição média de importância relativa, sua OMI foi de 3,500. O componente 

“criativo” foi evocado vinte e duas vezes e  teve  a  segunda menor OMI do 

quadrante (3,273); já o elemento “inteligente” apresentou uma freqüência próxima à 

mínima (11) e uma posição média de importância relativa, pois sua OMI foi de 3,455.  

 

Os elementos “comportado”, “obediente”, “organizado” e “respeitador”, por 

sua vez, veiculam características tradicionalmente associadas ao “bom aluno” na 

sala de aula. Analisados à luz da pedagogia tradicional, podemos dizer que esses 

componentes veiculam significados relacionados à submissão comportamental do 

aluno, pois apontam na direção de que ser “bom aluno” implica obediência e, 

portanto, respeito unilateral ao professor e às normas impostas. Supondo esta 

análise, concluiremos que a localização destes elementos reforçam as hipóteses 

lançadas em relação ao componente “disciplinado”: indícios de uma variação das 

representações em função de subgrupos, na qual estaria desempenhando uma das 

funções do sistema periférico, qual seja: permitir uma certa heterogeneidade na 

elaboração das representações em função das histórias e das experiências 

individuais ou indícios de uma filtragem dos valores dominantes da nossa sociedade 

que se opõem à idéia de um aluno submisso - sugerindo que estes elementos 

também integrariam a  “zona  muda” das  representações  do “bom aluno” do grupo.  
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No contexto do quadrante inferior direito, o elemento “comportado”, também 

mencionado como uma característica do “bom aluno” em estudos como os de 

Negrão e Guimarães (2006) e Luciano (2006), teve uma das menores evocações 

(12) e uma das maiores OMI’s (3,917), o que significa dizer que ele é uma das 

evocações menos importantes. A evocação “obediente”, apesar de ter tido a 

freqüência mínima (10), teve a quarta menor OMI (3,400); “organizado”, por sua vez, 

foi o terceiro elemento mais evocado deste quadrante (24) e teve a quinta menor 

OMI (3,417) e “respeitador” teve a maior freqüência deste quadrante (31) – apenas 

duas evocações abaixo da freqüência intermediária - e a sexta menor OMI (3,613). 

Em relação a este último termo, poderíamos especular que ele pode não estar 

significando um respeito unilateral ao professor e as normas impostas, como 

especulamos anteriormente, mas corroborando o sentido veiculado por “educado” - 

localizado na “primeira periferia” -, estando, portanto, vinculado ao possível elemento 

central “responsável”. Nesse contexto, o sentido expresso por “respeitador” poderia 

estar  relacionado   às  regras  construídas pelo grupo  e  os outros atores escolares.  

 

Concluindo a análise da estrutura do conteúdo das representações sociais  do 

“bom aluno” das professoras, retomamos o entendimento de que essas 

representações  sociais  sofreram ou estão sofrendo transformações, já que parece 

conviver no mesmo sistema central atributos historicamente atribuídos ao ser “bom 

aluno” e novos elementos mais relacionados às discussões pedagógicas mais 

recentes e que permeiam as políticas públicas educacionais contemporâneas. Por 

isso, especulamos a confirmação da nossa hipótese inicial de que, possivelmente, 

foram as transformações  ocorridas nas diversas práticas sociais relacionadas à 

prática profissional docente que vêm abalando as crenças  historicamente 

construídas sobre o “bom aluno”. É interessante resgatar, no entanto, a afirmação de 
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Jodelet (2001) quando pontua que é a comunicação social institucional, mas 

também interindividual e midiática que aparece como condição para a construção 

das representações sociais. Ao se referirem ao modo de construção da significação 

simbólica,  Guareschi  e  Jovchelovitch (1995, p. 20)  são  também   esclarecedores: 

  

O modo mesmo da sua produção se encontra nas instituições, nas 
ruas, nos meios de comunicação de massa, nos canais informais de 
comunicação social, nos movimentos sociais, nos atos de resistência 
(...). É quando as pessoas se encontram para falar, argumentar, 
discutir o cotidiano, ou quando elas estão expostas às instituições, 
aos meios de comunicação, aos mitos e à herança histórico-cultural 
de  suas  sociedades,  que  as  representações sociais são formadas. 

  

 A afirmação de Guareschi e Jovchelovitch (1995) chama atenção para o fato 

de que as representações sociais são construídas em uma série infindável de 

lugares sociais. Depreendemos, assim, que as representações sociais do “bom 

aluno” das professoras são formadas na confluência de vários saberes que se 

relacionam. Tardif (2006) nos ajuda nessa afirmação ao pontuar que inúmeros 

trabalhos dedicados à aprendizagem do ofício de professor colocaram em evidência 

a importância das experiências familiares e escolares anteriores à formação inicial 

na aquisição do saber ensinar. O referido autor afirma que antes mesmo de 

ensinarem,os futuros professores vivem nas salas de aula e nas escolas e, portanto, 

em seu futuro local de trabalho aproximadamente por dezesseis anos. Tal imersão 

é, conforme o autor, “necessariamente formadora, pois leva os futuros professores a 

adquirirem crenças, representações e certezas sobre a prática do oficio de 

professor, bem como sobre o que é ser aluno” (TARDIF, 2006, p. 20, grifos nossos).  

  

Nessa linha, podemos dizer que se os elementos “curioso”, “participativo” e 

“questionador” presentes no possível núcleo central das representações sociais do 

“bom aluno” das professoras participantes parecem ser advindos das novas práticas 
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sociais ligadas, sobretudo, às instâncias formadoras das quais as docentes fazem 

parte, parece ser igualmente possível dizer que alguns dos elementos presentes 

tanto no sistema central, como periférico, evidenciam características do ser “bom 

aluno” que estão estreitamente relacionadas à cultura docente, com seus valores, 

modelos e crenças e também a história dessas docentes enquanto alunas, como 

deixa entrever Tardif (2006). Os termos associados às qualidades humanas e 

relacionais evidenciaram, ainda, que na elaboração dessas significações simbólicas  

pode intervir também elementos ligados à experiência privada das docentes. 

Considerando as representações enquanto produto e processo, Jodelet (2001) nos 

ajuda a compreender a complexidade deste fenômeno. A referida autora esclarece:  

 

Como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos 
indivíduos com as implicações afetivas e normativas, com as 
interiorizações de experiências, práticas, modelos de conduta e 
pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 
comunicação social, que a ela estão ligadas. Por isso, seu estudo 
constitui uma contribuição decisiva para a abordagem da vida mental 
e coletiva. Desse ponto de vista, as representações sociais  são 
abordadas concomitantemente como produto e processo de uma 
atividade de apropriação da realidade exterior do pensamento e de 
elaboração psicológica e social dessa realidade. (...) Modalidade de 
pensamento cuja sua especificidade vem do seu caráter social (p.22). 

 

Ao considerarmos as representações enquanto conhecimentos sociais 

lançamos hipóteses concernentes aos significados sociais que estão permeando a 

configuração da estrutura subjacente ao conteúdo das representações sociais em 

estudo. No contexto dos elementos da “periferia propriamente dita” que, além de ter 

reforçado a discussão já travada no âmbito do núcleo central, trouxe evocações  

vinculadas à importância que as professoras atribuíam às qualidades humanas e 

relacionais dos alunos para que os mesmos pudessem vir a ser qualificados de 

“bons”, por exemplo, atentamos para o fato de que estes elementos pudessem estar 

relacionados à esfera privada de algumas professoras. Isto é, que os referidos 
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termos poderiam estar revelando a elaboração de representações mais relacionadas 

à historia e experiências pessoais. Com base em Campos e Rouquete (2003) 

pudemos, ainda, propor o princípio de que a dimensão afetiva imbricada no 

significado daqueles elementos parecia revelar uma relação não-aleatória com o 

núcleo central. Noutros termos, que o sistema central assegura sua função  

organizadora  e  estruturante   também  em  relação  aos  termos de caráter  afetivo.  

  

Cumpre recuperar, ainda, a discussão travada em torno do elemento 

“disciplinado”, já que sua localização no quadro de quatro casas aliado ao sentido 

discutido e problematizado e as indicações do nosso trabalho de campo suscitou 

hipóteses referentes à possibilidade deste elemento estar revelando uma variação 

das representações sociais em função de subgrupos ou ser um elemento da “zona 

muda” dessas representações. Esta última hipótese – que poderá ou não ser 

reforçada e/ou confirmada no estudo subseqüente desta pesquisa – é extremamente 

importante no contexto deste trabalho, pois aponta, como evidenciamos, na direção 

de que, talvez, o ideário das novas correntes pedagógicas relacionadas ao aluno 

podem não ter sido, efetivamente, incorporada pelas professoras em suas práticas 

docentes. Em outros termos, a hipótese referente à possibilidade do elemento 

“disciplinado” no sentido do ser submisso está na “zona muda” dessas 

representações sociais parece dar indicativos de que os elementos “curioso”, 

“participativo” e “questionador” serem apenas hipóteses do núcleo central das 

representações  sociais do  “bom aluno”  das  docentes  participantes deste estudo.  

  

Não podemos deixar de evidenciar, ainda, que o levantamento do conteúdo 

geral e da possível estrutura interna das representações sociais do “bom aluno” do 

grupo neste primeiro momento da investigação possibilitou a formulação de 
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hipóteses concernentes a que tipos de elementos compunham o sistema central e 

periférico dessas representações. Noutros termos, buscamos especular a 

possibilidade dos elementos serem normativos ou funcionais ou serem, ao mesmo 

tempo, normativos e funcionais. Embora a natureza do instrumento de coleta de 

dados utilizado neste primeiro momento da investigação tenha permitido, sobretudo, 

a formulação de hipóteses, não nos possibilitando fazer afirmações categóricas a 

esse respeito, o trabalho de campo forneceu pistas interessantes para compreender 

melhor as múltiplas dimensões que intervém no processo de elaboração e, portanto, 

de constituição dessas representações. Este entendimento possibilita reafirmar que 

o conceito de  representações sociais não é de fácil apreensão, pois se situa na 

encruzilhada de uma série de conceitos psicológicos e sociológicos, como já 

evidenciara Moscovici (1978) na obra seminal de inauguração do campo de estudos. 

  

Em síntese, podemos dizer que este primeiro momento de análise, no qual 

centramos nossa atenção nas representações sociais do “bom aluno” da totalidade 

do grupo participante, além de ter fornecido uma visão geral dos elementos que 

compõem o conteúdo geral e a possível estrutura subjacente dessas representações 

sociais, possibilitaram a formulação de hipóteses concernentes aos fatores que 

permearam essa configuração. Nosso esforço foi no sentido de ressituar estas 

representações em seu contexto e de compreender suas ligações com o conjunto de 

fatores psicológicos, cognitivos, ideativos, normativos, funcionais e sociais que as 

determinaram. Noutros termos, buscamos resgatar o processo de produção de 

sentido do objeto para o grupo, considerando a complexidade do fenômeno em 

estudo. Cientes desta complexidade, podemos dizer que este primeiro momento nos 

permitiu, sobretudo, lançar hipóteses que iluminaram os encaminhamentos 

posteriores,  permitindo  uma  melhor  compreensão dessas representações sociais. 
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4.5.2. Sobre   as   representações  sociais  do “bom aluno” nos dois subgrupos 

  de professoras 

 
O conteúdo geral e a possível estrutura das representações sociais do “bom 

aluno” das docentes participantes em função da variável faixa etária podem ser 

observados nos dois quadros apresentados a seguir, relativos às profissionais com 

idade igual ou menor que trinta e nove (39) anos (Quadro 4) e acima de trinta e nove 

(39) anos (Quadro 5).  Como já mencionamos, definimos a variável faixa etária, pois 

como cada geração vive sua atualidade própria (MOSCOVICI, 1978), buscamos 

saber se haveria diferenças nas representações do “bom aluno” entre as docentes 

em função dessa variável. O corte da faixa etária foi baseado na distribuição da 

idade do conjunto das participantes da investigação, objetivando constituir 

subgrupos numericamente iguais. Lembramos que esta é uma exigência para as 

comparações na abordagem da Teoria do Núcleo Central (OLIVEIRA ET AL, 2007). 

Cumpre  pontuar  que  além  de  comparar  representações sociais do “bom aluno” 

entre os subgrupos,  especularemos  relações  no  que  se  refere aos resultados 

das representações do grupo em sua totalidade, antes  apresentados  e  discutidos.  

 

A análise do corpus formado pelas evocações das professoras do subgrupo 

com idade igual ou inferior a trinta e nove (39) anos (96), conforme o EVOC, revelou 

que, em resposta a expressão indutora “O bom aluno é...”, foram evocadas 

quatrocentos e oitenta (480) palavras e que, após a condensação do conteúdo já 

referendado,  sessenta e nove  (69) eram diferentes entre si. Considerando esses 

dados, calculamos a freqüência mínima a partir dos critérios já apresentados e 

obtivemos o valor aproximado de sete (7). Sendo desprezadas as evocações com 

freqüência inferior a esse valor, encontramos o valor aproximado da MF, qual seja: 

dezenove (19). O EVOC também informou a MOMI, isto é: 3,00. Tendo como 
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referência a análise combinada da MF com o valor da MOMI, as palavras foram 

localizadas no quadro de quatro casas (Quadro  4) e relevaram o conteúdo geral e a  

possível  estrutura  interna   das  representações  do  “bom aluno”  deste  subgrupo.   

 
QUADRO 4 

Conteúdo geral e possível estrutura das representações sociais  

do “bom aluno” do subgrupo de professoras com idade igual ou inferior a 39 anos 

 
Freqüência Mínima: 7 

MF: 19/MOMI: 3,00 

 

F > = 19/ OMI <3,00 F > = 19/ OMI> 3,00 
 f OMI  f OMI 
      
Curioso 22 2,682 Assíduo 20 3,150 
Interessado 38 2,079 Atencioso 36 3,111 
Participativo 59 2,458 Educado 22 3,227 
Questionador 25 2,560 Responsável 22 3,091 
      
      
      
F < 19/ OMI < 3,00   F < 19/ OMI >3,00   
 f OMI  f OMI 
      
Alegre 11 2,727 Amigo 11 3,909 
Comprometido 9 2,556 Colaborador 8 3,500 
Disciplinado 16 2,750 Comportado 7 4,000 
Esforçado 7 2,857 Criativo 8 3,250 
   Dedicado 7 3,286 
   Estudioso 18 3,000 
   Organizado 16 3,063 
   Respeitador 17 3,529 
  

Já o corpus formado pelas evocações das docentes do subgrupo com idade 

superior a trinta e nove (39) anos (104), conforme o EVOC, revelou que, em 

resposta a expressão indutora “O bom aluno é...”, foram evocadas quinhentos e 

vinte (520) termos e que, após a condensação do conteúdo,  oitenta  (80) eram 

diferentes entre si. Considerando esses dados, calculamos a freqüência mínima a 

partir dos critérios já apresentados e obtivemos o valor aproximado de sete (7). 
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Sendo desprezadas as evocações com freqüência inferior, encontramos o valor 

aproximado da MF, qual seja: dezenove (19). O EVOC também informou a MOMI, 

qual seja: 3,00. Tendo como referência a analise combinada da MF com o valor da 

MOMI, as palavras foram localizadas nos quadrantes (Quadro 5) e relevaram o 

conteúdo  geral  e  possível  estrutura  das representações sociais deste subgrupo.   

 

QUADRO 5 

Conteúdo geral e possível estrutura das representações sociais  

do “bom aluno” do subgrupo de professoras com idade superior a 39 anos  
 

Freqüência Mínima: 7 

MF: 20/MOMI: 3,00 

 

Como já mencionado, para Abric (2003), a identificação do conteúdo de uma 

representação não é suficiente para conhecê-la e defini-la; sua organização é 

essencial. Por isso, o autor afirma que “duas representações podem ter o mesmo 

F > = 20/ OMI <3,00 F > =20/ OMI < 3,00 
 f OMI  f OMI 
      
Atencioso 40 2,625 Assíduo 34 3,176 
Curioso 27 2,593    
Estudioso 35 2,657    
Interessado 37 2,270    
Participativo 59 2,729    
Questionador 23 2,478    
      
      
F < 20 / OMI < 3,00   F < 20/ OMI > 3,00   
 f OMI  f OMI 
      
Dedicado 9 2,667 Alegre 7 3,714 
Educado 17 2,941 Amigo 16 3,375 
Esforçado 9 2,889 Colaborador 8 4,500 
Responsável 19 2,526 Criativo 14 3,286 
   Crítico 8 3,125 
   Dinâmico 8 4,000 
   Disciplinado 15 3,000 
   Inteligente 8 3,250 
   Organizado 8 4,125 
   Respeitador 14 3,714 
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conteúdo e, entretanto, serem radicalmente diferentes, se a organização desse 

conteúdo for diferente” (p. 38). Noutros termos, duas representações diferem apenas 

se seus núcleos centrais são diferentes. Conforme Flament (2001), com bastante 

freqüência, duas – ou mais – subpopulações de uma mesma população 

relativamente homogênea apresentam discursos sensivelmente diferentes sobre um 

mesmo objeto de representação. Em tais casos, conclui-se pela existência de 

representações diferentes. Esta perspectiva, conforme Flament (2001), coloca um 

problema de comunicação social, pois “se duas subpopulações de uma mesma 

população têm, sobre um mesmo objeto, concepções radicalmente diferentes, elas 

não poderiam ter uma comunicação eficaz a seu respeito” (p. 183). Esta afirmativa 

tem sentido, pois, como já discutimos, é através das comunicações sociais que as 

representações sociais são construídas. A  esse  respeito, Moscovici (1978) afirma: 

                         

As representações são entidades quase tangíveis. Elas circulam, 
cruzam-se e se  cristalizam incessantemente através de uma fala, um 
gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das 
relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, 
as comunicações trocadas, delas estão impregnados. Sabemos que 
as representações sociais correspondem, por um lado,  à  substância 
simbólica  que  entra  na  elaboração  e,  por  outro,  à  prática  que 
produz  a  dita substância que entra na elaboração, tal como a ciência 
ou  os  mitos  correspondem  a  uma  prática científica e mítica (p 41).   

 

Na perspectiva de Jodelet (2001), o papel da comunicação social nos 

fenômenos representativos se sobressai, pois além dela ser o vetor de transmissão 

da linguagem - que é, em si mesma, portadora de representações - e incidir sobre os 

aspectos estruturais e formais do pensamento social, à medida que favorece 

processos de interação; ela contribui para “forjar representações que, apoiadas 

numa energética social, são pertinentes para a vida prática e afetiva dos grupos” (p. 

32). A autora esclarece que energética e pertinência sociais explicam, juntamente 
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com o poder das palavras, “a força com a qual as representações instauram  

versões  da  realidade,  comuns  e  partilhadas” (p. 32).  Nessa linha de pensamento, 

Jodelet (2001) acrescenta, ainda, que partilhar uma idéia ou uma linguagem é 

também afirmar um vinculo social e uma identidade. Por isso, Abric (2000) afirma 

que partilhar uma representação social com outros indivíduos significa partilhar os 

valores centrais, isto é,  os fundamentos sociais associados ao objeto representado.  

 

Como já mencionamos, a ativação dos elementos do sistema central é 

determinada pela finalidade da situação, a distância para com o objeto e o contexto 

de enunciação (ABRIC, 2003). O referido autor conclui, dentre outras coisas, que 

quanto mais um grupo é próximo a um objeto, mas ele valorizará os elementos 

funcionais, já a distância favoreceria a ativação de uma representação fortemente 

normativa. Considerando que ambos os subgrupos, além de serem constituídos por 

profissionais que durante muito tempo foram alunas ou “boas alunas” ou ainda o 

são; e que o aluno é um dos principais autores e atores do processo de ensino e 

aprendizagem, poderíamos afirmar que ambos os subgrupos estão próximos ao 

objeto e evocam elementos que são, fundamentalmente, descritivos e funcionais.  

Não podemos perder de vista, entretanto, as considerações de Flament (1994)60, 

citado por Sá (2002), que propôs a consideração das representações sociais serem 

compostas inteiramente de “prescrições”,  sendo as do núcleo tidas como absolutas.  

 

Ao observamos as hipóteses do sistema central das representações sociais 

dos dois subgrupos construídos, constatamos que elas se aproximam sobremaneira 

não apenas entre si, mas também do grupo geral, visto que quatro dos elementos do 

                                                 
60
 FLAMENT, Claude. Structure, dynamique et transformation des representations socials. In: ABRIC, 
Jean-Claude (Ed). Pratiques socials et representations. Paris, Presses Universitaires de France, 
1994. p. 37-57. 
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quadrante superior esquerdo do Quadro 3, referente ao total de professoras, 

aparecem também no mesmo quadrante dos Quadros 4 e 5 referentes aos dois 

subgrupos. Esses quatro elementos comuns do possível sistema central dos 

(sub)grupos, como pudemos observar, são os seguintes: “curioso”, “interessado”, 

“participativo” e “questionador”. Partindo da afirmação de Flament (2001), podemos 

dizer que ambos subgrupos apresentam discursos sensivelmente parecidos sobre o 

objeto representado. Isso significa dizer, conforme sugere o autor, que está havendo  

comunicação  eficaz  a  respeito  do “bom aluno”  entre o conjunto  das professoras.  

  

Considerando que três dos quatro elementos presentes no quadrante superior 

esquerdo dos quadros de quatro de casas de ambos os subgrupos são  “curioso”, 

“questionador” e “participativo” e que estes conteúdos estão estreitamente 

relacionados à concepção de aluno subjacente as tendências pedagógicas mais 

recentes e que permeiam as políticas educacionais contemporâneas, poderíamos 

dizer que, independentemente da idade, as docentes participantes desta pesquisa 

são profissionais que valorizam o aluno como sujeito ativo no processo de 

construção do conhecimento. Esse conteúdo, veiculado nos cursos de formação 

inicial e continuada freqüentados pelas professoras, nos permite especular e reforçar 

a possibilidade de que a forma de comunicação social que mais tem interferido na 

constituição do sistema central das representações sociais do “bom aluno” das 

docentes participantes desta pesquisa diz respeito a comunicação institucional e que 

a mesma está rompendo com os alicerces das crenças e símbolos historicamente 

construídos  sobre o que é ser “bom aluno” no processo de ensino e  aprendizagem.  
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Embora possamos especular que “curioso”, “participativo” e “questionador” 

tenham se constituído enquanto possíveis elementos centrais nas representações 

sociais em estudo devido, sobretudo, a estarem estreitamente vinculados a um 

discurso bastante difundido nas novas práticas educacionais as quais as 

participantes desta pesquisa estão imersas, não podemos esquecer que tanto essas 

evocações podem ter se constituído enquanto centrais, quanto as demais podem ter 

se constituído como periféricas devido as comunicações interindividuais e midiáticas 

e as experiências privadas e afetivas das professoras participantes. Não podemos 

perder de vista, portanto, que na realidade, “a observação das representações 

sociais é algo natural em múltiplas ocasiões. Elas circulam nos discursos, são 

trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, 

cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais” (JODELET, 

2001, p.17-18). Moscovici (2001) nos  auxilia  neste  entendimento  ao  afirmar que: 

 

...refletimos sobre mecanismos psíquicos e de comunicação que 
produzem um fenômeno especifico no curso destes milhares de atos: 
contar, reproduzir e recontar, efetuados por tantos indivíduos. 
Representando-se uma coisa ou uma noção, não produzimos 
unicamente nossas próprias idéias e imagens: criamos e transmitimos 
um produto progressivamente elaborado em inúmeros lugares, 
segundo regras variadas. Dentro destes limites, o fenômeno pode ser 
denominado representação social. Tem um caráter moderno pelo fato 
de que, em nossa sociedade, substitui mitos, lendas e formas mentais 
correntes nas sociedades tradicionais: sendo seu substituto e seu 
equivalente, herda, simultaneamente, certos traços e poderes (p. 63).  

 

Cumpre pontuar que se, em princípio, as composições dos possíveis sistemas 

centrais das representações dos (sub)grupos referidos apresentam um elevado grau 

de superposição, é interessante observar que a hipótese do núcleo central das 

representações sociais das profissionais que possuem idade superior a trinta e nove 

(39) anos se aproxima, de forma mais consistente, das do grupo em sua totalidade, 
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diferenciando-se apenas pela ausência do elemento “responsável”, que passa a se 

localizar no quadrante inferior esquerdo, isto é, na “zona de contraste”. Já no 

subgrupo com idade igual ou inferior ao corte estabelecido, constatamos não apenas 

a ausência do componente outrora referido do quadrante superior esquerdo, mas 

também das evocações “atencioso” e “estudioso”. Mas se o primeiro destes 

elementos passa a ficar situado, juntamente com o termo “responsável”, no 

quadrante superior direito, isto é, na “primeira periferia”, o elemento “estudioso” 

passa a se localizar no quadrante inferior esquerdo - na “periferia propriamente dita”.  

 

É interessante constatar que os elementos que deixam de se constituir 

enquanto hipóteses do núcleo central das representações sociais do “bom aluno” de 

ambos os subgrupos dizem respeito a elementos que estão tradicionalmente 

vinculados a função do ser aluno, ou melhor, do ser “bom aluno”. A ausência do 

elemento “responsável” do sistema central dos dois subgrupos chama atenção, pois 

ele parece dar indicativos de que o sentido deste componente pode estar 

estreitamente imbricado a um outro elemento central. Considerando os termos 

presentes no quadrante superior esquerdo de ambos os subgrupos e, ainda, as 

analises antes realizadas, nossa hipótese é de que o elemento “interessado” estaria 

englobando uma série de atributos, dentre elas, o ser “responsável”. Esta 

possibilidade ganha maior relevância à medida que, em termos do duplo critério de 

freqüência e ordem média de importância, “interessado” foi considerado, como 

pontuamos, um  dos mais importantes do núcleo central das representações sociais.   

 

 Como vimos, o componente “interessado” teve, no grupo total, uma das 

maiores freqüências (75) e a mais baixa OMI (2,173), o que o colocou, em termos de 
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duplo critério de freqüência e ordem de importância, como um dos termos mais 

considerado importante para o conjunto das docentes. Ao observarmos o referido 

elemento nos dados dos dois subgrupos, constatamos que o mesmo teve a segunda 

maior freqüência e foi o mais indicado como importante pelas docentes,  o que 

implica dizer que ele manteve sua importância em ambos os subgrupos. Os nossos 

resultados parecem indicar que o termo “interessado”, embora apresentando 

sentidos diferenciados dependendo da abordagem pedagógica considerada, 

engloba e/ou absorve uma série de significados que estão estreitamente vinculados 

com  a função atribuída ao que é ser aluno no processo de ensino e aprendizagem.  

 

No grupo em sua totalidade, o termo “participativo” teve a maior freqüência 

(118) e a terceira menor OMI (2,593), o que o colocou, em termos do duplo critério 

de freqüência e ordem de importância, juntamente com o elemento “interessado”, 

como um dos mais importantes. Nos subgrupos considerados, no entanto, embora 

tenha permanecido como o elemento de maior freqüência (59) - vale observar que 

em ambos os subgrupos tiveram o mesmo número de evocações - houve variações 

na OMI. No subgrupo de docentes com idade igual ou inferior a trinta e nove (39) 

anos  confirma-se, na verdade, os dados do grupo em sua totalidade, já que o 

referido elemento foi considerado o segundo mais importante - sua OMI (2,458) foi 

inferior apenas àquela do termo “interessado”.  Já no subgrupo de profissionais com 

idade superior ao corte estabelecido constatamos, de modo mais flagrante, que 

embora tendo tido a maior freqüência, o componente “participativo” não teve uma 

posição média de importância tão considerável, pois  sua OMI (2,729) foi a mais alta.   
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Embora o último dado tenha chamado atenção, por deixar entrever que a 

participação efetiva do aluno no processo de ensino e aprendizagem poderia não ser 

tão importante para o grupo de professoras com idade superior a trinta e nove (39)  

anos quanto pareceu ser para o subgrupo com idade igual ou inferior a essa idade, 

ao observamos os elementos “questionador” e “curioso”, em termos do duplo critério 

de freqüência e ordem de importância, pudemos perceber que os mesmos trazem 

informações que nos ajudaram a amenizar essa impressão inicial. Isso porque, 

embora em comparação com os demais elementos do quadrante superior esquerdo, 

em termos de freqüência, as palavras  “curioso” (27)  e “questionador” (23) tenham 

sido as menos evocadas, elas tiveram boas posições médias de importância: 

“questionador” teve a segunda menor OMI (2,478) - ficando abaixo apenas de 

“interessado”; e “curioso” aparece na seqüência (OMI: 2,593).  No grupo com idade 

igual ou inferior a trinta e nove (39) anos, “questionador” foi evocado vinte e cinco 

vezes e “curioso” vinte e duas e suas  OMI’s  foram  2,560  e 2,682 respectivamente.  

 

 Sendo assim, constatamos que os demais elementos supostamente centrais 

das representações sociais do “bom aluno” do subgrupo de professoras com idade 

superior a trinta e nove (39) anos, isto é, “atencioso” e “estudioso”, apesar de terem 

freqüências superiores a “curioso” e “questionador”, não foram considerados tão 

importantes quanto estes. “Atencioso” foi evocado por quarenta docentes, mas teve 

a terceira maior OMI (2,625) e “estudioso” foi evocado por trinta e cinco professoras, 

mas teve a segunda maior OMI (2,657). No que diz respeito ao subgrupo de 

docentes com idade igual ou inferior a trinta e nove (39) anos, como já pontuamos, 

estes elementos não estão  localizados no quadrante superior esquerdo. “Atencioso” 

localiza-se na “primeira periferia” e “estudioso” na “periferia propriamente dita”. Vale 
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observar, entretanto, que no contexto dos quadrantes periféricos em que estão 

localizados, os referidos componentes possuem as maiores freqüências e as 

menores OMI’s, o que os coloca como os mais importantes dos seus respectivos 

quadrantes. “Atencioso” foi evocado trinta e seis vezes e teve a OMI de 3, 111; 

“estudioso” foi  dezoito  vezes  e  teve  como  OMI  o  valor  da  MOMI, isto é, 3,000.  

 

 Ao observarmos os quadrantes periféricos do subgrupo com idade igual ou 

inferior a trinta e nove (39) anos (Quadro 4), constatamos que no quadrante superior 

direito, além dos elementos “atencioso” e “responsável”; encontramos “assíduo” 

(F=20;OMI=3,150) e “educado” (F=22;OMI=3,227). No inferior esquerdo, localizamos 

“alegre” (F=11; OMI=2,727), “comprometido” (F=9;OMI=2,556), “disciplinado” 

(F=16;OMI=2,750) e “esforçado” (F=7;OMI=2,857) e no inferior esquerdo,  além de 

“estudioso”, “amigo” (F=11;OMI=3,909), “colaborador” (F=8;OMI=3,500), 

“comportado” (F=7;OMI=4,000), “criativo” (F=8;OMI=3,250), “dedicado” 

(F=7;OMI=3,286), “organizado” (F=16;OMI=3,063),“respeitador” (F=17;OMI=3,529). 

Nesse sentido, podemos dizer que, em relação às representações sociais do grupo 

total, a maior parte dos elementos periféricos são os mesmos, embora alguns, antes 

mais longínquos em relação ao núcleo, tenham se situado mais próximos e vice-

versa. Assim, por exemplo, constatamos que o termo “alegre” passa a se localizar na 

“zona de contraste”,  enquanto  o  componente “dedicado”  na  “segunda  periferia”.   

 

Nos quadrantes periféricos do subgrupo com idade superior a trinta e nove 

(39) anos (Quadro 5), encontramos na “primeira periferia” apenas o elemento 

“assíduo” (F=34;OMI=3,176); na “zona de contraste”, além de “responsável”, 

localizamos “dedicado” (F=9;OMI=2,667), “educado” (F=17;OMI=2,941), e 

“esforçado” (F=9;OMI=2,889); e na “periferia propriamente dita” encontramos os 
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elementos “alegre” (F=7;OMI=3,714), “amigo” (F=16; OMI=3,375), “colaborador“ 

(F=8; OMI=4,500), “criativo” (F=14; OMI=3,286), “crítico” (F=8;OMI=3,125), 

“dinâmico” (F=8;OMI=4,000), “disciplinado” (F=15; OMI=3,000), “inteligente” 

(F=8;OMI=3,250), “organizado” (F=8;OMI=4,125) e “respeitador” (F=14; OMI=3,714). 

Neste caso,  em relação às representações socais do grupo total, constatamos que 

a maior parte dos elementos periféricos também são os mesmos, embora dois deles 

- crítico e disciplinado - , antes mais próximos em relação ao núcleo, tenham se 

situado mais distante, posto que ficaram localizados na “periferia propriamente dita”.  

 

Em síntese, concluímos pela existência de uma mesma representação social 

entre os subgrupos. O fato dos termos “curioso”, “questionador” e “participativo” 

permanecerem como hipóteses do sistema central de ambos os subgrupos reforça a 

especulação de que as novas práticas sociais educacionais nas quais as docentes 

estão imersas parecem estar, de fato, contribuindo para a configuração das 

representações sociais em estudo. Porém, é prudente assinalar que permanecem as 

hipóteses formuladas anteriormente, especificamente relacionadas ao elemento 

“disciplinado”.  Não podemos esquecer, além disso, que os resultados deram 

indicativos de que as evocações “atencioso” e “estudioso” parecem ser apenas 

hipóteses do núcleo central das representações sociais do “bom aluno” do grupo em 

sua totalidade, já que estiveram  presentes apenas no possível sistema central do 

subgrupo com idade superior a trinta e nove (39) anos. A ausência do termo 

“responsável” do possível núcleo central dos dois subgrupos deu margem também a 

hipótese de que o ser “responsável” parece veicular sentidos e significados que 

permeiam “interessado”.Em suma, os resultados deram indícios de que alguns dos 

elementos apresentados possivelmente como centrais podem ser apenas hipóteses. 
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Como já pontuamos, o segundo estudo desta pesquisa foi dividida em duas 

fases. Na primeira, buscamos aprofundar o conteúdo geral das representações 

sociais em estudo e, na segunda, a estrutura interna dessas representações. Nosso 

intento, neste capítulo, é apresentar as decisões tomadas e o caminho que 

percorremos para alcançar esses objetivos. Nesse movimento, salientamos como o 

primeiro estudo serviu de subsídio para a coleta e análise deste segundo estudo, 

tanto na escolha e organização dos instrumentos, quanto nas estratégias de coleta e 

de análise dos dados. Este capítulo está desdobrado em cinco seções e estas 

tratam das duas fases deste estudo. Na primeira descrevemos os procedimentos de 

coleta; na segunda, os critérios de participação e a caracterização das docentes; na  

terceira, o  percurso  no  trabalho  de  campo;  na  quarta  os procedimentos de 

análise  utilizados  e  na  quinta  seção  apresentamos  e discutimos  os   resultados. 

 

5.1. Procedimentos de coleta  

 

    5.1.1. 1ª Fase: a entrevista semi-estruturada  

 
 

A técnica de entrevista pode ser definida como um processo interativo social 

entre duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção 

de informações por parte do outro, o entrevistado. A escolha deste instrumento se 

fez em função da necessidade de aprofundar o conteúdo geral das representações 

sociais em estudo. Além disso, é pertinente destacar que existe um certo consenso 

entre os pesquisadores acerca do seu papel fundamental nesse campo de estudos. 

Abric (1994)61, conforme Sá (1998; 2002), por exemplo, é enfático em afirmar que 

ela se constitui como indispensável em qualquer estudo em representações. 

Conforme Minayo (2000), o que torna a entrevista instrumento privilegiado é a 
                                                 
61 ABRIC, Jean-Claude. Méthodolie de recueil des représentations sociales. In: ___ (Ed). Pratiques 
Sociales et Représentations. Paris: PUF, 1994. p.59-82. 
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possibilidade da fala ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de 

valores, normas e símbolos e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, através 

de um porta-voz, as representações de grupos determinados. Não é por acaso, pois, 

que Paredes (2006) afirma que a entrevista é um “contrito e devotado mergulho no 

outro. É o enlace com que o pesquisador se encanta e entremete, pela via do 

discurso,  nas circunstâncias  da vida cifradas nos códigos de percepção...” (p. 132).  

  

A entrevista na pesquisa social é um nome genérico que inclui diferentes 

abordagens que podem ser decompostas em entrevista estruturada, semi-

estruturada e não-estruturada. Minayo (2000) afirma que enquanto a primeira delas 

envolve roteiros fechados escritos, as outras duas diferem apenas em grau, pois 

ambas envolvem um roteiro que consiste em enumerar de forma mais abrangente 

possível as questões que o pesquisador quer abordar no campo, a partir de suas 

hipóteses ou pressupostos, advindos da definição do objeto. No conjunto dos 

diferentes tipos de entrevista, optamos pela semi-estruturada, “que se desenrola a 

partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Partirmos da premissa de que a conversação é um dos espaços privilegiados para 

se identificar representações sociais e que este procedimento, apesar das suas 

limitações, é o  que  mais se aproxima  de  estabelecer algo similar a uma conversa. 

 

Triviños (2006), apesar  de  enfatizar  que  tanto  a entrevista não-estruturada, 

quanto a semi-estruturada são importantes no enfoque qualitativo, também privilegia 

esta última, porque considera que a mesma “ao mesmo tempo que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 
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investigação” (p.146). Na perspectiva do autor, a entrevista semi-estruturada 

favorece a manutenção da presença atuante do investigador e, ao mesmo tempo, 

permite a relevância na situação do participante. Para Alves-Mazzotti (1999), neste 

tipo de entrevista, o entrevistador faz perguntas especificas, mas também deixa que 

o entrevistado responda em seus próprios termos. Para Duarte (2002), a entrevista 

semi-estruturada é uma técnica que supõe uma conversação contínua entre 

entrevistado/entrevistador que deve ser guiada por este de acordo com os objetivos.  

 

Trivinõs (2006) esclarece que, em geral, este tipo de entrevista parte de 

questões básicas, apoiadas em teorias e hipóteses da pesquisa e que, em seguida, 

oferece amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do participante. O referido autor pontua, ainda, 

que o roteiro com as perguntas fundamentais que constituem, em parte, a entrevista 

semi-estruturada, no enfoque qualitativo, não nasceu à priori;   ele  resulta  da  teoria 

que  alimenta  a ação do investigador e de toda a informação que ele já recolheu 

sobre o fenômeno social que lhe interessa. Ao referir-se ao roteiro de entrevista, 

Minayo (2000) também afirma que cada questão deve ter como pressuposto o 

marco teórico desenhado para a construção do objeto, uma vez que o objetivo é 

apreender o ponto de vista dos atores previstos nos objetivos da pesquisa.  A  

autora pontua, portanto,  que  o  roteiro  sendo um “instrumento para orientar uma 

‘conversa com finalidade’  que  é  a entrevista,  ele deve ser o facilitador de abertura, 

de  ampliação  e  de  aprofundamento  da   comunicação” (MINAYO,  2000, p. 99). 

 

O roteiro da entrevista semi-estruturada que realizamos com as professoras 

foi elaborado, portanto, a partir das demarcações do objeto de pesquisa, bem como 

de reflexões preliminares acerca dos resultados do primeiro estudo (APÊNDICE B). 
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Nele, procuramos, inicialmente, caracterizar as professoras quanto a variáveis como 

idade, formação inicial e instituição formadora, bem como sua turma quanto a faixa 

etária, experiências escolares e nível sócio-econômico. Em seguida, passamos a 

explorar questões referentes ao “bom aluno”. De modo esquemático, podemos dizer 

que o roteiro, sem perder de vista o foco na dimensão pedagógica do objeto, traça 

quatro  pólos de discussão: o “bom aluno” do passado, do presente, as semelhanças 

e diferenças entre eles, bem como os fatores intervenientes para as semelhanças e 

diferenças apontadas. Para explorar o primeiro, buscamos trazer à tona experiências 

da docente enquanto aluna; para o segundo, explorar vivências enquanto docente; e 

o terceiro e o quarto explorar os elementos que intervieram  na configuração dessas 

representações sociais.  Ao  elaborarmos  o  referido  roteiro desta forma, visávamos 

dar  sentido  à  noção  de  “processo”  de  construção  das  representações  sociais. 

 

Cumpre destacar, também, que com base em reflexões preliminares acerca 

dos dados do primeiro estudo, que nos fizeram especular a hipótese da existência 

de uma “zona muda” nas representações sociais do “bom aluno” do grupo, 

incorporamos, ao roteiro, questões que, buscando reduzir a pressão normativa, 

reduziam o nível de implicação pessoal da participante em relação ao objeto de 

pesquisa. Essas questões foram baseadas na técnica de substituição, desenvolvida 

pela Escola de “Aix-en-Provence” para revelar as representações escondidas em 

função de sua inadequação às normas sociais vigentes no grupo de referência dos 

participantes. Conforme Menin (2006), esta técnica baseia-se na idéia de que um 

participante poderá exprimir representações “proibidas ao seu grupo” atribuindo-as a 

outros, ou seja, falando por outros e não por si mesmo. Por isso, após as docentes 

expressarem o sentido do ser “bom aluno” para si; solicitávamos que elas 

respondessem  como  acreditavam que “os docentes de modo geral”  responderiam. 
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5.1.2. 2ª Fase: o Teste do Núcleo Central 

 
O Teste do Núcleo Central, também chamado de técnica de questionamento, 

tem como objetivo identificar, a partir de cognições inicialmente levantadas, àquelas 

que efetivamente compõem o núcleo central das representações sociais estudadas. 

Essas técnicas foram elaboradas partindo da consideração de que se a ausência 

dos elementos verdadeiramente centrais de uma representação social implica na 

sua desestruturação, isto é, na própria perda do conhecimento que ela constitui 

sobre o objeto, constataríamos, frequentemente, uma forte tendência a refutar fatos 

contraditórios. Neste estudo, uma destas técnicas foi utilizada com o objetivo, 

portanto, de conduzir uma apreensão final, mais consistente, da estrutura das 

representações sociais estudadas, o que, de acordo com a Teoria do Núcleo 

Central, constitui um objetivo tão necessário quanto a apreensão do seu conteúdo 

para a produção de boas pesquisas no campo das representações sociais(SÁ,2002). 

 
Elaboradas, inicialmente, por Moliner (1994)62, as técnicas de questionamento 

do sistema central partem do pressuposto básico de que a propriedade fundamental 

das cognições centrais reside no laço simbólico que as liga ao objeto de 

representação (SÁ, 2002). Com elas, Sá (2002) afirma que Moliner buscava 

recuperar a concepção teórica eminentemente simbólica do núcleo central, já que a 

orientação até então assumida considerava como causa da centralidade de uma 

cognição sua forte saliência e conexidade.  O referido autor mostra, portanto, que 

não é porque uma cognição é fortemente ligada a todas as outras que ela é central; 

ao contrário, é porque ela é central que está ligada a todas as outras. Na perspectiva 

de De Rosa (2005), no âmbito  dos  procedimentos de coleta de informações, cujo 

                                                 
62 MOLINER, Pascal. Les methodes de répérage et d’identification du noyau des représentations 
sociales. In: GUIMELLI, Cristian (Ed). Structures et transformations des representations sociales. 
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1994. p. 1999-232. 
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objetivo é identificar o núcleo central das representações sociais, Moliner salienta, 

fundamentalmente, a necessidade de não confundir o sistema central das 

representações baseada em índices  quantitativos - saliência e grau de ligação - 

com  a  propriedade qualitativa   da   centralidade,  isto   é,  seu  valor  simbólico 63.  

 

Podemos afirmar que foi, pois, para resgatar, nas soluções metodológicas 

então propostas pelo Grupo de Midi, o entendimento de que as cognições são 

centrais, sobretudo, porque  entretém um laço simbólico com o objeto de  

representação  social,  que  Moliner  evidenciou  que  apenas a  saliência e a 

conexidade dos elementos não asseguram seu pertencimento ao núcleo central, 

uma vez que ambas são simples decorrências quantitativas de uma propriedade 

fundamental das cognições centrais. Noutros termos, o referido autor mostra que a 

natureza mesma da centralidade é, fundamentalmente, qualitativa.  Na perspectiva 

de De Rosa (2005), o valor simbólico das representações sociais é, sem dúvida, um 

elemento de grande importância na caracterização da natureza peculiar das 

representações sociais e foi fundamental para corrigir a excessiva ênfase cognitiva 

que caracterizava algumas investigações sobre o núcleo central das representações. 

 

Moliner (1993)64, citado por Sá (2002), elaborou uma técnica padronizada 

tanto para o levantamento quanto para a posterior identificação dos elementos 

centrais de uma representação social, a partir da detecção do seu valor simbólico, 

                                                 
63 É interessante ressaltar, não obstante, que os procedimentos adicionais ou complementares à 
Técnica de Associação Livre de Palavras realizados no estudo inicial-solicitação de que a participante 
enumerasse as evocações produzidas de acordo com a ordem de importância por ela atribuída e que 
justificasse a escolha da palavra mais importante - buscaram, de certa forma, privilegiar o valor 
simbólico do núcleo central das representações sociais. Embora tendo como base indicadores 
quantitativos, freqüência e OMI, acreditamos que as variantes metodológicas usadas no primeiro 
estudo já avançaram na tentativa de captar a essência central das representações sociais estudadas.   
 
64 MOLINER, Pascal. ISA: l`induction par scénario ambigu – Une méthode pour l’étude des 
représentations sociales. Révue internationale de psychologie sociale, 2, 1993. p. 7-21.  
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qual seja: o método da indução por cenário ambíguo, ou método ISA (de Induction 

par Scénario Ambigu). Conforme Sá (2002), a referida técnica comporta duas 

etapas: a primeira provê uma hipótese acerca da centralidade de certos elementos e 

a segunda a verificação experimental dessa hipótese. Para o referido autor, 

entretanto, o principio geral do questionamento da imprescindibilidade dos 

elementos para uma dada representação social pode ser aplicado segundo diversas 

estratégias, dependendo da criatividade do pesquisador. Metodologicamente, uma 

forma de se colocar em evidência o valor simbólico e, portanto, a centralidade de um 

elemento, de acordo com  Sá (2002), consiste em perguntar aos sujeitos se, na 

ausência de tal cognição, o objeto de representação ainda  mantém  sua identidade.  

 

Nesta pesquisa, o Teste do Núcleo central teve como base um procedimento 

usado por Alves-Mazzotti (2007). Foi apresentada por escrito às professoras 

participantes a seguinte proposição: “para cada uma das frases abaixo, assinale a 

opção que lhe parecer mais adequada”. A seguir, foram apresentadas frases 

envolvendo os prováveis elementos centrais, detectados no estudo anterior: “Não se 

pode pensar em ser “bom aluno” (expressão indutora) sem pensar em Y (evocação 

possivelmente central)”65. Abaixo, foram apresentadas as opções “não, não se 

pode”, “sim, se pode” e “não sei dizer”, cabendo a participante assinalar a alternativa 

que melhor lhe parecesse em cada caso (APÊNDICE C). Além  disso,  adicionamos 

a seguinte estratégia:  solicitamos que  a  professora participante justificasse e 

argumentasse  oralmente  sua  opção  de   resposta   em   cada   uma   das   frases.  

 

                                                 
65 Na construção do referido instrumento consideramos os elementos possivelmente centrais das 
representações sociais do “bom aluno” do grupo total, já que as comparações das representações  
entre subgrupos apontou a existência de uma mesma representação social. Como pudemos 
constatar,  estes  componentes possivelmente centrais foram: “atencioso”, “curioso”, “estudioso”, 
“interessado”, “participativo”, “questionador” e “responsável”. Isso significa dizer que foram formuladas 
sete   frases,   cada  uma  delas   com  um dos  possíveis elementos  centrais - Ver apêndice referido. 
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5.2. Caracterização do grupo participante  

 

Participaram deste estudo vinte docentes que lecionavam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal da cidade do Recife/PE. O critério de 

definição foi: ter participado do primeiro estudo. Para determinação do número de 

participantes levamos em conta, por um lado, os objetivos deste segundo estudo, 

quais sejam: aprofundar o conteúdo geral e a estrutura interna das representações 

sociais do “bom aluno” das professoras; e, por outro lado, a natureza dos 

procedimentos de coleta utilizados, isto é, a entrevista semi-estruturada e o teste de 

centralidade que exigiam um tempo mais demorado tanto na coleta quanto na 

análise dos dados.  Também levamos em conta na determinação do número de 

vinte participantes  a afirmação de Duarte (2002) que pontua que, embora na 

definição do número de  entrevistados o critério que tem se mostrado mais 

adequado seja o de “saturação”, a prática tem indicado um número mínimo de vinte. 

  
A escolha das participantes deste segundo estudo foi efetuada de acordo com 

certas proporções, levando em conta as características da população estudada 

quanto às variáveis de faixa etária e formação inicial, já que não era possível 

contemplar, de antemão, as proporções reduzidas de todas as variáveis 

apresentadas no primeiro estudo. Das vinte participantes, estabelecemos, 

inicialmente, que participariam dez professoras com idade igual ou inferior a trinta e 

nove (39) anos e dez docentes com idade superior a trinta e nove (39) anos. 

Conforme evidencia a Tabela 9, participaram deste segundo estudo da pesquisa 

doze professoras graduadas em Pedagogia, sendo seis de cada subgrupo; sete 

docentes com outros cursos de graduação, sendo que três delas tinham idade igual 
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ou inferior ao corte estabelecido e as demais (4) com idade superior e uma das 

docentes estava cursando Pedagogia e tinha idade inferior a trinta e nove (39) anos.   

 

TABELA 9 

Formação inicial e faixa etária das professoras participantes do 2º  estudo 

  

Das professoras com graduação concluída (19), doze delas possuíam pós-

graduação latu sensu. No que concerne à década de conclusão da graduação, nove  

delas terminaram nos anos de 1990, outras nove na década atual e uma outra 

docente nos anos de 1980.  Em relação às instituições formadoras, a maioria (7) se 

formou pela UFPE, cinco pela UPE, duas pela UNICAP e as demais professoras se 

graduaram em outras instituições. Em relação ao tempo de serviço das docentes em 

sua totalidade, constatamos que seis delas tinham de um (1) a cinco (5) anos, seis  

delas de dezesseis (16) a vinte (20) anos, cinco de vinte e um (21) a vinte e cinco 

(25) anos, duas de seis (6) a dez (10) e uma de onze (11) a quinze (15) anos. No 

que diz respeito às turmas que as docentes lecionavam, a distribuição, em geral, foi 

eqüitativa: seis ensinavam no 2º ano do 2º ciclo, quatro no 1º ano do 1º ciclo, quatro 

no 2º ano do 1º ciclo,  três  no 3º ano do 1º ciclo e outras três no 3º ano do 1º ciclo66.  

                                                 
66
 Neste segundo estudo, utilizaremos a mesma lógica da codificação usada no primeiro. Mas 
acrescentamos após “E” uma barra, seguido por um número ordinal e a letra “F” para enfatizar qual 
fase deste estudo nos referimos. Exemplificando: P01G<=-2ºE/1ªF significa Professora No 01, 
graduada, idade igual ou inferior a trinta  e nove (39), depoimento do segundo estudo, primeira  fase.  

 
< = 39 

 
> 39 

 
TOTAL 

 
 

 
Faixa etária 

 
 
 
Formação Inicial  

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

       

Graduação em Pedagogia 06 60,0 06 60,0 12 60,0 
Graduação – outras 03 30,0 04 40,0 07 35,0 
Cursando Graduação em Pedagogia  01 10,0 00 00 01 5,0 
Cursando Graduação – outras. 00 00 00 00 00 00 
       

TOTAL 10 100 10 100 20 100 
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5.3.  O   trabalho   de  campo:   realização   das  entrevistas   e   dos   testes   de 

        centralidade  

    
Neste segundo estudo, o trabalho de campo foi realizado nos meses de 

agosto e setembro de 2008 e envolveu quinze escolas da Rede Municipal de Ensino 

do Recife/PE. As instituições foram escolhidas a partir de dois critérios. O primeiro 

envolveu os critérios estabelecidos para definição dos próprios participantes deste 

estudo, já explicitados. O segundo, por sua vez, está relacionado às características 

gerais da população inicial. Como já mencionado, a escolha das docentes deste 

estudo foi efetuada de acordo com certas proporções, levando em conta as 

características da população estudada quanto às variáveis faixa etária e formação 

inicial. Para tanto, estabelecemos, inicialmente, o número de vinte participantes, 

considerando dez de cada subgrupo: docentes com idade igual ou inferior a trinta e 

nove (39) anos e professoras com idade superior a essa idade. Em seguida, 

procedemos a um sorteio, considerando as proporções da variável formação inicial. 

Após esse sorteio,elaboramos um quadro para localização das docentes em  campo. 

De posse das informações, iniciaram-se as visitas e os primeiros contatos com as 

professoras  para  agendar  as  sessões  de  entrevista  e  do teste de centralidade.  

 

Convém destacar que a realização da entrevista e do teste de centralidade  

ocorreram simultaneamente. Porém, tivemos o cuidado de realizar o Teste do 

Núcleo Central apenas após a entrevista para que o conteúdo desta última não 

fosse “contaminado” por algumas das evocações produzidas no primeiro estudo, 

contidas no teste do núcleo. Essas sessões foram realizadas simultaneamente, pois 

além dessas técnicas terem sido elaboradas de forma entrelaçadas, este estudo 

exigia a necessidade de economia de tempo para a pesquisadora e as participantes. 

Em outros termos, a coleta simultânea, além de ter sido uma necessidade inerente 
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ao planejamento do estudo, nos permitiu, por um lado, em uma única abordagem 

com cada participante, expor os objetivos da pesquisa e orienta-las sobre os 

procedimentos de coleta e, por outro lado, tornou-se mais confortável para as 

professoras à medida  que  as mesmas tiveram que disponibilizar um único 

momento para participar deste segundo estudo. Essa preocupação foi-nos suscitada 

durante o primeiro estudo, devido as constantes queixas das professoras sobre as 

dificuldades em participar de pesquisas desenvolvidas durante a jornada de trabalho 

    

No retorno ao campo empírico houve boa receptividade das professoras. 

Nesse contato, relembrávamos a pesquisa, o objetivo deste segundo estudo, bem 

como o percurso realizado para a seleção das participantes, mas deixando claro que 

a participação era voluntária. Com a confirmação do interesse da docente, além de 

assegurarmos seu direito ao anonimato e fixarmos, mais ou menos, em meia hora a 

duração das sessões, solicitávamos permissão para a gravação em áudio. As 

professoras não fizeram objeções quanto a este pedido; duas delas, inclusive, 

disseram brincando: “Vou aparecer na globo!”. Algumas docentes apenas 

salientavam a dificuldade de tempo. Nessas ocasiões, salientávamos que 

estávamos à disposição e que nos organizaríamos em função das suas 

possibilidades. Lembramos, entretanto, que três das professoras que haviam sido 

selecionadas não se encontravam nas escolas por motivos médicos. Por esta razão 

procedemos a um novo sorteio visando conservar os critérios anteriormente 

definidos para a construção do grupo. Após o novo sorteio, procuramos as 

professoras contempladas  e  elas  aceitaram prontamente contribuir  com o estudo.   

  .  

É interessante destacar, no entanto, que embora no momento inicial de 

contato com as participantes tenhamos fixado horário para a realização das 
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sessões, ao chegarmos às instituições, algumas vezes tivemos que esperar cerca 

de uma hora para que as docentes pudessem nos atender. Além disso, em uma das 

ocasiões, a professora com quem havíamos marcado as sessões com uma semana 

de antecedência, não se encontrava na escola. Isso porque, segundo informações 

da direção, ela  estava  participando  de  uma  formação continuada. No dia 

seguinte, retornamos à instituição a fim de remarcar o encontro com a professora. 

Esta, além de ter se disponibilizado realizar as sessões naquele mesmo dia, se 

desculpou pelo ocorrido justificando que a formação havia sido marcada após nosso 

combinado. Os fatos referidos, embora tenham nos causado desconfortos, não se 

constituíram como frustrações, pois, como afirma Triviños (2006), nenhum 

investigador   crê   na  rigidez  absoluta  de  exatidão  da  realização  dos  encontros. 

 

No contato inicial com as professoras, como já mencionamos, pedimos 

autorização para que as sessões fossem gravadas. Isso, sobretudo, porque, em 

tese, a gravação permite que o dito seja conservado na sua integridade. Como  já 

evidenciamos, as professoras não fizeram objeções quanto a esse pedido. Cumpre 

destacar, no entanto, que por causa de problemas com o aparelho de áudio, 

perdemos uma das gravações, mesmo tendo realizado testes prévios para que não 

houvesse problemas referentes a questões deste tipo. Tal fato nos deixou 

preocupadas, sobretudo, pelas circunstâncias que rodeavam a participante, que 

realizou a sessão durante a jornada de trabalho. Mas, ao percebemos o acontecido, 

procuramos a docente novamente, explicamos o ocorrido, pedimos desculpas e 

perguntamos se ela poderia refazer as sessões. A docente compreendeu a situação  

e se  disponibilizou  a  participar novamente marcando dia e horário para o encontro.  
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No que diz respeito ao local de realização das sessões com as professoras 

nesse segundo estudo da pesquisa, podemos afirmar que, ao contrário do primeiro 

estudo, em que a Técnica de Associação Livre de Palavras foi respondida, em sua 

maioria, na própria sala das professoras no horário de aula, as sessões de entrevista 

e Teste do Núcleo Central, de maneira geral, foram realizadas em local diferenciado.  

Isto, certamente, porque todas as sessões deste estudo, como mencionamos, foram 

marcadas previamente. Os locais em que as realizamos foram os seguintes: a 

própria  sala de aula das professoras após o término das aulas ou  uma outra sala  

de aula desocupada (8), a sala dos professores ou da direção (7), a biblioteca ou 

sala de informática (3). Apesar da maioria das sessões terem sido realizadas em 

locais que favoreceram uma maior concentração e reflexão das professoras ao que 

lhes era solicitado, inevitavelmente, duas foram realizadas durante as aulas, pois as 

professoras afirmaram que não havia outro momento e local que pudéssemos 

concretizá-las. Cumpre destacar,  porém,  que  foram  realizadas  já no final da aula.  

 

Cumpre salientar, ainda, que embora no contato inicial com as participantes 

tenhamos fixado, mais ou menos, em trinta minutos a duração das sessões, elas 

variaram entre meia hora à uma hora e meia, dependendo das circunstâncias que 

rodeavam a participante. Vale destacar que as gravações foram transcritas após sua 

realização, por acreditarmos que realizar essa atividade após um longo intervalo de 

tempo torna mais difícil a rememoração de detalhes como gestos ou momentos de 

silêncio, tão importantes quanto a própria fala no acesso as representações sociais. 

Esta operação, conforme Ludke e André (1986) é “bem mais trabalhosa do que 

geralmente se imagina, consumindo muitas horas...” (p. 37). Embora reconhecendo 

que este momento demandou tempo e dedicação, uma vez que, nesse percurso, 

algumas vezes, tivemos que ouvir reiteradas vezes as gravações devido a 
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dificuldades dos sons emitidos por ruídos do áudio, podemos afirmar que cada 

sessão transcrita, além de ter se constituído como um primeiro contato com o 

material,  foi  importante  para  as  sessões  seguintes  com  as  outras professoras.  

 

Durante as situações de interação com a participante, buscamos estabelecer 

relações que permitissem um clima de simpatia, confiança, lealdade e de harmonia. 

Assim, não por acaso, algumas professoras, durante o desenrolar das sessões, 

sentiram abertura de fazerem perguntas, inclusive sobre a própria construção do 

objeto de pesquisa. Se, para alguns, isso poderia significar uma atitude de 

contestação à uma suposta relação de autoridade entre investigador/participante, no 

nosso entender, além de ter evidenciado a possibilidade da avançar no processo de 

mútuo respeito e simpatia, revelou o papel ativo da participante na produção do 

conhecimento. Assim, já no final de uma das entrevistas, uma  docente fez o 

seguinte questionamento: “O que, o que eu questiono (...) é a questão de você 

colocar ‘bom aluno’, porque eu acho que é meio estigmatizante. Quando você 

pensou nessa pesquisa, ‘bom aluno’, você pensou ‘bom aluno’ pedagogicamente 

pensando,  ou  ‘bom aluno’  em  todos os sentidos, na questão comportamental...?”.  

 

Ao realizar o questionamento supracitado, a professora, além de demonstrar 

interesse pelas motivações relacionadas à própria problematização da construção 

do objeto, estava também reforçando incômodos apresentados em relação a 

expressão “bom aluno”, já indicados durante o primeiro estudo. Durante a entrevista, 

não por acaso, a referida professora, quando solicitada a dar exemplos de “bons 

alunos”, recusou-se, afirmando o potencial de todas as crianças. Outras docentes 

também chegaram a dar indicativos de que, aparentemente, estavam discordando 

do objeto. O grau e a facilidade com que essa contestação foi feita variaram, a 
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nosso ver, conforme a segurança da professora frente à situação estabelecida e não 

apenas de acordo com suas convicções e práticas. Assim, por exemplo, se uma 

dessas professoras também recusou-se a dar exemplos de “bons alunos”, a mesma, 

em nenhum momento, questionou a existência desses alunos. Uma outra, embora 

tenha demonstrado incômodo, em determinados momentos, com a expressão “bom 

aluno”,  não  teve  problemas  para  descrever  as características de “bons  alunos”.     

 

Chamou-nos atenção, ainda, que embora algumas professoras, durante a 

situação de entrevista, tivessem dado indicativos da discordância em classificar 

determinados alunos como “bons”, nenhuma delas recusou-se a participar do Teste 

do Núcleo Central que, como já evidenciamos, tinha como objetivo precípuo captar a 

centralidade de determinados elementos nas representações sociais estudadas. É 

interessante pontuar, ainda, que todas as docentes que, aparentemente, 

demonstraram algum incômodo em relação ao objeto em estudo, assinalaram a 

opção “não, não se pode” em algumas das frases apresentadas durante o teste. Ao 

assinalarem esta opção, que queria dizer que um dado aluno não poderia ser “bom” 

sem determinada característica, isto é, confirmando a imprescindibilidade de 

determinados elementos, as docentes davam indicativos de que, embora tivessem  

contestado o objeto,  as mesmas  possuíam  representações sociais do “bom aluno”.  

 

Ressaltamos que para a realização do Teste do Núcleo Central, adotamos os 

seguintes procedimentos: 1º) Informávamos as professoras que o referido teste fora 

elaborado com base nos resultados do primeiro estudo da qual elas tinham 

participado; 2º) entregávamos o teste de centralidade à participante; 3º) 

solicitávamos que a mesma lesse, inicialmente, a primeira frase em voz alta e 

assinalasse, dentre as opções propostas (“Não, não se pode”; “Sim, se pode”; “Não 
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sei dizer”) a que lhe fosse mais adequada; 4º) pedíamos que a docente justificasse e 

argumentasse oralmente sobre sua opção de resposta. Cumpre destacar que 

realizamos os procedimentos descritos para as demais frases formuladas. Quando 

se percebia que a instrução não havia sido entendida com clareza, explicávamos 

novamente o teste, enfatizando que a opção de resposta “não, não se pode” 

significava que não se podia pensar em ser “bom aluno” sem dada característica; 

que a opção “sim, se pode” que se poderia pensar em ser “bom aluno” sem dada 

característica e que “não sei dizer” significava dúvidas sobre a opção a escolher. 

Lembramos que a realização do teste de centralidade também foi gravado em áudio. 

  

A fim de captar a imprescindibilidade dos elementos possivelmente centrais 

nas representações sociais do “bom aluno” do grupo, durante a realização do Teste 

do Núcleo Central, buscávamos, gradativamente, apresentar a compreensão do 

discurso da participante através de “questões sínteses”. Assim, por exemplo, em um 

dado momento da realização de um dos testes, expressamos nossa compreensão 

da seguinte forma: “Então, quer dizer que o ‘bom aluno’ ele não precisa ser, 

necessariamente, ‘atencioso’. Não é isso? É isso?”. Em outra ocasião pontuamos: 

“Então existe ‘bom aluno’ sem que ele seja ‘curioso’. Não é isso?”. A compreensão, 

posta na forma de pergunta abria a possibilidade de diálogo, na aceitação ou não da 

questão pela participante. Mas, geralmente, nessas ocasiões a tendência das 

docentes era retomar a questão oferecendo novos elementos -comumente exemplos 

de alunos da sua sala - para evidenciar porque consideravam que determinado 

elemento  ocupava  ou não  lugar  privilegiado  nas  representações do “bom aluno”. 

 

Um outro aspecto que merece ser destacado e que permeou a coleta de 

informações a partir do Teste do Núcleo Central diz respeito ao fato de algumas 
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professoras perguntarem que sentido dada palavra estava assumindo no contexto 

da frase apresentada, qual seja: “Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que 

ele seja Y (possível evocação central)”. Nesse caso, a palavra que mais suscitou 

esse questionamento foi, sem dúvida, “estudioso”, conforme podemos perceber nos 

trechos dos depoimentos das professoras que se seguem: “Eita problema!!! Sem ser 

‘estudioso’? O que você tá considerando ‘estudioso’?”; “’Estudioso’, em que sentido 

esse ‘estudioso’?”. Nessas ocasiões, afirmávamos sempre que o sentido da palavra 

seria aquele que a professora lhe atribuísse. Dessa forma, solicitávamos que a 

participante explicitasse o significado que estava atribuindo a palavra e, na 

seqüência, assinalasse a sua resposta. A realização de cada novo teste evidenciava 

os diferentes sentidos assumidos por uma mesma palavra no contexto da frase 

apresentada, dando indicativos da multiplicidade de significados que envolvia as 

palavras  e  levavam  as  professoras  as  confirmarem  ou  refutarem  como  central.  

  

Em suma, podemos dizer que, assim como o trabalho de campo no primeiro 

estudo, a de coleta de informações neste constituiu-se como fundamental para a  

compreensão  de  aspectos  essenciais das  representações  sociais estudadas. Isso 

porque, além de ter fornecido novas idéias, informações e posicionamentos das 

professoras participantes sobre o objeto de pesquisa, confirmando, inclusive, alguns 

de seus posicionamentos no estudo inicial; possibilitou-nos, também, a elaboração 

das primeiras compreensões sobre os possíveis fatores envolvidos na construção de 

suas representações sociais do “bom aluno”. Nessa perspectiva, podemos reafirmar  

que esta etapa do trabalho de campo permitiu-nos concordar, ainda mais, com 

Arruda (2005), quando ela sublinha que a interpretação começa quando você chega 

ao campo,  visto  que  é  uma reação natural tentar interpretar o que se vê e escuta.   
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5.4. Procedimentos de análise  

 

    5.4.1.  1ª Fase: Análise de Conteúdo Categorial 

  

Para o tratamento dos dados das entrevistas semi-estruturadas utilizamos à 

Análise de Conteúdo, uma vez que ela se presta para o estudo das motivações, 

atitudes, valores e crenças (BARDIN, 1979). No conjunto das técnicas de análise de 

conteúdo, optamos pela Técnica de Análise de Conteúdo Categorial que, além de 

ser cronologicamente a mais antiga e ser na prática a mais utilizada, foi a que 

melhor se adequou ao estudo do material colhido. Conforme Bardin (1979), essa 

Técnica de Análise de Conteúdo “funciona por operações de desmembramento do 

texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos” (p. 153). Ou 

seja, adotar a referida técnica implica desmembrar o texto em unidades, cada qual 

reunindo um grupo de elementos com características comuns. Operacionalmente, a 

Analise de Conteúdo Categorial desdobra-se em três etapas: pré-análise, 

exploração  do  material  e  tratamento  dos  resultados,  inferência  e  interpretação.  

 

De acordo com Bardin (1979), geralmente, a primeira fase, isto é, a pré-

análise, consiste na escolha dos documentos a serem analisados, na retomada das 

hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa e para elaborações que fundamentem 

a interpretação final. Ainda conforme a autora, estes fatores não se sucedem, de 

forma obrigatória, segundo uma ordem cronológica, embora se mantenham 

estreitamente ligados uns aos outros. Cumpre ressaltar que a pré-análise, tendo 

como objetivo a organização do material, pode ser decomposta em diversas tarefas, 

mas no caso deste estudo, ela consistiu em uma tarefa específica, qual seja: a 

leitura flutuante. Conforme Minayo (2000), ao possibilitar o contato com os 
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documentos, esta atividade permite uma dinamicidade entre as hipóteses iniciais, as  

emergentes e as teorias relacionadas ao tema, tornando a leitura progressivamente 

mais sugestiva e capaz de ultrapassar a sensação de caos inicial. Confirmando a 

afirmativa da autora, a leitura flutuante possibilitou o contato exaustivo com o 

material colhido, proporcionando, pouco a pouco, conhecer de forma mais precisa o 

conteúdo geral e  o  processo de constituição das representações sociais em estudo.  

 

A segunda etapa da Análise de Conteúdo Categorial diz respeito a exploração 

do material, que consiste fundamentalmente de operações de codificação. Esta, 

conforme Bardin (1979), “corresponde a uma transformação (...) dos dados brutos 

do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite 

atingir uma representação do conteúdo...” (p. 103). A organização da codificação 

compreende três escolhas: das unidades de registro e de contexto, das regras de 

contagem e das categorias. Neste estudo, dentre as diferentes possibilidades de 

unidade de registro, adotamos o tema, por se constituir como “uma unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”(BARDIN,1979,p.105), sabendo 

que a unidade de contexto serviu de compreensão para codificá-la. Como regra  de  

contagem  utilizamos a  freqüência  e,   para  a  categorização,  o critério  semântico.  

 

A terceira etapa da Análise de Conteúdo Categorial é o tratamento dos 

resultados. De acordo com Minayo (2000), esta etapa permite colocar em relevo as 

informações obtidas, possibilitando ao pesquisador, de forma mais consistente, 

realizar interpretações  e  inferências  previstas no  quadro  teórico orientador da 

investigação. Nessa linha de pensamento, podemos afirmar que a referida técnica 

de análise parte de uma literatura de primeiro plano para atingir um nível mais 
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aprofundado, qual seja: aquele que ultrapassa os significados manifestos. No caso 

deste estudo, esta etapa significou a tentativa de compreender o não-aparente da 

rede de sentidos e significados atribuídos pelas professoras ao “bom aluno” e o seu 

processo de constituição. Esquematicamente,  a  Técnica  de  Análise  de  Conteúdo 

Categorial,  neste  estudo, foi realizada conforme evidencia  o  Quadro 6, que segue:  

 

QUADRO 6 

Etapas da Técnica de Análise de Conteúdo Categorial realizadas 

ETAPAS ATIVIDADES REALIZADAS 
  

1ª etapa: 
Pré-análise.  

• Leitura flutuante das entrevistas. 

2ª etapa: 
Exploração do material. 

• Escolha das unidades; 
• Escolha das regras de contagem; 
• Escolha das categorias.  

3ª etapa: 
Tratamento dos resultados.  

• Interpretação dos dados manifestos; 
• Inferências dos conhecimentos; 
• Interpretação dos sentidos latentes.  

 

Convém  salientar  que  as  referidas  etapas de análise não se apresentaram 

de maneira estanque e linear, mesmo porque já no processo de coleta e transcrição 

das entrevistas tivemos a oportunidade de estabelecer contato com os depoimentos 

das professoras, deixando-nos invadir pelas primeiras impressões, posições e 

orientações. Em outros termos, consideramos que a interpretação dos resultados do 

estudo, mesmo que de forma preliminar, começaram a ser produzidos a  partir de 

nossa entrada em campo.  Concordamos,  portanto,  com  Arruda (2005),  quando 

afirma que “a  interpretação  acontece  ao  longo  da  pesquisa,  na  leitura  de  cada 

etapa (observação, entrevistas, tabelas etc.) e  do  conjunto  dos  resultados  

obtidos, à qual se misturam elementos colaterais que contribuem para explicitar o 

significado   do  que  foi  encontrado,  à luz  do/s  referencial/is  escolhido/s” (p. 230).  
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5.4.2.  2ª Fase: freqüências e Análise de Conteúdo   

 

Para o tratamento das informações coletadas através do Teste do Núcleo 

Central foi construído, inicialmente, um quadro para o levantamento da freqüência 

com que as professoras assinalaram as opções “não, não se pode”; “sim, se pode”; 

e “não sei dizer” a cada uma das frases do teste (Quadro 7). O referido quadro 

possibilitou a organização das informações à medida que evidenciou a freqüência 

com os elementos detectados no estudo anterior como possivelmente centrais das 

representações sociais estudadas foram confirmados ou refutados. O modelo do 

quadro, exposto abaixo, possibilitou conhecer os elementos verdadeiramente 

centrais à medida que elegemos, nessa determinação, que os componentes que 

tiveram como resposta a opção “não, não se pode” por, no mínimo, 90% das 

docentes seriam confirmados como centrais nas representações sociais em estudo.  

 

QUADRO 7 

Modelo do Quadro construído para determinar os elementos centrais 

 

Ressaltamos que a decisão de considerar como elementos centrais das 

representações sociais do “bom aluno” do grupo considerado apenas o conteúdo 
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presente nas frases que tiveram como resposta a opção “não, não se pode” por, no 

mínimo, 90% das professoras partiu do fundamento de que, conforme a Teoria do 

Núcleo Central, o sistema central define a homogeneidade do grupo. Destacamos 

que essa homogeneidade não é definida pelo consenso, mas pelo fato de que a 

representação se organiza em torno do mesmo núcleo central, isto é, do mesmo 

princípio gerador do significado dado ao objeto (ABRIC, 2000). Assim, na medida em 

que quase ou todas as professoras participantes considerassem que não se poderia 

dizer que um dado aluno seja “bom” sem associá-lo a determinados atributos, esses 

componentes tinham sua identificação comprovada como integrantes do sistema  

central  das  representações  sociais  do   “bom aluno”  das  docentes  participantes.  

  

Após o cálculo das freqüências e, por conseqüência, da definição dos 

elementos centrais e periféricos, realizamos uma Análise de Conteúdo dos 

depoimentos produzidos pelas professoras para justificar suas opções de resposta -

“não, não se pode”; “sim, se pode”; e “não sei dizer” - para cada uma das frases 

formuladas.  Mas, nesse caso, não realizamos uma Análise de Conteúdo como a 

referente aos depoimentos das entrevistas, na qual foram formuladas categorias que 

resultaram da classificação analógica e progressiva dos elementos. Nesta fase, a 

definição dos elementos centrais e periféricos possibilitada pela organização dos 

dados no Quadro 7 orientaram nossa análise. Nosso objetivo se constituiu, portanto, 

em buscar compreender o que levava as professoras confirmarem ou refutarem 

dados elementos. Buscávamos, com isso, clarificar os sentidos que motivaram tanto 

o processo de confirmação, quanto o de refutação  dos possíveis elementos centrais 

das representações sociais  do “bom aluno” do grupo, detectados no estudo anterior.  
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É prudente explicitar, desse modo, como realizamos, operacionalmente,  a 

Análise de Conteúdo nesta fase. Após a definição dos elementos centrais e 

periféricos, construímos tantos quadros quantas foram às frases formuladas, no 

caso, sete. Cada um deles possuía quatro colunas e vinte linhas. A primeira coluna 

estava destinada a explicitar a codificação da participante, na segunda  a opção 

“sim, se pode”, na terceira, “não, não se pode” e na quarta coluna “não sei dizer”. 

Desse modo, em cada uma das linhas, que correspondia a uma dada professora, 

fomos inserindo sua justificativa em acordo com a sua opção de resposta. Após esse 

trabalho, inferimos e interpretamos os sentidos que levaram as professoras a 

confirmar ou refutar dada palavra enquanto elemento do sistema central. Ao 

organizarmos e analisarmos os dados dessa forma, acreditávamos estar conduzindo  

a uma apreensão final, mais consistente, da estrutura interna subjacente ao 

conteúdo  das  representações  sociais  do  “bom  aluno”   construídas   pelo  grupo.  

 

Em síntese, o material resultante da aplicação do Teste do Núcleo Central foi 

analisado através do cálculo de freqüências e também da Análise de Conteúdo. 

Calculando as freqüências buscamos definir a centralidade ou não de um dado 

componente - detectado como possivelmente central no estudo anterior - nas 

representações sociais do “bom aluno” do grupo participante. Para isso, 

estabelecemos que os elementos verdadeiramente centrais seriam aqueles contidos 

nas frases que tiveram como resposta a opção “não, não se pode” por, no mínimo, 

90% das professoras. Para definição desse corte, como vimos, consideramos 

pressupostos da Teoria do Núcleo Central. Em seguida, buscando compreender o 

conteúdo  simbólico  que  levou  as  professoras  a  confirmarem  ou  refutarem 

dados  elementos,  analisamos  suas  justificativas  através  da Análise de Conteúdo.  
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5.5. Resultados e discussão  

 
    5.5.1. 1ª Fase: conteúdo geral das representações sociais  do  “bom  aluno”  

               construídas pelas professoras: aprofundando relações  

 
 Dos depoimentos resultantes das entrevistas com as vinte professoras que 

participaram deste segundo estudo da pesquisa emergiram três categorias 

interdependentes, ou seja, que não podem ser vistas de maneira isolada. São elas: 

“O ‘bom aluno’ é ‘curioso’, ‘participativo’ e/ou ‘questionador’, mas...”;  “ O 

‘bom aluno’:  a responsabilidade da família para sua construção”; “O ‘bom 

aluno’ é ‘respeitador’”.  De modo global e mais imediato, podemos dizer que, do 

conteúdo geral dessas categorias, duas coisas nos impressionaram: por um lado, a 

complexidade do sistema das representações sociais em questão, uma vez que os 

discursos docentes nos remetem a um complexo de imagens que reproduz 

visivelmente um amálgama de idéias sobre o “bom aluno” e, por outro, o fato de que, 

apesar da complexidade encontrada, os diferentes elementos se entrelaçam, 

possibilitando  depreender  uma  estrutura dominante. Na verdade, apesar dessa 

dominância, os depoimentos são distintos e complexos, pois estão alicerçados, 

sobretudo,  nas  experiências  das  professoras  enquanto  alunas e/ou profissionais.  

 

5.5.1.1. O “bom aluno” é “curioso”, “participativo” e/ou “questionador”, mas... 

 
Todas as participantes desta primeira fase do segundo estudo da pesquisa  

afirmaram que o “bom aluno” é “curioso”, “participativo” e/ou “questionador”. No 

primeiro estudo, os referidos elementos apareceram como hipóteses do núcleo 

central das representações sociais do “bom aluno”. A emergência desta categoria 

reforça a idéia de que, possivelmente, o núcleo central dessas representações 

sociais sofreu ou vem sofrendo transformações, já que os elementos “curioso”, 
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“participativo” e “questionador” estão relacionados com às discussões travadas no 

âmbito da literatura pedagógica mais recente e das políticas educacionais 

contemporâneas e, portanto, estão sendo veiculados nos cursos de formação inicial 

e continuada freqüentados pelas professoras da Rede Municipal do Recife/PE. Tal 

dado reforça a confirmação da nossa hipótese inicial, qual seja: que as novas 

práticas educacionais nas quais as docentes estão imersas estariam interferindo nas 

suas representações sociais do “bom aluno” e abalando os alicerces dos  símbolos  

historicamente  construídos   e  consolidados  sobre  esse  objeto  representacional.  

 
O entendimento de que aprender é um processo ativo do ponto de vista do 

educando, como já enfatizamos, é a idéia-força mais poderosa e mais amplamente 

compartilhada nas pedagogias de Freire (1988; 2006), Saviani (2005) e Libâneo 

(2006) e, também, na abordagem denominada genericamente de “construtivismo”, 

conforme Coll (1998). Podemos dizer, em um primeiro momento, que a emergência 

desta categoria, que aponta os elementos “curioso”, “participativo” e/ou 

“questionador” como atributos do “bom aluno”  parecem reforçar o entendimento de 

que a importância da colaboração ativa do aluno ao processo de aprendizagem, 

veiculada por diversas abordagens pedagógicas, sobretudo, a partir dos anos de 

1980, foi efetivamente incorporada pelas docentes. Noutros termos, a emergência 

desta categoria parece reforçar uma das hipóteses lançadas no primeiro estudo, 

qual seja: que os referidos elementos, a partir do processo de ancoragem, foram 

incorporados nas representações sociais estudadas inicialmente no sistema 

periférico e, gradativamente - através de uma transformação progressiva ou 

resistente -  chegou  a  compor  o  sistema  central  dessas representações  sociais.   
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Nos depoimentos de todas as professoras é notório o entendimento de que o 

“bom aluno” é um sujeito que busca o conhecimento. A curiosidade como 

inquietação indagadora, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, conforme Freire (2006), 

faz parte integrante do fenômeno vital, pois “não haveria criatividade sem a 

curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do 

mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” (p. 32). Como 

manifestação presente à experiência vital, o referido autor afirma que uma das 

tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento 

da curiosidade crítica, indócil, insatisfeita dos educandos. Nesse sentido, podemos 

dizer, em uma primeira análise, que as docentes parecem desenvolver práticas que 

não se preocupam de forma excessiva com a transmissão de fatos, já que, conforme 

Carraher (1983), em práticas como essas o “bom aluno” não questiona as idéias 

básicas, ele apenas assimila as  respostas  corretas. Observe  alguns  depoimentos: 

  

[O “bom aluno” é] aquele, aquele aluno que questiona, que, que 
participa junto com o professor.(...) [O “bom aluno”]  consegue,  como 
eu te disse,  ser  critico  com...  à  respeito  dos  conteúdos,  
consegue interagir  com  o  professor,  interagir  com  os  demais  né?  
Acho que  isso  a  concepção  de “bom aluno”... (...) Acho que o “bom 
aluno”   tem   que  ser  isso,  tem  que  ser,  tem  que  participar,  tem 
que   intervir,  ele  não  só  aceita,  ele  critica... ( P04PG<=2º E/1ª F).  
 
Então o “bom aluno” é aquele que interage, é aquele que vem, que 
procura. (...) Então o “bom aluno” é aquele que participa, é aquele 
que tá presente: “Professora, o que é isso? O que é aquilo?” É aquele 
que tem alegria de participar da aula, porque a aula é dinâmica, ele, 
hoje em dia, as crianças têm liberdade de participar, de falar, de 
socializar.(...) [O “bom aluno”] é o que participa(P08CPG<=2º E/1ª F).  

  

As professoras, de forma direta ou indireta, deixaram entrever que houve uma  

transformação do pensamento em relação ao sentido e significado do ser “bom 

educando” no processo de ensino e aprendizagem. Todas elas, ao resgatarem as 

suas histórias enquanto alunas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, relataram 
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que o educando considerado “bom” no seu tempo de estudante era aquele que 

exercia o papel do aluno segundo a abordagem tradicional, qual seja: memorizar 

definições e enunciados de leis, sínteses e resumos que lhe eram oferecidos no 

processo de ensino e aprendizagem a partir de um esquema atomístico (MIZUKAMI, 

1986). Demonstrando o entendimento de que o exercício da curiosidade “convoca a 

imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na 

busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser” (FREIRE, 2006, 

p. 88), as professoras, de modo geral, evidenciaram  uma  nítida mudança no 

sentido do ser “bom aluno”, que passa a ser considerado um educando ativo, que 

exercita sua curiosidade, capaz de perguntar, interagir. Eis alguns dos depoimentos:  

 
[Antes] o “bom aluno” era (...) o que respondia ao professor, o que 
não indagava, não ficava questionando, chamando muito o professor, 
obedecia e recebia a informação, assimilava aquela informação, sem 
questionamentos né? (...) Hoje não, hoje a gente, quando eu consigo 
dar uma aula, aí a gente, eu permito que o aluno dê uma resposta 
diferente daquela que eu tava esperando e aí eu aproveito e faço um 
arremato e aproveito aquela resposta(...) Então, assim, pra mim, o 
“bom aluno” é aquele que não aceita tudo o que o professor coloca; 
ele, com respeito, de forma respeitosa, ele vai lá e questiona; e o 
professor tem que ter a paciência, tem que ter o respeito de, de 
também aceitar o aluno, do contrário... (...) Pra mim o “bom aluno” ele 
é, sei lá, é aquele que, que consegue, sei lá, ter uma  certa criticidade 
ou questionar o professor, quando eu vejo um aluno me questionado, 
eu chega fico feliz: “Meu Deus, alguém aqui tá, tá desenvolvendo”. 
Tem um tal de Mario que ele me atropela toda hora: “Professora, 
pe,pe...”; “Diga Mario” (...) ele é um “bom aluno”(P02PG>- 2º E/1ª F). 
 
[ Antes] a gente aprendia decorando, eu lembro, inclusive,  da minha 
primeira lição da minha 1ª série que eu tinha que decorar “menino, 
menina, sapato, bota, uva”. Eu me lembro disso até hoje. E é muito, e 
eu tinha que decorar essas palavras, hoje eu sei que uma não tinha 
nada a ver com a outra, mas era decorando. (...) Eu não podia emitir 
opinião, eu não podia dizer com minhas palavras, eu não podia dizer 
o que eu achava e dificilmente eu fazia perguntas, pouco se fazia 
perguntas naquela época. (...) Hoje eu, eu percebo que em uma sala 
com “bons alunos” é uma sala dinâmica, é uma sala ativa, na maioria 
das vezes uma sala barulhenta, é uma sala que pergunta, que 
questiona, que indaga, é uma sala curiosa, é uma sala que interage. 
Pra mim uma sala, uma sala boa é essa, essa é a sala boa de 
trabalhar.(...) Eles, eles tem interesse pelo que tá sendo estudado, eu 
percebo quando eles demonstram interesse, quando eles 
demonstram curiosidade, é, indo além daquilo que eu estou 
apresentando pra eles né? Buscando novas informações, é, 
questionando, tirando dúvidas, quando eles, durante as aulas, ele tá 
conversando, mas ele tá conversando com o colega aquele assunto 
que a gente tá falando, quando ele tem dúvida e vem até a mim e diz: 
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“Eu não entendi, explique de novo”; “Eu, eu não sei o quê que você tá 
falando”; “Tia, eu não sei, a senhora já explicou, mas eu não sei” né? 
Então pra mim o “bom aluno” é esse... (...) (P09PG> - 2º E/1ª F). 
  

É importante sublinhar, no entanto, que uma das professoras afirmou, em um 

primeiro momento, que ser “bom aluno”, em qualquer época, estava atrelado ao 

“interesse” do educando pelo processo de ensino e aprendizagem, conforme 

evidencia o trecho seguinte: “(...) Se você tem interesse, se você tem interesse, 

tanto na minha época, como agora se você tem interesse você passa (...) você vai 

longe” (P03PG >-2º E/1ª F). Não obstante, ao comparar o modelo de “bom aluno” da 

época em que foi aluna dos anos iniciais com o dos tempos atuais, a referida 

professora acabou por deixar revelar  que, de certa forma, houve uma mudança do 

sentido do ser “interessado”, já que, segundo ela, o “interesse” hoje envolvia a 

imagem de um aluno “curioso”, “participativo” e/ou “questionador”. Desse modo, 

poderíamos dizer que a referida professora evidencia que o componente 

“interessado”, tradicionalmente associado ao sentido do “bom aluno”, adquiriu, de 

fato, a conformação do momento histórico atual.  Eis  outro  trecho  do  depoimento:  

 
No geral? Esses  bons  que  eu  tô  falando  assim,  geralmente,  é  o 
que  participam  da  aula. (...) Aí  eu  tava  dando  aula  né,  até  
sobre, sobre os escravos, os índios que era na colonização 
portuguesa, aí eu, o menino, ele sempre pergunta, eu gosto dele, ele 
não é muito de escrever, gosta de convers..., porque, mas na hora de 
participar oralmente, ele faz muita pergunta e eu gosto quando faz 
pergunta, porque você tá vendo que ele tá se interessando, é ou não 
é? Aí ele até perguntou uma coisa que eu fiquei até em dúvida, 
perguntou a mim: “Professora, é, na África tem índio?” Aí eu disse: 
“Sei lá, deve ter né?”. Porque eu nunca ouvi falar se na África tem 
índio, mas se em todo canto tem índio... Ai eu disse: “Olhe, num 
tenho certeza não, mas pode ser que tenha, eu não tenho certeza”. 
Você sabe essa resposta? Eu não sei, eu nunca ouvi falar em livro 
nenhum que na África tinha índio. Ele veio e perguntou a mim. Na 
época eu tava falando, a gente tava falando sobre que os 
portugueses chegaram inicialmente e escravizou os índio né? (...) Aí 
eu fiquei... mas, eu gosto dele, do jeito dele ser, porque ele é muito 
questionador, ele gosta de fazer pergunta, aí eu vejo que ele tá com 
interesse. Quando ele tá fazendo pergunta a mim, aí eu, quando a, eu 
acho,  num  é  só  eu  não,  acho  que  todo  professor,  quando  vê 
que  o  aluno  ele  pergunta,  é   porque   ele   tá    interessado,   aí  
eu  gosto   quando   ele   faz  pergunta a  mim... (P03PG>-2º E/1ª F). 
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Ao revelar o seu desconhecimento face à curiosidade do educando, a referida 

docente parece demonstrar que incorporou o entendimento de que o professor não é 

o detentor dos saberes. Mas ao demonstrar que compreende o saber apenas como 

dados exteriores ao sujeito, que pode ser armazenado e estocado, acaba por deixar 

crer que a valoração do aluno “curioso”, “participativo” e/ou “questionador” não está 

relacionada ao entendimento de que o ato de aprender é uma experiência pessoal 

ligada à atividade de um sujeito provido de qualidades afetivo-cognitivas com o seu 

meio. Por isso, a dúvida do aluno “questionador” do exemplo refere-se a um dado 

(Professora, é, na África tem índio?). Ao ser questionada sobre o que é aprender, a 

referida professora acaba por explicitar que a aprendizagem se reduz a uma 

informação que pode ser memorizada, como podemos constatar no trecho que se 

segue: “(...) eu acho que deve ser assim internalizar, assim, realmente entrar na 

cabeça e ficar lá. A menina hoje se admira, tipo, tipo, com, assim: ‘Quem descobriu 

a, a América?’, ‘Em que ano?’; E eu ainda tô, eu ainda sei isso, porque (...)eu 

realmente  aprendi  quem descobriu a América, em que ano...”(P03PG >-2º E/1ª F). 

 

Uma outra docente que, apesar de ter também afirmado que o “interesse” 

estava na base do ser “bom aluno” e que se traduzia, dentre outras coisas, na idéia 

de um aluno que pergunta, deixou entrever que esta ação não estava alicerçada 

numa concepção de aprendizagem diferente da que tem a professora que acima nos 

referimos. Assim, ao recuperar a sua história enquanto aluna dos anos iniciais e, 

nesse contexto, enfatizar, várias vezes, que era a “melhor aluna” da escola, a 

professora acaba por revelar que para ser a “primeira aluna”  não apenas da sala de 

aula, mas também da escola, ela, no âmbito da aprendizagem, decorava todos os 

conteúdos.  No seu depoimento, revela que essa era a sua estratégia de estudo e 

nos diz, ainda, que nas palavras de hoje a mesma realizava uma “reflexão”. A 
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docente vê na mudança do sentido do que é aprender uma simples mudança de 

designação e isso a tranqüiliza.  Com  base  em  Moscovici (1978),  podemos dizer 

que a referida docente não consegue perceber à transformação das relações que se 

opera entre os dois vocábulos. Eis  o  trecho  do  depoimento da referida professora:   

 
(...) eu tinha uma professora que era muito rígida, mas era muito 
justa. E eu entendia que aquela dureza dela era, era pro meu bem.  
Como eu não fazia nada de errado... porque tudo que eu fizesse de 
errado, eu era responsável (...). Eu sempre tive muitos deveres e 
muitos poucos direitos, eu sempre aprendi a (...) estudar, é, vamo 
dizer, se o professor tivesse na, no livro na lição dez, eu já estava 
com cinco lições na frente, tudo decorado. (...) Mas eu copiava o que 
ela copiava e o que ela falava... então, eu estudava aquilo que eu já 
tinha visto na sala, ou seja, eu reestudava... na linguagem de hoje, eu 
fazia o que? Uma reflexão, não é? E eu tinha um livro, chamado 
“admissão ao Ginásio”, que esse livro ele abordava tudo, então eu 
sempre estava lendo ele todo, então eu decorei esse livro, esse livro 
parecia  uma...  uma...  uma lista telefônica (...)  (P13PG>-2º E/ 1ª F). 

 

Embora as duas últimas docentes tenham deixado entrever, inicialmente, que 

consideravam o aluno um sujeito ativo, no decorrer das entrevistas acabaram 

revelando a compreensão que esta atividade não estava relacionada ao 

entendimento de que o ato de aprender é um processo complexo e que, portanto, 

não se reduz a memorização mecânica do conteúdo narrado, como diria Freire 

(2006). Mesmo tendo dado indícios do entendimento de que o educando é um 

sujeito ativo no processo de aprendizagem, as referidas professoras deram 

indicativos de que não incorporaram o real sentido dessa atividade. Assim, por 

exemplo, uma delas chegou a afirmar que o que antes era “decorar”, hoje é “refletir”. 

Nesse sentido, podemos afirmar que as docentes familiarizaram-se com os termos 

novos apregoados pela literatura pedagógica mais recente e pelas políticas 

educacionais contemporâneas, transferiram-os para os seus discursos, tornando-os 

viáveis e tangíveis ao seu sistema de referência. Nessa linha, é interessante  

resgatar Moscovici (1978) que, ao falar sobre a difusão dos conhecimentos,  afirma:  
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Concebeu-se muitas vezes essa difusão dos conhecimentos como 
uma “disseminação” de cima para baixo ou como “imitação” da elite 
dos que sabem pela massa dos que ignoram. Estamos mais perto da 
verdade quando aí enxergamos uma troca,graças à qual experiências 
e teorias se modificam qualitativamente, tanto em seu alcance como 
em seu conteúdo.Essas modificações são determinadas tanto pelos 
meios de comunicação (...) como pela organização social dos que 
comunicam (...). A comunicação jamais se reduz à transmissão das 
mensagens de origem ou ao transporte de informações inalteradas. 
Ela diferencia, traduz, interpreta e combina, assim como os grupos 
inventam, diferenciam ou interpretam os objetos sociais ou as 
representações de outros grupos.  O  estilo  rígido e, quanto ao fundo, 
autoritário das trocas científicas sofre os mesmos acasos e varia de 
um núcleo a outro da rede de comunicações. As normas e os 
símbolos coletivos aí se abastecem para efetuarem, depois, a 
filtragem necessária das informações e dos estilos. As palavras  
mudam de sentido, de uso e de freqüência de uso, as  regras  mudam 
de gramática e os conteúdos adotam outra forma(p.28,grifo do autor).  

 

Notamos que das vinte docentes entrevistadas, sete delas deixaram entrever 

que os elementos “curioso”, “participativo” e/ou “questionador” condensavam o 

sentido do ser “interessado”. Tal dado, de certa forma, reforça hipóteses levantadas 

no primeiro estudo da pesquisa no que diz respeito ao sentido amplo da referida 

palavra. Observe os trechos que se seguem: “O ‘bom aluno’ responde aos 

questionamentos né?  É  curioso,  é,  busca,  pesquisa. (...) é  o  tipo de aluno que 

eu gosto (...) Eu acho que, que esse é o aluno interessado” (P05PG<=-2º E/1ª F); 

“Esse questionador? Esse é o participativo, esse é o curioso, esse é o que tá 

buscando a informação, ele quer aprender, tá interessado, vamo dizer assim...” 

(P06PG<=-2º  E/1ª F);  “Eles, eles têm interesse pelo que tá sendo estudado, eu 

percebo quando eles demonstram interesse, quando eles demonstram curiosidade, 

é, indo além daquilo que eu estou apresentando pra eles né?” (P09PG>-2º E/1ª F); 

“(...) o ‘bom aluno’, o ‘bom aluno’ pra muitos professores daqui é mais ou menos o 

que eu penso: é o aluno participativo,  é o aluno interessado...”(P11PG>-2º E/1ª F). 

  

No entanto, uma das docentes que deixou entrever que a palavra 

“interessado” reabsorvia os elementos “curioso”, “participativo” e/ou “questionador”, 
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ao ser indagada se seus alunos tinham as referidas qualidades, afirmou: “(...)eles 

não são questionadores, são alunos muito apáticos com relação à aprendizagem, 

eles esperam muito pelo professor, altamente copistas, adoram tá copiando do 

quadro, entendeu?” (P05PG<=-2º E/1ª F). Noutros termos, embora enfatizando que 

os “bons alunos” eram aqueles mais ativos e interativos, a professora não reconhece 

essas qualidades nos seus alunos. Nesse sentido, relembramos Moscovici (1978) 

quando afirma que “as representações individuais ou sociais fazem com que o 

mundo seja o que pensamos que ele é ou deve ser” (p. 59). Desse modo, cumpre 

destacar que, embora não sendo alunos que tivessem as características desejadas 

e que, na perspectiva da professora, traduziam o significado do ser “bom aluno”, a 

referida docente, ao ser indagada se existiam alunos “bons”  na sua  turma,  afirmou:  

   
Existe, existe. Como é que eu vou perceber? Através da escrita 
deles,  pouco se expõe né, oralmente, mas escreve bem né? Tem 
aquela questão da, da atenção em sala, em sala é muito atencioso 
né? É... após um exercício, após uma atividade, após uma aula dada, 
responde o exercício com coerência, aprende com facilidade né? Ou 
quando não aprende, busca você pra, pra, pra questionar, pra pedir 
ajuda, eu tenho crianças extremamente tímidas, mas quando vem 
com os exercícios, você vê os exercícios, ah, tá todo certo. Ele não 
se expõe, mas ele compreende né? (...) Tenho, tenho, eu tenho 
Cícero: ele é super tímido, bem caladinho, mas tá alí oh, parece uma 
coruja né?Sempre atento, não, pouco se expõe, às vezes, quando ele 
quer responder, ele responde, mas é um menino super atencioso e, e 
coerente com as respostas e disposto, muito disposto pra aprender, 
se tiver alguma coisa errada, que tenha respondido incoerente, ele 
retoma, volta  quantas  vezes  for  necessário... (P05PG<=-2º E/1ª F).  

 

Face ao depoimento transcrito, podemos dizer que a professora, embora 

afirme, em um primeiro momento, que considera o “bom aluno” aquele educando 

que questiona, reconheceu que esse aluno parece não existir na sua prática 

concreta. Contudo, ao ser indagada se existiam “bons alunos” na sua turma, a 

docente acaba por responder positivamente chamando atenção para outras 

características que, para ela, também denunciavam o interesse do educando como, 

por exemplo, a atenção do mesmo no processo de ensino e aprendizagem. A esse 
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respeito, é interessante lembrar que o elemento “atencioso”, no primeiro estudo da 

investigação, apareceu como um dos prováveis elementos do núcleo central das 

representações sociais do “bom aluno”, embora tenha sido o componente menos 

evocado e menos apontado como importante dentre os demais. É interessante 

perceber, ainda, que a referida docente aponta a “timidez” como o motivo pelo qual 

alguns  dos  seus  alunos  não  se  expõem  nas  aulas e, portanto, não questionam.  

 

Embora todas as docentes tenham enfatizado que o “bom aluno”, atualmente, 

é aquele que é “curioso”, “participativo” e/ou “questionador”, quatro delas, além da 

docente supracitada, ao darem exemplos de seus “bons alunos”, ressalvaram que 

existiam alunos que não tinham as referidas qualidades, mas eram “bons”. Na 

verdade, as professoras, como a antes mencionada, pautaram-se em suas 

experiências para reconhecer que existiam alunos tímidos, isto é, que não tinham 

facilidade de se expressar verbalmente, mas eram “bons”. Uma delas, por exemplo, 

afirmou: “Olhe aqui tem ‘bons alunos’ sim. Mas, é aquela situação né? É... os que 

são ‘bons alunos’ são introvertidos, eles não são de falar muito. Assim, não que eu 

não dê oportunidade, mas já faz parte das características deles...” (P12PG<=-2º  

E/1ªF). A esse respeito, cabe uma reflexão de Freire (2006) quando afirma que o 

respeito do professor à pessoa do educando, à sua curiosidade ou à timidez exige o 

cultivo da humildade e da tolerância, visto que não é possível ser educador, 

sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender, com maior ou menor 

esforço, a conviver com os diferentes. Os depoimentos seguintes reforçam que 

características pessoais dos alunos,como a timidez, não os impede de serem “bons”:  

 
 (...) ele precisa participar. Agora, claro que ninguém é igual. Um 
inicia tímido, aí daqui a pouco ele né, no final do ano é que a gente 
vai ter aquele balanço... Mas, às vezes, até mesmo um aluno que fica 
calado, como tem a menina Natália, que ela é muito quieta, muito 
calada, eu percebo que ela tem, ela tem um aproveitamento, ela, 
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quando  chamo  ela  pra  gente  ter  uma  conversa, vejo  o  material 
que ela  produz.   Isso  não  significa  que  só  porque ela não fala, só 
porque ela não participa, ela não tenha, ela não tenha concluído seu 
aprendizado  naquele,  naquele  (...)  momento (P02PG>-2º E/1ª F). 
 
(...) eu tenho um que é muiiiito quietinho, sabe, eu tenho dois, não só 
um, pela manhã, que é muito quietinho, mas ele é amigo de todo 
mundo, ele faz atividade direitinho, no caso ele deveria ser o aluno 
dez, ele deveria não, ele é o aluno dez! Mas ele é muito tímido, mas 
ele, mas tudo que eu pergunto, ele responde, se eu faço uma 
indagação, uma provocação a ele, ele, ele consegue, assim, 
timidamente,  mas  ele  responde,  entendestes?  Eu  acho  ele  
ótimo.  Ele,  pra  mim,  é  o  modelo de aluno...  (P15CG<=2º E/1ª F).  

 

Ao serem questionadas acerca dos fatores que intervieram para as 

transformações do pensamento em relação ao “bom aluno”, as professoras fizeram 

menção a diversos aspectos, tais como: as mudanças no âmbito da literatura 

educacional, cursos de formação inicial e/ou continuada, abertura política nos anos 

de 1980, a comunicação midiática, avanços tecnológicos, mudanças no mercado de 

trabalho, nos livros didáticos e na legislação brasileira. Tal dado reforça a afirmação 

de Jodelet (2001), já explorada anteriormente, quando afirma que é a comunicação 

social institucional, mas também interindividual e midiática que aparece como 

condição para a construção das representações sociais. Ao tratar dos fatores 

determinantes na construção representativa, a referida autora é taxativa quando 

afirma que “as instancias ou substitutos institucionais e as redes de comunicação 

informais ou da mídia intervêm em sua elaboração, abrindo caminho a processos de 

influência e até mesmo de manipulação social” (p. 21). Observe depoimentos 

docentes   que   justificam   seus   posicionamentos   atuais   sobre   o  “bom aluno”: 

 
Eu acho que, primeiro, a questão, eu tava até lendo ontem, a questão 
política, hoje a gente vive numa democracia, apesar dos problemas 
que a gente vive... (...). Hoje a gente tem condição de ter uma visão 
aberta (...), de permitir, eu acho que o professor deve permitir que o 
aluno se coloque. Outra coisa, com a constituição, com Lei de 
Diretrizes e Bases, mais democrática, mais aberta, obriga, mesmo 
sendo resistente, obriga a ter uma nova postura, né? A própria, o 
próprio livro didático né, o livro didático, o meu livro didático do 
passado era um absurdo (...), História era algo que me acabava, a 
gente num, era uma história factualista, hoje nos próprios livros da, do 
Fundamental I, que a gente chama de ciclos 1 e 2, a gente já percebe 
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os questionamentos, a permissão de respostas diferentes e aí a 
diferença básica é essa, que aquela coisa engessada, da educação 
engessada, sem permitir que o aluno se colocasse e que o professor 
também ele tinha medo de ser questionado, é porque ele era fruto de 
uma coisa engessada. Hoje  a  gente  tem  que,  a  diferença  é essa, 
a  gente  tem  que  permitir  ser  questionada...  (P02PG>- 2º E/1ª F). 

 
Eu acho que é a questão da liberdade mesmo que a gente tem, hoje 
tá aí né? O mundo, o mundo é aquilo que a gente fala, uma “aldeia 
global”, a internet, aí a televisão, a informação chegou pra todos. Não 
é mais aquela “lesera” que a gente não sabia, hoje tá tudo muito fácil, 
acesso as informações, a mídia, então você chega, você questiona 
um, um noticiário que assistiu num programa, uma novela né? Que 
antigamente não tinha, criança não assistia novela, criança não 
brincava na rua, era uma outra realidade. A gente não tinha tanto 
contato com o mundo adulto, com o mundo real,  a gente vivia mais 
dentro de uma bolha, no meu tempo a gente não sabia dos 
problemas de casa, hoje eles tão desarpatando briga de, de pai, de 
mãe. Então eles têm mais uma, uma forma real da vida, uma visão 
mais  real,  que antigamente a gente não tinha... (P14PG>-2º E/1ª F). 

  

Mas, embora as professoras, de modo geral, tenham apontado que inúmeros 

fatores concorreram para uma mudança de pensamento em relação ao ser “bom 

aluno” no processo de ensino e aprendizagem, é prudente ressaltar que mais da 

metade das docentes (11) afirmou que acreditava que essa mudança estava 

relacionada, fundamentalmente, às transformações ocorridas no âmbito da literatura 

pedagógica e, principalmente, nos cursos de formação inicial e/ou continuada que 

freqüentavam. Corroborando nossa hipótese inicial, as professoras participantes 

afirmaram que houve uma transformação no sentido de ser aluno no âmbito da 

literatura do campo educacional e que esse conteúdo, veiculado nos cursos que as 

formaram e/ou estão formando, está abalando as crenças associadas ao sentido do 

objeto deste estudo. Nos seus depoimentos, as professoras deixaram transparecer 

que a essência desse conteúdo formativo é contrária a propostas homogeneizadoras 

do ensino, porque parte do princípio da diversidade; bem como é contrária a 

propostas que consideram o aluno ser passivo.  Observe  alguns  dos  depoimentos: 

 
(...) as formações, a faculdade ela tem outra visão né? Que o aluno 
seja provocativo, que o aluno seja argumentador, é diferente do aluno 
que tenha que ficar calado, acatar o que você só diz. Hoje em dia é 
diferente e eu acho que foi por conta disso, dos direitos da criança, é, 
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os adultos que entenderam que criança tem que ser criança, criança 
tem que brincar, criança, porque criança, antigamente era assim, 
criança não tem direito nem de falar, só... “Por quê?”, “Porque eu 
quero, porque eu sou adulto” e hoje em dia não é, e isso tá muito 
exposto, por isso que há mudança. Infelizmente alguns professores, 
eles ainda não acordaram pra isso, aí se sentem constrangidos 
quando um aluno argumenta, mas eu acho que só tende a melhorar. 
Porque eu acho que o meu aluno vai ter mais facilidade em aprender 
do jeito dele de argumentar, de ir em busca, do que eu tive, de sentar 
e  ficar  tentando aprender decorando um livro... (P15CG<=2º E/1ª F).  
 
(...) na forma do professor de ver o bom, o aluno por conta da 
formação continuada né? Os, os prefeitos, os governadores, o 
governo federal mesmo investiu na formação continuada e houve a 
questão também da Universidade, eu acho que isso ajudou bastante. 
Você vê que a prefeitura do Recife investe muito em capacitação (...) 
e a formação continuada ajuda muito o profissional a ter uma visão 
mais clara da realidade e se evitar essa questão dos valores, questão 
de, isso é certo, até que ponto isso é certo, até que ponto isso é 
errado. (...) [ O conteúdo veiculado] não só na formação continuada, 
mas de professores também, na universidade, é você trabalhar com a 
diversidade, porque hoje em dia a gente, a gente tem dentro da sala 
de aula uma diversidade né? Pessoas com, com personalidades 
diferentes,  identidades diferentes, vem de famílias com contexto 
social diferente, algumas coisas são semelhantes, e você respeitar 
essa singularidade e ao mesmo tempo universal, é comum alguns 
certos problemas, e outros que não é comum, é individual. Então, 
sempre trabalhar isso. Então, eu acredito que essa questão da 
diversidade, a prefeitura ela tem feito capacitações, várias 
capacitações  relacionadas  a, a essa questão... (P07PG<=2º E/1ª F).  

 

Nesse contexto, é interessante destacar que a última das docentes citadas 

demonstrou um nítido “mal-estar” com a expressão “bom aluno”, relutando acerca da 

idéia de definir o sentido dessa expressão. Parecendo estar dando um primeiro 

passo em direção à aceitação das diferenças e à relativização dos juízos de valor,   

em dado momento da entrevista, a professora afirmou: “(...) pra mim, assim, não 

existe essa questão de ser ‘bom’ ou ser ‘ruim’ (...) porque é, é muito complicado 

quando você coloca alguém dentro de uma categoria, e coloca alguém desse lado, e 

contrapõe a outro grupo, que tá do outro lado...”. Mesmo assim, no discurso da 

referida professora, foi notória a preocupação com os alunos que não se expressam 

durante as aulas e a valoração para com alunos “curiosos”, “participativos” e, 

sobretudo, “questionadores”, conforme evidencia o trecho do seu depoimento: “(...)  

os  que  têm  dificuldades  são  justamente  esses  mais calados, porque o que, o 
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que vem,  ele  vem,  busca, ele procura, ele escavaca, ele corre atrás, e  o calado 

ele  fica  apático  lá,  no  cantinho (...)  isso  aí  é a maior preocupação pra mim (...) “. 

 

 Na verdade, como exploraremos mais adiante, no discurso da referida 

professora é forte o entendimento de que se o educando não é “curioso”, 

“participativo” e/ou “questionador” é porque sua história de vida familiar  não permitiu 

sê-lo. Mas, ao ser questionada acerca do que acreditava que os “docentes de modo 

geral” pensavam, atualmente, sobre o sentido do ser “bom aluno”, ela acaba 

deixando transparecer que seus colegas de profissão o definiriam como um aluno 

ativo e interativo no contexto da sala de aula, como evidencia o trecho: “(...) um 

aluno inovador, é criativo, é... chega com iniciativa. É...É... Capaz de interagir com o 

próprio mestre, não é só o mestre dando aula, mas o mestre está ali, dando aula e 

aprendendo ao mesmo tempo...”. Esse comentário parece apontar na direção de 

que, embora relutando acerca da idéia de expressar o sentido do ser “bom aluno”, a 

referida professora demonstra construir representações sociais do “bom aluno” como 

ativo  e  interativo  na  sala  de  aula.  Eis  também  outro  trecho de seu depoimento: 

 

Então, pra mim, eu acredito que seja isso, vê o “bom aluno” nesse 
sentido, de eleger um “bom aluno”, seria esse aluno que traz isso, 
mas e o outro que não traz, que fica tímido, que fica caladinho, ele 
não seja um “bom aluno”? Aí é como eu lhe digo, ah, você tem que 
investigar essa realidade de vida dele e tentar trazer ele pro grupo, e 
esses “bons alunos”, que talvez você eleja como “bons”, você tentar 
trabalhar eles pra tentar puxar essa criança, ou essas crianças, pra 
participar, pra se engajar no projeto, porque se ele continuar assim 
futuramente ele vai ter problema na vida social: como é que ele vai 
conseguir trabalhar? Como é que ele vai conseguir interagir com as 
pessoas?  Lá  no  cantinho,  caladinho,  sem  tomar  posição  
alguma? A vida  exige que  você  tome  posição (P07PG<=2º E/1ª F). 
 

O desconforto da professora com a expressão “bom aluno”, bem como a 

importância que concede a formação de alunos “curiosos”, “participativos” e/ou 

“questionadores” é compreensível quando analisamos a sua história enquanto aluna 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ao recuperar sua história, a referida 
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docente disse: “(...) eu era uma criança muito questionadora, eu acho que é por isso 

que eu gosto de criança questionadora...”. No entanto, segundo a docente, por ser 

questionadora, não era considerada uma “boa aluna” por sua professora dos anos 

iniciais e isso era explicitado no contexto da sala de aula. Segundo ela, era comum a 

sua professora realizar comparações entre ela e aquela que era considerada a 

“melhor aluna” e que, por isso, era o referencial de “bom aluno” na sala. É 

interessante pontuar, porém, que embora se opondo a explicitar o sentido dessa 

expressão, a docente se reconhece como “boa aluna” e diz que o era, pois “(...) já 

acreditava que... a, a, as pessoas elas só avançavam e cresciam (...) se elas fossem 

questionadoras”.  Ao  comparar-se  a  aluna  considerada  “boa”, a docente afirmou: 

 
Ela quase não perguntava... tudo o que a professora dizia, aí ela 
fazia, mas ela não perguntava e eu perguntava muito, então, eu 
incomodava ela, eu questionava né, o que era certo: “O que é isso? 
Por quê?”. Eu me lembro que ela foi dar uma aula de Ciências e eu 
perguntei alguma coisa sobre a galinha, perguntei alguma coisa e ela 
não gostou sabe, é tipo assim: “ O que essa menina... tá querendo 
provar o que?”. Aí, assim, e era esse tipo de aluno era aquele aluno 
obediente, aquele que sempre estava seguindo o que ela queria... 
nesse sentido de não questionar (...)E essa menina, essa inclusive 
que era, que ela elegia como a menina, assim, que tava lá, tudo 
certinho tudinho, ela não conseguiu terminar nem o Ensino Médio, ela 
parou e eu segui em frente. Fiz dois cursos superior.Fiz 
especialização e continuei questionando, questionando muito, alguns 
professores gostavam,outros achavam absurdo... (P07PG<=2ºE/1ªF). 

 

Depreendemos, assim, que a professora supracitada, embora não concorde 

com a idéia de rotular os alunos em “bons” ou “maus” segundo um padrão 

estabelecido, acaba por se ver enquanto uma “boa aluna” pelo fato de ter sido 

“questionadora” e salientar a importância dessa qualidade nos alunos.  Nesse 

sentido, é possível admitir que, para ela, é necessária a formação de alunos 

“curiosos”, “participativos” e/ou “questionadores”. No entanto, embora essa  

professora  tenha  deixado  entrever,  em  dado  momento  da  entrevista, como 

vimos anteriormente,  que acreditava que seus colegas professores, atualmente,  
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relacionavam o sentido do ser “bom aluno” a características de natureza ativa e 

interativa, afirmou também que acreditava que “até hoje em dia (...) existam 

professores que acreditam (...) que o ‘bom aluno’ é aquele que reproduz o que ele 

quer,  que  obedece,  o  que cala, o  que faz do jeito que ele quer...”. Esse 

comentário da referida professora tem sentido, pois, conforme enfatiza Saviani 

(1995a), a  abordagem  tradicional,  ainda  hoje,  disputa, junto  às  correntes  que a 

ela  se seguiram,  a  influência  sobre a atividade  educativa  no interior das escolas.  

  

Cumpre destacar, no entanto, que a afirmação da referida professora tanto 

pode estar revelando representações que a mesma tem de parte do grupo de 

referencia (os outros professores) ou estar reforçando a hipótese da existência de 

uma  “zona muda” nas representações sociais do “bom aluno” do grupo considerado 

lançada no primeiro estudo. Como sabemos, naquela ocasião, com base na 

localização do componente “disciplinado” - que apareceu na “zona de contraste” do 

quadro de quatro casas -, em indícios fornecidos no nosso trabalho de campo e, 

ainda, no princípio de que o componente referido dizia respeito à submissão do 

aluno no sentido cognitivo e/ou comportamental, especulamos que este componente 

dava margem a, pelo menos, duas hipóteses, sendo uma delas o de estar na  “zona 

muda”. Em outros termos, especulamos a possibilidade de que o elemento referido 

no sentido problematizado não apareceu como possibilidade de pertencer ao núcleo 

central dessas representações, pois colocava em xeque valores morais e/ou normas 

sociais hoje legitimadas pelo grupo como: a formação de um educando ativo e 

interativo,  capaz  de  intervir  na  realidade  de forma crítica,  reflexiva e  consciente.  

 

Nessa linha, convém pontuar que não apenas a professora antes mencionada 

deixou entrever que acreditava que outros docentes não valorizavam o aluno 
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“curioso”, “participativo” e/ou “questionador”. No conjunto, apesar de todas as 

participantes terem deixado crer que, para elas, o “bom aluno” era, 

fundamentalmente, um sujeito ativo e interativo no processo de ensino e 

aprendizagem; nove delas foram categóricas ao afirmar que acreditavam que essa 

não era uma crença compartilhada por todo o professorado. Para estas docentes, os 

burburinhos do cotidiano denunciavam que ainda existiam professores que 

valorizavam, sobretudo, o aluno quieto e silencioso, pois o aluno questionador  ainda 

incomodava.  Essa percepção, como já pontuamos, dá margem a duas hipóteses: 

estar revelando representações que as docentes têm de parte do grupo de 

referência (os outros professores) ou estar reforçando a hipótese da “zona muda” 

lançada no primeiro estudo da investigação e já referida anteriormente. Nesse 

sentido, é interessante observar alguns trechos dos depoimentos dessas docentes:  

 
(...) Pros professores? Vou falar de mim, particular, não? (...) Tem 
aquele que acha que incomoda: que o aluno questionador ele 
incomoda, que o aluno que pergunta muito, que vai, faz, ele 
incomoda, é chato, não pode, ele é insistente, ele é impertinente, 
também tem esses comentários né?(...)Pode incomodar, certo? Pode 
ser aquele aluno que incomoda né? Se for visto por um lado 
atitudinal, você vai dizer que o aluno incomoda, é inquieto, às vezes 
chato né? Aquele aluno chato mesmo né? Que fala muito, que 
pergunta muito, que chateia; e se tiver uma postura mais, mais crítica, 
vai ser o aluno bom né? Que instiga... a pensar.(P05PG<=2º  E/1ª F). 

 
Infelizmente (...) o aluno questionador, ele vai cair numa situação, 
qual é a situação que ele vai cair? É, o professor tem que tá muito 
preparado... tá entendendo? E é aquela história: as pessoas que 
realmente não gostam de buscar, de se preparar, é, não têm 
aderência pra isso aí, porque é aquela história, se você dá abertura 
pro aluno, ele vai começar a questionar, questionar, questionar e se 
você não tiver sabedoria pra administrar isso, eles, muitos  vão até 
colocar você no bolso... Mas, agora, eu acho assim, na minha 
concepção, o professor não é o detentor de todo o saber, ele tá na 
sala de aula como orientador, então, se na sala de aula, se o 
professor não tiver preparado pra aquele questionamento, eu acho 
que ele tem que ser sincero pra turma e dizer que vai ques, que vai 
pesquisar e vai trazer na próxima aula. Não adianta você inventar 
mentira né? Porque se o aluno tiver fazendo um teste, vai ficar 
horrível  pra  você  e  ele  vai perder a confiança em você. Vai ser 
muito pior. Vai ser muito mais constrangedor... (P12PG>-2º E/1ª F). 
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 Como pudemos perceber, nos depoimentos transcritos, as professoras 

ressaltam que pensam diferente daqueles docentes que acreditam que o “bom 

aluno” é aquele que não questiona. Ao enfatizarem essa diferença, seria mais 

plausível não admitir a existência de uma “zona muda”, mas, de fato, de 

representações que as docentes têm de parte do grupo de referência (os outros 

professores). Noutros termos, poderíamos dizer que, para essas profissionais, ainda 

existem docentes que valorizam, sobretudo, o aluno que “cala”; embora existam 

outros que estão preocupados com a formação de alunos questionadores, como 

elas. Não obstante, é interessante destacar que  a última professora que citamos, 

mesmo referindo-se ao “bom aluno” como sujeito “curioso”, “participativo” e/ou 

“questionador” e afirmar, ainda, que acreditava que, para alguns professores, esse 

aluno incomodava,  ao relembrar a sua história como aluna dos anos iniciais, acaba 

por nos dizer que o “bom aluno” daquela época era um aprendiz que “dava conta do 

recado,  sem  essa  aparição  toda”.  Observe  o trecho  do  depoimento  na íntegra:  

 
Na época passada né, dez, quinze anos atrás, as características de 
um “bom aluno” era diferente das características de hoje né? Hoje o 
“bom aluno” é aquele que questiona, aquele que participa, é aquele 
que sempre tá envolvido, é, ele tá sempre... É criativo, inovando. 
Antigamente não, era o aluno mais passivo, mais calado, o aluno que 
dava conta do recado, sem essa aparição toda (P12PG>-2º E/1ª F). 

 

Nessa linha, é interessante destacar também uma outra docente que, apesar 

de ter sublinhado que, para ela, o “bom aluno” era um aprendiz ativo e interativo no 

contexto da sala de aula, enfatizou que esta não era uma crença compartilhada por 

todos os outros professores, pois ainda existiam docentes que não gostavam desse 

tipo de aluno e valorizavam o aluno silencioso. Porém, a professora acabou por 

denunciar, no decorrer da entrevista, que, no fundo, todos os professores, inclusive 

ela, gostariam de ter uma turma “quietinha” e “caladinha” como a da sua professora 

dos anos iniciais. Nesse sentido, cumpre pontuar que a referida professora 
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evidencia, inicialmente, que acreditava que eram, sobretudo, docentes com muitos 

anos de experiência na profissão do magistério que não gostavam do educando com 

as características referidas. No entanto, na seqüência do seu discurso, acaba por 

afirmar que, na verdade, faz parte do  grupo  de  docentes  que  valorizam  o aluno 

“quietinho”  e   “caladinho”.  Observe  o  depoimento  da  referida  professora abaixo:   

  
Tem professor,  é  porque  assim,  eu  praticamente  sou  novinha né? 
São onze anos. Mas professores que já estão com mais de quinze 
anos, dezessete, dezoito, vinte anos ou perto de se aposentar, ainda 
pensam que o melhor aluno é o que cala a boca. Que a gente escuta 
sabe professores daqui mais antiga, mais antiga que, assim, tão pra 
morrer já, porque não suporta mais o aluno de hoje não (...) Porque 
vou te dizer...  a gente, acho que no fundo, no fundo, todo professor 
queria uma sala daquela de antigamente, porque a professora 
chegava, sentava, a cadern...   fazia  chamada,  todo  mundo 
respondia   direitinho,  todo  mundo,  é  tão  bom  não  ter  zuada  no 
pé do ouvido. (...) é o que todo mundo gostaria de ter, é uma turminha 
quietinha,  caladinha.   Eu  mesma  queria...  (P01G<=2º E/1ª F).  

 

Nesse sentido, poderíamos dizer que esses dados parecem reforçar, de fato, 

a hipótese da existência de uma “zona muda” nas representações sociais em 

estudo. Porém, não podemos perder de vista que podem também estar confirmando 

a representação de algumas professoras no que se refere ao fato de considerarem 

que existem docentes, nos dias atuais, que ainda valorizam o aluno cordato.  Isso 

implicaria considerar, portanto, que o elemento “disciplinado” no sentido 

problematizado no primeiro estudo não seria um elemento da “zona muda” das 

representações sociais do grupo considerado. Seria, na verdade, apenas um 

aspecto valorizado por parte desse grupo – outra hipótese lançada no primeiro 

estudo da pesquisa. Estaria, então, cumprindo uma das funções do sistema 

periférico, qual seja: permitir uma certa heterogeneidade na elaboração das 

representações  sociais  em  função  das  histórias  e  das  experiências individuais.  
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Das professoras que afirmaram acreditar que para os outros professores o 

aluno “curioso”, “participativo” e/ou “questionador” incomodava, uma delas deu a 

entender que esse fato estava relacionado à formação anterior, conforme evidencia 

o trecho que se segue: “(...) a maioria dos professores (...) ainda tem a idéia de que 

o ‘bom aluno' é aquele que mal fala na sala (...) A maioria eu posso lhe dizer que 

acha isso sabe? Mas (...) é por conta da própria formação que teve, mesmo que 

você vá pras formações continuadas que lhe digam ao contrário, mas está incutido 

na sua educação anterior... “(P15CG<= - 2º E/1ª F). As demais professoras que 

evidenciaram os fatores que levavam seus colegas de profissão a não gostarem do 

aluno com as características referidas revelaram acreditar que isso se devia à falta 

de interesse do professor para estudar e pesquisar. Noutros termos, na perspectiva 

das referidas entrevistadas, algumas das suas colegas de profissão estariam 

resistindo à mudança. Algumas delas evidenciaram, porém, que essa falta de 

interesse estava atrelada às dificuldades enfrentadas por esse profissional. Observe 

trechos  dos  depoimentos  em  que  as  professoras  revelam  essa  representação: 

  
Olha, pelo menos os profissionais que, que eu conheço que ainda 
pensa assim, aquela coisa assim, aquela visão muito... que, que num 
tem, que num, num, não pensa, não reflete, não questiona, eu acho 
que na realidade a, a maioria dos professores que eu conheço é 
simplesmente falta de interesse... pelo menos os que eu conheço é 
falta de interesse. Eu digo não, mas eles não se interessam é culpa 
da, da formação que eles tiveram, eu digo, peraí, bom, é a maioria 
dessas pessoas que eu conheço e que na realidade pararam ali, 
estacionaram no tempo e no espaço, eles têm, eles têm condições de 
dar continuidade, só que na realidade pra eles tá bom. Tá mais que 
suficiente... (...) que, na verdade, os profissionais que eu conheço que 
não, não dão continuidade ou que não se, não dão continuidade a 
sua formação ou que não tentam, de fato, a, a rever os seus 
conceitos,  a  tentar,  se  não  mudar,  mas  pelo  menos  se  abrir,  a 
maioria   que  eu  conheço  é  falta  de interesse (P19PG>-2º  E/1ª F). 
 
(...) é difícil mudar, é difícil ceder à mudança, é difícil você estudar, é 
difícil, porque você ter essa concepção, você mudar de concepção, 
pra mim também foi difícil, mas eu tive que estudar, eu tive que ler, eu 
tive que, realmente, dar mão à palmatória, entende? É você tem que 
pesquisar, você tem que ir atrás, você tem que formular atividades. O 
professor, de certa forma, também não tem tempo, aqueles que 
trabalham três horários, é, não tem condições de pesquisa, 
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trabalhando três horários, você não pesquisa, só se for de meia-noite, 
meia-noite você tem que dormir (risos).O que é mais fácil? Reproduzir 
o que fizeram comigo do que eu ir em busca de coisas novas, que vai 
implementar minha prática... e eu, vou estudar, vou atrás, é isso que 
eu acredito. Então, se eu, eu penso dessa forma, eu tenho que 
buscar, eu tenho que ir buscar, não é isso? As capacitações estão aí, 
mas elas dão teoria, a prática é o professor que tem que construir. 
Então, ele tem que construir isso em cima de quê? Em cima do seu 
planejamento, elaboração de currículo num é? Ele tem que elencar o 
currículo, o quê que ele quer ensinar, como ele pretende ensinar, 
como ele vai avaliar, tudo isso depende tempo e planejamento. E eu 
reproduzir  o  que  fizeram comigo é mais fácil... (P05PG<=2º E /1ª F). 
 

Diante do exposto, podemos dizer que todas as professoras demonstraram vir 

se apropriando do discurso das abordagens pedagógicas mais recentes e  que 

permeiam as políticas educacionais contemporâneas, com atenção a sua visão do 

aluno. Esse dado ganha ainda maior relevância à medida que observamos, por 

exemplo, que o elemento “interessado”, no depoimento de algumas professoras, 

reabsorve os atributos “curioso”, “participativo” e/ou “questionador”, confirmando 

fortes indícios da importância do elemento “interessado” nessas representações 

sociais. Esse dado, aliado ao fato de que este elemento poderia significar, por 

exemplo, ser “atencioso”, como deixou entrever uma das professoras, é relevante, 

pois reforça a possibilidade da palavra “interessado” ser confirmada enquanto 

central, já que a mesma parece ter uma multiplicidade de sentidos e significações. 

Noutros termos, nossos resultados  apontam  na direção de que valores e modelos 

sociais carregam de conteúdos diferentes a palavra “interessado” que, como 

sabemos,  foi  a  mais  indicada como importante pelas docentes no primeiro estudo.  

 
Mas, embora tenham evidenciado que valorizavam o aluno ativo, algumas 

docentes acabaram revelando que esta atividade não estava relacionada ao 

entendimento de que o ato de aprender é um processo complexo e que, portanto, 

não se reduz a memorização de conteúdos. Presas às suas experiências enquanto 

alunas, essas professoras acabaram por revelar que não haviam atentado para as 
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transformações das relações que se operam entre a idéia de um aluno passivo e um 

ativo no processo de aprendizagem. Outras docentes relativizaram a importância 

dessas características, ao observarem que, nas suas salas de aula, existiam alunos 

que não tinham essas qualidades - por serem, por exemplo, tímidos -, mas eram 

“bons alunos”. Isto é, não pareceram alheias a um tema também difundido pela 

literatura pedagógica atual: o respeito à diversidade. Algumas das professoras 

acrescentaram, contudo, que parte de seus colegas de profissão não gostava do 

aluno “curioso”, “participativo” e/ou “questionador” e em meio a discursos permeados 

de contradições, algumas deram indícios de que faziam parte deste grupo 

reforçando  a  hipótese  da  existência  de uma “zona muda” nessas representações.  

 
Em síntese, podemos dizer que, se os dados desta categoria, por um lado, 

reforçaram algumas hipóteses lançadas no primeiro estudo da pesquisa; por outro, 

deram indícios de que outras podem não vir a ser confirmadas. Dentre elas, a de 

que os elementos “curioso”, “participativo” e/ou “questionador” estariam no núcleo 

central das representações sociais do “bom aluno” das professoras. Isso porque, 

como evidenciamos, algumas particularidades dos discursos docentes, sobretudo 

devido às suas experiências individuais enquanto alunas e/ou profissionais, parecem 

apontar mais na direção de que esses elementos seriam cognições do sistema 

periférico. Assim, podemos dizer que se ao apresentarmos esta categoria 

reforçamos a hipótese de que sua emergência parecia apontar na direção de que 

tais elementos haviam sido efetivamente incorporados pelas docentes estando, 

assim, no núcleo definidor das suas representações sociais do “bom aluno”, as 

particularidades reveladas em seus discursos apontam mais na direção de que 

esses elementos fazem parte do sistema periférico. Certamente a análise dos dados 

do  Teste  do  Núcleo  Central  nos ajudará a confirmar ou refutar esta possibilidade. 
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5.5.1.2. O “bom aluno”: a responsabilidade da família para sua construção 

  

 Das vinte professoras entrevistadas,dezoito delas, de forma direta ou indireta, 

mencionaram a importância da família na construção de “bons alunos”. Mas, se os 

discursos tinham esse ponto em comum, tinham também diferenças de ênfase e 

distintas atribuições à família. Assim, enquanto a maioria das docentes (12) deixou 

entrever o entendimento que a formação dos “bons alunos” estava vinculada, 

sobretudo, ao papel da instituição familiar na formação das crianças; as demais (6)  

enfatizaram, de modo geral, que o fato do aluno ser “bom” está aliado às 

características da sua organização familiar que, por sua vez, reflete as condições 

econômicas e/ou emocionais em que a criança vive. Esses dados são relevantes, 

pois confirmam resultados de pesquisas anteriores que mostraram a importância 

que professores atribuem à família na constituição do “bom aluno” (BARRETO, 

1981; MELLO, 1998; PATTO, 1993; PENIN, 1995; DONADUZZI, 2003; CARVALHO, 

2001, 2004; NOVAES, 2005; BRITO, 2006; MANTOVANINI, 2001; NEGRÃO E 

GUIMARÃES, 2006; OLIVEIRA E ALVES, 2005; LUCIANO, 2006; PINHEIRO, 2007). 

 

No Brasil, podemos dizer que foram, sobretudo, as teorias ditas “crítico-

reprodutivistas”, amplamente divulgadas no contexto dos anos de 1970, que tiveram 

o mérito de chamar a atenção para as relações escola/família, embora propondo 

uma leitura determinista do sucesso - ou fracasso - escolar em função da origem 

social67. Nesse período, na perspectiva de Nogueira (2005), os sociólogos não 

fizeram senão postular a transmissão pela família - a seus descendentes - de uma 

                                                 
67 Nogueira (2005), com base em Singly (1996a, 2000a), chama atenção para o “evitamento” da 
categoria (mas não da palavra) “família” por parte de Bourdieu e Passeron em A Reprodução, livro 
publicado em 1970. Conforme Nogueira (2005, p. 566), para Singly, “a família estava lá, 
seguramente, mas escondida sob um outro nome: pertencimento de classe” (1996a,p. 153), “a fim de 
melhor  fazer  aparecer  a  contribuição  da  instituição  escolar  para  a reprodução” (2000a, p. 272). 
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herança, seja ela de caráter material ou simbólico, a qual seria determinante para os 

resultados escolares do indivíduo, beneficiando os grupos socialmente bem 

aquinhoados com bens culturais e/ou materiais. Embora analisando o sucesso ou 

fracasso escolar em termos de diferenças entre posições sociais, é forçoso 

reconhecer que as referidas teorias colocaram em “xeque” a ideologia do mérito da 

sociedade liberal - que estabelece o indivíduo como o único responsável pelo seu  

sucesso ou fracasso escolar e social -  ao  propagarem  que  a  ação  da  escola  era 

a  de  mascarar  as  diferenças  sociais  sob  a  aparência  de  diferenças individuais.  

 

Mas se, por um lado, as análises sociológicas realizadas até o final da década 

de 1970 não deixaram de reconhecer o papel da família na escolaridade dos 

indivíduos - por meio dos processos de socialização primária -; por outro, é forçoso 

reconhecer que elas promoveram sua diminuição ao deduzi-lo a partir da condição 

de classe do grupo familiar (NOGUEIRA,2005). De acordo com  a referida autora, o 

contexto atual, iniciado  a  partir  da  década  de  1980,  se  caracteriza  por  um  

forte processo de reorientação dos objetos de conhecimento e dos métodos 

investigativos da sociologia da educação no sentido de dar conta das esferas 

microscópicas da realidade social. Além disso, conforme Nogueira (2005), existe um 

intenso processo de aprofundamento dos laços que unem essas duas instâncias de 

socialização infantil e juvenil que são a família e a escola, cujas esferas de atuação 

passaram a se intersectar, com a instituição escolar reconhecendo cada vez mais na 

família um  parceiro importante para a realização de suas  finalidades  de  formação.  

 

Cumpre destacar, nesse sentido, que a maioria dos países ocidentais 

desenvolvidos tem formulado políticas públicas visando o desenvolvimento da 
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participação e da cooperação entre as famílias e a escola (NOGUEIRA, 2005a). No 

Brasil, também temos presenciado iniciativas governamentais que vão na mesma 

direção como, por exemplo, o “Dia Nacional da Família na Escola” lançado pelo 

Ministério da Educação (MEC), em abril de 2001, e amplamente divulgado pela 

televisão com o auxilio de artistas famosos. Conforme Nogueira (2005a), a razão 

principal dessa intervenção estatal associa-se a uma estratégia de promoção do 

sucesso escolar, uma vez que inúmeras pesquisas vêm demonstrando a influência 

positiva do envolvimento parental na escolaridade dos filhos. Entretanto, como 

esclarece a referida autora, é preciso dizer que – do ponto de vista cientifico – não é 

possível, no estagio atual das investigações, estabelecer relações inequívocas entre 

a implicação familiar e o desempenho escolar. A esse respeito, cabe o comentário 

de   Montandon  (1996, p. 67)68,  registrado em Nogueira (2005a, p.3),  que  adverte: 

 

Vários trabalhos assinalam uma ligação entre a existência de 
relações estreitas, isto é, contatos regulares, troca de informações, 
comunicação entre pais e mestres, e sucesso escolar dos alunos. 
Mas a prudência se impõe. Primeiro porque todos esses estudos que 
anunciam efeitos benéficos da participação dos pais sobre a 
escolaridade dos filhos, mas também sobre os próprios pais, sobre os 
mestres ou mesmo sobre o funcionamento da escola, se baseiam em 
constatações de correlações estatísticas e não de um elo causal. Há 
ainda muito o que se fazer para distinguir melhor as variáveis e os 
contextos. Reter  apenas  uma  variável –  por  exemplo, a  frequência 
dos  contatos  pais/professores –  e  isolá-la  do  conjunto  de  fatores 
que  configuram  a relação  dos  pais  com  a  escolaridade   de  seus 
filhos,  é  fazer  como  se  a  presença  ou a ausência de uma variável 
agisse  independentemente  do  contexto,  é  ignorar  a complexidade 
dos   processos   implicados   no  sucesso  e  no   fracasso  escolar.  

 

Como mencionamos, entre as professoras participantes deste estudo é 

fortemente destacada a importância da família  para a construção de “bons alunos”. 

Noutros termos, é bastante difundido o discurso de que a família e a escola são 

parceiras fundamentais no desenvolvimento de ações que favoreçam o sucesso 

                                                 
68 MONTANDON, Cléopâtre. Les relations des parents avec l’école. Lien Social et politiques – 
RIAC, no 35, printemps, 1996. p. 63-73. 
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escolar. Cumpre destacar que as docentes (12) que enfatizaram o papel da família 

na formação do “bom aluno” evidenciaram, pelo menos, duas maneiras dessa 

instituição contribuir academicamente nessa construção: nove vincularam esse 

papel, sobretudo, a um acompanhamento efetivo dos responsáveis no processo de 

aprendizagem das crianças, por acreditarem que esse apoio é essencial para os 

alunos  terem  um  bom  desempenho  escolar  e  as  demais  (3) vincularam  essa  

contribuição  à  promoção  da  educação  doméstica  para  o  favorecimento  de  

comportamentos desejáveis, supondo  certa afinidade cultural entre escola e família.  

 

No que concerne as docentes que enfatizaram que o papel da família diz 

respeito, sobretudo, a promoção de um acompanhamento efetivo no processo de 

ensino e aprendizagem dos educandos, foi possível depreender que, para elas, é 

necessário que os familiares tenham interesse nesse processo para que um aluno 

seja “bom”. Assim, para essas docentes, se os familiares demonstrarem curiosidade 

em relação ao que acontece em sala de aula e reforçarem a importância do que está 

sendo aprendido estarão dando uma enorme contribuição ao sucesso escolar dos 

alunos. Uma das professoras, por exemplo, foi enfática ao apontar a importância do 

apoio direto e sistemático da família na formação daquela que, para ela, era a 

“melhor aluna” da turma. Afirmou: “(...) eu acho que é muito de casa, sempre é de 

casa, sempre a família (...) Se tem alguma coisa pra apresentar na escola, a mãe: 

‘Olhe professora, vai precisar de que?’ Estimula ela a participar na escola, a 

conversar (...)”(P01G<=-2º E/1ªF). Outro  depoimento  segue nessa mesma direção: 

 
 (...) porque eu, eu acho assim, que esse “bom aluno” ele não é só 
bom por ser... há todo um, uma estrutura né familiar que, geralmente, 
esse aluno ele é acompanhado, ele tem o apoio em casa, que é 
imprescindível o apoio da, da família, pra que esse aluno já, porque 
às vezes é nato mesmo, mas a família tem um grande papel... na 
formação, na educação de seus filhos. Então a família eu acho que a 
base de tudo, é, é, é a família acompanhar esse aluno dos primeiros 
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anos né em diante. Tem que se ter isso, mas a família eu acho 
importantíssimo pra acompanhar esse aluno né? Pra interagir com 
esse aluno, pra saber se o aluno tá aprendendo na escola, o que está 
sendo válido, o que está acontecendo, acompanhar dentro da escola 
também  junto  com  os, os que formam a escola (P17PG>-1º E/1ª F).  
 

Das nove professoras que associaram o “bom aluno” ao acompanhamento 

familiar, três delas vincularam esse apoio, sobretudo, à supervisão das “tarefas de 

casa”. Nessa perspectiva, o “dever de casa” emerge como um indicador da 

participação e envolvimento da família no processo de ensino e aprendizagem dos 

educandos. Noutros termos, as referidas professoras compreendem que a 

realização das tarefas propostas para casa é uma manifestação concreta desse 

acompanhamento familiar. Segundo elas, todos ou quase todos os seus “bons 

alunos” dispõem desse acompanhamento. Apoiadas, no entanto, em suas 

experiências de sala de aula, essas professoras revelaram um nítido ressentimento 

para com a ausência dos familiares. Segundo as docentes, alguns pais e mães não 

têm dado atenção  necessária  aos  seus  filhos,  já  que alguns alunos não vêm com 

a  “tarefa de casa” realizada.Eis algumas das passagens que reforçam o já afirmado: 

 

 (...) Quando os familiares deixam a criança  à parte e a tarefa de 
casa volta do mesmo jeitinho é que o menino não sai do canto, todo 
mundo, eu tenho criança aí que sabe a letrinha “A”, na mesma hora 
você faz uma atividade, ele não sabe mais o que sabia. Então há, há 
uma total falta de interesse pela criança. A maioria dos familiares, o 
descaso dos pais, tem menino que vem sem material, tem menino 
que vem sem caderno, sem lápis, não sabe da... Então, aí é 
complicado, ontem teve reunião com os pais de alunos, a, a diretora, 
ela tava pedindo (...)  e era reclamando com os pais, você quase não 
vê os pais... (...) Eu digo a você, que os que eu tenho e são “bons” os 
pais tão em cima. Os pais, dia de sexta-feira pode subir, os pais aqui 
pra conversar com os professores, pra não tumultuar, entendesse? 
Na semana, não que eles não possam, eles podem, mas a sexta-feira 
abre-se. O pai do “bom aluno” ele vem, ele pergunta, ele manda 
recado pra mim, bilhete. Aí: “Ah fulaninho, parara”; então, esse é um 
acompanhamento familiar e eles têm: observa o material na bolsa do 
menino,  tá  tudo direitinho.  Eu  noto,  os  livros  são  encampados,  
aí  você  vai  notando  que a  família  tá  junto. (P08CPG<=2º E/1ª F).  
 
(...) Eu  acho  também  que  tem  a  questão  familiar  visse?  Os  
mais  têm  alguma  coisa  por  trás  do  aluno,  porque,  às  vezes, 
tem  uns  pais,  a  gente  nota  o  aluno  que  cresce  e  a  gente  nota 
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o  aluno  que  fica  por  isso  mesmo.  Tem  uma  aluna mesmo, 
chamada  Laise,  que  desde  o  começo  do  ano  ela  nunca  vem 
com  a  tarefa  feita de casa, essa menina vai ter, tem muita 
dificuldade de aprender, ela tem dificuldade de escrever o nome dela. 
Por quê? Em casa também não há o dever, é ou num é? Porque se 
você manda uma tarefa pra casa, e chega do mesmo jeito, houve o 
dever da família? Não houve. Então, tem que ter o interesse do aluno 
e tem  que  ter  o  interesse  da  família também (P03PG>-2º E/1ª F). 

 

No que concerne a última professora citada, cumpre pontuar que embora 

tenha enfatizado a importância do apoio familiar para a construção do “bom aluno”, 

evidenciou que existiam alunos que têm esse apoio, mas não são “bons”. Para tanto, 

a referida professora analisou um dado aluno sob diferentes ângulos e ao constatar 

que ele, mesmo com esse acompanhamento, não correspondia ao esperado na 

dimensão da aprendizagem, nos confidenciou: “(...) tem uns bonzinhos, como no 

caso de André  Silva (...), num aperreia em nada, mas também eu num, eu num, eu  

num considerei ele um ‘bom aluno’ (...) porque ele tem, ele num, num, é assim, fica 

distante, com ele é assim, e tem o acompanhamento familiar...”. É interessante 

observar, ainda, que a referida docente, embora reconheça a participação dos 

familiares no processo de ensino e aprendizagem da criança como essencial para 

que  o  aluno  seja  “bom”  chegou,  contraditoriamente, a afirmar que ser “bom 

aluno” depende unicamente do interesse do educando.  Observe abaixo esse trecho: 

  

É como eu digo a você: (...) se você se interessa, se apresentar 
interesse, você consegue, você vai longe. Um exemplo prático desse: 
Você viu? É a questão desse menino que foi até pra Faustão e 
mostrou no Fantástico também, que o menino deixa a casa dele toda 
coisadinha e ele passou em Biomedicina aqui na Federal? Por quê? 
Era questão de, de, de, ele tá numa sala de aula com o outro 
qualquer, mas do interesse. Eu vejo que tudo tá: se você parar, 
prestar atenção, a gente aprende, num tem, num tem, num tem 
questão de, de, de pobreza, num tem questão de, de, de ser em 
escola pública, ser escola particular. (...)Quer dizer, não é a questão 
econômica, num é a questão econômica da pessoa que vai dizer se 
ela vai ou não, dependente do interesse da pessoa(P03PG>-2ºE/1ªF). 
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A outra professora que se referiu a realização da “tarefa de casa” como um 

indicador do acompanhamento da família no processo de aprendizagem da criança, 

disse: “Raquele, muito ‘boa aluna’ (...)E, assim, ela tem um acompanhamento (...) 

você manda a tarefinha de casa pra ela, é... não que a tarefa de casa seja uma, 

uma, uma coisa assim que você possa medir né? (...), mas dá pra você sentir, tá 

entendendo?”(P10PG<=-2º E/1ª F). A professora ressalta que a não realização das 

tarefas propostas para casa é um forte indicador de que a família ou responsável 

não está dando o apoio necessário para que o aluno possa ser “bom”. Revelou: “(...) 

quando você manda alguma coisa que a família não tá nem aí, não, não participa, é 

algum sinal, aquilo tá mostrando alguma coisa pra você, algum indicador é...”. 

Embora realçando que quando há apoio familiar é possível um diferencial positivo no 

desempenho do aluno, a referida professora reconheceu que existem casos, embora 

raros, de alunos que não tem esse apoio, mas são “bons”.  Observe o trecho abaixo: 

 
(...) eu tenho  muitos  “bons  alunos”  na minha sala, assim, que os 
alunos participam mesmo, que são aqueles que a família são mais 
próximas né?  Que, que eu acho que isso não é por acaso, tá 
entendendo? Que esses “bons alunos” não, não são por acaso, são 
aqueles que a família tão mais próxima, o pai, o pai e a mãe 
acompanham mais.  Então não é uma coisa que fique dissociada não, 
é como tem muitos teóricos, que sei quem estuda, estuda; eu não 
sinto  assim,  na  minha  realidade  de  sala  de  aula,  eu  não  vejo 
isso, e vejo os outros professores também a mesma coisa, que o 
“bom aluno”, nesse sentido, de ser aquele aluno que reflete, que 
participa, eles são bem acompanhados pela família, claro que tem um 
caso ou outro,  você  não  vai  dizer  que  é  regra  né?  Tem  um  
caso ou outro  que  tem  aquele  menino que é “bom aluno”, assim, 
que é participativo, que é questionador, que reflete, que consegue 
sem, sem ter uma organização familiar. Claro que acontece! Mas, é 
um caso em um milhão. Quando  você  vê  na regra geral, é aquele 
aluno, aquele aluno que é bem acompanhado, tem uma certa, uma 
certa estrutura familiar, entendesse? Ou então que tem um 
acompanhamento, seja ele do pai ou da mãe, mas que tem alí 
próximo que tá acompanhando, porque do contrário, é, é muito difícil, 
muito  complicado  pra  gente  trabalhar  sem  esse, esse universo 
que é família,  muito,  muito,  muito  difícil. (...) Eu  não  acredito,  
assim,  que  o “bom aluno” ele se faça sozinho, independentemente 
de uma, uma  série  de  coisas,  assim,  escola,  família,  estrutura  
familiar,  essa, essa  coisa  toda,  entendesse? (P10PG<=-2º E/1ªF). 
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É interessante registrar que a professora anteriormente citada, ao resgatar a 

sua história enquanto aluna dos anos iniciais do Ensino Fundamental, afirmou que 

era uma “boa aluna”, sobretudo, devido ao acompanhamento familiar. Disse: “(...) 

sem dúvidas eu fui uma ‘boa aluna’ (risos) (...) desde nova, desde cedo. Mas, assim, 

também porque o ambiente familiar que eu tinha era disso. Era de estímulo, de 

leitura, de escrita, era, era de refletir, (...), em casa em tinha muito isso 

entendesse?”. Nesse sentido, podemos especular que a importância dada pela 

referida professora ao acompanhamento familiar na construção do “bom aluno” 

resulta tanto da sua experiência enquanto “boa aluna” que teve esse apoio, quanto 

das suas experiências vivenciadas enquanto professora que apontam o papel desse 

acompanhamento para facilitar o processo de ensino e aprendizagem e, por 

conseqüência, a construção de “bons alunos”. Essas considerações reforçam o 

entendimento de que as representações sociais são construções simbólicas que 

reúnem experiências que provém de origens muito diversas.Moscovici (1978) afirma:   

 

Toda ordem de conhecimento, a observação é banal, pressupõe uma 
prática, uma atmosfera que lhe são próprias e lhe dão corpo. E 
também, sem dúvida alguma, um papel particular do individuo 
conhecedor. Cada um de nós preenche de modo diferente esse 
papel, quando se trata de exercer o seu ofício na arte, na técnica ou 
na ciência, ou quando se trata da formação de representações 
sociais. Neste último caso, cada pessoa parte de observações e, 
sobretudo, de testemunhos que se acumulam a propósito dos 
eventos correntes: o lançamento de um satélite, o anúncio de uma 
descoberta médica, o discurso de um personagem importante, uma 
experiência vivida e contada por um amigo, um livro lido, etc. (p. 51).  

 

Uma outra professora que apontou a importância do acompanhamento da 

família no processo de aprendizagem das crianças partiu de suas experiências 

concretas que apontavam que existiam alunos com vontade de aprender, mas que 

não tinham o apoio necessário no seu contexto familiar, devido à falta de um 

requisito sócio-cultural considerado importante: a escolaridade dos pais. Desse 
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modo, a professora revela que o nível de escolarização dos responsáveis pela 

criança tem uma implicação direta no desenvolvimento do educando no processo de 

ensino e aprendizagem. Tal dado é condizente com a pesquisa realizada por Barreto 

(1981) que apontou que, para os professores, o cabedal cultural dos pais do “bom 

aluno” deveria ser tal que lhes possibilitassem “acompanhar de maneira bastante 

próxima o processo de aprendizagem do aluno na escola, supervisionando as lições 

de casa...” (p.87). No nosso caso, é importante esclarecer, porém, que embora a 

docente de que falamos enfatize esse requisito sócio-cultural dos responsáveis para 

a construção do “bom aluno”, ela revela um sistema representacional bastante 

complexo, pois  parece  avaliar  cada aluno na sua individualidade. Observe abaixo:  

 

(...) Agora a gente tem, também não pode muito, é como eu te disse 
antes: como a situação social deles é muito diversa, tem aluno que 
ele até quer, mas não tem oportunidade, vamos dizer assim, fica um 
pouco a parte, por causa do social mesmo, de não ter ninguém pra 
ajudar a realizar uma atividade, entendesse? A gente vê que eles têm 
vontade, a gente vê que num tem ajuda, a gente tem, a gente tem 
uns casos, assim, que você vê que o menino quer aprender, ta alí, 
mas ele sozinho ele não tá conseguindo. Ter só a ajuda da gente em 
sala de aula não é a mesma coisa, porque quando você tem ajuda 
em casa, seu pai lê, sua mãe lê né, ajuda você em casa a fazer uma 
leitura, esse aluno progride mais facilmente. Quando o menino, o pai 
não lê, a mãe não lê, aí não tem ninguém que ajude, quer dizer, ele 
tem mais dificuldade, aí fica até difícil você dizer assim: “Ah, o fulano 
é ruim”; fulano não é ruim, o problema não é com ele, é, é o entorno 
dele, a gente tem aqueles que, os mais participativos, geralmente, 
têm ajuda em casa, participa, tem sempre alguém ali por trás (...) A  
gente tá tendo uma visão muito diver, hoje em dia, acho  que num, 
mudou muito, mudou muito mesmo, que a gente tá vendo realmente 
cada um, tá vendo cada um, aquele que tem a possibilidade, mas não 
quer, porque tem aluno que tem, tem muita oportunidade, os pais tão 
alí, mas ele não tem interesse, é da própria criança, não tem 
interesse. Aí  a gente, criança de 6, 7 anos não tem querer? Mas tem, 
tem,  eu  tenho  um  aluno  que  ele  é  assim... (P06PG<=2º E/1ª F).  

 

Uma outra docente, por sua vez, afirmou que falar do “bom aluno” era 

complexo, pois inúmeros fatores contribuíam para que um estudante fosse “bom”. 

Partindo desse ponto, a referida professora também admitiu que o acompanhamento 

familiar é importante para a construção desse aluno. Porém, mesmo destacando que 



 269 

ser “bom aluno” envolve uma multiplicidade de fatores e que um deles diz respeito à 

família do aprendiz, a ênfase do seu discurso recaiu sobre o desejo do educando em 

aprender. Noutros termos, no seu depoimento é, sobretudo, forte a idéia de que o 

interesse individual do educando no processo de ensino e aprendizagem é o que 

mais pesa na construção do “bom aluno”. Mas, ao final da sua entrevista, afirmou: 

“(...) existem   pessoas  que  se  desenvolvem  melhor  né? (...)  que  fazem  por 

onde isso acontecer e existe os outros que não fazem (...). E, atrelado a isso vai 

existir o que? Questões contextualizadas, questão social, familiar, é, incentivo, não é 

que ele nasceu ‘mau aluno’, não é que ele nasceu ‘bom aluno”(P05PG<=-2º E/1ª F).  

 

Cumpre destacar, ainda, que uma das professoras, embora enfatizando a 

importância dos pais na construção do “bom aluno”, reconheceu, com base também 

em sua experiência privada, que a falta de apoio da família parece mais relacionada 

a mudanças sociais e culturais mais amplas - como, por exemplo, a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho - do que simplesmente por um não 

querer apoiar efetivamente a criança no seu processo de aprendizagem ou não 

dispor do requisito da escolarização propriamente dita. Noutras palavras, essa 

professora reconheceu que a não participação das famílias no processo escolar dos 

filhos provavelmente é fruto da necessidade do trabalho dos familiares, que os 

impossibilita de oferecer uma assistência direta através da própria presença. Esse 

reconhecimento, no entanto, não a impediu de afirmar que essa não participação 

efetiva repercute direta e negativamente no processo de ensino e aprendizagem da 

criança e pontuar que é necessário que os alunos tenham esse apoio para que  

possam progredir no seu processo de ensino e aprendizagem. Afirmou a professora:  
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(...) a  questão  mesmo da família presente é difícil, não é nem 
mesmo  pela  questão  da  família  ser totalmente omissa, é a questão 
que o pai tem que trazer o sustento né? Hoje em dia, pai e mãe têm 
que trabalhar. Eu  mesma,  na  minha  casa  acontece  isso... (...) É, 
aí  veja  só,  eu  acho assim que  o que  falta,  talvez...  aí  veja só, eu 
acho que o que falta pra que o aluno realmente ele, todo aluno, assim 
como aqueles que ainda não têm, eles consigam também, seria... a 
participação ativa dos pais, entendesse? (P12PG<=-2º E/1ª F). 
 

As outras professoras (3) que salientaram o papel da família deixaram 

entrever que “bons alunos” são provenientes de ambientes familiares que favorecem 

uma boa educação. Essas docentes salientaram que é responsabilidade dos 

familiares impor regras e limites para que o aluno seja “educado”. No primeiro 

estudo desta pesquisa, como vimos, a palavra “educado” apareceu na “primeira 

periferia” das representações sociais do “bom aluno” do grupo de professoras e 

indicava que quando o aluno é educado contribui para o bom funcionamento da 

escola, uma vez que tem uma relação de respeito com os demais atores escolares. 

A importância do aluno com a referida característica é reforçada neste estudo, 

conforme indica o trecho: “(...) O meu ‘bom aluno’ ele não precisa ser bem 

comportado, mas ele precisa ser educado. Esses meninos todos que eu estou 

falando eles não têm bom comportamento, eles têm boa educação, tem 

isso...”(P18G>-2º E/1ª F). Os  depoimentos  abaixo  também apontam nessa direção: 

 

 (...)Eu tenho um aluno, eu gosto muito dele, é Jorge Luis, ele é um 
aluno (...) é educado num é? É educado, ele pede licença, coisa que 
você quase não vê nos meninos de hoje, tem educação domestica, 
você não vê sabe? Outra coisa, os pais tão sempre aqui... Sabe eu 
acho que tem muito isso, questão da família, a família dele tá sempre 
presente, pergunta como é que ele tá, eu acho que tudo influi no 
comportamento dele, nas atitudes dele na sala, quando ele vê, daqui 
a pouco eles vê os menino brigando, ele vai lá, ele separa, ele 
conversa: “num é por aí”... é, eu gosto muito dele, do comportamento 
dele, das atitudes dele em sala de aula (...) Participativo, educado, a 
família ser sempre presente, eu acho que é isso que caracteriza. Eu o 
caracterizo  como  um “bom aluno”  por  isso... (P04PG<=2º E/1ª F).  
 
 (...) Mas  o  problema  principal  é  a  falta do, do conceito de 
família... então, esse conceito de família que ele não tem né? O 
começo do respeito dentro da própria casa, então, como é que ele vai 
respeitar a segunda casa dele, que é a escola? Onde ele passa a 
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maior parte do tempo... (...)Bom, eu acho que já disse tudo né? Mas, 
se eu pudesse fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu faria né 
pra que esse “bom aluno” ele fosse completo, primeiro a gente tem 
que dá um jeito na casa desse pessoal... né? Preparar o ambiente, 
conversar com os pais, conscientizá-los do que é ter filho e o que é 
ter filho na escola e o que é obrigação dele, como pai e mãe. Se eles 
tivessem essa compreensão, o aluno viria pra cá mais preparado, 
mais bem disposto, porque tem aluno que vem pra cá, não toma 
banho, não toma café, a mãe diz que  tá doida pra dá a hora da 
escola e ele se danar e parar de aperrear em casa, então tudo isso é 
um agravante na aprendizagem dos alunos (...) (P13PG>-2º E/1ª F).  
 

Como já indicamos no início desta categoria, das dezoito professoras que 

mencionaram a importância da família na construção de “bons alunos”, algumas (5) 

delas centraram suas afirmações, sobretudo, no seguinte aspecto: o fato do aluno 

ser “bom” está aliado às características da organização familiar da criança que, por 

sua vez, reflete as condições econômicas e/ou emocionais em que ela vive. Dito de 

outra forma, a família que está por trás do “bom aluno” não é qualquer uma, trata-se 

de uma família, em geral, dotada de recursos econômicos e/ou afetivos. Cumpre 

destacar, entretanto, que se para algumas (3) essas características influenciam de 

forma determinista, salvo exceções, no desempenho das crianças na escola; para as 

demais (2) elas são importantes, mas não decisivas para que um aluno seja “bom”. 

Para essas últimas, o aluno tem um papel fundamental nesse processo e, portanto, 

não são as condições econômicas e/ou emocionais de sua família que vão 

determiná-lo como “bom”. Essas ponderações das professoras do não determinismo 

do  social  sobre  o  individual  nos  faz  lembrar  Freire (2006, p.19) quando afirma:  

 

Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha 
presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha 
ausência na construção da própria presença. Como presença 
consciente no mundo não posso escapar à responsabilidade ética do 
meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação 
genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no 
mover-me no mundo e se careço de responsabilidade não posso falar 
em ética. Isto não significa negar os condicionamentos genéticos, 
culturais, sociais a que estamos submetidos. Significa reconhecer que 
somos seres condicionados mas não determinados (grifos do autor). 
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Das três  docentes que, de certa forma, deixaram entrever que características 

familiares são determinantes para o aluno ser “bom”, duas  afirmaram que a família 

precisa ter uma certa estabilidade do ponto de vista emocional e/ou econômico, 

elementos entendidos como infra-estrutura doméstica e necessidades básicas 

supridas. No que concerne a essas condições básicas, cumpre destacar que, 

enquanto no depoimento de uma das professoras, essas necessidades dizem 

respeito aos cuidados da família com a aparência, o material didático ou, ainda, o 

lanche da criança que passará parte do dia na instituição escolar; para a outra 

docente, ela se traduz, fundamentalmente, na garantia de uma necessidade de 

sobrevivência: a alimentação. Já no que se refere ao apoio afetivo, também 

considerado básico no “bom aluno” por ambas, os depoimentos sugerem que ele é 

fruto de relações familiares equilibradas, isto é, de lares onde os pais e/ou 

responsáveis convivem em relativa harmonia. Observe os trechos dos depoimentos:  

 

(...) o “bom aluno” é aquele que tem uma estrutura fami, ele não 
precisa ter pai e mãe, mas que tem o apoio, seja de uma vó, de uma 
tia, seja de uma mãe... Então, até porque ele já se destaca né? 
Naturalmente você já vê que é uma criança bem cuidada em casa. 
Então, assim, a primeira coisa de um “bom aluno” é aquele que tem 
um apoio em casa, tem alguém que cuida, a gente percebe que a 
criança vem asseada pra escola, ela traz material, ela vem com 
lanchinho, entendeu?  Então, ela é cuidada, ela é amada, ela tem 
todo esse aconchego que dá segurança pra ele chegar aqui bem, aí 
flui a  aprendizagem,  é  uma  criança  normal... (P14PG>-2º E/1ª F). 
  
(...) o “bom aluno” no sentido da aprendizagem (...) tem um fator que 
pra mim é primordial: a família. Quando a gente tá na sala de aula, 
naquela vivencia cotidiana da escola, colocando os conteúdos novos 
e o aluno ele tá bem psicologicamente, ele vem, ele vem de sua casa 
tranqüilo e tá ali pra, é... aprender, ele vem com aquela disposição 
pra aprender, esse aluno ele consegue absorver os conteúdos. (...) 
Se o aluno ele já, um aluno que tá tudo bem na casa dele, que ele tá 
bem, psicologicamente ele tá bem, ele tá ali, existe aquele incentivo 
da família: “Não, porque você vai estudar, você vai ser isso, você vai 
ser aquilo, voc...”; mas se não existe essa, essa estrutura familiar, ai 
esse pensamento, tá aquela coisa desorganizada, o aluno só vem pra 
escola com o objetivo de merendar, quê que ele vai fazer ali? (...) 
Primeiro ele precisa ter uma família estruturada né? Ter pelo menos o 
básico, alimentação...(...) Então, eu acho assim: as necessidades 
básicas precisa ter né? Suprir alimentação, tá bem, tá com saúde; 
primeiro também ele precisa ter um pouco de paz na sua casa, se a 
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família dele tá com problema, ele  não consegue produzir nada, muito 
pelo contrario, fica agressivo, bota pra chorar... (P02PG>-2º  E/1ª F).  

 

Embora as professoras anteriormente citadas associem o fato do estudante 

ser “bom” a uma certa estabilidade do ponto de vista econômico e/ou emocional de 

sua família; na realidade, como estão prontas a reconhecer as próprias professoras, 

esses padrões, nem sempre, se verificam na prática. Assim, essas docentes, após 

afirmarem que a família do “bom aluno” “precisava ser” estável do ponto de vista 

econômico e/ou emocional, perceberam a contradição de suas falas ao se 

reportarem para “bons alunos” da suas turmas que aparentemente não tinham todo 

esse capital cultural de que falavam. Nos seus depoimentos, foi possível depreender 

que suas experiências como professoras apontavam que, embora a base familiar 

fosse necessária para que os educandos pudessem apropriar-se dos conhecimentos 

e, portanto, serem “bons alunos”, na prática existiam alunos “bons” que não tinham 

uma mínima  estruturação  familiar.  Quando confrontadas com esse fato, afirmaram:  

  

(...)  mãe mesmo presente eu só tenho de um, inclusive o outro nem 
mãe tem, foi colocado pra fora de casa pelo pai, aí a,a irmã acolheu... 
só que a irmã vem aqui e explica que ele, que quebra a cabeça com o 
irmão, aí eu falo: “Mas ele tão bom, ele é um menino tão educado”; 
aí: “O que professora? Num sei que, ele é muito desaforado, me diz 
desaforo”; Eu acho que é uma questão de convivência mesmo dela 
com ele, entendeu? E aí ele é bom, porque ele é bom mesmo, é por 
conta própria, o mérito é dele! Não tem família, não tem amor, o 
tempo assim é mais com a irmã né? Dos três assim só tem um que é 
bem estruturado,  os  outros  dois, é como eu disse, a família acha ele 
uma   peste,  o  outro  não  tem  a  família  (...) (P14PG>-2º E/1ª F). 
 
(...)É, aí tem uma, tem uma novidade: eu tenho um menino na turma 
que ele me desperta (...) consegue, ele consegue absorver, já vem 
com o caderno todo pronto pra eu dar o visto e eu toda hora: “Poxa 
vida como ele é organizado, como ele é...”; e procurando saber com 
algumas pessoas da família dele: “Como é a família dele?” Aí quebra 
isso que eu acabei de lhe dizer, é uma coisa assim, que é preciso 
fazer um estudo profundo. Vê, veja, aí eu fui ver né que ele era um 
menino, que eu elogiava muito ele, tal, porque, elogiava pras colegas 
né, aí uma das pessoas: “Olhe, você sabe como é a família dessa 
criança?”; Eu disse: “Não”; “O pai mora no presídio, o tio é chefe de 
trafico e... a família é toda traficante”; Eu: “Poxa vida! E como é que 
pode?” E ele, dentro da sala de aula, ele se destaca (...) Eu não 
entendo como é que pode uma situação dessa, dele vem..., agora eu 
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não sei se as pessoas da família dele tem essas atividades e dentro 
da casa existe um equilíbrio, e as coisas são só por fora e não deixa 
penetrar dentro da própria família, a mãe, o pai devem manter um 
equilíbrio,  porque  ele  realmente  se  destaca  (P02PG>-2º E/1ª F). 

 

Como pudemos observar, ao comprovar que certos alunos de famílias que 

não eram “estruturadas” não deixavam de ser “bons”, as docentes buscaram explicar 

suas aparentes contradições. A primeira delas recorre à noção de “mérito”: os 

alunos de famílias populares fracassam na escola por causa de deficiências devidas 

à sua família, mas algumas escapam a isso devido à “méritos” próprios; a outra, 

apesar de todos os indícios contrários, acaba por especular que, talvez, a 

desestruturação familiar que um dos seus “bons alunos” vivenciava poderia não 

estar penetrando no contexto de suas relações familiares. Assim, ao perceberem a 

fragilidade do discurso inicial, estreitamente vinculado as teorias reprodutivistas, as 

professoras passam a construir argumentos para explicar o fato, constatado na suas 

próprias salas de aula, de que nem todas as crianças sofrem desvantagem no 

processo de ensino e aprendizagem por causa de sua estruturação ou origem 

familiar.  A esse respeito, é interessante resgatar Jodelet (2001) quando afirma que: 

 

Geralmente, reconhece-se que as representações sociais – enquanto 
sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo e 
com os outros – orientam e organizam as condutas e as 
comunicações sociais. (...) Como fenômenos cognitivos,  envolvem a 
pertença social dos indivíduos com as implicações afetivas e 
normativas, com as interiorizações de experiências, práticas, modelos 
de condutas e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos 
pela comunicação social, que a ela estão ligadas(p. 22, grifos nossos) 

 

A outra docente que enfatizou a estrutura e equilíbrio familiar como 

determinantes para o aluno seja “bom” é justamente aquela que afirmou que todos 

os seus alunos eram “bons”. Segundo ela, não podia considerá-los de outra forma, 

tendo em vista que quando o aluno não se empenha nas atividades propostas está 

relacionado à sua história de vida. Em dado momento a professora questionou: “(...) 
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quando alguém consegue ser esse ‘bom aluno’ na aprendizagem não tem a ver com  

a história de vida, que pode ser uma história de vida muito sofrida e faz com que 

essa pessoa não seja o ‘bom aluno’?” (P07PG<=-2º E/1ªF). Na perspectiva dessa 

professora, não podemos rotular os alunos, pois as dificuldades ou facilidades de 

aprendizagem não se dão no vazio, mas em contextos. No entanto, ao retirar da 

criança toda a responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem, deixando a 

cargo da sua história de vida explicá-la, a docente acaba por deixar de considerar a 

dimensão pedagógica do processo, reduzindo-o a uma questão de condições da 

vida familiar do aprendiz.  Ao afirmar que todos seus alunos eram “bons”, ressalvou:  

 

São bons, agora tem uma história de vida que, é, de uma certa forma 
atrapalha. Mas, assim, num é, não é que não tenha essa capacidade, 
ele tem essa capacidade, tá lá dentro dele. Toda uma história de vida, 
uma família que não, não estimula isso, e a criança fica lá, aí assim, 
você vai, você vai  estigmatizar e dizer: “Aquela criança não é um 
‘bom aluno’?”; ‘Por quê?’; ‘Porque ele não fez uma atividade ‘X’ e 
porque ele não participa’; ‘Eu escrevi no projeto ‘Y’ isso e ele não se 
engajou’;  Não! Eu não acredito que seja assim não, porque a partir 
do momento que eu tô fazendo isso, eu tô colocando ele numa 
categoria que não gostaria de colocar, quem sabe reproduzindo 
algumas coisas que eu vivi na minha infância...(P07PG<=-2º E/1ª F).  

 

O desconforto da referida professora com a idéia do “bom aluno”, bem como a 

consideração da história não escolar da criança, ou seja, sua vida familiar como 

determinante no desempenho escolar, é compreensível quando analisamos a sua 

história enquanto aluna dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa docente 

disse que, para sua professora, ela não era uma “boa aluna” e isso era explicitado 

no contexto da sala de aula. Segundo ela, sua professora costumava fazer 

comparações entre ela e aquela que era considerada a “melhor aluna” da sua turma 

e que, por isso, segundo a referida docente, servia como “referencial que ela [a sua 

professora dos anos iniciais] achava que era correto na sociedade...”. Embora 

discordando desse posicionamento da sua mestra - que descreve como uma 



 276 

“verdadeira bruxinha” – e do seu perfil de “bom aluno”, a referida docente, após 

comparar-se com a aluna rotulada enquanto tal, acaba por buscar explicações que 

evidenciem o motivo da sua colega ser considerada “boa” e  ela  não, sendo uma  de 

suas  explicações  a  estruturação  familiar, conforme revela o trecho que se segue:  

 

(...) assim acho que o mundo de vida dessa criança era totalmente 
diferente da minha, ela tinha pai e mãe, uma família estruturada, eu 
tinha só mãe, não tinha pai, não tinha irmão, ficava na casa dos 
vizinhos, minha mãe saia pra trabalhar e me deixava na casa de uma 
vizinha, a vizinha tinha cinco filhos, então a estrutura familiar era 
totalmente diferente, minha mãe não dava o acompanhamento como 
essa menina recebia acompanhamento. (...) (P07PG<=-2º E/1ªF).   

 

A referida docente acrescenta que, de modo geral, o professor da sua época 

dos anos iniciais “não tinha essa visão, ainda, do social, da importância da família na 

vida da criança, de como isso interfere....”.  Embora demonstrando uma nítida 

refutação a idéia do aluno abstrato e realçar a importância de se considerar os 

alunos em sua diversidade, a docente acaba por deixar entrever que a vida familiar 

da criança não apenas interfere no processo escolar, é determinante. Diante disso e 

da dificuldade de lidar com a expressão “bom aluno” que, para a referida docente, 

soava sempre como um estigma, a professora acaba por deixar crer que todos 

alunos são “bons” não por serem indivíduos singulares que aprendem em ritmos 

diferenciados, mas porque a aprendizagem não está relacionada diretamente com a 

vida escolar da criança, mas sim com a sua história de vida familiar. Corroborando 

especulações anteriores, constatamos que a história da docente como aluna teve 

um papel importante no delineamento das suas representações sociais do “bom 

aluno”.  A  esse  respeito,  convém  resgatar  Abric (2000, p.27-28)  quando  coloca : 

 

Toda representação é (...) uma visão global e unitária de um objeto, 
mas também de um sujeito. Esta representação reestrutura a 
realidade para permitir a integração das características objetivas do 
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objeto, das experiências anteriores do sujeito e do seu sistema de 
atitudes e de normas. Isto permite definir a representação como uma 
visão funcional do mundo que, por sua vez, permite ao individuo ou 
ao grupo dar um sentido às suas condutas e compreender a realidade 
através de seu próprio sistema de referencias; permitindo assim ao 
individuo  de  se  adaptar  e  de  encontrar  um  lugar  nesta realidade.  

 

As outras professoras (2) também reconheceram que as características 

econômicas e/ou emocionais da família influenciavam no desempenho das crianças 

na escola, mas sempre salientando que o educando tinha um papel importante 

nesse processo.  Umas delas, por exemplo, também não se reconhecendo como 

uma “boa aluna” por sua professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

deixou entrever que a estrutura familiar da criança tem um peso importante na 

construção do “bom aluno”, mas reforçou que a criança tem um papel fundamental 

nesse processo. Assim, ao resgatar a sua história enquanto aluna dos anos iniciais e 

descrever as características daquela que era considerada a “melhor aluna” da sua 

turma, enfatizando categoricamente o esforço dessa colega no processo de ensino e 

aprendizagem, a docente afirmou:“(...) na realidade ela tinha uma, ela era oriunda de 

uma família, assim, bastante presente.Ela, da sala, ela tinha uma situação financeira 

bem  melhor  do  que  os  demais,  eu lembro  desse  detalhe...”(P19PG>-2º E/1ª F).  

 

Para uma outra professora são justamente os alunos que não têm uma 

mínima estrutura familiar do ponto de vista econômico e/ou emocional, mas que, 

mesmo assim, buscam aprender que são os maiores exemplos de “bons alunos”. 

Essa afirmação não nos autoriza a afirmar que para essa professora os pais ou 

responsáveis não desempenhem um papel importante na construção de alunos 

“bons”. Na verdade, para ela, os alunos que têm uma estruturação familiar possuem 

mais chances de se desenvolver no processo de aprendizagem e serem “bons”. No 

entanto, partindo de fatos concretos observados na sua sala de aula, a professora 
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afirma que muitos alunos têm um apoio familiar sob todos os aspectos, mas não são 

“bons”, pois não têm interesse em aprender. Mas, segundo a mesma professora, 

tem alunos que não dispõem dessa estrutura familiar, mas são “bons”, porque 

demonstram  interesse  no  processo.  É  o  evidenciado  no  trecho  que  se segue: 

 

Eu tenho, eu tenho vários “bons alunos”,assim, inclusive um que tá se 
alfabetizando agora, sabe? (...) ele tem problemas familiares, assim, 
muito grandes, mas é um aluno que vem pra escola todos os dias, é 
um aluno que mesmo ele sendo violento demais, mas ele senta perto 
de mim e mostra que tem essa carência, mas quer aprender. Então, 
é, pra mim, esse aluno é ótimo aluno, principalmente porque ele tá 
lutando contra todos os problemas pessoais que ele tem, porque você 
que tem uma família muito estruturadazinha, pai e mãe que lhe ajuda, 
que dá banho, que cuida, que trás pra escola, que não tem muito 
problema... pra essa criança aprender, é muito mais fácil do que esse 
que vive sendo jogado, o pai, a mãe, e, e, que vive as vezes na rua e 
às vezes não tem o que comer, mas mesmo assim vem pra escola 
todos os dias; quando não sabe fazer a atividade, fica emburrado, pra 
mim já é ótimo, se ele ficou emburrado, é porque ele queria fazer, né? 
(...) Esquece os problemas de casa, esquece fome, esquece tudo, tá 
alí tentando aprender. Esse pra mim é o exemplo de “bom aluno” (...) 
porque, assim, é obvio que a educação não é boa, não é de 
qualidade, nós não temos estrutura nem material pra trabalharmos 
com qualidade, a educação ela não é vista, infelizmente, como 
prioridade social, ela não é... sabe? Mas, há alunos que tem tudo 
isso... que têm toda essa lógica, que tem toda essa evidencia, que o 
professor mostra,  que  o  professor  trabalha,  é que tem pai, tem 
pais que ajudam, só que ele não quer saber... (P15CG<=2º E/ 1ª F). 
 

No conjunto do seu depoimento, a referida professora revela um modelo de 

“bom aluno” complexo: as chances do aluno ser “bom” são vistas como dependendo 

simultaneamente da criança, da família e da escola. No entanto, esse interacionismo 

não é construtivista: a escola e a família não podem dar à criança o que ela não 

possui. Nessa linha, podemos dizer que, em última análise, é o valor individual do 

educando que é tido como determinante, isto é, a ideologia do “dom” e da 

“meritocracia” continuam a ocupar um lugar central. Diante das desigualdades 

perante a instituição escolar, a importância das condições extra-escolares, como as 

condições econômicas e emocionais da família, é reconhecida, mas a última palavra 

vem das qualidades intrínsecas à criança: suas capacidades e seus méritos. A 



 279 

configuração dessas representações sociais, no entanto, não se dá no vazio. Na 

verdade, as práticas e experiências da professora enquanto profissional são 

decisivas para essas construções simbólicas. A respeito do papel das práticas 

cotidianas escolares na construção das representações sociais, Gilly (2001) é 

esclarecedor quando, com base nos resultados de diversos trabalhos junto a 

diferentes grupos populacionais que tem relação  com a  instituição escolar,  afirma:  

   

(...) as representações sociais, enquanto sistemas autônomos de 
significações sociais, são o produto de compromissos contraditórios 
sob a dupla pressão de fatores ideológicos e de imposições 
relacionadas ao funcionamento efetivo do sistema escolar. O peso 
destas últimas parece ainda mais forte, tendo em vista que os 
indivíduos são diretamente afetados pelas – ou implicados nas – 
práticas cotidianas (p. 337).  

 

Diante do exposto, podemos dizer que a maior parte das professoras 

mencionou a importância da família na construção de “bons alunos”. No entanto, 

seus discursos ora se reforçam, ora se distanciam no que diz respeito à força dessa 

instituição nessa construção. Como pudemos perceber, o entendimento de que a 

família, em suas diferentes dimensões, é decisiva na construção do “bom aluno” não 

se mostrou dominante em todos os depoimentos, apesar de em determinados 

momentos manifestar predominância. Constatamos que as distinções nos 

depoimentos docentes são visíveis, sobretudo, devido às suas experiências práticas 

enquanto alunas e/ou profissionais. Isso confirma, mais uma vez, a influência 

preponderante das práticas efetivas na configuração das representações sociais. 

Reiteramos, com base em Gilly (2001), que o sistema de representação articula, 

num todo coerente, as contradições entre ideologia e realidade, assegurando 

sempre  sua  função  de  legitimação  do  sistema  e  de  justificação   das  práticas. 
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5.5.1.3. O “bom aluno” é “respeitador” 

 

Nos depoimentos resultantes das entrevistas da maioria das docentes (15), 

de forma direta ou indireta, foi destacado o aluno “respeitador”. Para ser “bom 

aluno”, segundo as professoras, é importante respeitar as regras, o professor e/ou 

os demais educandos. No primeiro estudo da pesquisa, a palavra “respeitador” 

apareceu como atributo do “bom aluno”  no quadrante inferior direito do quadro de 

quatro casas, isto é, onde ficam localizados os elementos menos freqüentes e 

menos indicados como importantes. Naquela ocasião, estando este elemento 

tradicionalmente associado ao papel do aluno no processo de aprendizagem, 

exploramos a possibilidade dele veicular significados relacionados à submissão do 

aluno. Supondo esta análise, especulamos que a localização do referido elemento 

na “segunda periferia” poderia estar reforçando hipóteses lançadas em relação ao 

termo “disciplinado”: indícios de uma variação das representações em função de 

subgrupos ou de uma filtragem dos valores dominantes da nossa sociedade que 

opõe-se à idéia de um aluno submisso, o que poderia sugerir que este elemento 

estaria na  “zona  muda”  das  representações  sociais  do  “bom aluno”  do  grupo.  

 
Cumpre destacar, porém, que já naquele primeiro estudo, especulamos a 

possibilidade do referido elemento está veiculando uma outra perspectiva. Isso 

porque, no contexto das abordagens pedagógicas mais recentes, a noção de 

respeito não desapareceu, ela apenas mudou de sentido. Ela marca, doravante, o 

reconhecimento, não mais de um respeito unilateral, baseada numa autoridade 

pautada no medo de punições, mas no direito de todo individuo, pequeno ou grande, 

de ser considerado como pessoa. Noutros termos, emergem novos valores 

educacionais preconizando o respeito pela individualidade dos alunos e por uma 
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relação entre professores e alunos pautada não mais no autoritarismo, mas no 

diálogo. Freire (2006), por exemplo, é enfático em afirmar que, resultando da 

harmonia entre autoridade e liberdade, a disciplina implica necessariamente o 

respeito de uma pela outra, expresso na assunção que ambas fazem dos limites que 

não podem ser transgredidos. Assim, para Freire (2006), apenas nas práticas em 

que autoridade e liberdade se preservam enquanto elas mesmas, isto é, no respeito 

mútuo,  é  que  se  pode  falar  em  práticas  disciplinadas.  Esclarece  ainda  o autor:  

 
Entre nós, em função mesma do nosso passado autoritário, 
contestado,  nem  sempre  com segurança  por  uma  modernidade 
ambígua, oscilamos entre  formas autoritárias e formas silenciosas. 
Entre uma  certa tirania da liberdade  e o exacerbamento da 
autoridade  ou  ainda  na combinação das duas hipóteses. O bom 
seria que  experimentássemos o confronto  realmente tenso em que a 
autoridade  de  um lado e a liberdade  do  outro, mediando-se se 
avaliassem  e  fossem  aprendendo  a  ser ou a estar sendo elas 
mesmas, na produção  de  situações dialógicas. Para isto, o 
indispensável é que ambas,  autoridade  e  liberdade,  vão  se  
tornando  cada  vez  mais convertidas  ao  ideal  do  respeito  comum  
somente  como  podem autenticar-se (FREIRE, 2006, p. 89-90). 
 

 
O referido autor (FREIRE, 2006) afirma, ainda, que o respeito mútuo está 

fundado em limites, pois sem eles a liberdade se perverte em licença e a autoridade 

em autoritarismo. Isto é, para o autor, liberdade e autoridade exigem limites. Diante 

disso, Freire (2006) afirma que o grande problema que se coloca ao educador ou à 

educadora de opção democrática é como trabalhar no sentido de tornar possível que 

a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade, uma vez que 

“quanto mais criticamente a liberdade assuma o limite necessário tanto mais 

autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando em nome dela” (p. 

105).  Na verdade, podemos dizer que, para ele, a liberdade sem limite é tão negada 

quanto a liberdade asfixiada ou castrada. O autor esclarece que a liberdade apenas 

amadurece no confronto com outras liberdades, isto é, na defesa de seus direitos 
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em  face  da  autoridade,  já  que  a  autonomia  vai  se  constituindo  na  experiência  

de   inúmeras   decisões   que   vão   sendo   tomadas.  Reitera  Freire (2006, p. 95):    

 
Como professor, tanto lido com minha liberdade quanto com a minha 
autoridade em exercício, mas também diretamente com a liberdade 
dos educandos, que devo respeitar, e com a criação de sua 
autonomia bem como com os ensaios de construção da autoridade 
dos educandos.Como professor não me é possível ajudar o educando 
a superar sua ignorância se não supero permanentemente  a minha. 

 
Nesse sentido, cumpre destacar que quase a totalidade das professoras que 

ressaltou a importância do respeito para que um dado aluno fosse “bom”, deixou 

entrever que valorizava um respeito diferente daquele que fora privilegiado na época 

em que foram alunas dos anos iniciais. Noutros termos, a maioria das docentes 

evidenciou uma mudança no significado do ser um aluno respeitador. Dizendo-se 

partidárias de que o “bom aluno” participa efetivamente das aulas, as referidas 

professoras revelaram, de modo geral, que essa atividade precisava estar alicerçada 

no respeito mútuo e evidenciaram que se na sua época de alunas a disciplina estava 

pautada no autoritarismo do professor, isto é, num respeito unilateral pautado no 

medo; hoje, ao contrário, elas buscavam privilegiar uma organização disciplinar 

alicerçada no respeito mútuo entre a autoridade e a liberdade, que exige limites. 

Cumpre notar, porém, que essa valoração vinha acompanhada, algumas vezes, de 

resquícios do passado, revelando certas contradições. Sobre  esse  misto  que  são 

as  representações sociais,  cabe o  comentário de Moscovici (1978) quando afirma: 

 
Representar  não  consiste  somente em selecionar, completar um ser 
objetivamente determinado como um suplemento da alma subjetiva. 
É,  de  fato,  ir  mais  além,  edificar  uma  doutrina  que  facilite  a 
tarefa  de  decifrar,  predizer  ou  antecipar  os  seus  atos.  Em  vez 
de  adensar  e  imobilizar  sobre  as  sociedades  a  sombra  de  uma 
experiência  ou  de  um  conhecimento  vindo  de  alhures,  formar 
uma representação deles é animá-los de duas maneiras. Em primeiro 
lugar,  vinculando-os  a  um  sistema de valores, de noções e práticas 
que confere aos indivíduos as formas de se orientarem no meio social 
e material, e de o dominarem. Em  segundo  lugar,  propondo-os  aos 
membros  de  uma  comunidade  a  titulo  de  veiculo  para suas 
trocas e  de  código  para  denominar  e classificar de maneira clara 
as partes do seu mundo, de sua história individual ou coletiva (p. 27). 
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Uma professora, por exemplo, ao recordar a sua história enquanto aluna dos 

anos iniciais, afirmou que naquela época existia mais respeito ao professor, porque 

os alunos tinham mais medo. É o que diz no trecho que se segue: “(...) naquela 

época é diferente de hoje, nós temíamos mais o professor, tínhamos mais respeito, 

diferente do que é hoje. Aí eu era considerada uma ‘boa aluna’ naquela época” 

(P17PG>-2º E/1ª F). Demonstrando um certo saudosismo da época em que, na base 

do respeito ao professor, havia o medo de punições, a referida professora  parece 

revelar que para um educando ser “bom” precisa temer o docente. Assim, 

poderíamos dizer que revela um sentido de respeito que não está alicerçado nas 

discussões das abordagens pedagógicas mais recentes. No entanto, embora 

inicialmente tenha deixado transparecer certo saudosismo daquela época, a mesma 

professora, no decorrer da entrevista, dá indícios da apropriação do sentido de um 

respeito mais relacionado com a literatura educacional mais atual. Eis  o que afirma: 

  
Hoje o aluno... assim,  comportado,  com limite,  respeitando seu 
limite,  mas  que  possa  também  interagir e deve interagir. Eu quero 
que o meu aluno faça né? Interaja comigo na sala (...), com interação, 
com participação, isso mesmo, que tenha limite, que saiba respeitar 
os limites né? A questão, assim, do aluno aprender a ouvir, que eu 
trabalho muito isso com eles né? Pra entender ele tem que saber 
ouvir, ter o seu espaço de falar, de participar, essa questão da 
organização né? Da educação, do limite... que eu trabalho com eles 
isso... eu respeito, respeitar pra ser respeitado, ouvir o colega, opinar, 
respeitar as diferenças, esse trabalho que antes não era feito esse 
trabalho,   sinceramente,   acho   por   conta  da  própria  formação  
do professor,  da  concepção  de  sociedade... (P17PG>-2º E/1ª F). 

 

Uma outra professora, ao falar sobre o sentido do ser “bom aluno”, salientou a 

importância do respeito às regras que, segundo ela, são construídas no inicio do ano 

letivo, conforme podemos perceber no trecho de se depoimento: “O ‘bom aluno’ é 

esse, que contribui também pra harmonia da sala de aula... né? Que procura 

respeitar os acordos didáticos estabelecidos né? Que são construídos, melhor 

dizendo, no início do ano letivo. Então, pra mim, esse é o ‘bom aluno’” (P20PG>-2º  
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E/1ª F). Ao falar das semelhanças existentes entre o sentido que havia atribuído a 

expressão “bom aluno” e o da sua professora dos anos iniciais, a referida docente 

afirmou que a mesma estava relacionada a questão  disciplinar. Porém, esclarece 

que a disciplina que valoriza não está alicerçada no autoritarismo e na formação de 

um  aluno  passivo, como na época em que fora aluna dos anos iniciais;  mas na 

construção  de  um respeito mútuo. Observe  parte do depoimento desta professora: 

 
 (...) a questão da disciplina que eu acho que também é essencial 
também, precisa ter, construir um espaço disciplinar em sala de aula  
pra que haja aprendizagem e, é, é claro que não é questão de, de 
alienação, de aluno passivo...mas, precisa sim, acontecer, tem que 
haver  harmonia,  tem  que  haver  disciplina  em  sala  de  aula,  mas 
isso  não  deve  ser  um  fator  estático,  do  tipo  o  aluno  está  lá 
sempre  parado,  silencioso.  Então (...) eu também, eu também prezo  
pela  disciplina  também, como  a  minha professora, agora não 
extremo,  não  ao  extremo,  como  ela exigia... (P20PG>-2º E/1ª F).  

 

Uma outra professora evidenciou que a importância do respeito pelos outros 

no contexto da sua sala de aula resulta de uma aprendizagem. No seu depoimento, 

a referida docente deixou transparecer que valores democráticos como o respeito 

mútuo precisam ser frutos de um compromisso, isto é, de uma negociação local com 

o grupo para que seja possível a formação de “bons alunos”. E, nesse contexto, a 

docente indicou que as regras não devem se constituir como já instituídas, como 

pouco negociáveis, isto é, como regras que “já estão lá”, ao que parecem, para toda 

a eternidade. No seu depoimento, a professora aponta, ainda, na direção de que não 

é possível separar o ensino de conteúdos da formação ética dos educandos. Nesse 

sentido, percebemos que a docente demonstra certa aproximação com o 

pensamento de Freire (2006) ao pontuar que  testemunhar aos alunos o quanto é 

fundamental respeitá-los e, ao mesmo tempo, se respeitar são tarefas que não 

podem ser dicotomizadas. Observe um trecho do depoimento da referida professora: 
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(...) sempre nos finais da aula eu digo: “Gente, o que nós aprendemos 
hoje?”; Então, um aluno disse: “Olhe, professora, eu aprendi, é, sobre 
o texto, num sei o que, perere”... Aí todo, todos os dias eles começam 
a falar, aí um dia um disse assim: “Professora, hoje eu aprendi 
porque eu preciso respeitar as pessoas”... Tem alguma coisa a ver 
com a aula expositiva? Não teve! Mas eu falei sobre o porque né, e 
não é aquela história “você tem de”... Você precisa, porque você 
precisa ser respeitado. Então, vamos inverter a história, então, por 
isso é que eu atribuo responsabilidade né? É você, é você primeiro... 
né? “O quê que você faria? O quê que você gostaria que...?”; Então, 
ele aprendeu que deveria respeitar as pessoas. Pra mim ele não 
aprendeu? Aprendeu, ótimo aluno, aprendeu (P15CG<=2º E/ 1ª F).  
 

Buscando permitir uma comunicação mais aberta, que veiculasse o valor do  

respeito pelos outros, outras (2) docentes afirmaram que estabeleceram,  em suas 

respectivas salas de aula, uma regra básica de comunicação: “enquanto um fala, o 

outro escuta”. Isso porque, conforme as professoras, como os educandos das suas 

respectivas turmas são muito dinâmicos, vários deles acabam por falar ao mesmo 

tempo. Nos depoimentos das docentes é notório que elas se revelam gratificadas 

pela participação espontânea dos educandos nas atividades propostas. No entanto, 

segundo elas, como o barulho acaba crescendo incessantemente, foi necessário o 

estabelecimento da regra de comunicação já referida para fomentar o respeito pelos 

outros. Nessa ótica, é interessante a fala de Freire (2006) quando afirma que o 

professor não pode se eximir do cumprimento de seu dever de propor limites à 

liberdade do aluno, pois se não o fizer, estará transgredindo os princípios éticos da 

nossa existência.  Assim,  é  interessante  observar os  trechos  dos depoimentos 

em  que  as  professoras afirmam que estabeleceram  a regra referida na suas salas:  

 
Eles  falam  muito, demais, demais, demais, tem hora que você perde 
a paciência, porque, assim, não tem um limite, entendeu? Começa a 
falar não querer parar mais, aí quer disputar a palavra com você. Na 
minha, na minha sala há pouco tempo agora, botei umas regrinhas de 
convivência, enquanto um fala, o outro tem que se calar, porque não 
dá pra falar duas pessoas, porque eles são assim, você tá falando na 
hora, aí entra um, daqui a pouco entra outro, aí começa todo mundo a 
falar: “Minha gente, nem eu nem vocês”;“Ou vocês falam, um de cada 
vez, ou eu falo, vocês escutam”; pra eles ter a compreensão, porque 
eles não têm essa compreensão de que precisa calar pra entender e 
o outro precisa calar pra ele poder falar. Então, precisa também botar 
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um  limite,  porque  tem  gente  que  não  tem  esse  limite  do  calar, 
do falar,  quer,  quer  falar  o  tempo   inteiro... (P06PG<=2º E/1ª F). 

 
Então, pra mim, hoje, hoje, o “bom aluno” é aquele que consegue, 
consegue discernir entre o respeito, né, dos coleguinhas, entre ele, 
ele, ele entender é, é, que ele está na escola não só pra aprender a 
ler e a escrever, mas a socializar a, a entender que ele faz parte 
daquele processo e que é através disso que um habito que ele tenha 
de respeito as pessoas, ele vai crescer e ele vai se tornar uma 
pessoa útil a sociedade (...) [ Os meus “bons alunos” são] Alegres, 
divertidos, participantes, sempre estão atuando na sala de aula e de, 
às vezes, é engraçado, porque, como eu falei né? Pra não virar 
baderna, desordem, a gente coloca um, um, uma certa ordem no 
sentido de que um fala, o outro escuta, porque senão todos querem 
falar ao mesmo tempo, então são muito atuantes (P11G>-2º E/1ª F).   

 

Face ao último depoimento, é interessante sublinhar que a referida docente, 

ao relembrar a sua história enquanto aluna dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, afirmou que não conseguia rememorar a relação estabelecida com 

seus professores. Segundo ela, esse fato poderia estar relacionado a “uma agressão 

psicológica muito grande”. Embora afirmando categoricamente que não sabia os 

motivos que contribuíam para que não lembrasse daqueles anos, já que tratava-se 

de um bloqueio, a professora indicou que acreditava ser uma espécie de “violência 

simbólica” vivenciada durante aqueles anos. Assim, ao ser indagava se esta 

ausência de recordações estava vinculada as relações estabelecidas na sala de aula 

naqueles anos, a mesma reafirmou essa possibilidade. O depoimento transcrito 

abaixo, que concerne ao momento em que a professora enfatiza essa probabilidade, 

evidencia também a importância que atribui ao respeito mútuo na formação do “bom 

aluno” e salienta as implicações da mudança do processo avaliativo  na  Rede  

Municipal do Recife/PE para o sentido dessa expressão. Eis o que afirma a docente:  

  

É, é, como um bloqueio, eu não posso dizer pra você com essas 
palavras né? Realmente (...). Mas eu acredito que sim, porque se eu 
trabalho de uma forma totalmente diferente desse tipo de, às vezes o 
aluno ele é tão criativo, ele é tão que, às vezes, passa, passa  do 
limite né? Que a gente também tem que ter o cuidado da questão do, 
do, do limite, da liberdade pra libertinagem né? Então, é muito 
complicado isso. Mas eu sempre acredito que, que a saída é o 
respeito. O professor ele tem que respeitar o aluno, antes de tudo né? 
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E a gente não vê muito isso, a gente vê o professor autoritário: “Eu 
posso! Eu mando!” O professor da, da rede, do, do, do Recife né, 
Rede Municipal do Recife né, estão um pouco perdido, por quê? 
Porque perdeu o, o referencial da avaliação, avaliação como punição. 
Então, era esse o referencial do professor antigamente: “Ah, você não 
é um ‘bom aluno’, eu vou sentir até prazer em punir você, em deixar 
você numa recuperação, em deixar você ser reprovado” né? Então, 
esse era o referencial. Mas aí é que tá: é, é difícil, não é fácil pra 
gente dar essa liberdade e conseguir né ter uma organização, ter 
uma, uma, um controle também de sala de aula, porque não é 
questão da criança se tornar independente, né, e virar bagunça sua 
sala de aula. Então, você tem que ter o controle sobre tudo isso né? 
E eu  acho  que  parte  do  princípio  do  respeito (P11G>-2º E/1ª F).   
  

No depoimento acima transcrito, é interessante perceber que a professora 

revela que reconhece colegas como professores autoritários, que não valorizam o 

respeito mútuo. Embora evidenciando a importância desse tipo de respeito para uma 

relação harmoniosa no processo de ensino e aprendizagem, a docente aponta  que 

os professores da Rede Municipal do Recife/PE estão perdidos, pois perderam os 

rumos com as novas perspectivas de avaliação que rechaçam a punição. Como 

sabemos, a referida rede, desde a gestão 2001, adotou a organização curricular em 

ciclos que vem acompanhada de novos referenciais concernentes a avaliação, que 

passa a ser preconizada como mobilizadora dos processos que possibilitam os  

avanços  na construção do conhecimento de cada aluno. As considerações dessa 

professora nos faz novamente retomar as hipóteses concernentes ao elemento 

“disciplinado” e, por extensão, “respeitador” no sentido do ser submisso. Nesse caso 

específico, uma submissão relacionada às relações de convivência. Dito de outra 

forma, o depoimento da referida docente pode está revelando representações que a 

mesma tem de parte do grupo de referência (outros professores) ou estar  

reforçando  a  hipótese  da  existência  de  uma “zona muda” nessas representações 

 
É interessante pontuar que algumas (2) das professoras, ao enfatizarem que 

o “bom aluno” é aquele que possui uma liberdade com limites, reconheceram que 

não era fácil exercer um trabalho docente que possibilitasse aos educandos 
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reconhecerem a necessidade do limite no contexto escolar. Na verdade, na 

perspectiva das referidas professoras, esse é o grande desafio que está posto para 

os profissionais que exercem a atividade do magistério, pois conforme uma delas 

afirmou, embora tenhamos evoluído, o respeito entre as pessoas não tem sido uma 

prática exercida efetivamente nem no contexto da escola, nem nas outras esferas 

sociais, conforme evidencia o trecho que se segue: “(...)a gente evoluiu? A gente 

evoluiu! Agora, é, a gente tem que melhorar né? (...) Porque a gente vê muito isso, 

assim, a questão do respeito né? É a questão do respeito entre as pessoas e não é 

só na escola, é de uma forma geral, a gente tem muito isso perdido” (P10PG<=2º  

E/1ª F). O entendimento de que na base da formação do “bom aluno” está a 

necessidade  do  respeito  mútuo  também  é  reforçada nos trechos que se seguem:  

  

(...) O “bom aluno” ele é, ele é essa, essa pessoa que é capaz de 
refletir, que dá sua opinião, se expressa, mas ao mesmo tempo, ele, 
ele sabe conviver né? Tem essa coisa também de você saber se 
comportar, saber conviver com os outros, e o “bom aluno” ele não 
pode ser simplesmente aquele que, que se destaca não, tem a 
questão também da convivência, do lado emocional, de você saber 
se relacionar com  as  pessoas, tem essa coisa(P10PG<=2º E/1ª F).  

 

A, a minha grande dificuldade com eles não é nem a aprendizagem, 
porque aí eu, eu mostro a eles a questão do, do, do nível de cada um, 
entendeu? O aluno que sabe ler, escrever perfeitamente, o outro que 
ainda tá em processo, pra mim, os dois são tão bons quanto. Eu 
pauto mais pela questão de conduta, de convivência, se ele sabe 
respeitar a opinião, se ele sabe o momento que o colega tá falando. 
Tava, agora mesmo eu falei com eles, quer dizer o colega tá aqui 
lendo, você tá virado, isso é uma falta de respeito né? Então, eu pego 
muito essa questão da convivência, dos valores, que acho que eles 
não  têm  mais,  de  respeito, de cuidado com o outro. Então, pra 
mim, o “bom aluno” ele, ele aprende isso tudo... (P14PG>-2º E/1ª F). 

  

Embora deixando entrever o entendimento que para ser “bom aluno” é crucial 

uma liberdade com limites, uma das professoras acabou relatando um episódio que 

mostra o que acontece quando não é assegurado o respeito entre autoridade e 

liberdade: uma ruptura que provoca a hipertrofia de uma na outra. No seu 

depoimento, a professora enfatiza a necessidade de uma liberdade com limites para 
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que o processo  de ensino e aprendizagem não se transforme em anarquia. Porém, 

após enfatizar a importância que concede ao mútuo respeito e afirmar que, assim 

como respeita o seu aluno na sua individualidade, este também deve respeitá-la 

enquanto profissional docente, acaba relatando um episódio no qual evidencia que 

quando um educando a “afronta”, não respeitando a sua posição na hierarquia do 

contexto do processo de ensino e aprendizagem, a mesma busca lembrá-lo quem é 

a autoridade  na  relação estabelecida. Observe o trecho do depoimento da docente: 

 
(...) E também,  na  minha  sala  de  aula  mesmo,  de  vez  em 
quando  eu  me  pego  com  posturas  altamente retrogradas... Mas 
aí, é assim, tudo tem um limite, há que ter um limite, porque se não 
vira anarquia. O fato deu respeitar o meu aluno na individualidade 
dele e tratar ele em diferentes níveis, e aí diversificar o trabalho na 
sala, não significa que eu permito que meu aluno me afronte. Aluno 
nenhum me afronta! E quando ele diz assim a mim, e há quem diga 
viu? Há quem tente: “Ah, eu vou dizer a diretora”; Eu digo: “Daquela 
portinha alí pra dentro, a autoridade é minha”. Agora é uma 
autoridade, não é autoritarismo, mas eu...Eu sou autoridade na minha 
sala e exijo que o aluno meu reconheça isso, porque se eu não fizer 
isso, também não vai haver respeito, porque muitas vezes o aluno 
tende, quando a gente dá pé, ele querer braço... (P18G>-2º E/1ª F).  

 

Como pudemos observar, no trecho acima transcrito, embora a referida 

professora admita assumir postura retrograda, enfatiza que exerce autoridade e não 

autoritarismo. Porém, na perspectiva de Araújo (1999), autoritário se relaciona com a 

pessoa que age buscando domínio, que se sente no direito, por sua superioridade 

hierárquica, de cobrar obediência aos subordinados. Nesse sentido, podemos dizer 

que, embora a docente, no exemplo, exerça certo autoritarismo para com seus 

alunos, a mesma reforça que está exercendo autoridade.  Desse modo, podemos 

dizer que apesar da referida professora dizer que valoriza o mútuo respeito e que 

assim como respeita o aluno na sua individualidade, este também deve respeitá-la 

enquanto profissional, apontando na direção de que vem se aproximando da 

literatura educacional mais atual, a mesma acaba relatando um episódio que 

evidencia  um  comportamento  mais  autoritário  do  que de exercício da autoridade. 
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Também dizendo-se partidária da idéia de que o “bom aluno”, no geral, é 

aquele que participa efetivamente das aulas, outra professora sublinhou que o 

participar está condicionado a determinadas regras. Isso porque, segundo ela, 

atualmente, existe um excesso de liberdade que está se transformando em 

anarquia. Diante disso, a referida professora, referindo-se ao reconhecimento de que 

tem o direito e o dever de manter em classe as condições que permitam ocorrer à 

aprendizagem, afirmou que impõe certas regras em sala. Embora tenha evidenciado 

que ser “bom aluno”, decisivamente, não significa ser um estudante cordato, ao ser 

indagada acerca dos fatores que acreditava haver interferido para que na época em 

que foi aluna dos anos iniciais obedecer sem questionamentos as regras era 

considerado decisivo para ser um “bom aluno”, a referida professora acaba 

revelando  certo  saudosismo  no  que concerne a um respeito fundado na 

imposição,  conforme  podemos  observar  no  trecho  do  seu  depoimento a seguir: 

   
Então, eu acredito que como os professores eles eram coagidos a 
agir da, da maneira que o Estado queria, automaticamente eles 
passavam essa forma de agir pra gente aluno. Então, havia muito 
respeito, havia aquela coisa do rezar, do pedir licença, do, do formar 
a fila que eu, particularmente, é... eu, particularmente, eu estou, é..., 
eu começo a fazer a exceção com relação a isso, eu tô vivendo uma 
fase com essa história de escola pública, eu tô vivendo uma fase 
seguinte: com essa desorganização da escola pública, eu digo que a 
gente tá vivendo uma crise, e eu acho que nem tanto, nem tão pouco. 
Eu acho que a gente soltou as rédeas demais e aquela, aquela 
disciplina que havia não precisava ser tão, tão, tão forte daquele jeito, 
mas eu acho que tá faltando disciplina e é por isso que eu, 
particularmente, se alguém discordar de mim eu vou bater de frente, 
vou tentar provar, que eu não consigo fazer um bom trabalho na 
minha sala de aula, porque no dia em que eu não consigo impor uma 
disciplina razoável dentro da sala, eu não consigo trabalhar (...) 
Então,  eu digo o seguinte: o que foi o excesso de erro do passado, 
da minha fase, foi a falta, a falta de, de uma chance da gente se 
colocar enquanto aluno (...) Mas a disciplina até determinado ponto 
foi importante... Que eu vejo hoje, todos que passaram pela nossa 
fase de escola, o que faltou foi um pouco de criticidade e autonomia, 
mas em termos de estar dentro de uma sociedade, saber respeitar os 
limites, saber entrar e saber sair, a gente sabe e ninguém ficou 
traumatizado por isso. O que  eu  acho  é  que  tá  um  excesso  de  
liberdade  e essa  liberdade  virou  anarquia e a gente não consegue 
fazer um bom trabalho em sala de aula... (P02PG > - 2º E/1ªF) 
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Como pudemos constatar, embora a referida docente tenha revelado certo 

saudosismo do respeito que os educandos tinham na época em que foi aluna dos 

anos iniciais e o emprego do verbo “impor” possa parecer, em um primeiro momento, 

estreitamente relacionado com a idéia do respeito fundado no autoritarismo, é 

prudente reconhecer que essa professora pauta-se nas suas experiências concretas 

para evidenciar a necessidade de exercer um trabalho que proponha limites à 

liberdade do aluno. Na sua entrevista, a referida professora deixa entrever, ainda, 

que considera que a relação professor/aluno é importante no processo de ensino e 

aprendizagem e que, de preferência, ela deve ser amistosa de ambas as partes. No 

entanto, segundo ela, essa relação não pode ser confundida com igualdade, pois 

deve basear-se numa hierarquia -  que não deve ser rígida, nem autoritária -  mas na 

qual  deve  estar  bem  definido  para  o  educando  que  o  professor  é,  conforme 

suas  palavras,  o  direcionador  do  processo.  É  o  que evidencia o trecho seguinte: 

 
Eu acho que o “bom aluno”, primeiro, ele tem que saber respeitar o 
espaço que tem na sala de aula, saber que a gente, não é que a 
gente seja uma autoridade, mas que a gente é um líder ali dentro, a 
gente é um, um direcionador do, do trabalho. Acho que todo espaço 
aonde você está, você tem que ter o respeito a hierarquia: minha 
diretora, minha, minha coordenadora, minha amiga, mas ela, ela tem 
esse, esse espaço. Então, se o aluno ele não tem, dentro da casa, 
ele não respeita o pai, não respeita a mãe, chega na sala de aula, ele 
não me respeita... Então, pra mim, o “bom aluno” é aquele que sabe, 
sabe se comportar... sabe é, é, levantar a mão e pedir a oportunidade 
pra falar e até bater de frente comigo, porque eu tive aluno que 
durante a eleição do ano passado, uma eleição que teve aí, na 
eleição passada, ele tinha um candidato pra governador, ele tinha um 
candidato diferente do meu, que era Mendonça e eu queria que 
ganhasse Eduardo, mas como eu já  tenho uma formação, já sou 
uma pessoa que dou a oportunidade do meu aluno se expressar, 
acho que a gente tem que dá essa oportunidade do aluno se colocar, 
eu adorava quando ele chegava com os jornais, dizia pra mim: 
“Professora, veja aqui o que saiu do seu candidato”; Eu dizia: “Então, 
vamos fazer disso uma aula, vamos parar um pouquinho aí e vamos 
debater, e aí, o que você acha?”. Então, assim, pra mim, ele marcou 
(...) porque ele não deixou de ser meu amigo, me presenteava com 
CD, a gente abraçava quando se encontrava, mas em nenhum 
momento eu impedi que ele se colocasse e, ao mesmo tempo, eu 
colocava minha posição, claro sabendo que eu sou formadora de 
opinião, eu não iria colocar de forma que “não, todo mundo aqui tem 
que aceitar o que eu...”, não, mas ele realmente(P02PG >- 2º E/1ªF).  
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De modo geral, podemos dizer que pela entrevista da referida professora é 

notória sua refutação a um respeito unilateral, fundado no autoritarismo, no qual não  

há espaço para optar e debater e só se pode agir de acordo com o esperado. 

Depreendemos também a valorização que a mesma atribui à possibilidade existente 

nos dias atuais de se abrir espaço para o debate, no qual o aluno possa expor suas 

percepções de modo respeitoso. Assim, podemos dizer que o discurso dessa 

professora revela que ser “bom aluno” é ser um sujeito participativo e dinâmico no 

processo de ensino e aprendizagem, mas exercendo essa atividade de maneira 

respeitosa, isto é, dentro de certos limites. Isso porque, na perspectiva desta 

docente, mesmo que exerça o seu papel de forma democrática e participativa, em 

última análise, ela tem o direito e o dever de manter em sala de aula as condições 

que permitam ocorrer a aprendizagem e um “bom aluno” sabe respeitar esse 

espaço. Reforçamos que essa construção discursiva da professora pauta-se, 

sobretudo, em suas experiências concretas que apontam que se o professor não 

estabelecer  limites  à  liberdade  do  aluno,  esta  pode  se transformar em anarquia. 

  
Cabe destacar, ainda, uma outra professora que, apesar de ter afirmado que 

o respeito aos outros era fundamental no contexto da sala de aula, relativizou, de 

certa forma, o referido atributo como decisivo para que um dado aluno fosse “bom”. 

Fez isso ao constatar que alguns educandos não tinham o comportamento desejado 

como, por exemplo, o respeito pelos outros, porque não havia uma afinidade entre a 

socialização familiar e a escolar. Por isso, a docente, ao comparar-se à professora 

da sua época como aluna dos anos iniciais do Ensino Fundamental, afirmou que, ao 

contrário dela, buscava compreender as condutas dos seus alunos, porque sabia 

que existia toda uma carga familiar que interferia no comportamento do aluno em 

sala de aula. No trecho do depoimento transcrito abaixo, que revela o momento em 
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que a docente reflete acerca das diferenças existentes entre o  ser “bom aluno” para 

ela hoje e o que era para sua professora dos anos iniciais, a docente relata sobre 

um dos alunos da sua turma que não respeita os colegas,  devido  a  essa  

educação  familiar,  mas  nem  por isso  deixa de ser  “bom aluno”.  Eis o que afirma:  

 
(...) em relação à conduta, à disciplina, eu, eu procuro entender mais 
o aluno hoje, porque eu sei que ele trás toda uma carga familiar. Por 
exemplo, eu tenho um aluno que eu considero ele um “bom aluno”, 
mas, de certa forma, em alguns, em alguns momentos ele é 
agressivo com os colegas gratuitamente e ontem, por coincidência 
ontem, eu disse: “Gesiel, você deve apanhar muito em casa. Você 
apanha muito da sua mãe?”; Ele fez: (professora balança a cabeça 
positivamente). (...) Hoje ele abaixou o calção e mostrou o pênis pro 
colega. Eu acho que é porque ontem eu falei que, a questão do bater, 
aí: “Vou arrumar outra estratégia” né? “Não vou bater hoje”, mas hoje 
fez... Eu, eu  sei porque que ele faz isso, eu, eu tenho a 
compreensão, porque eu, eu procuro me informar um pouco da vida 
dele. Então, às vezes, por exemplo, eu sei que com alguns eu preciso 
ser mais rígida, com outros eu não preciso ser né? Então, eu procuro 
conhecer um pouco as particularidades de cada um, pra saber lidar 
com cada um.  E,  antes,  a  gente  olhava  a  sala  e  via,  todos  
eram iguais, né? Então, a disciplina é igual pra todos, a exigência é 
igual  pra  todos  e  na,  hoje  eu  vejo diferente (P10PG>-2º E/1ª F). 
  

Face ao depoimento transcrito, é interessante observar que a professora não 

censura pura e simplesmente a atitude do educando, mas procura compreender um 

modo de proceder entre pais/filhos em casa e leva em conta os determinantes 

sociais para analisar esse comportamento. Ao buscar considerar os fatores que 

estavam intervindo para que o aluno referido não respeitasse os demais colegas, 

conforme sugere Barreto (1981), a referida professora estava dando um primeiro 

passo para que uma mudança acontecesse no sentido desejado. Conforme a 

autora, a menção ao uso da violência física, tanto entre os adultos quanto em 

relação às crianças, faz parte de uma censura mais geral aos padrões adotados 

pelas famílias de baixa renda no relacionamento com os filhos. No entanto, a autora 

acrescenta  que,  longe  de  ser  entendida  enquanto  uma lógica de procedimentos, 

geralmente,  esse  tipo  de  conduta é negada pura e simplesmente e apontada 

como falta de lógica, sendo os comportamentos considerados inadequados. Reitera: 
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Se o uso da violência física tende a ser universalmente condenado, 
ainda que se possa entendê-lo, no caso, como forma de expressão 
herdada de grupos apenas recentemente urbanizados, ou 
exacerbada entre estratos populacionais submetidos a condições de 
vida extremamente duras, falta entretanto muitas vezes aos agentes 
educacionais a percepção de que a censura pura e simples de um 
modo particular de proceder na relação adulto-criança, sem  levar  em 
conta os determinantes sociais desse comportamento, impõe  
maiores  barreiras  à  mudança  no  sentido  desejado.  Assim sendo,  
contribui  para  acentuar  a  distância  social  existente  entre o  grupo  
de  professores  e  uma  clientela  dita  carenciada (p. 87).   
   

Cumpre destacar, por fim, que embora algumas professoras tenham 

demonstrado certo saudosismo no que concerne ao respeito dos educandos para 

com os professores de sua época como alunas; apenas no depoimento de uma 

delas foi possível perceber fortemente a idéia de um respeito unilateral, pois em 

nenhum momento foi salientada a importância do respeito mútuo. Embora tenha 

deixado crer que havia incorporado elementos das abordagens pedagógicas mais 

recentes, a docente a quem nos referimos valoriza, de fato, o autoritarismo. Para 

ela, ser “bom aluno” é obedecer as regras impostas. Essa afirmação ganha maior 

relevância à medida que, ao ser questionada se existia algum “bom aluno” na sua 

sala de aula, a referida docente acaba por afirmar que existe “aluno bom”, mas não 

“bom aluno”. O primeiro, segundo a professora, é justamente o “menino que ainda 

ouve, aquele menino que: ‘professora, a senhora tem razão, me desculpe’...” ( 

P13PG>-2º E/1ªF). É fácil compreender, assim, o saudosismo com que ela relembra 

quem era o “bom aluno” de sua época como aluna nos anos iniciais quando afirma:  

 
No meu tempo ser “bom aluno” era (...) respeitar a professora, 
quando chegava alguém de fora, a gente tinha que se levantar dar “ 
boa tarde” ou “bom dia”, dependendo do horário que chegasse e até 
na sala a gente se mantinha em silêncio, a professora não falava 
duas ou três vezes com um aluno. Pra mim o “bom aluno” era o 
professor falar uma vez com ele, esporadicamente, e ele sentir a hora 
dele falar, dele conversar (...) (P13PG>-2º E/1ª F).  

 

Para a professora citada, o aluno respeitador no sentido outrora referido não 

há na atualidade e esse é, sem dúvidas, um dos motivos que a leva afirmar que não 
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existem mais “bons alunos”, mas sim alunos “bons”. Ao fazer o trocadilho das 

palavras para evidenciar que não existem mais educandos como os do passado, a 

referida professora deixa entrever que para ser considerado “bom”, o aluno 

necessita obedecer ao professor em todas as situações. Em outras palavras, reforça 

o entendimento de que ser “bom aluno” está imbricado com uma idéia de 

comportamento que não está alicerçado na construção do respeito mutuo, mas no 

autoritarismo pautado no medo. No conjunto, podemos dizer que a entrevista dessa 

docente revela que sua experiência enquanto aluna teve um peso fundamental   na   

configuração das suas atuais representações sociais do “bom aluno”, já que não  

incorporou, de fato, o entendimento de que a construção do respeito está 

fundamentado   no direito que todo individuo tem de ser considerado como pessoa. 

 
Nesse momento, cabe resgatar que, no primeiro estudo da pesquisa, ao 

analisarmos à luz da abordagem tradicional o elemento “respeitador” enquanto 

atributo do “bom aluno”  havíamos especulado a possibilidade dele veicular sentidos 

e significados que corroboravam a hipótese lançada quando da discussão do 

elemento “disciplinado”. Noutros termos, naquela ocasião, estando o elemento 

“respeitador” tradicionalmente associado ao papel do aluno no processo de 

aprendizagem, exploramos a possibilidade dele veicular significados relacionados à 

a uma relação de dominação-submissão fundamentada na diferença de status, 

reveladora da inferioridade e menoridade do aluno. Supondo esta análise, 

especulamos que a localização do referido elemento, que ficou situado na “segunda 

periferia” poderia estar reforçando hipóteses lançadas em relação ao termo 

“disciplinado”: indícios de uma variação das representações em função de 

subgrupos ou de uma filtragem dos valores dominantes da nossa sociedade que 
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opõe-se à idéia de um aluno submisso - o que poderia sugerir que este elemento 

estaria  na   “zona   muda”  das  representações  sociais  do  “bom aluno”  do  grupo.  

 
Reconhecendo que apenas no depoimento de uma das professoras foi notória 

a valorização de um respeito unilateral, seria mais coerente afirmar que o elemento 

“respeitador” neste sentido dá indicativos de uma variação das representações 

sociais em estudo em função de dados subgrupos. Endossa essa possibilidade o 

fato de que na maioria dos depoimentos o “bom aluno” como “respeitador” aparece, 

de alguma forma, com um sentido próximo às discussões educacionais mais 

recentes, que valorizam uma liberdade com limites, fundamentada no respeito 

mútuo. Porém, não podemos fazer afirmações categóricas nesse sentido e, 

tampouco,  descartar  a  possibilidade  da  existência  de  uma  “zona  muda”  

nessas  representações  sociais  uma  vez  que,  em  diversas  passagens  dos 

discursos  das  professoras,  foi  possível  perceber  o  conflito  com  que as mesmas 

lidam com o respeito mútuo na sala,  chegando  uma  delas  a  afirmar que percebia, 

na Rede Municipal de Ensino do Recife/PE, professores autoritários que estavam 

perdidos,  devido  a  mudança  na  sistemática  das  práticas avaliativas dessa  rede.  

 
De modo geral, é prudente reconhecer que as experiências efetivas das 

professoras enquanto alunas e/ou enquanto profissionais tiveram um papel crucial 

no delineamento da importância que as professoras concederam ao respeito no 

processo de ensino e aprendizagem. Em alguns dos depoimentos, como pudemos 

perceber, é visível como essas experiências se articulam na construção do seu 

sistema representativo. No depoimento de algumas delas, por exemplo, é visível  o 

saudosismo com que relembram o respeito que tinham pelos seus antigos 

professores e o peso dessa atitude na definição do “bom aluno” naqueles anos. No 
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entanto, ao explicitarem como compreendem o respeito, essas docentes acabam 

revelando um sentido próximo as discussões da literatura educacional mais recente, 

que ressalta a importância do respeito mútuo na formação do “bom aluno”. Apesar 

dessa incorporação, algumas docentes, ao se reportarem as suas experiências 

concretas enquanto profissionais, acabam revelando incertezas no que se refere as 

relações estabelecidas no contexto da sala de aula. Nos seus depoimentos, é 

notória a preocupação de, no afã de evitar o autoritarismo, não cair no extremo 

oposto, qual seja, o excesso de liberdade, que pode levar ao desrespeito. Essas 

incertezas vêm reforçar, mais uma vez, que o sistema de representação articula, 

num todo coerente, as contradições entre ideologia e realidade, assegurando sua 

função  de  legitimação  do  sistema  e  de  justificação  das  práticas (GILLY, 2001). 

 

Em síntese, podemos dizer que as professoras, em sua maioria, dão 

indicativos que estão se apropriando das discussões da literatura educacional mais 

atual no que se refere ao sentido do ser “respeitador” ao apontar que reconhecem o 

aluno como sujeito que precisa ser respeitado e ao evidenciar que buscam fomentar  

a construção  de  uma relação entre autoridade e liberdade fundada no respeito 

mútuo. Ser “bom aluno”, nesse sentido, implicaria uma liberdade com limites. Porém, 

as experiências das docentes enquanto profissionais apontam os desafios  

implicados nessa construção. Por isso, não podemos descartar as hipóteses 

lançadas no primeiro estudo referentes à possibilidade de uma disciplina enquanto 

submissão no sentido comportamental, pautado no autoritarismo do professor, 

compor as representações sociais do “bom aluno” de subgrupos ou constituir 

aspectos da “zona muda” dessas representações. Endossa essas possibilidades a 

afirmação de La Taille (1999) quando coloca que “o exercício de pura autoridade é 

muito raro e tem  quase  sempre,  na  retaguarda,  punições  de  vários tipos” (p. 14).  
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5.5.2. 2ª Fase: a estrutura interna das representações sociais do  “bom aluno” 

          das professoras:  os sistemas central e o periférico  

 

Os elementos possivelmente centrais nas representações sociais do “bom 

aluno” do grupo considerado detectados no primeiro estudo da pesquisa foram:  

“atencioso”, “curioso”, “estudioso”, “interessado”, “participativo”, 

“questionador” e “responsável”. Com o Teste do Núcleo Central, desses 

elementos apenas “interessado” foi confirmado como imprescindível nessas 

representações sociais (Quadro 8). Isso porque, como sabemos, se o sistema 

central define a homogeneidade do grupo, decidimos considerar como elementos 

verdadeiramente centrais apenas aqueles presentes nas frases que tiveram como 

resposta a opção “não, não se pode” por, no mínimo, 90% das professoras. De 

forma mais imediata, podemos afirmar que a hipótese de que  os elementos 

estreitamente relacionados com as discussões travadas no âmbito da literatura 

pedagógica mais recente e das políticas educacionais contemporâneas, isto é, 

“curioso”, “participativo” e “questionador”, estariam no sistema central das 

representações  sociais  do  “bom aluno”  do  grupo  considerado não foi confirmada.  

 

QUADRO 8 

Resultados da aplicação do Teste do Núcleo Central 

Não, não se 
pode 

 

Sim, se pode 
 

Não sei dizer 
 

Opções 
 
 
 
 
Não se pode pensar em ser 
“bom aluno” sem que ele seja... 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

Atencioso 07 35 13 65 --- --- 
Curioso 12 60 07 35 01 0,5 
Estudioso 13 65 07 35 --- --- 
Interessado 20 100 --- --- --- --- 
Participativo 08 40 11 55 01 0,5 
Questionador 10 50 10 50 --- --- 
Responsável  14 70 06 30 --- --- 
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O fato de apenas o elemento “interessado” ter sido confirmado como central 

nas representações sociais em estudo é relevante, pois corrobora a colocação de  

Abric (2003) que afirma: “o núcleo central é constituído de um ou alguns elementos, 

sempre em quantidade limitada” (p.38)69. Lembramos que no primeiro estudo desta 

pesquisa havíamos constatado que o elemento “interessado”, em termos do duplo 

critério de freqüência e ordem de importância atribuída pelas docentes, foi um dos 

mais importantes candidatos a possível núcleo central das representações sociais 

do “bom aluno”, tanto no grupo total de professoras, quanto dos subgrupos 

construídos. Confirmado, nesta fase do segundo estudo, por 100% das docentes 

enquanto central nessas representações sociais, podemos dizer que o componente 

“interessado” é o mais absoluto e incondicional na identidade do ser “bom aluno” 

para as participantes.  Nesses  termos,  convém  reforçar que, conforme Abric 

(2003), o essencial  do  núcleo  central  de  quaisquer  representações  sociais é 

exatamente constituído  pelos  valores  associados  ao  objeto  representado. Afirma: 

 

Se as representações têm um núcleo, é porque elas são uma 
manifestação do pensamento social; e, em todo pensamento social, 
uma certa quantidade de crenças, coletivamente produzidas e 
historicamente determinadas, não podem ser questionadas, posto 
que elas são o fundamento do modo de vida e garantem a identidade 
e a permanência de um grupo social. (...) Nos dizemos, na nossa 
linguagem, que os elementos do núcleo central constituem 
prescrições absolutas. Todo questionamento de uma dentre essas 
prescrições (quer dizer, questionamento de um núcleo central) 

                                                 
69 Esse resultado sinaliza para os pesquisadores que tem como referencial teórico-metodológico a 
Teoria do Núcleo Central serem mais cuidadosos ao afirmar, após a aplicação de apenas um 
procedimento de coleta, geralmente a Associação Livre de Palavras, que chegaram ao núcleo central 
de dadas representações sociais. Sá (2002), como já evidenciamos, afirma que as técnicas de 
questionamento traduzem a especificidade dessa Teoria, que exige o balizamento da organização 
interna das representações sociais. Esse resultado aponta, também, para que os pesquisadores que 
tem como referencial a Teoria das Representações Sociais sejam mais cautelosos ao afirmar, após a 
realização de entrevistas, que chegaram ao núcleo central de determinadas representações sociais. 
Como já indicamos, Abric não descarta a possibilidade dos métodos clássicos de coleta de 
informações permitirem o acesso à estrutura interna das representações sociais, porém o referido 
autor enfatiza que, geralmente, é através de análises muito aprofundadas das produções discursivas 
como aquelas que fez Jodelet (2005) no seu trabalho sobre as representações sociais da loucura. 
Não por acaso, pois, Wagner (1995) reitera que a pesquisa da referida autora é um exemplo vivo de  
uma investigação  que  busca  conhecer  o  sistema  central  de  uma  dada  representação  social.  
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provoca automaticamente a transformação ou o abandono da 
representação. (...) O essencial do núcleo central de uma 
representação social é exatamente constituído pelos valores 
associados ao objeto representado (ABRIC, 2003, p. 39) 

 

Ao observarmos o Quadro 8, podemos afirmar, também, que os elementos 

“atencioso”, “curioso”, “estudioso”, “participativo”, “questionador” e “responsável”  

não foram confirmados como elementos do núcleo central das representações 

sociais do “bom aluno” das professoras. Esses elementos integram, portanto, seu 

sistema periférico. Isso não significa, porém, algo desprovido de importância, pois, 

conforme enfatiza Abric (2003), o sistema periférico é a parte mais viva da 

representação. Para ele, “se o núcleo central constitui, de algum modo, a cabeça ou 

o cérebro da representação, o sistema periférico constitui o corpo e a carne” (p. 38). 

Na perspectiva de Flament (2001), os elementos do núcleo central são muito mais 

abstratos que os periféricos. Assim, podemos dizer que “interessado” é mais 

abstrato do que “atencioso”, “curioso”, “estudioso”, “participativo”, “questionador” e 

“responsável” . Isso, certamente, porque o sistema periférico atualiza e contextualiza 

constantemente as determinações normativas e, de outra forma, consensuais do 

sistema central, daí resultando a mobilidade, a flexibilidade e a expressão 

individualizada que igualmente caracterizam as representações sociais (SÁ, 2002).  

 

A respeito dos elementos que deixaram de ser confirmados como centrais nas 

representações sociais em estudo, é interessante resgatar que no primeiro estudo 

da investigação - especificamente na análise das representações sociais dos 

subgrupos de professoras considerando a variável faixa etária -, já havíamos 

especulado a possibilidade dos elementos “atencioso”, “estudioso” e “responsável” 

serem, de fato, apenas hipóteses do sistema central das representações sociais do 

“bom aluno” do grupo em sua totalidade tendo, portanto, grandes chances que não 
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viessem a serem confirmados enquanto centrais. Tal proposição havia sido 

suscitada devido ao fato do elemento “responsável” ter deixado de ser, 

hipoteticamente, central em ambos os subgrupos, bem como porque as palavras 

“atencioso” e “estudioso” permaneceram como hipóteses apenas nas 

representações sociais do subgrupo com idade superior a trinta e nove (39) anos, o 

que apontava na direção de que não eram elementos consideravelmente partilhados  

 

Os componentes “curioso”, “participativo” e “questionador”, no primeiro estudo 

da pesquisa, se constituíram como hipóteses do sistema central das representações 

sociais do “bom aluno” tanto do grupo total de professoras, como nos subgrupos 

construídos. Este último resultado nos fez reforçar o entendimento de que tais 

elementos eram fortes candidatos a centrais, o que parecia relacionar-se com as 

novas práticas educacionais nas quais as docentes estavam imersas. Por outro lado, 

tanto no primeiro estudo, quanto na primeira fase deste segundo estudo, os dados 

também apontaram a possibilidade desses elementos não serem, efetivamente, 

centrais. Não sendo confirmados por 90% das participantes desta fase do segundo 

estudo, confirmamos que esses elementos não são centrais. Esse dado nos autoriza 

a afirmar que a hipótese de que as representações sociais em estudo teriam sofrido 

transformações no núcleo central em decorrência das novas práticas educacionais 

nas quais as docentes estão imersas não se confirmou. Nesse sentido, podemos 

dizer que estes elementos indicam que essas representações estão sendo alteradas 

no sistema  periférico, porém, ainda  não  atingiram  o  núcleo definidor das mesmas.   

   

Abric (2000) esclarece que para uma representação se transformar diante de 

novas informações, é necessário que o grupo admita a situação como irreversível. 
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Partindo da noção de reversibilidade da situação que, como já evidenciamos, foi 

proposta por Flament, Abric (2000) esclarece que se o ator social considerar a 

situação reversível, os elementos novos vão ser integrados à representação através 

de uma transformação no sistema periférico; mas se julgar que ela é irreversível, as 

práticas novas terão conseqüências sobre a representação, pois constituirão 

mudanças no núcleo central. Nesse sentido, podemos dizer que para algumas 

professoras ser “curioso”, “participativo” e “questionador” não são características 

imprescindíveis dos “bons alunos”. Noutros termos, para as referidas docentes, essa 

situação é reversível, isto é, é possível ser “bom aluno” e não ter as referidas 

qualidades. Isso significa dizer, portanto, que esses elementos novos foram 

integrados a representação  através  de  uma  transformação  no  sistema periférico. 

 

Considerando que o elemento confirmado enquanto central diz respeito à 

“interessado” e que as demais evocações não são contraditórias com o mesmo, é 

possível especular que pode estar ocorrendo uma transformação progressiva nas 

representações sociais do “bom aluno” das docentes. Abric (2000) afirma que este 

tipo de transformação ocorre quando as práticas novas não são totalmente 

contraditórias com o núcleo central. Desse modo, a transformação da representação 

se efetiva sem ruptura, ou seja, sem explosão do sistema central. O autor esclarece 

que “os esquemas ativados pelas práticas novas vão, progressivamente, se integrar 

aos esquemas do núcleo central e fundir com estes para constituir um novo núcleo e 

assim uma nova representação” (p. 36). Assim, é possível admitir que está 

ocorrendo uma mudança no sistema periférico dessas representações sociais que 

não contradizem o sistema central e que os novos elementos serão, possivelmente, 

gradativamente  acrescentados  a  ele,  constituindo uma nova representação social.  
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Mas, se para explicar a emergência dos conteúdos e das estruturas das 

representações sociais já constituídas é preciso se reportar aos processos que 

presidem a gênese das representações (JODELET, 2001), cumpre resgatar, mais 

uma vez, o significado da ancoragem que, ao lado da objetivação, é definida por 

Moscovici (1978) como um dos processos fundamentais na gênese das 

representações sociais. A ancoragem é importante, uma vez que assegura a 

incorporação das representações ao social desempenhando um papel decisivo no 

seu processo de transformação. Sendo assim, é possível afirmar que se o núcleo 

central das representações sociais em estudo é constituído pelo elemento 

“interessado”, os elementos “curioso”, “questionador” e “participativo”, identificados 

com as novas práticas educacionais, através do processo de ancoragem foram 

sendo incorporados, provocando uma transformação progressiva no sistema 

periférico, não chegando a compor o sistema central dessas representações sociais. 

  

Na tentativa de compreender os fatores intervenientes no processo de 

confirmação da evocação “interessado” como central nas representações sociais do 

“bom aluno” do grupo pesquisado, bem como de refutação, por parte de algumas 

professoras, dos demais elementos evidenciados no primeiro estudo enquanto 

possivelmente centrais nessas representações, organizamos nossa discussão da 

seguinte forma: Inicialmente, discutiremos os fatores que concorreram para que o 

elemento “interessado” fosse considerado o único componente “não negociável” 

nessas representações; e, seqüencialmente,  os fatores que contribuíram para que 

algumas professoras afirmassem que era possível ser “bom aluno” sem ser 

“atencioso” ,“estudioso”, “responsável”, “curioso”, “participativo” e “questionador”. 
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Ressaltamos que, na discussão de cada uma dessas palavras, também trazemos os 

fatores  que  levaram  as  outras  docentes  confirmarem  esses  elementos centrais.  

 

No que concerne ao único elemento confirmando enquanto central nas 

representações sociais estudadas, isto é, “interessado”, é válido resgatar que para o 

marco explicativo “construtivista” - abordagem que se tornou, na última década do 

século passado, predominante nos discursos educacionais, “ser interessado” implica 

em, pelo menos, duas condições: em primeiro lugar, o conteúdo deve ser 

potencialmente significativo e, em segundo lugar, o aluno deve estar motivado para 

relacionar os novos conhecimentos de aprendizagem com os que já fazem parte do 

seu repertório de saberes (COLL, 2000). Solé (2002) esclarece que o aluno estar ou 

não motivado não é uma responsabilidade unicamente sua, pois além das situações 

escolares incluírem “outros significativos” para o aluno, seu professor e outros 

colegas, o que o educando traz para cada situação didático-pedagógica envolve 

instrumentos intelectuais e elementos de caráter emocional, isto é, a representação 

que faz da situação, as expectativas que esta gera, seu próprio autoconceito e, 

enfim,  tudo  o  que  lhe  permite  encontrar sentido, ou não,na situação de aprender.  

 

 Também em oposição a idéia de motivação como uma característica da 

pessoa ou da personalidade, Perrenoud (1995) rejeita o termo “motivação” 

sugerindo “libertar-nos” das imagens que lhe são associadas. Na busca de uma 

outra linguagem menos normativa e mais construtivista, o autor propõe falar do 

sentido do trabalho, dos saberes, das situações e das aprendizagens escolares. Isso 

porque, para ele, o sentido não é dado a priori, mas constrói-se a partir de uma 

cultura, de um conjunto de valores e de representações em situação, numa 
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interação e numa relação. Face, ainda, à idéia de que a motivação parece escapar 

ao sujeito e este ser passivo a ela, Perrenoud (1995) defende que qualquer ator com 

alguma experiência doseia o seu investimento na ação em que se envolve e, 

principalmente, no trabalho escolar, em função das suas necessidades e dos fins  

que  se  propõe atingir. Nessa  linha  de pensamento, o referido autor complementa: 

 

O discurso pedagógico tradicional sustenta, com facilidade, o mito 
que um “bom aluno” está sempre disposto a trabalhar. Todos os 
outros teriam, então, alguma coisa de que se autocensurar. Construir 
uma cultura comum e um contrato claro é tomar o sentido oposto 
desta atitude normativa, é tentar explicar mais, em vez de prescrever. 
É afastar-se do mito e adoptar uma atitude de curiosidade, próxima 
da adoptada pelas ciências humanas e colocando a si próprias 
questões como estas: “Como é que isto está a ocorrer? Por que é 
que este ou aquele aluno hoje não disseram nada? Por que é que 
aquela actividade funcionou tão bem, quando da última vez foi um 
insucesso lamentável? Por que é que determinado grupo aceita bem 
determinada tarefa, enquanto outro o recusa? “ Se adoptarmos, a 
propósito da comunicação, da relação com o saber, do trabalho, das 
diferenças, dos medos, das preferências, das tácticas destes ou 
daqueles alunos, a mesma curiosidade que adoptamos relativamente 
aos fenômenos naturais (...) verificaremos que os alunos de 8 ou 10 
anos têm muitas coisas a dizer... (p. 197). 

 

Analisando as justificativas que as professoras utilizaram para confirmar o 

caráter absoluto do componente “interessado” nas representações sociais do “bom 

aluno”, constatamos que todas as docentes (20) demonstraram que esse interesse 

estava relacionado a uma motivação intrínseca, a um “querer” do aluno. Entretanto, 

enquanto dezesseis delas deixaram entrever que entendiam que essa motivação 

estava imbricada exclusivamente a um “querer”, isto é, a algo  que o mesmo possui, 

que faz parte exclusivamente do seu universo pessoal; as demais (4) deram 

indicativos de que esse interesse poderia estar relacionado também ao contexto 

escolar imediato e/ou remoto e que, sendo assim, fatores intra e/ou extra-escolares 

poderiam estar interferindo nesse processo de motivação. Com base em Abric 

(2000), podemos dizer que a homogeneidade do grupo não é definido pelo consenso 
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absoluto  entre os membros, mas pelo fato de que sua representação se organiza 

em torno do mesmo princípio gerador do significado que as docentes  dão ao objeto.   

 

Ao analisarmos os depoimentos das professoras (16) que deixaram entrever 

que o “interesse” diz respeito exclusivamente a um “querer” do aluno, constatamos 

que as mesmas partiram da idéia de que o processo de aprender pressupõe um 

interesse, isto é, uma necessidade de saber. Embora essas professoras não tenham 

se questionado acerca do que torna possível esse interesse e seus depoimentos 

tenham sugerido que essa é uma característica exclusiva do educando, suas 

justificativas não nos permitem afirmações categóricas de que elas defendam que o 

ser “interessado” é uma responsabilidade unicamente do aluno, relacionada apenas 

ao seu universo pessoal. Cumpre mencionar que algumas docentes (4) vincularam o 

sentido do ser “interessado” com o ser “curioso”, embora sem especularem a 

respeito dos fatores que poderiam intervir no aguçar desta curiosidade. Algumas 

destas  justificativas,  transcritas abaixo, são preciosas para ilustrar o  entendimento: 

 

Ah interessado ele tem que ser... Por alguma coisa ele tem que se 
interessar. Interessado... Agora você tá se referindo dentro da sala de 
aula não é? Mas, se ele se interessa por qualquer aspecto dentro da 
sala de aula, por exemplo, ele odeia Matemática, mas é interessado 
em Português. Com certeza (...). Tem que mostrar interesse, atenção 
e interesse. É como o caso de Maria, não tem interesse de aprender 
e ela sabe que é bom pra ela escrever o nome dela, lê as palavras, lê 
o  que  tá  no  livro,  mas  não  tem  interesse...(P01G<= - 2º E/2ª F). 
  
Aí tem um peso. O interesse ele é, ele é a mola fundamental pra tudo 
que se faz. O interesse é o que cria vinculo entre você e o que você 
faz. Ele tem que demonstrar interesse, ele tem que gostar do que tá 
fazendo, ele tem que demonstrar prazer; então, tudo isso perpassa 
pelo interesse.  Aí eu vou botar, vou botar a questão do interesse 
como um vínculo, certo? Como um vínculo entre o que se ensina e o 
que se aprende. Não é aquele aluno interessado em demonstrar no 
comportamento não, entende? O interesse de tá na sala de aula 
parado, assistindo a aula, não é esse tipo de interesse. O interesse 
eu tô colocando como uma coisa interior.(...) Que ele queira (...) 
Vendo o interesse não como algo de atitude, mas tipo como uma  
coisa  interior,  uma  coisa  de  busca  né?  (P05PG<= -2º E/ 2ª  F). 
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Como mencionamos, quatro professoras afirmaram que esse interesse tem a 

ver com a motivação intrínseca, mas que não compreendiam essa característica 

como exclusiva do educando. Essas professoras deram indicativos de que a 

motivação ou sua ausência e, portanto, este “querer” ou “não querer” poderia estar 

relacionado com o contexto escolar imediato ou remoto e que, sendo assim, estes 

fatores poderiam estar interferindo no interesse do aluno pelo processo de 

aprendizagem. Desse modo, essas profissionais deram indicativos de que atribuir ao 

aluno o qualificativo “bom” não pode estar descolado de fatores extra-escolares. 

Esse dado parece significativo, pois implica que essas docentes não desconsideram 

que fatores estruturais influenciam o destino escolar do aluno. Duas delas, ainda, 

fizeram alusão a importância do seu papel, enquanto professora, em estimular esse 

interesse, revelando que a motivação intrínseca pode ser construída durante as 

interações. Uma delas, entretanto, enfatizou a possibilidade desta ação não ser 

suficiente para provocar o interesse do aprendiz. Seguem algumas das justificativas:  

 

(...) Não  se pode pensar sem que ele seja interessado (...) É, o 
interessado  aqui  também  eu  coloco  mais  motivado, porque o 
aluno que  não  se  interessa em aprender, ele, é, é complicado né? A  
gente, a gente é, nós, nós como professores, nós temos que buscar 
esse aluno, esse interesse, que, já também, já tem algumas crianças 
que já são tão, tão problemáticas, elas não vem com esse interesse, 
porque não é passado desde cedo pra ela que a escola é, é, é, vai 
ser útil na vida dela né? Então ele não vem interessado, então acho 
que o  professor  ele  tem  que ter, assim, uma boa aula pra, pra que 
o aluno  passe  a  ser  uma  pessoa  interessada  em aprender. 
Então, realmente, o “bom aluno” não se pode... (P11G>-2º E/2ª F). 
 
Aí eu concordo...o aluno ele tem que ter interesse. Se o aluno não 
tiver interesse, ele não vai aprender de jeito nenhum, que aquilo que 
você não quer, não tem quem lhe force.Agora a gente precisa estudar 
essa falta de interesse, essa falta de interesse precisa ser uma causa 
de estudo pelo professor, porque se o professor procurar estudar e 
ver como é, talvez o aluno teja com problema em casa, talvez ele 
simplesmente seja apático mesmo,  talvez  o  desnível  dele  seja  tão 
grande  que  ele  não tem  interesse. Por  exemplo, a   minha  menina 
da sala, Paloma, que eu disse que ela tem problemas, que tá sendo 
acompanhada, ela não tem interesse nenhum (...). É uma questão da 
gente saber porque, talvez a gente não consiga dar jeito (...) é isso 
mesmo (...) Talvez  fuja  da  minha alçada,  eu  não  vou  conseguir, 
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ela  vai  ter  que  ir  pra   algum  psicólogo,  ter  um acompanhamento 
mais  rigoroso, que  talvez  eu  não  consiga... (P18G> - 2º E/2ª F). 
 

A análise das justificativas dessas professoras para confirmar a centralidade 

do componente “interessado” permite afirmar que, embora este seja um elemento 

estreitamente vinculado às crenças tradicionalmente associadas ao ser um “bom 

aluno”, o sentido atribuído a este termo por algumas das docentes não diz respeito 

apenas aos seus saberes e experiências anteriores. Segundo elas, o interesse do 

educando pode estar relacionado a elementos intra e extra-escolares, o que aponta 

na direção de que esse conceito tem sofrido transformações que está mais próximo 

da produção acadêmica atual. A apropriação desses novos conhecimentos atualiza, 

na reconstrução do objeto, tempos e espaços, informações e experiências, afetos e 

necessidades. Desse modo, percebemos que o processo de apropriação do novo 

supõe, de fato, a construção e a atribuição de sentidos a essa novidade, pelo qual 

esse novo torna-se significativo e familiar ao sujeito, no concreto de suas interações.  

 

Cumpre destacar que, em todas as justificativas das professoras, o elemento 

“interessado” se sobressai como normativo; embora, algumas vezes, apareça, ao 

mesmo tempo, como normativo e funcional. Noutros termos, todas as docentes 

afirmaram que o aluno “tem que ter interesse” para ser considerado um “bom” e 

algumas delas trouxeram elementos das suas experiências concretas que lhes 

permitiram fortalecer o caráter inegociável do ser “interessado” nessas 

representações.  Mesmo as professoras que especularam que fatores intra e/ou 

extra-escolares poderiam estar intervindo no interesse do educando pelo processo 

de aprendizagem enfatizaram que um “bom aluno” “tem que ser interessado”. 

Noutros termos, mesmo as docentes que evidenciaram que múltiplos fatores 

concorriam para uma possível falta de interesse, utilizaram uma linguagem 
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“normativa” para confirmar a centralidade deste elemento nas representações 

sociais do “bom aluno”. Por isso, podemos dizer que o núcleo central das 

representações sociais do “bom aluno” das docentes é mais normativo que funcional 

ou,  conforme  Flament (2001),  que  ele  é  composto  por  uma prescrição absoluta.  

 

Sendo “interessado” o único elemento central das representações sociais em 

estudo, podemos afirmar que ele determina, ao mesmo tempo, a significação e 

organização interna dessas representações. Nesse sentido, o referido elemento não 

gerencia apenas os termos evidenciados como periféricos no primeiro estudo da 

pesquisa, mas, também, aqueles que foram refutados enquanto centrais neste 

estudo, isto é, “atencioso”, “curioso”, “estudioso”, “participativo”, “questionador” e 

“responsável”. Desse modo, podemos dizer que estas evocações também estão 

possibilitando a interface entre a representação e as práticas concretas implicadas 

pelo próprio objeto de representação. Contudo, não podemos perder de vista que os 

elementos periféricos podem estar bem distantes ou muito próximos ao núcleo 

central (FLAMENT, 2001). Pelos resultados aqui apresentados, poderíamos dizer  

que,  embora  estejam   fora  do  núcleo   central,  os  elementos  refutados acima 

postos são associações importantes, pois estão muito  próximas  ao sistema central.  

 

Conforme observamos no Quadro 8, o elemento mais refutado enquanto 

central nas representações sociais do “bom aluno” concerne a “atencioso”. Das vinte 

docentes, treze afirmaram ser possível pensar ser “bom aluno” sem ser “atencioso”. 

Convém lembrar que no primeiro estudo da pesquisa – no estudo do grupo  total - 

esta palavra, embora tenha tido a segunda maior freqüência (76), teve a maior OMI 

(2,855) - o que a colocou, dentre as evocações possivelmente centrais, como a 

menos apontada como importante. Ao analisarmos as justificativas das docentes 
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que refutaram a imprescindibilidade deste componente, constatamos que das treze, 

sete refutaram este elemento, pois para elas “ser atencioso” no contexto da frase 

apresentada significava silenciamento e imobilismo constante do educando, 

conforme a abordagem tradicional, quatro justificaram que nem sempre o aluno está 

disposto a trabalhar e que era importante procurar saber quais fatores poderiam 

estar intervindo na desatenção e duas delas atentaram para a existência de alunos 

com deficiência que,  muitas  vezes,  não  são atenciosos,  mas  são  “bons alunos”. 

 

Como evidenciamos, a maioria (7) das professoras que refutou o elemento 

“atencioso” como central nas representações sociais do “bom aluno” tomou como 

parâmetro o sentido assumido por esta palavra na abordagem tradicional, que se 

relaciona, sobremaneira, com silenciamento e imobilismo do educando no processo 

de ensino e aprendizagem. Nas suas justificativas, essas professoras deixaram claro 

que consideram a atenção um fator importante na caracterização de um “bom 

aluno”, mas compreendendo essa atenção não como silenciamento ou imobilismo 

no processo didático. Uma das professoras, ao justificar porque estava refutando a 

imprescindibilidade deste elemento, por exemplo, recorda-se de um dos seus alunos 

e afirma “é o caso de Willams. Ele não é atencioso (...) ele não é assim 100% 

atencioso, ele brinca, ele, ele conversa, ele briga, mas ele é um ‘bom aluno’,né não? 

”(P03PG>-2º E/2ªF). Os  depoimentos  transcritos abaixo reforçam essa perspectiva: 

 

 (...)  É,  ele  precisa  ser  atencioso,  mas  em  determinado 
momento,  o,  o  Mario,  por  exemplo,  que  ele  é  um  aluno  que  é 
inquieto,  terrível,  mas  não  sei  o  que  tem  ele,  que  até  naquela 
loucura,  naquela  inquietação,  ele  absorve  os  conteúdos,  ele  dá  
a  resposta  que  eu  estou  esperando... né?  E  ele é um “bom 
aluno”. Eu vou dizer que ele é um “mau aluno”? (P02PG>-2º E/2ª F). 
 
Pode,  porque,  porque  assim,  tem,  tem,  tem  crianças  que  são 
extremamente  atenciosas,  que  ficam  ali  feito  uma  coruja,  mas  
às  vezes  não  tá  atento  ao  que  tá  acontecendo,  certo?  Porque 
você  está  atento  é  você  está presente  na ação realizada, que esta 
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sendo realizada. Pode ter aquele, não que ele fique conversando o 
tempo todo, que não dá, tá conversando o tempo todo, não é também 
aos extremos, o aluno extremamente disperso, também não, você 
tem que tá presente na ação realizada. Agora não necessariamente 
você tem que tá parado, aquela  coisa  fixa, firme, tem, tem pessoas 
que tem um, um poder de captação muito grande (...)É ele presta 
atenção né? Ele tá alí, tá no movimento,  tá  numa  coisa,  noutra, 
mas ele  lhe  responde  coerentemente  né? (P05PG<= -2º E/2ª F).  
 

Outras docentes (4) justificaram a refutação ao elemento “atencioso” tomando 

como parâmetro o entendimento de que nem sempre o aluno está disposto a 

trabalhar. Essas docentes contrapunham-se ao discurso pedagógico tradicional que, 

como evidenciou Perrenoud (1995), defende que um “bom aluno” está sempre 

disposto no processo de ensino e aprendizagem e, portanto, está sempre atento. 

Partindo do entendimento de que diversos fatores poderiam estar intervindo na falta 

de atenção, as referidas professoras deixaram entrever, ainda, a importância de 

conhecê-los. Mas, enquanto duas salientaram, de forma mais evidente, a 

diversidade de fatores que estariam influenciando nesse processo e a importância 

de buscar explicar mais do que prescrever; as  outras duas  enfatizaram, sobretudo, 

a importância do papel do docente no favorecimento de uma maior atenção do aluno 

demonstrando, sob um outro ponto de vista, uma aproximação com o discurso 

pedagógico  mais  atual  que  evidencia que o interesse não pertence 

exclusivamente  ao  aluno,  mas  é criado,  pelo menos em parte, na própria  

situação   de   ensino   e   aprendizagem.  Observe  alguns dos depoimentos abaixo: 

 

Lá vou eu novamente questionando (risos) (...) E o que leva essa 
pessoa a ser atencioso/atento? Porque essa pessoa não se tornou  
uma pessoa atenciosa? (...) Na minha concepção sim... pode. (...) Ao 
meu ver, é, primeiro, eu já questiono essa questão do “bom aluno” 
(risos) e, assim, no sentido de ser atencioso ou atento, é, eu tô 
sempre questionando: porque a criança é atenciosa ou atenta? Se ela 
se tornou atenciosa naquele momento, em outro momento não, o que 
leva essa criança a ser assim? Então, é... é algo subjetivo que você 
poderia dizer “é, sim, não, pra mim, o ‘bom aluno’ é aquele que seja 
atencioso e atento”, mas ao mesmo tempo... (...) Não, ele não tem 
que ser, ora e se aquilo não interessar a ele? Ele não tem que ser, 
ele pode não estar atencioso, não estar atento (P07PG<=2º E/2ª F).  
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 (...) Pode sim, porque nem...,  o  aluno, o  aluno, nem sempre o aluno 
que  não  tá  atento é  porque  ele não  aprendeu  né?  A  desatenção 
do  aluno  pode  ser  simplesmente  falta  de  interesse,  porque  ele 
já  sabe  do  conteúdo,  então  ele não vai se importar. Então, cabe ao 
professor  procurar  fazer  um  trabalho  que,  que, que pegue de volta 
a atenção dele ou então que leve, pegue esse menininho, transfira... 
é muito, é muito difícil; e se o aluno tá lá quieto, calado, e não tá 
atencioso, ela tem que achar um jeito de trazer ele, de conquistar a 
atenção dele. É... o, o professor não é nada mais do que isso: ele é o 
mediador; então ele tem que chegar lá, do conhecimento até o aluno, 
ele  tem  que  fazer  esse  papel  de  todo  jeito (P18G>-2º E/2ª F). 

 

Como pontuamos, outras professoras (2) refutaram o componente “atencioso” 

como central na identidade do “bom aluno” tendo como base suas experiências com 

educandos com deficiência nas classes regulares, evidenciando uma nítida 

aderência ao principio da inclusão escolar. Conforme Albuquerque (2007), nos anos 

mais recentes e, sobretudo, com os avanços da LDBEN 9394/96 no que se refere a 

essa modalidade de educação, o principio da inclusão de alunos com deficiência tem 

ocupado espaço significativo na sociedade e vêm estimulando práticas educacionais 

menos segregacionistas ao buscar respeitar e valorizar todos os alunos, cada um 

com suas características. A concretização deste princípio demanda um confronto 

com a cultura da organização escolar, impondo uma ruptura com a lógica seletiva e 

classificatória que tradicionalmente orienta o trabalho docente. Com base nesse 

principio, portanto, foi que no processo de questionamento da palavra “atencioso” 

enquanto central nas representações do “bom aluno”, as professoras referidas 

evidenciaram que suas experiências concretas lhes permitiam afirmar que seus 

alunos com  deficiência  não  eram  atenciosos, mas eram “bons”.  Observe  abaixo :  

  
Sim, pode. É...eu (...) eu justifico isso com a questão da inclusão, o 
aluno especial. Por exemplo, Ronilson, o meu aluno especial, ele não 
é nem atencioso e nem atento, nem por isso eu posso, eu vou dizer 
que  ele  é,  que  ele  não  seja  um  “bom  aluno” (P09G>-2º E/2ªF).  
 
Pra mim ele pode, ele pode ser “bom aluno”, mesmo que ele não seja 
atencioso (...) Tenho, tenho, tenho alguns exemplos de alunos assim. 
Até aqueles alunos com aquele, é, que, que são hiper-ativos né? Eu 
tive um “bom aluno” ano passado, eu tive um aluno hiper-ativo, ele 
não prestava atenção em nada, mas, assim, voc..., eu achava que ele 
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não tava prestando né? De repente ele saia com coisas assim, e na 
aprendizagem ele... então acho que o “bom aluno”, pra ser 
considerado um “bom aluno” ele não precisa, necessariamente, só 
ser atencioso, é um dos requisitos né? Mas... (P04PG<=-2º E/2ª F). 
 

Notamos que a maior parte das professoras que refutou a imprescindibilidade 

do elemento “atencioso” nas representações sociais do “bom aluno” utilizou-se de 

uma linguagem descritiva, ou seja, que inseria os educandos nas práticas sociais 

concretas por elas vivenciadas. Ao observamos as justificativas das docentes (7) 

que confirmaram o componente referido enquanto central, constatamos, por outro 

lado, o uso de uma linguagem mais normativa do que funcional. Assim, nessas 

justificativas, é quase sempre recorrente o uso da expressão “tem que ser”, 

conforme reforçam os trechos que se seguem: “Tem que ser, tem que ser atencioso, 

atento. Se ele não for atencioso, como é que eu vou aprender uma coisa, se eu não 

tô com atenção naquilo ali?“ (P13PG> - 2º E/2ª F); “Porque eu acho que o aluno, é, 

pra ele ser um bom aluno ele tem que ser atencioso, ele tem que ser atento as, as, 

aos novos conhecimentos que o professor ele tá passando” (P16G<=-2º E/2ª F); 

“Não, não se pode, ele tem que ser atento, tem que ser atento”(P20PG>-2º E/2ª F).  

 

Nos depoimentos das sete docentes que confirmaram “atencioso” como 

central, a atenção é tomada como um fator importante para aprender. Essas 

docentes afirmam que o processo de aprendizagem requer  atenção e, portanto, não 

é possível aprender sem ter um mínimo de concentração. Embora não possamos 

fazer generalizações, uma vez que a maioria das professoras que confirmou o 

elemento “atencioso” faz uso de um discurso, por vezes, vago e indefinido, em 

alguns deles foi possível relacionar o sentido da atenção com as correntes 

pedagógicas mais recentes. Algumas dessas professoras vêem a atenção 

relacionada com à idéia de que o aluno é um sujeito ativo.  A esse respeito, convém 
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resgatar Mauri (2000) quando, ao tratar da abordagem construtivista, coloca que os 

alunos mostram-se ativos quando, por exemplo, observam atentamente tudo o que 

não se ajusta à  idéia inicial. Nesse sentido, o ato de prestar atenção à aula não 

parece imbricado com silenciamento e imobilismo durante o processo de aprender, 

mas como condição para a construção do conhecimento.  Eis uma das justificativas: 

 

(...) porque, como eu disse né? Pra ter uma troca... assim  como  eu 
tenho  que  ser  atenta  e  atenciosa,  escutar  o  que  ele  esta 
dizendo,  ele  também  tem  que  escutar  o que eu estou dizendo né? 
Pra que haja o aprendizado é preciso uma certa atenção, a gente não 
pode  pegar  um  ônibus  se  a  gente não tiver atenção de que aquele 
ônibus é o nosso né?  No  caso,  a  criança  ela  tem  que  ser,  é um 
dos  requisitos,  não  é o único, um dos instrumentos, ela tem que ser, 
ela tem que ser atenciosa, ela tem que ter atenção e isso o professor 
pode trabalhar né com o aluno essa questão, nem todos vem prontos 
né? Nem  todos,  mas  aí  a  gente  pode  trabalhar  essa  questão, 
claro.  Mas  pra  ele  ser  um  “bom  aluno”,  estar  nesse “bom aluno”, 
uma,  uma,  um  dos  instrumentos  é  a atenção (P11G>-2º E/2ª F).  
 

 

Um outro elemento refutado enquanto central nas representações sociais do 

“bom aluno” foi “estudioso”. Das vinte professoras participantes, sete delas  disseram 

ser possível pensar em ser “bom aluno” sem que ele seja “estudioso”. Ao 

analisarmos suas justificativas, constatamos que das sete professoras, quatro 

consideraram o estudar como uma atividade de revisão da matéria realizada em 

casa que não se constituía essencial para que um aluno fosse considerado “bom”. 

Uma outra justificou com base na sua experiência enquanto “boa aluna”  não 

estudiosa; outra disse que mesmo um aluno que não realiza as atividades de sala 

pode ser considerado “bom” e a outra docente afirmou que existiam “bons alunos” 

que não eram estudiosos, mas eram inteligentes. Convém lembrar que, durante a 

realização dos testes, esta evocação foi a que mais suscitou questionamentos 

referentes ao sentido que estávamos considerando. Nestas ocasiões, como 

relatamos, afirmávamos  que o  sentido seria aquele que a professora lhe atribuísse. 
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Pelo exposto, podemos dizer que a maioria das professoras (4) que refutou 

“estudioso” enquanto um elemento central nas representações sociais do “bom 

aluno” partiu do pressuposto que ser estudioso no contexto da frase apresentada 

significava uma atividade de revisão da matéria realizada em casa. Noutros termos, 

partindo deste entendimento, as referidas professoras enfatizaram que existem 

alunos que conseguem apreender o conteúdo trabalhado no próprio contexto da sala 

de aula, não necessitando revê-lo em casa para conseguir aprender e, 

conseqüentemente, ser considerado um “bom aluno” por elas. É interessante 

pontuar que uma das professoras se reportou às suas experiências privadas para 

refutar a imprescindibilidade do elemento ora discutido nas representações sociais 

em estudo, chamando atenção, mais uma vez, para a importância dessas 

experiências na construção e, portanto, na configuração das representações sociais 

do “bom aluno”. As  justificativas  abaixo são esclarecedoras quanto a essa questão: 

 

Oh tem “bom aluno” que não é estudioso, que não é estudioso. Não 
se pode? Não, sim, se pode, claro. Quando ele estuda aquele, 
aquele, estuda aquilo que ele tem, aquela bagagem que ele tem, 
facilita. Mas, mas, eu tenho “bons alunos” que não são...eu percebo 
que não são estudiosos, que não estudam em casa não, que, que só 
estuda na sala de aula ou então quando é essa coisa assim: “Olhe, 
isso aqui, estude, porque eu quero isso aqui amanhã”, aí ele faz. Mas 
normalmente ele não estuda assim, aquele aluno que vai lá, feito 
aquela  minha  colega  lá  do  1º grau menor né? Antigamente, ali 
você   não  precisava  mandar  estudar   não... (P19PG>-2º E/2ª F).  
 
Ah não! Pode sim e vou te dizer porque: o meu filho é um excelente 
aluno... tenho certeza disso, não só pelas notas, mas pelas reuniões 
de pais, quando meu marido vai e eu vou, e eu convivo com meu filho 
e a coisa mais difícil do mundo é ver meu filho estudando. Ele não é 
estudioso. Mas ele é curioso, ele é atento na sala de aula, porque o 
professor, de uma forma ou de outra, consegue chamar a atenção e 
quando não consegue, quando eu chego em casa que eu vejo ele 
estudando, é um milagre de Jesus, mas o menino... “Mãe o professor 
deu uma coisa hoje e eu não consegui entender”, quer dizer, ele é 
curioso, como ele não conseguiu entender (...) aí ele foi pro 
computador, aí ele tá lá, mas... “Estudando Assis?” “Tô, porque eu 
não consegui entender isso”, e ele não é um menino estudioso (...). 
Minha filha ela é estudiosa, por coincidência ela é uma “boa aluna”, 
por coincidência ela é uma “boa aluna”(ênfase da docente), mas 
ela é uma “boa aluna” porque ela se esforça, meu filho é de graça, 
porque na sala de aula ele é atento, ele, ele, é, ele procura interagir 
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(...) porque, assim, é, o “bom aluno” ele não precisa estudar todas as 
tarefas dele em casa, mas ele precisa, pelo menos, naquelas quatro 
horas em sala de aula, ser curioso, ser atento... (P18G>-2º E/2ª F).  

 

Como pontuamos, as demais professoras (3) utilizaram outros argumentos no  

processo de refutação da evocação “estudioso”. Uma delas não chegou a explicitar 

o sentido que estava atribuindo, apenas se reportou, como já indicamos, a sua 

experiência enquanto “boa aluna” não estudiosa. A referida professora disse: “Oxe! 

Não precisa ser estudioso não pra ser ‘bom aluno’ não (...) Eu, eu nunca fui 

estudiosa eu... Fui não (...) Eu nunca fui estudiosa...” (P01G<= - 2º E/2ªF). Já no 

depoimento da docente que afirmou que mesmo um aluno que não realiza as 

atividades de sala de aula pode ser considerado “bom” constatamos uma nítida 

refutação da idéia do “bom aluno” estudioso no sentido tradicional, que impunha 

uma certa padronização no cumprimento das atividades. Noutros termos, a referida 

docente deu a entender que discordava dessa idéia.  Nesse processo, a professora 

acaba por deixar crer que mesmo um aluno que não cumpra o seu “oficio”, como 

diria Perrenoud (1995),também pode ser considerado “bom”.Eis o que diz a docente: 

 

Aí não!(risos), não né? Porque esse estudioso é aqueles moldizinhos, 
faz a tarefinha, aquela coisinha muito, muito padronizado né? Porque 
ele pode tá lá trás, jogadão na cadeira, você acha que ele não tá nem 
aí, e ele tá, de repente ele tá, ele tá sacando melhor do que os que 
tão lá escrevendo, respondendo, entendeu? Eu acho que ele lá no 
mundinho dele, isoladinho, tanto que eu digo: “Não tá fazendo a 
tarefa? Pode ir lá pra trás, pode dormir, só não pode perturbar”. É 
aquela questão: o direito dele vai até onde começa o direito do outro, 
se o outro quer fazer a tarefinha, quer prestar atenção, então você 
tem que deixar ele fazer o que ele quer. Mas, o fato dele tá ali, sem 
nada às vezes, mesmo que ele não tá fazendo, mas ele tá escutando, 
ele tá aprendendo, ele tá ali, de qualquer forma, ele tá elaborando o 
conhecimento lá na cabecinha dele né? (...) Não necessariamente 
pelo fato dele ser aplicado, ele não cumprir, não quer dizer que ele 
não seja um “bom aluno”. Pode  ser  um  excelente  aluno  totalmente 
fora  dos  moldes  convencionais  de  sala (P14PG>-2º E/2ª F).  
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Como já  sinalizamos,  uma outra professora argumentou que existiam “bons 

alunos” que não eram estudiosos, mas eram inteligentes. A esse respeito, cumpre 

ressaltar que a importância que se concede a “inteligência” como fator determinante 

da capacidade de aprendizagem e do rendimento escolar das crianças, isto é, as 

questões relativas à inteligência, aptidões para aprendizagem e rendimento escolar 

distam muito de estar resolvidas e de serem compreendidas em profundidade. Isto 

porque, como já discutimos, o conceito de inteligência, tanto por razões teóricas, 

como pela influencia que sobre o mesmo exerce o contexto social dominante a cada 

momento (COLL; ONRUBIA, 1996), sofreu transformações com o tempo. Ao 

observamos a justificativa da professora, constatamos que ela toma a inteligência 

como algo natural, se aproximando, portanto, do discurso escolanovista do início do 

século  passado  que  a  definia  como  algo  inato, hereditário. Eis  sua  justificativa:  

 

Tem, pode... é... pode, porque nem sempre quem é estudioso, é 
inteligente e nem sempre quem é inteligente é estudioso. Tem 
pessoas que são extremamente estudiosas, mas não são 
inteligentes. Elas são disciplinadas, elas conseguem, porque elas têm 
uma disciplina de estudo, ‘tatata’. Tem pessoas que são 
extremamente indisciplinadas e são inteligentes. Pode não ser um 
estudioso, mas é  uma  pessoa, assim, que naturalmente ela 
aprende. (...) Eu sou uma pessoa assim, que eu me considero, de 
certa forma, é, assim, estudiosa, mas não sou disciplinada pra 
estudo, porém eu leio, eu faço do meu jeito, mas eu não tenho aquela 
disciplina, eu gosto de ler,  eu  gosto  de  produzir, eu  gosto de 
elaborar atividades, eu faço um bom  planejamento,  eu  policio  muito 
o que eu escrevo, é,  peço  pra  alguém  ler,  mas  sou  extremamente  
indisciplinada.Aí eu não me considero estudiosa(P05PG<=-2º E/2ªF). 

 

É importante evidenciar que, assim como as docentes que não confirmaram o 

elemento “atencioso” enquanto central nas representações sociais em estudo, a 

maioria das professoras que refutou “estudioso” enquanto elemento imprescindível 

nessas representações sociais também se utilizou de uma linguagem, 

fundamentalmente, funcional. No entanto, ao analisarmos as justificativas das 

docentes (13) que confirmaram o termo referido enquanto central, constatamos o 
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uso de uma linguagem mais normativa que funcional. Assim, nessas justificativas, foi 

recorrente, mais uma vez, o uso da expressão “tem que ser”, conforme reforçam os 

trechos que se seguem: “Aí eu acredito que o aluno ele tem que ser estudioso, ele 

tem que ser estudioso...” (P02PG>-2º E/2ª F); “Isso aí também eu acho que é isso, 

‘não, não se pode’, porque tem que ser estudioso, tem que se estudar...” (P03PG>-

2º E/2ª F); “Pra mim o ‘bom aluno’ tem que ser estudioso...” (P04PG<=-2º E/2ª F); 

“Então, pra mim, o aluno ele tem que ser estudioso...” (P08CPG<=-2º E/2ª F); “É, o 

‘bom aluno’ ele tem que estudar, ele tem que ter esse passo...”(P10PG<=-2º E/2ª F). 

 

 Admitindo essa linguagem normativa utilizada pelas professoras que 

confirmaram o elemento “estudioso” como central nas representações sociais do 

“bom aluno”, é interessante saber os fatores que levaram essas docentes a 

considerarem esta característica enquanto forte para que o aluno fosse considerado 

“bom”. Das treze professoras, cinco delas deram a entender que o ser “estudioso” 

estava mais relacionado com a busca pelo conhecimento, isto é, com a curiosidade 

do aluno, para outras cinco, embora em meio a um discurso vago e, por vezes, 

indefinido, ser “estudioso" dizia respeito ao cumprimento das atividades propostas e 

três delas, apesar de terem afirmado que não se podia pensar em ser “bom aluno” 

sem ser “estudioso”, relativizaram, de certa forma, esse atributo ao tomá-lo enquanto 

uma  prática  a  ser  cultivada  em  casa,  mas  que  devido  as  condições  sociais 

em  que  os educandos  viviam, muitas vezes ficavam impossibilitados de exercitá-la.  

 

Desses resultados, cumpre destacar os depoimentos das docentes (5) que, 

ao confirmar “estudioso” enquanto central, o relacionaram ao sentido veiculado pelo 

atributo “curioso” que, como já enfatizamos, está relacionado com as discussões 

educacionais mais recentes. O movimento de transformação de sentido atribuído a 
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“estudioso” é visível nos fragmentos que se seguem: “É, eu acho, mesmo que ele 

não viva com o livro e tal, mas ele é estudioso de outra forma, sei lá, ele gosta, ele 

pesquisa, entendesse?...” (P04PG<=-2º E/2ª F);  “... o  estudioso,  no  meu  modo  

de pensar, seria ter prazer de buscar né? Ter o prazer de aprender..."(P11G>-2º 

E/2ª F); “...não só estudar o que o professor manda, mas ir além... além do que foi 

dado em sala de aula em relação ao conteúdo...”(P12 PG<=-2º E/2ª F); “... Pra ser 

bom, é preciso ser estudioso... (...) Estudar, pra mim, não é ouvir o que a professora 

disser e escrever o que ela disser...é fazer tudo isso e ir além disso... (P13PG>-2º 

E/2ª F); “...o que é ser um estudioso? Não é copiar a matéria, sabe? O estudioso eu 

acho  que  é  esse  curioso, é  ele  querer saber das coisas...”(P15 CG<=-2º E/2ª F).  

 

Um outro elemento que deixou de ser confirmado como central nas 

representações sociais do “bom aluno” do grupo de professoras foi “responsável”. 

Dentre os componentes possivelmente centrais, esta evocação foi a menos refutada 

pelas docentes. Das vinte participantes, apenas seis  disseram que era possível ser 

“bom aluno” e não ser “responsável”. Isso significa dizer que 70% das docentes 

confirmaram este elemento como central. No entanto, tal dado não foi suficiente para 

confirmá-lo enquanto forte nas representações sociais em estudo, pois não alcançou 

90% de confirmação de sua imprescindibilidade. Cumpre pontuar, no entanto, que o 

fato de ter sido, dentre os elementos que foram refutados, o que sofreu menos 

rejeição, contrapõe-se, de certa forma, aos resultados do primeiro estudo no que 

concerne as representações do grupo total, já que, além de ter sido, dentre os 

elementos possivelmente centrais,  o menos evocado  e um dos menos importantes; 

deixou de ser hipótese do sistema central nas representações dos  dois  subgrupos 
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construídos, dado este que nos fez reforçar, naquela ocasião, a possibilidade deste 

elemento  não  se constituir enquanto imprescindível nas representações em estudo. 

 

Ao analisarmos as justificativas das docentes que refutaram o componente 

“responsável” enquanto central nas representações sociais do “bom aluno”, 

constatamos que das seis professoras, a metade justificou afirmando que essa 

característica, apesar de importante em todas as esferas sociais, não está no cerne 

da identidade do “bom aluno”. As outras três professoras utilizaram lógicas 

diferenciadas para refutar este elemento enquanto central: uma, partindo das 

experiências com sua turma, vinculou o sentido do ser responsável com um cuidado 

com os materiais didáticos proporcionados pela família; outra professora referiu-se 

ao ser responsável com a entrega de atividades solicitadas, chamando atenção para 

o fato de que muitos dos seus “bons alunos” não cumpriam com essa exigência e a 

outra justificou com base em uma experiência prática que vinculava a 

irresponsabilidade com os estudos ao sucesso profissional, concluindo, portanto, 

que a responsabilidade não era imprescindível para que um aluno fosse “bom”. 

Observe  algumas  das  justificativas das  professoras  nesse processo de refutação:  

 

Pode também. (...) Agora, como a gente disse: é, é importante? É. 
Mas não é a mola né que vai definir ele. Por quê? Porque na 
sociedade vai se querer um homem responsável, no trabalho vai se 
querer um homem responsável pra dar conta de alguma coisa, agora 
ser responsável na questão da disciplina, na disciplina né? De você 
entregar um trabalho, de você fazer seu relatório, é necessário na 
sociedade que seja um homem responsável. Agora enquanto 
característica de “bom aluno”, por exemplo, só é “bom aluno” se é 
responsável? Não!  Mas  isso  aqui ele vai ter que, no dia a dia, ele 
vai ter que aprender. (...) Porque a gente na sociedade precisa, 
precisa disso: a gente precisa ser pontual, a gente precisa ser 
responsável, a  gente  precisa  saber  falar,  a  gente  precisa,  se  
não  sabe falar  em público,  a  gente precisa aprender a falar, porque 
são coisas que a gente vai precisar ou então... né? Depende do que 
você  vai  ser  propor  a querer na sociedade (P05PG<= -2º E/2ª F).  
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Oh ser responsável é importante, mas... tem tanto “bom aluno” que é 
irresponsável viu? Que olhe “Cadê o que eu pedi?”, “Professora... 
posso trazer amanhã?” (...) Meu Deus do céu como eles tentam me 
ganhar na conversa: “Não, porque eu...”, não é responsabilidade, é 
irresponsabilidade, é falta de compromisso: “Vai me trazer não? Pois 
então não venha chorar no meu pé não”, “Professora, num sei que...”. 
Mas eu tenho “bons alunos” que são irresponsáveis. Então, ele pode 
sim ser irresponsável, o danado, filho da mãe... (P19PG>-2º E/2ª F).  
 

Assim como no processo de refutação das palavras “atencioso” e “estudioso”, 

parte  das docentes que contestou “responsável” enquanto elemento central nas 

representações sociais do “bom aluno” também se utilizou de suas experiências e, 

portanto, das descrições do objeto. No entanto, ao analisarmos as justificativas das 

docentes que confirmaram a centralidade do referido elemento (14), constatamos o 

uso de uma linguagem mais normativa. O uso da expressão “tem que ter” ganhou 

relevância. Observe os trechos: “Aí eu concordo, o aluno ele tem que ter 

responsabilidade, responsabilidade com material, responsabilidade com... de vir pra 

escola, como tá se passando na escola (...) eu acho... que ele tem que ter 

responsabilidade...” (P08CPG<=-2º E/2ªF); “Ah responsabilidade tem que ter em 

tudo... sim, acho que não se pode...” (P09G>-2º E/2ªF); “Ele tem que ter uma certa 

responsabilidade com, com os estudos, tem que ter certa disciplina né? Algum limite 

ele tem que ter, nesse sentido ele tem que ter”(P10PG<=-2º E/2ªF);“Ele tem que ser 

responsável pra ser ‘bom aluno’ sim. Cumprir seu dever, saber respeitar o outro, as 

regras né?Pré-estabelec... É espera-se  que  seja  responsável” (P14PG>-2º E/2ª F).  

 

 Das professoras que confirmaram a palavra “responsável” enquanto central 

nas representações sociais do “bom aluno” constatamos que nove apontaram a 

importância dessa responsabilidade com os materiais escolares, com o 

funcionamento da rotina da sala de aula e do cotidiano escolar, que se traduz no 

respeito para com os outros atores escolares. Ressaltamos que algumas delas 
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salientaram, ainda, que é algo fundamental também nas outras esferas sociais. 

Outras quatro docentes, em meio a um discurso vago e normativo, não definiram o 

sentido do ser responsável e apenas uma atribuiu importância a essa 

responsabilidade relacionando-a com o processo de aprendizagem propriamente 

dito, com o “querer“ aprender. Essa professora afirmou que o conhecimento é 

construído mediante um processo  de  elaboração  pessoal,  em  que  nenhum  

aluno  ou aluna pode ser substituído  por  outro, ou seja,  algo  que  ninguém pode 

realizar   em  seu  lugar.  O   depoimento  desta  professora  está  transcrito  abaixo: 

 

Não, não se pode não... (...) Porque veja só: fica, é... A 
responsabilidade  de  aprender  é  individual... Se eu não tenho 
responsabilidade  em  aprender, como é que eu vou ser um “bom 
aluno”? Não  é  responsabilidade como quando eu fui, quando eu era 
aluna,  que  a  responsabilidade quando eu fui aluna era eu ter meu 
caderno  em dias, era eu não faltar, eu, era eu ficar quieta, era tirar 
nota  dez, entendeu? Mas, hoje em dia, a tua respon, qual a tua 
responsabilidade? É  querer  aprender... se você  não  quer aprender,  
se  você  vir  pra  escola  só  pra  sair  de  casa,  como nós vemos  
alunos  assim... ele  não  é  um  menino  responsável,  ele  não  sabe 
nem  a  concepção  direito  do  que  é  escola, nem  aprendizagem, 
ele  não  pode  ser  um  “bom  aluno”...(P15CG<=-2º E/2ª F). 
 

Também deixou de integrar o sistema central nas representações sociais em 

estudo a evocação “curioso”. Ao analisarmos as justificativas das docentes, tanto 

daquelas que confirmaram, quanto daquelas que refutaram sua imprescindibilidade, 

constatamos que todas demonstraram compreender esta curiosidade enquanto 

busca pelo saber desconhecido através de perguntas ou pesquisas. Embora 

considerando importante esta característica, as professoras (7) que refutaram este 

elemento enquanto central nessas representações sociais partiram de 

características descritivas do objeto nas práticas sociais cotidianas para afirmar que 

existiam “bons alunos” que não eram curiosos. Cumpre destacar que, embora a 

maioria das docentes tenha argumentado com base em suas experiências enquanto 
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profissionais que lecionavam para alunos que não eram curiosos, mas mesmo assim 

eram “bons alunos”; algumas  docentes  justificaram com base em suas experiências 

enquanto  “boas  alunas”  que  não  foram  curiosas.  Eis  algumas  das justificativas:  

 

(...) Não, tem aluno que ele não é curioso, mas ele, ele desenrola. 
(...) tem aluno que ele não é curioso, mas ele, ele, pronto, eu citei o 
exemplo de Camila, que ela é uma menina muito curiosa, ela tem 
todos os aspectos de uma “boa aluna”. Mas eu tenho, por exemplo, 
Maria Eduarda que ela é atenta, ela presta atenção, mas ela não é 
uma aluna curiosa, ela é só aquilo, aquilo mesmo (...). Mas ela tá 
dando conta do jeitinho dela. Ela não é a melhor, mas também não é 
a pior. Ela é uma aluna mediana e também tá bom(P01G<=2º E/2ª F). 
 
(...) se o aluno não for curioso... (...)Bom... sem ser curioso? Existe, 
acho que é porque o aluno curioso desperta mais a sua atenção né?  
Mas acho que pode sim (...). Eu vou lembrar de mim, que eu não era 
uma aluna curiosa, mas eu aprendia (...) ele não tem que ser, não 
tem que ser, mas quando é, lógico que é, vai se destacar né? Porque 
tem, tem criança que vive no mundo tão, tão fora, assim, porque não 
percebe certas coisas entendeu? E eu lembro que quando eu era 
criança eu deixei muita coisa passar, apesar de aprender com 
facilidade, muita coisa eu deixei passar, pode sim ser “bom aluno” 
sem ser curioso, mas se for curioso é melhor (P06PG<=-2º E/2ªF). 

 

Mais uma vez notamos que a maior parte das docentes que refutou o 

componente “curioso” enquanto central nas representações sociais do “bom aluno” 

se utilizou de uma linguagem mais descritiva que normativa. No entanto, as 

professoras (12) que confirmaram o componente referido enquanto central fizeram 

uso de uma linguagem mais normativa do que funcional. Assim, nesses 

depoimentos, o uso da expressão “tem que ser” ganhou novamente relevância, 

conforme evidenciam os seguintes trechos: “Bom, eu acho que não.  (...) O ‘bom 

aluno’ ele tem que ser curioso né? Porque aquele aluno que só recebe, recebe, sem 

questionar, assim, eu acho que num é...”(P04PG<=-2º E/2ª F); “Ah sim, aí sim (...) É, 

é verdade, isso aqui... ele tem que ser curioso. Com certeza...” (P07PG<= - 2º E/2ª 

F); “Um ‘bom aluno’ ele tem que ser curioso sim, tem que querer, ele tem que...sentir 

aquela necessidade, pra mim curiosidade eu traduzo assim. Aquele desejo, é aquela 



 324 

visão de aprender, de saber...” (P14PG>-2º E/2ª F); “Ah, ‘bom aluno’ tem que ser 

curioso (...)  pra mim,  aluno  curioso é... curioso  até  demais” (P19PG>-2º E/2ª F).  

 

Embora a maioria das docentes que confirmou o componente “curioso” 

enquanto central nas representações sociais do “bom aluno” tenham utilizado uma 

linguagem mais normativa do que funcional, cabe evidenciar que algumas delas (3) 

recorreram a exemplos de  suas experiências concretas para fundamentar o caráter 

inegociável que, para elas, este elemento tinha nessas representações. Ao 

observarmos as justificativas dessas professoras, constatamos que as mesmas se 

referem a uma curiosidade relacionada com o ato de questionar durante as aulas. 

Uma dessas profissionais, inclusive, salientou o papel do professor nesse processo 

por considerar que existiam alunos que eram curiosos, mas eram tímidos e, 

portanto, tinham dificuldades de expressar essa curiosidade. Á esse respeito, é 

interessante resgatar a colocação de Freire (2006) quando afirma que o bom 

professor é aquele que estimula a pergunta e a reflexão crítica sobre a própria 

pergunta, isto é, “é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do 

movimento  do  seu  pensamento” (p.86).  Observe  o  depoimento  referido  abaixo:  

 

Eita! Esse aí “não, não se pode”... Porque eu acho, assim, que cabe 
também ao professor, porque se o professor ele não instiga o seu 
aluno a ser curioso... e os tímidos? Como é que fica os alunos 
tímidos? Se  eles  são curiosos,  mas  eles  não  falam? Mas aí, cabe 
ao professor ver, estimular, provocar o aluno pra que ele fique 
realmente curioso.  Eu leio um livro  em  várias  etapas,  eu  leio,  eu 
começo  a  ler  um  livro,  quando  ele  tá  no  bem  bom,  ainda  faço 
toda  extravagância  no  conto,  digo “Taranranrããã, amanhã cenas 
do último capítulo”, e  eles  ficam  nessa  curiosidade. Você tem que 
aprender  a  provocar  o aluno. O aluno  que  é  tímido,  que é calado, 
ele não vai falar. Ele não vai dizer se está curioso, se quer aprender 
não, bas..., aí o professor é que tem de entrar pra que ele seja 
curioso. Agora  o aluno que não tem curiosidade em aprender, ele 
não pode ser um “bom aluno” de forma alguma(P15CG<=-2º E/2ªF).  
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O outro elemento refutado enquanto central nas representações sociais em 

estudo diz respeito à “questionador”. Ao analisarmos as justificativas das docentes, 

tanto das que confirmaram, quanto das que refutaram a imprescindibilidade deste 

elemento, constatamos que ser “questionador” dizia respeito a uma prática realizada 

pelo aluno no contexto do processo de ensino e aprendizagem para tirar possíveis 

dúvidas sobre o conteúdo objeto de aprendizagem. Assim como no processo de 

refutação do elemento “curioso”, as professoras (10) que afirmaram que ser 

“questionador” não era uma característica imprescindível de um “bom aluno” se 

reportaram as características descritivas do objeto nas práticas sociais. Algumas 

docentes relembraram suas experiências enquanto “boas alunas” que não foram 

questionadoras, seja pelo contexto da época, seja por uma característica própria; e 

outras se reportaram as suas experiências enquanto profissionais que possuíam 

alunos que não eram questionadores, mas eram “bons”. Para estas últimas, esta 

qualidade  estava  relacionada  à  personalidade do aluno. Eis algumas justificativas: 

 

Sim, pode!  Porque  é  o  meu  caso,  foi  o  meu  caso.  Que  eu,  eu 
me  considero  uma  boa,  eu  me  considerava  uma “boa  aluna” e 
eu  não  perguntava  não...,  eu,  eu  não  era  de  perguntar  ao 
professor  e  eu  qualquer  dúvida  assim  eu  ia  ler,  eu lia, eu 
gostava muito de ler revista, eu gostava muito de ler livro. Agora 
mesmo, você lendo, você até evita de escrever palavras erradas né? 
É na leitura que você vai se aprofundar naquilo. E eu não era de 
perguntar, num era não, não sou, não sou de perguntar nada não, eu 
sou de escutar, escutar e escutando eu aprendo(P03PG>-2º E/2ª F). 
 
Pode (...) vai meu aluno tímido também não é? Meu aluno tímido ele 
não é muito questionador. Ele é muito quieto, deveria ser... Eu gosto 
de aluno questionador, justamente, minha turma, meu Deus do céu, 
são muito participativos, muito questionadores, muito curiosos... Mas 
eu, eu lembro de Eduardo, Eduardo é um ótimo aluno, porque ele 
consegue aprender, mesmo com a timidez dele, mesmo com a 
quietude que ele tem, ele consegue aprender... Além de, ele é bem 
quietinho, mas todo mundo gosta dele, ele é um aluno que, assim, se 
você precisar, eu faço isso: “Dudu, tu ajudas fulano, porque ele não 
conseguiu ainda né, é aprender direito, tu ajudas ele?”, “Hmmm 
hum...”, sabe? (...) Ele vai lá e conversa com o outro colega e explica. 
Ele não é questionador, mas é um “bom aluno” (P15CG<=-2º E/2ª F).  
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Novamente constatamos que a maior parte das professoras que refutou 

“questionador” enquanto elemento imprescindível nas representações sociais em 

estudo se utilizou de suas experiências e, portanto, da inscrição do objeto nas 

práticas operatórias por elas vivenciadas. No entanto, nas justificativas das 

professoras (10) que confirmaram o referido elemento enquanto central constatamos 

o uso de uma linguagem mais normativa. Novamente, o uso da expressão “tem que 

ser” ganhou destaque, conforme evidenciam os trechos que se seguem: “É, eu acho 

que não se pode pensar não, ele tem que questionar, tem que... ser esse sujeito que 

participa, que seja ativo” (P10PG<=-2º E/2ªF); “Justamente, ele, ele tem que 

questionar... né? Acho que quando a gente questiona, a gente é, lança as nossas 

hipóteses... ele tem que questionar...”(P16G<=-2º E/2ªF); “Não, não pode... ele tem 

que ser. O que é questionar? O que é ser um aluno questionador? É querer saber... 

é querer se apropriar...”(P17PG>-2º E/2ªF); “Já falei ... pra mim, aluno questionador 

é fundamental...  fundamental.  Aluno   tem   que  questionar...”  (P19PG>-2º E/2ª F). 

  

O outro elemento que se relaciona ao discurso pedagógico mais recente e 

refutado como central foi  “participativo”. Como pudemos constatar, das vinte 

professoras, onze disseram que era possível ser “bom aluno” sem ter a referida 

característica. Cumpre relembrar que no primeiro estudo da pesquisa, este elemento 

foi evocado por cento e dezoito professoras, tendo a terceira menor posição média 

de importância. Tal constatação nos permitiu afirmar, naquela ocasião, que este 

elemento, em termos do duplo critério de freqüência e ordem prioritária de 

importância, juntamente com “interessado”, era um dos mais importantes do possível 

núcleo central das representações sociais em estudo. Entretanto, se o componente 

“interessado” foi confirmado como central, “participativo” se constituiu enquanto o 
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segundo elemento mais refutado no teste de centralidade. Esse dado corrobora 

estudos empíricos do Grupo de Midi, que evidenciaram a possibilidade de elementos  

de igual  centralidade  quantitativa se  diferenciar  qualitativamente,  alguns  fazendo 

parte  do  núcleo  central,  outros  não.  Isso  porque,  conforme  alerta  Abric (2000): 

 
É preciso considerar também que a centralidade de um elemento não 
pode ser atribuída somente por critérios quantitativos. Ao contrário, o 
núcleo central possui, antes de tudo, uma dimensão qualitativa. Não é 
a presença maciça de um elemento que define sua centralidade, mas 
sim o fato que ele dá significado a representação. Pode-se, 
perfeitamente, identificar dois elementos, dos quais a importância 
quantitativa é idêntica e muito forte, que aparecem, por exemplo, 
muito frequentemente no discurso dos sujeitos, mas, um pode ser 
central e outro não (p. 31).  

 

Assim, é interessante recuperar que no primeiro estudo da pesquisa  

“interessado” teve a terceira maior freqüência (78), mas foi indicado como o mais 

importante pelas docentes, já que teve a menor OMI (2,173) ; já “participativo” foi o 

mais freqüente, evocado por mais da metade das professoras (118), mas teve a 

terceira menor OMI (2,593). O resultado apresentado no teste de centralidade, que 

revela “interessado” como central e  “participativo” como periférico, reforça o que diz 

Abric (2003)70, citado em Oliveira et al (2005), da importância de se considerar o 

critério de ordem de importância atribuída pelas participantes às palavras ao invés 

da ordem de evocação, pois indica que tal estratégia parece ser um primeiro passo 

para considerar o caráter qualitativo dos elementos centrais. Além disso,  se  

partíssemos  apenas  da  freqüência  das  palavras,  diríamos  que  o elemento  

“participativo” era mais importante que “interessado”,  mas  suas  OMI’s apontaram  

exatamente o  contrário.  Os  resultados  confirmam,  pois,  que  os  dois  elementos  

se   diferenciam  qualitativamente, já  que  um  está  no  núcleo central e o outro não. 

 

                                                 
70
 ABRIC, Jean-Claude. Méthodes d‘Études des Représentations Sociales. Ramonville Saint-
Agne, 2003. 
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Ao analisarmos as justificativas utilizadas pelas professoras tanto no processo 

de confirmação, como de refutação da evocação “participativo” enquanto central nas 

representações sociais do “bom aluno”, constatamos que todas elas partiram do 

entendimento de que o ser “participativo” se referia a uma facilidade do educando 

para se expressar durante as aulas. No entanto, as professoras (11) que refutaram a 

imprescindibilidade deste elemento sinalizaram que é possível ser “bom aluno” e não 

ser “participativo”, pois nem todos os educandos têm esta facilidade. Partindo, 

portanto, do entendimento de que a referida palavra se refere à capacidade das 

crianças se expressarem oralmente durante as aulas, as docentes reconheceram 

que existem educandos que não são falantes e nem por isso deixam de ser “bons 

alunos”.  Inclusive, algumas delas apontaram a  possível  causa da não participação: 

a timidez. É pertinente destacar, também, que algumas docentes se reportaram as 

suas experiências como “boas alunas” não falantes. As justificativas transcritas 

abaixo  nos ajudam compreender o processo de refutação ao atributo “participativo” :   

 
(...) é, é como eu digo a você... deixe eu ver um exemplo aqui de um 
aluno que é “bom aluno” e num, num participa assim questão de 
falar... ele não fala, participa, como é o caso de Íris.  Íris ela é uma 
“boa aluna”, mas ela, ela participa assim, questão de, de interesse, 
questão de escrever, escreve tudo, de ler, de tudo, ela participa, 
agora questão de falar, ela não fala não, ela não participa oralmente 
não. Era o meu caso, era o meu caso, eu sou, era uma pessoa que 
eu não falava não, eu não falava nada (...) e até agora mesmo, na 
faculdade, na pós-graduação, eu sou de escutar, não sou muito de 
falar não (...) é o caso de Íris. Íris absorve, mas ela, ela, a gente nota 
que ela sabe; se chamar ela pra ela falar alguma coisa, ela fala, fala 
uma beleza, mas pra ela, realmente tomar a iniciativa pra falar... não. 
(...) Eu acho que pode, porque ela, ela é participativa, participa de 
outra maneira, mas participa. Aí, no caso, sim, pode né? (...) pode, 
pode ser um “bom aluno” sem ser participativo (P03PG>-2º E/2ª F).  
 
Bom,  aqui  se  pode  sim,  porquê?  Porque,  às  vezes,  o  aluno não  
participa  pela  timidez,  isso  também  a  gente  deve  trabalhar né?  
Então  ele  pode  ser  um  “bom  aluno”,  mas  que  participa  de 
alguma  forma  e  não...  pelo  menos  o  participativo  que  eu  vejo 
aqui  é  o  participativo  assim:  socializar  com  os  outros. Mas,  é...  
é... Ele  pode  ser  participativo  em,  em,  na,  na  aprendizagem,  ele 
pode  fazer,  ele  pode  desempenhar,  ele  pode  né?  Ele  pode  tá 
assimilando  bem,  sem  ser  um  participativo... (P11G>-2º E/2ª F). 
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Reforçando dados já apresentados, constatamos que se a maioria das 

professoras que refutou a centralidade do termo “participativo” nas representações  

sociais do “bom aluno” se utilizou de uma linguagem mais descritiva;  a maior parte 

das  que confirmou (8) se utilizou de uma linguagem mais normativa que funcional. 

Assim, na maior parte desses depoimentos, também foi recorrente o uso da 

expressão “tem que ser”, conforme evidenciam os seguintes trechos: “Não se 

pode...porque um ‘bom aluno’ ele tem que ser participativo...” (P13PG>-2º E/2ª F); 

“Exatamente, ele tem que ser participativo nas atividades da sala...” (P16G<=-2º  

E/2ªF); “Não, não pode mesmo. Tem que participar... participar, 

interagindo...”(P17PG>-2º E/2ªF); “’Bom aluno’ tem que ser participativo...” (P18G>-

2º E/2ª F); “Ah pra mim o ‘bom aluno’ ele é participativo, sem dúvida(...) Então o 

aluno ele tem que ser questionador, aluno tem que ser, participar, ah, tem atividade 

pra  ser  feita,  ele  vai ter que, de fato, interagir com os outros...”(P19PG>-2º E/2ª F).  

 

Pelos resultados aqui expostos, é prudente retomar o caráter normativo e/ou 

funcional dos elementos. No primeiro estudo da pesquisa, especulamos a 

possibilidade dos elementos, centrais e periféricos, serem normativos ou funcionais 

ou serem, ao mesmo tempo, normativos e funcionais. Os resultados dos testes de 

centralidade revelaram que, em todos os depoimentos, o elemento “interessado”, 

único confirmado enquanto central, apareceu como normativo; embora, algumas 

vezes, tenha se apresentado, ao mesmo tempo, como normativo e funcional. Ou 

seja, todas as professoras afirmaram que o aluno “tem que ter interesse” para ser 

considerado um “bom aluno” e apenas algumas delas trouxeram elementos das 

suas experiências concretas que lhes permitiram embasar o caráter inegociável 

desse elemento nessas representações. Porém, as professoras que não 
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confirmaram os demais elementos como centrais utilizaram uma linguagem, 

sobretudo, funcional, isto é, que inseria os educandos nas práticas concretas por 

elas vivenciadas. Desse modo, podemos dizer que o núcleo central das 

representações sociais do “bom aluno” do grupo pesquisado é mais normativo que 

funcional,  enquanto  que  os elementos do sistema periférico desempenham, de 

fato,  um  papel  funcional nas representações sociais do “bom aluno” das docentes. 

 

 De modo global, podemos dizer que os resultados ora apresentados 

chamaram atenção, também, para o fato das professoras terem se utilizado de uma 

pluralidade de modos de reflexão para justificar suas opções de respostas. Essa  

pluralidade de tipos de raciocínio  é  relevante à medida  que  revelou um verdadeiro 

fenômeno de “polifasia cognitiva”. Este conceito, introduzido por Moscovici (1978) na 

sua obra clássica sobre as representações sociais da psicanálise sob a forma de  

uma hipótese, refere-se a um estado “em que registros lógicos diferenciados 

inseridos em modalidades diferentes de saber coexistem em um mesmo indivíduo, 

grupo social ou comunidade” (JOVCHELOVITCH, 2004, p.20)71.  Melhor dizendo, diz 

respeito  a  coexistência dinâmica  de  modalidades  distintas  de  conhecimento,  

correspondente  a  relações  definidas  do  homem e  seu meio.  Moscovici (1978)  

afirma  que “toda lógica  ou  todo  pensamento  é  social,  num  certo  sentido,  mas  

não  do  mesmo  modo  nem  em  vista  dos  mesmos  objetivos”(p. 250).  Esclarece: 

 

Na  medida  em  que os grupos  e indivíduos são chamados a 
enfrentar  e  resolver  problemas  cada  vez  mais  complexos,  tanto 
da  ordem  social  quanto natural,  a  variabilidade  dos  instrumentos 
mentais  adotados  é  uma  conseqüência  inevitável.  Um  modo  de 
raciocínio  e  argumentação  está  mais  apto  a  responder  às 
exigências  da propaganda, um segundo às das decisões 

                                                 
71
 Embora Moscovici (1978) tenha sido cuidadoso ao apresentar a “polifasia cognitiva” como uma 
hipótese, concordamos como Jovchelovitch (2004) quando afirma que nos seus dados havia 
evidencia suficiente para sugerir que tipos diferentes de racionalidade estavam envolvidos na 
construção das representações sociais da psicanálise dos grupos parisienses participante do estudo. 
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econômicas,  um  terceiro  aos  imperativos  da  ciência  e  assim  por 
diante. Há  sempre  ligação  e  comunicação  entre  esses modos, 
mas  também  especialização. Isso  justifica a  vinculação de um 
ponto de vista genético e dinâmico no estudo das estruturas 
cognitivas, com uma nuança complementar: aqui, gênese e evolução 
cronológica não devem  ser  confundidas (MOSCOVICI, 1978, p.287).  

 

Ao desenvolver a noção de “polifasia cognitiva” e usá-la para dar sentido aos 

dados empíricos do seu estudo, Jovchelovitch (2004) afirma que Moscovici buscava 

enfatizar que para cada forma de saber corresponde um conjunto fundamental de 

relações sociais. Nesse sentido, é possível admitir que os esquemas cognitivos 

serão diferentes em função dos quadros sócio-institucionais, das significações e dos 

sistemas de signos através dos quais se constroem. Uma pluralidade entre culturas 

diferentes e uma pluralidade num mesmo indivíduo, dado que os seus instrumentos 

cognitivos se elaboram através de diferentes sistemas de signos e de significações e 

em quadros sócio-institucionais diferentes. A “polifasia cognitiva”  é,  portanto,  um 

conceito  que  permite uma  concepção  maleável  e  plural  de  saber  social  e,  ao 

mesmo  tempo,  expande  o  laço  entre  representação e contexto, entendido como 

o lugar histórico, social, simbólico e cultural de uma comunidade 

(JOVCHELOVITCH, 2004). Sobre  a noção de contexto, Spink (1995a,p.122) afirma: 

 

Considerando (...)  que  estes  conteúdos  que  circulam  na 
sociedade  podem  ter  sua  origem  tanto  em  produções  culturais 
mais remotas,  constituintes  do  imaginário  social,  quanto  em 
produções  locais  e  atuais,  deduzimos  que  o  contexto  pode  ser 
definido  não  apenas  pelo espaço social em que a ação se 
desenrola como também a partir de uma perspectiva temporal. Três 
tempos marcam esta perspectiva temporal: o tempo curto da 
interação que tem por foco a funcionalidade das representações; o 
tempo vivido que abarca o processo de socialização – o território do 
habitus (Bourdieu, 1983), das disposições adquiridas em função da 
pertença a determinados grupos sociais; e o tempo longo, domínio 
das memórias coletivas onde estão depositados os conteúdos 
culturais cumulativos de nossa sociedade, ou seja, o imaginário social 
 
  

Nas justificativas elaboradas pelas professoras foi possível perceber que 

saberes de contextos distintos se sobrepusseram e se atravessaram, isto é, 
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misturaram-se, estabelecendo a convivência de lógicas diferentes com que os 

elementos possivelmente centrais foram confirmados ou refutados nas 

representações sociais do “bom aluno”. Foi possível constatar, assim, que a mesma 

docente que disse que era possível ser “bom aluno” e não ser “participativo”, tendo 

como base descrições de seus alunos; afirmou, partindo da literatura educacional 

mais recente, que não era possível qualificar um aluno como “bom” sem que ele 

fosse “questionador”. Uma outra, se reportando a sua experiência enquanto “boa 

aluna” que não foi  “curiosa”, refutou a centralidade desta evocação e com base nas 

sua experiência enquanto docente confirmou “participativo” como central. Algumas 

professoras, por vezes, partindo de um discurso mais normativo confirmavam um 

dado elemento, mas na seqüência, ao lembrar das suas experiências enquanto 

“boas alunas” ou das características dos seus “bons alunos”, refutavam sua 

centralidade. A justificativa transcrita abaixo, que concerne ao processo de refutação 

de uma das professoras a palavra “curioso” enquanto central nas representações 

sociais do “bom aluno”,  revela,  de forma clara, o fenômeno da “polifasia cognitiva”:  

 

É que  todo “bom aluno” é curioso né? (...)Todo “bom aluno” é 
curioso, porque ele procura buscar... mas nem sempre... Eu, muitas 
vezes, quando... eu, na minha época eu não era assim tão..., mas 
esses menino sempre curioso...  não  é  curioso  de  procurar  saber  
a  vida  dos  outro  né?  É  curioso,  assim,  de  buscar  no livro né? 
De  buscar  alguma  coisa... buscar  assim, a, a,  se  o  professor  fala  
uma coisa, fala uma coisa, fala alguma coisa, assim, aí ele já fica, fica 
atento, ele já tá curioso pra saber o que é aquilo, né? (...)Eu acho que 
se pode, eu acho que se pode, eu acho que existe. (...) Eu acho que 
existe.(...) Ai é questão de pegar né? Tem que ter curiosidade, mas 
também tem aluno que é “bom aluno” e num é curioso. Tem o, tu viu? 
Se você viu o Fantástico ontem você viu o menino com três anos já tá 
lendo. Tu assistiu o Fantástico ontem? O menino com três anos tá 
lendo coisa, coisas assim, lendo corridamente, qualquer palavra que 
mostrar a ele, ele lê, palavras, texto, tudo; quer dizer, mas também 
ele é curioso. Ele tá assim, com, com, se ele tá vendo que tá, os 
pessoal tão ali com... achando curiosidade naquilo, aí ele vai cada 
vez mais... crescendo. (...) Eu  acho  que  sim,  pode. (...)  Sem  ser 
curioso  e  pode  ser  curioso  e  ser  “bom  aluno”  também  e  às 
vezes  tem  aluno  que  é  curioso  e  num  é “bom aluno”.  Tem,  tem, 
tem aluno, num é não?  Tem  aluno  que  é  curioso e,  ao  mesmo 
tempo,  é  como  o  caso de André Silva, como eu disse a você, ele, 
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ele demonstra interesse, ele fica atento, mas ele não consegue ser 
um assim, pelo menos até agora ele não tá... (P03PG>-2º E/2ª F). 
 

Ao observamos o depoimento transcrito poderíamos dizer, em uma primeira 

análise, que ele está permeado de contradições, já que a mesma docente que diz 

que “todo bom aluno é curioso”, na seqüência afirma que “nem sempre”, pois “tem 

aluno que é ‘bom aluno’ e num é curioso”. Em seguida, evidenciando um saber 

advindo da comunicação midiática, ressalta a importância da curiosidade e, na 

seqüência, retoma o discurso de que é possível ser “bom aluno” e não ser “curioso” 

ao lembrar-se de alunos seus com este perfil. Tomando como parâmetro o conceito 

da “polifasia cognitiva” introduzido por Moscovici (1978), no entanto, é fácil 

compreender que a docente que nos referimos se utiliza de lógicas de raciocínio 

diferenciadas. Num continuo movimento, percebemos que ela se utiliza de uma 

linguagem normativa para confirmar a centralidade deste elemento nas 

representações sociais do “bom aluno”, mas ao lembrar da “boa aluna” que foi, bem 

como de alunos seus que não são curiosos, mas não deixam de ser “bons” relativiza 

a linguagem normativa, afirmando que é possível ser “bom aluno” sem ser “curioso”.  

  

De forma paralela, cabe observar que o depoimento transcrito chama atenção 

para o fato de que participa da construção e, portanto, da configuração das 

representações sociais em estudo, como havíamos especulado, a comunicação 

midiática. Tal dado confirma a afirmação de Jodelet (2001), já explicitada, que 

coloca que este tipo de comunicação social também aparece como condição de 

possibilidade e de determinação das representações sociais. A esse respeito, 

Guareschi e Jovchelovitch (1995) são esclarecedores quando afirmam que os meios 

de comunicação de massa têm sido um objeto de investigação para a teoria, tendo 

em vista que em sociedades cada vez mais complexas, onde a comunicação 
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cotidiana é em grande parte mediada por esses meios de comunicação, 

“representações e símbolos tornam-se a própria substância sobre as quais ações 

são definidas e o poder é – ou não – exercido” (p.20). Não restam dúvidas de que os 

resultados apresentados nesta pesquisa fornecem pistas para futuros estudos no 

sentido  de  saber  quais conteúdos midiáticos configuram a imagem do “bom aluno”. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que os resultados apresentados revelam, com 

facilidade, que as representações sociais do “bom aluno” do grupo considerado são, 

de fato, sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares. Moscovici 

(1978) enfatiza que o poder criador da atividade representativa reside justamente no 

repertório de saberes e experiências e na sua capacidade de deslocá-los e combiná-

los. Não é por acaso, portanto, que o referido autor afirma que “as representações 

individuais ou sociais fazem com que o mundo seja o que pensamos que ele é ou 

deve ser” (p. 59). Por isso, Moscovici (1978) pontua que as representações sociais 

reúnem experiências e vocabulários, conceitos e condutas que provêm de origens 

muito diversas. Em síntese, podemos afirmar que cada indivíduo tem vários grupos 

de pertença, sendo que alguns deles servirão mais de pontos de ancoragem de suas 

opiniões e crenças do que  outros  dependendo do objeto visado.  A  respeito  dessa 

construção  social,   Moscovici (1978, p.53)  é   mais   esclarecedor   quando  afirma:  

 

Uma frase, um enigma, uma teoria, apanhados no ar, aguçam a 
curiosidade, prendem a atenção. Fragmentos de diálogo, leituras 
descontinuas, expressões ouvidas algures retornam ao espírito dos 
interlocutores, misturam-se às suas impressões; brotam as 
recordações, as experiências comuns apossam-se delas. Graças a 
esses falatórios, não só as informações são transmitidas e os hábitos 
do grupo confirmados, mas cada um adquire uma competência 
enciclopédica acerca do que é objeto de discussão. À medida que a 
conversa coletiva progride, a elocução regulariza-se, as expressões 
ganham em precisão. As atitudes ordenam-se, os valores tomam 
seus lugares, a sociedade começa a ser habitada por novas frases e 
visões. E cada um fica ávido por transmitir o seu saber e conservar 
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um lugar no circulo de atenção que rodeia aqueles que “estão ao 
corrente”, cada um documenta-se aqui e ali para continuar “no páreo”.  

 

Concluindo a analise da estrutura das representações sociais do “bom aluno” 

do grupo considerado, ressaltamos que a maior parte dos elementos apontados 

como possivelmente centrais no primeiro estudo, isto é, “atencioso”, “curioso”, 

“estudioso”, “participativo”, “questionador” e “responsável”, não foram confirmados, 

sendo apenas o elemento “interessado” central. Este é, portanto, o componente que 

determina, ao mesmo tempo, a significação e organização interna dessas 

representações. A esse respeito, é pertinente resgatar que, por diversas vezes nesta 

produção, especulamos a possibilidade desta evocação ser confirmada central, pois 

parecia está carregada de conteúdos diferentes provenientes de valores e modelos 

sociais também distintos. Já no primeiro estudo, levantamos a hipótese dele está 

reabsorvendo outros elementos como, por exemplo, “responsável”. Na primeira fase 

deste segundo estudo, algumas professoras deram indicativos de que o mesmo 

reabsorvia os elementos “curioso”, “participativo” e “questionador”. Nesta fase 

também foi possível perceber a capacidade do elemento “interessado” reabsorver 

diferentes  sentidos. Nessa linha,  cumpre  resgatar  Jodelet (2001)  quando  afirma: 

 

[As representações] formam um sistema e dão lugar a teorias 
espontâneas, versões da realidade encarnadas por imagens ou 
condensadas por palavras, umas e outras carregadas de 
significações (...). Finalmente, por meio destas várias significações, 
as representações expressam aqueles (indivíduos ou grupos) que as 
forjam e dão uma definição específica ao objeto por elas 
representado. Estas definições partilhadas pelos membros de um 
mesmo grupo constroem uma visão consensual da realidade para 
esse grupo. Esta visão, que pode entrar em conflito com a de outros 
grupos, é um guia para as ações e trocas cotidianas – trata-se das 
funções e da dinâmica das representações (p. 21).  

 

O esquema elaborado (Quadro 9) sintetiza três dimensões da estrutura 

interna das representações sociais do “bom aluno” das professoras participantes: 
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uma com “interessado”, outra com as palavras “curioso”, “participativo” e 

“questionador” e uma terceira onde localizamos os demais elementos refutados 

enquanto centrais: “atencioso”, “estudioso” e “responsável”. A primeira  dimensão 

integra o sistema central e as demais fazem parte do periférico. Assim, podemos 

dizer que as representações sociais em estudo têm no elemento “interessado” sua 

centralidade e, por isso, esse elemento constitui-se, como diria Abric (2003), a 

cabeça e/ou o cérebro dessas representações. Os elementos presentes nas outras 

dimensões, sendo periféricos, são o seu corpo e carne e, sendo assim, dão 

materialidade ao  sentido do que é ser “interessado” para as docentes participantes.  

 

QUADRO 9 

          O núcleo central e o sistema periférico das representações sociais 

 do “bom aluno” das professoras participantes 
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Pelo exposto, podemos dizer que o elemento “interessado” explica e organiza 

o sistema periférico que é composto, dentre outras, pelas evocações “atencioso”, 

“curioso”, “estudioso”, “participativo”, “questionador” e “responsável”72. Isso não 

significa dizer que para todas as professoras o “bom aluno” tem todas essas 

características, uma vez que, como sabemos, o sistema periférico é mais associado 

às características individuais e ao contexto imediato e contingente nas quais os 

indivíduos estão inseridos. Na perspectiva da Teoria do Núcleo Central, essa 

heterogeneidade do sistema periférico não é sinal de existência de representações 

sociais diferentes, pelo contrário, constitui-se como característica essencial no 

estudo dos processos de transformação das representações (ABRIC, 2000). Desse 

modo, uma representação única (o que implica dizer organizada em torno de um 

mesmo núcleo central) pode, assim, dar lugar a diferenças aparentes que estão 

relacionadas  à  apropriação   individual  ou  a  contextos  específicos.  Para o autor:  

 
 

Este sistema periférico permite uma adaptação, uma diferenciação 
em função do vivido, uma integração das experiências cotidianas. 
Eles permitem modulações pessoais em referencia ao núcleo central 
comum, gerando representações sociais individualizadas. Bem mais 
flexível que o sistema central, ele protege este último de algum modo, 
permitindo a integração de informações, e até de práticas 
diferenciadas. Permite também uma certa heterogeneidade de 
comportamentos e de conteúdo. (...) Entende-se que a 
heterogeneidade do sistema periférico não é sinal da existência de 
representações diferentes. Pelo contrario... (ABRIC, 2000, p. 33-34).  
 
 

 
Desse modo, poderíamos dizer que o elemento “disciplinado”, no sentido 

problematizado ao longo desta pesquisa, constitui-se como uma variação das 

representações sociais do “bom aluno” em função de dados subgrupos. Porém, 

                                                 
72 Não podemos perder de vista que o sistema periférico das representações sociais do “bom aluno” 
do grupo de professoras é composto de outros elementos. Os dados do primeiro estudo da pesquisa 
indicaram que fazem parte deste sistema as evocações “assíduo”, “educado”, “comprometido”, 
“crítico”, “dedicado”, “disciplinado”, “esforçado”, “alegre”, “amigo”, “carinhoso”, “colaborador”, 
“comportado”, “criativo”, “dinâmico”, “inteligente”, “obediente”, “organizado”, “respeitador” e “solidário”.  
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considerando os indicativos da nossa pesquisa, bem como as discussões já tecidas 

a esse respeito, reconhecemos os limites do nosso trabalho e apontamos a 

necessidade de estudos de cunho etnográfico, que possibilitem apreender através 

das práticas significantes, como diria Jodelet (2005), se, de fato, o elemento 

“disciplinado” no sentido aqui discutido é mesmo uma variação das representações 

sociais em função de dados subgrupos ou é, na verdade, um espaço da 

representação que, embora seja comum ao grupo e nele partilhado, não se revela 

facilmente  devido  às  normas  sociais  vigentes da nossa sociedade que  se opõem 

a idéia de um  educando submisso do ponto de vista cognitivo e/ou comportamental.   

 

 Diante do exposto, podemos dizer que os resultados aqui apresentados 

apontam como núcleo central das representações socais do “bom aluno” do grupo 

pesquisado apenas o elemento “interessado”. Mas se em uma primeira análise 

poderíamos dizer que a idéia de que o “bom aluno”  como “interessado” é invariante 

para todas as professoras, sua invariância como núcleo central deixa entrever a 

polissemia subjacente a esta igualdade nominal, suas raízes sociais, simbólicas e 

suas implicações nas comunicações e condutas. Isso porque, sob a aparente 

igualdade, encontramos a diversidade de sentidos atribuídos ao objeto enquanto 

síntese de valores, crenças e símbolos, experiências e vivências de um grupo em 

seu espaço social e simbólico. Nesse sentido, podemos dizer que insurge-se no 

elemento “interessado” a presença de modelos e símbolos que definem espaços e 

fincam limites nas pertenças grupais e nas referências das participantes. 

Modelando-o estão valores pelos quais estas docentes se situam, definem e  

interagem  com  uma   pluralidade  de  outros,  que  atravessam  tempos e espaços. 
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Reiteramos que esta pesquisa teve como objetivo analisar as representações 

sociais do “bom aluno” construídas por professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal da cidade do Recife/PE. Partimos do pressuposto 

de que as novas práticas sociais educacionais nas quais as docentes estavam 

imersas estariam interferindo na construção dessas representações. Nossos 

resultados apontaram que, de fato, está ocorrendo uma mudança nas 

representações sociais do “bom aluno” do grupo de professoras, já que elas 

evidenciaram aproximação com os discursos da literatura pedagógica e das políticas 

educacionais contemporâneas que, além de contrárias a propostas 

homogeneizadoras do ensino, defendem que o aluno é um sujeito ativo, que 

problematiza e busca compreender os diversos objetos de conhecimento. Contudo, 

nossos achados mostraram, também, que esse conteúdo, veiculado nos cursos de 

formação inicial e continuada freqüentados pelas professoras, não atingiu o núcleo 

central  dessas  representações sociais,  estando,  portanto,   no  sistema periférico. 

  

Antes de nos determos no esforço de uma conclusão substantiva acerca das 

representações sociais do “bom aluno” construídas pelas professoras participantes 

e, nesse contexto, apresentar as limitações e contribuições da nossa pesquisa, 

cumpre destacar que, neste trabalho, nos reconhecemos, enquanto pesquisadoras, 

como principal procedimento de coleta e análise dos dados, pois como nos diz 

Minayo (2000), na investigação social a visão de mundo do pesquisador está 

implicada em todo processo de conhecimento, desde a concepção do objeto até o 

resultado trabalho. Por isso, Minayo (2000) pontua que qualquer discurso teórico 

não é a revelação da realidade em sua totalidade, mas de um real possível ao 

sujeito pesquisador, sob condições histórico-sociais dadas. Esse reconhecimento, 
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que deveria estar imbricado em qualquer estudo em representações sociais, não 

significa, porém, o abandono de procedimentos sistemáticos de coleta e análise dos 

dados. No nosso caso, implicou um compromisso interno de discussão teórico-

metodológica que justificasse as decisões tomadas durante o percurso da pesquisa, 

na tentativa  de  demonstrar o esforço da objetivação e de minimizar o subjetivismo.  

  

Como é sabido, tomamos como referencial a Teoria das Representações 

Sociais inaugurada por Serge Moscovici e a abordagem complementar da Teoria do 

Núcleo Central iniciada por Jean-Claude Abric. Ao longo do trabalho insistimos no 

valor heurístico desse desdobramento para nosso estudo. No entanto, elegê-lo foi 

desafiante, pois além de ser um referencial, ainda, pouco utilizado nos estudos - 

como mostramos na nossa revisão de literatura sobre representações sociais no 

Mestrado em Educação da UFPE; muitas investigações supostamente filiadas ao 

mesmo, como nos diz Alves-Mazzotti (2002), se restringem ao tratamento técnico, 

que não leva nem ao conhecimento empírico do processo de produção do sentido 

do objeto para o grupo considerado, nem para o desenvolvimento da teoria. Embora 

reconhecendo que o método experimental constitui o pano de fundo, não só da 

emergência, mas também do continuo desenvolvimento da teoria, Alves-Mazzotti 

(2002) afirma que Abric tem enfatizado a importância da análise qualitativa, isto é, 

de ressituar as representações sociais em seu contexto, buscando compreender 

suas ligações com o conjunto dos fatores psicológicos e  sociais que a configuraram.  

 

Não por acaso, ao longo do trabalho, enfatizamos que embora útil enquanto 

forma de sistematização da teoria, produto e processo constituem uma falsa 

dicotomia, pois estão inevitavelmente imbricados. Noutros termos, consideramos 
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que as representações sociais enquanto produtos têm sempre que ser remetidas ao 

contexto de sua produção. No nosso entender, ligar o saber ao seu contexto e 

reafirmar sua relação com a representação é uma tarefa necessária, embora não 

seja fácil. Porém, defendemos que o estudo das representações sociais implica 

assumir esse desafio, pois essa noção implica uma abordagem que respeite a 

complexidade de um fenômeno que se situa na encruzilhada de uma série de 

conceitos sociológicos e psicológicos, como afirmou Moscovici (1978).  Por isso, 

neste trabalho, defendemos que não se pode eliminar das investigações em 

representações sociais as referências aos múltiplos processos que frequentemente 

reagem uns aos outros na configuração dessas construções simbólicas do cotidiano.  

 

Reiteramos que na perspectiva da Teoria do Núcleo Central, a análise das 

representações sociais apenas está completa quando são conhecidos conteúdo, 

estrutura interna e núcleo central. Assim, empreendemos grande esforço no sentido 

de atender a esse rigor epistemológico que exigia, no nosso entender, a realização 

de uma pesquisa de natureza plurimetodológica, através da qual cada uma das 

etapas deveria ligar-se as demais, encaminhando o aprofundamento das relações 

em contextos cada vez mais complexos. Isto é, que permitissem a exploração de 

relações de diferentes ordens pelas quais as professoras atualizavam no objeto sua 

história e cultura. Apesar do pouco tempo para conclusão de um trabalho de 

dissertação, assumimos o desafio imbricado na produção do conhecimento segundo 

esses pressupostos e acreditamos que nosso objetivo foi alcançado de maneira 

satisfatória. Porém, a pesquisa que provisoriamente terminamos não esgota a 

discussão;admitimos que constitui-se como reflexões que estimulam outras reflexões 
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Voltando ao esforço de apresentar uma conclusão substantiva sobre as 

representações sociais do “bom aluno” construídas pelas professoras, é prudente 

reafirmar, inicialmente, que os nossos resultados, confirmando as indicações da 

revisão de literatura realizada sobre o objeto, evidenciaram que o conteúdo dessas 

representações é composto por diversos componentes. Já no primeiro estudo 

pudemos perceber que as características de um “bom aluno” envolviam elementos 

de diferentes ordens: cognitiva, comportamental, afetiva, familiar, entre outros. 

Nossos achados mostraram, ainda, que esses elementos foram configurados a partir 

de diversas fontes de saberes e que, portanto, o sistema representacional do “bom 

aluno” articula, num todo coerente, as contradições entre ideologia e realidade, 

possibilitando a justificação das práticas. Assim, por exemplo, a mesma docente que 

afirma ser um “bom aluno” aquele que tem apoio familiar, admite, com base em sua 

experiência  concreta  de  sala  de  aula, que existem “bons alunos” sem esse apoio.  

 

Embora reconhecendo que o conteúdo das representações sociais do “bom 

aluno” do grupo considerado envolve uma série de componentes e que a 

configuração desses elementos se dá na confluência de diversas fontes de saberes, 

nossos resultados evidenciaram, também, que a estrutura interna dessas 

representações tem no elemento “interessado” sua centralidade. Este componente 

determina a significação e a organização dessas representações, pois está 

profundamente ancorado no sistema de valores partilhado pelos membros do grupo. 

Esse elemento é estável e difícil de ser abalado, pois simboliza as crenças, valores e 

atitudes historicamente associadas ao objeto de representação. Embora 

reconhecendo que existem dois grandes tipos de elementos no sistema central – os 

“normativos” e os “funcionais” –, conforme aponta Abric (2003), é prudente assinalar 
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que, nesta pesquisa, o elemento central apresentou um caráter, sobretudo, 

“normativo”, isto é, para o grupo é impossível ser “bom aluno” sem ser “interessado”. 

 

Os nossos resultados revelaram, também, que se, por um lado, o elemento 

“interessado” mantém a homogeneidade das representações sociais do “bom aluno” 

do grupo constituindo a cabeça e cérebro dessas representações, como diria Abric 

(2003), por outro lado, os componentes do sistema periférico respondem por uma 

extensa variabilidade de relacionamentos das participantes com o objeto, em função 

principalmente das suas relações e práticas concretas com o objeto. No sistema 

periférico, valores e modelos sociais específicos carregaram de conteúdos diferentes 

o elemento “interessado”, visto que esse sistema atualiza e contextualiza as 

determinações normativas do sistema central, daí resultando a mobilidade, 

flexibilidade e expressão individualizada que igualmente caracterizam as 

representações (SÁ, 2002). Nessa perspectiva, a homogeneidade do grupo de 

professoras não é definida pelo consenso do sentido do ser “interessado”, mas  pelo 

fato  de  que essa representação se organiza em torno do mesmo núcleo central, 

isto é, do mesmo princípio gerador do significado que as docentes deram ao objeto.  

 

Não por acaso, pois, na última fase do segundo estudo elaboramos um 

esquema na tentativa de mostrar como o princípio gerador das representações 

sociais do “bom aluno” das professoras, isto é, o núcleo central “interessado” 

organizava e dava significado aos elementos do sistema periférico. Como já 

pontuamos, Abric (2003) afirma que os componentes desse sistema representam o 

corpo e a carne das representações sociais. No nosso caso, podemos dizer que  são 

esses componentes que concretizam o significado do ser “interessado” para as 
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docentes. Convém lembrar que a heterogeneidade do sistema periférico não é sinal 

de existência de representações sociais diferentes, ao contrário, constitui um 

elemento essencial no estudo dos processos de transformação das representações 

(ABRIC, 2000; FLAMENT, 2001; SÁ, 2002). É prudente enfatizar, assim,  que longe 

de tratar-se de um componente menor das representações sociais, como acabam 

fazendo algumas pesquisas, o sistema periférico é fundamental, posto que, 

associado ao núcleo central,permite claramente perceber a ancoragem na realidade.  

 

Considerando que as representações sociais são, ao mesmo tempo, 

derivadas e inferidas (JODELET, 2001), ao longo desta pesquisa, constatamos e/ou 

especulamos que saberes de origens muito diversas intervém na construção e 

configuração das representações sociais do “bom aluno” das professoras, como: os 

conhecimentos da literatura educacional e das políticas públicas educacionais 

contemporâneas, os cursos de formação inicial e/ou continuada, mudanças no 

mercado de trabalho, avanços tecnológicos, experiências das professoras enquanto 

alunas e/ou profissionais, redes de comunicação informais ou da mídia, experiências 

privadas e afetivas das docentes, dentre outros. Por isso, buscamos evidenciar que 

as representações sociais estudadas estão configuradas na confluência entre várias 

fontes de saberes. Com base em Moscovici (1978), podemos dizer que é inútil 

procurar uma coerência lógica nessas teorias espontâneas, pois nas representações 

“a coexistência  dos sistemas cognitivos torna-se regra em vez de exceção” (p. 285).  

 

Não por acaso, pois, constatamos que as professoras utilizavam uma 

pluralidade de modos de reflexão para justificar suas opções de respostas no teste 

de centralidade, revelando um verdadeiro fenômeno de “polifasia cognitiva”. Como já 
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exploramos, esse conceito, introduzido sob a forma de uma hipótese por Moscovici 

(1978), diz respeito a um estado em que registros lógicos inseridos em modalidades 

diferentes de saber coexistem em um mesmo indivíduo, grupo ou comunidade. 

Noutros termos, refere-se a modalidades distintas de conhecimento, 

correspondentes  a  relações definidas do homem com o meio. Embora apenas na 

segunda fase do segundo estudo tenhamos evidenciado a existência deste 

fenômeno nas representações sociais do “bom aluno” do grupo, podemos estendê-lo 

para os outros momentos investigativos. Isso porque, embora não tão explicito, não 

restam dúvidas de que as docentes empregaram, no decorrer do trabalho, registros 

lógicos variados, visto que provenientes de origens muito diversas, para evidenciar a 

importância de dadas  características para que um aluno fosse considerado “bom”.  

 

Embora reconhecendo que na construção das representações sociais em 

estudo concorreram saberes de origens diversas, nos limites dessas considerações 

finais, é evidentemente impossível comentar todos os elementos identificados ou 

mesmo estudar um só deles em seus pormenores. Em função da nossa 

problematização e de como organizamos nossa investigação, porém, três 

fenômenos merecem uma atenção particular: em primeiro lugar, o que chamamos 

de “novas práticas sociais educacionais”, pois, como sabemos, partimos do 

pressuposto de que as transformações ocorridas nessas práticas estavam intervindo 

na elaboração das representações sociais do “bom aluno” das docentes; em 

segundo lugar, as suas experiências enquanto professoras, pois esses saberes 

baseados no trabalho de sala de aula também demonstraram ser referências para 

construção das representações sociais do “bom aluno” do grupo pesquisado; em 
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terceiro lugar, as experiências das docentes enquanto alunas, visto que essas 

vivências  também  tiveram  peso  no  delineamento dessas representações  sociais.  

 

No que concerne ao que chamamos de “novas práticas sociais educacionais”, 

reafirmamos, nesse momento, que elas estão intervindo na construção das 

representações sociais do “bom aluno” do grupo pesquisado. Os nossos resultados 

deram fortes indicativos nessa direção e, por isso, fortalecem a tese de que as 

representações sociais como construções simbólicas não têm caráter estático. Elas 

são moveis e dinâmicas, pois vivem, atraem-se, repelem-se e geram novas 

representações. Como vimos, no primeiro estudo da investigação, os elementos 

“curioso”, “questionador” e “participativo” (vinculados a literatura pedagógica e as 

políticas educacionais contemporâneas) apareceram como hipóteses do núcleo 

central e, embora não sendo confirmados enquanto tais na última fase do segundo 

estudo, é possível que esteja ocorrendo uma transformação progressiva nessas 

representações, já que, conforme Abric (2000), este tipo de transformação ocorre 

quando  as  práticas  novas  não  são totalmente contraditórias com o núcleo central.  

 

No que diz respeito às vivências das docentes enquanto profissionais, cabe 

pontuar que, nos depoimentos de algumas delas, essas experiências tiveram peso 

crucial na refutação dos elementos “curioso”, “questionador” e “participativo” 

enquanto centrais. Baseadas em suas experiências de sala de aula, algumas 

afirmaram, por exemplo, que era possível ser “bom aluno” sem ser “curioso”, 

“questionador” e/ou “participativo”, pois existiam “bons alunos” tímidos. Nesses 

casos, em que as professoras tomam esses qualificativos exclusivamente como 

práticas oralizadas, observamos que não existe uma refutação da idéia de que o 

“bom aluno” é um sujeito que busca e elabora o conhecimento. Na verdade, deixam 
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entrever que existem alunos que são ativos, porém essa atividade não está 

diretamente relacionada à participação efetiva durante as aulas. Esse dado é 

significativo, pois revela, por parte dessas professoras, o respeito à diversidade que, 

como sabemos,  é  um tema também difundido no âmbito educacional na atualidade.  

 

As experiências das docentes enquanto alunas também demonstraram ter  

um peso fundamental no delineamento das representações sociais do “bom aluno” 

do grupo. A esse respeito, é prudente resgatar Tardif (2002) que, como já 

evidenciamos, enfatiza que boa parte do que os professores sabem provém de sua 

socialização enquanto alunos e que esse legado permanece forte através do tempo. 

O referido autor esclarece que a maioria dos dispositivos introduzidos na formação 

dos professores não consegue mudá-los nem abalá-los. Em algumas passagens 

deste trabalho foi possível perceber que algumas das professoras utilizaram-se 

desses saberes, pois deixaram transparecer em seus discursos que se apropriaram 

dos termos “curioso”, “questionador” e “participativo” enquanto características do 

“bom aluno”, mas esses elementos estavam impregnados de valores referentes as 

suas socializações enquanto alunas ou “boas alunas”, não vendo esses atributos 

como valorativos para  a aprendizagem. Umas das docentes, por exemplo, afirmou 

que um “bom aluno” é “curioso”,  “questionador”  e  “participativo”,  porém  foi 

enfática  ao  pontuar que aprender estava atrelado a memorização de fatos e datas.   

 

De modo global, podemos dizer que, no decorrer desta pesquisa, as 

representações sociais do “bom aluno” do grupo pesquisado se apresentaram como 

modos de conhecimento autônomos. Isso porque, o conjunto da investigação  

mostrou-nos que um sujeito individual (ou coletivo) utiliza uma pluralidade de modos 

de reflexão, em função do domínio do meio exterior e das metas a que se propõe. 
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Nessa construção representativa, salientamos o papel das novas práticas sociais 

educacionais nas quais as professoras estavam imersas, visto que partimos do 

pressuposto de que as mesmas estavam contribuindo para o delineamento de suas 

representações sociais. Nossos resultados deram fortes indicativos nessa direção, 

porém apontaram que tais mudanças não atingiram o conteúdo do núcleo central 

dessas representações.  Nesses  achados, as experiências, vivências e relações 

das docentes enquanto alunas e/ou profissionais demonstraram ter um papel crucial.  

 

Pelo exposto, admitimos que nossos resultados apontam contribuições de 

diferentes ordens no campo educacional.  Dentre elas, destacamos, inicialmente, 

sua relevância para prática docente, pois, pela própria natureza do nosso objeto 

investigativo, podemos dizer que nossos resultados suscitam reflexões acerca do 

que as professoras pensam e/ou esperam dos seus alunos, as intenções e 

capacidades que lhes atribuem para que possam ser considerados “bons”. De modo 

mais global, podemos dizer que nossos achados remetem a discutir à finalidade da 

instituição escolar e à natureza dos seus objetivos. Dizendo de outra forma, nos faz 

pensar qual a formação que estamos privilegiando e a favor de quem e contra quem 

ela atua. Afinal, como nos lembra Batista Neto (2006), não é justo perder de vista ser 

da natureza da escola (segundo um bom número de autores, dentre eles Paulo 

Freire), agir sobre a sociedade na perspectiva da humanização do homem e da 

mulher de modo a contribuir para a constituição de um sujeito com capacidade de 

inserção crítica e  transformadora numa sociedade injusta, excludente e globalizada.  

 

Destacamos, também, que os nossos resultados sinalizam para as políticas 

educacionais e as práticas formadoras que as mesmas não podem perder de vista 

as representações sociais desses profissionais, mas, ao contrário, sugerem que elas 
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sejam tomadas como ponto de partida para suas elaborações. Isso porque, como 

evidenciamos, o sistema das representações sociais do “bom aluno” do grupo é um 

conhecimento autônomo que articula, num todo coerente, as contradições entre 

ideologia e realidade, assegurando sua função de legitimação do sistema e a 

justificação das práticas. Apontamos, portanto, para a necessidade das políticas 

educacionais e as práticas formadoras articularem eficientemente teoria e prática 

para que o cotidiano docente favoreça à transformação da prática frente à teoria. 

Concordamos, pois, com Machado (2003) quando afirma que investir na teoria de 

modo deslocado do fazer docente apenas favorece a repetição do discurso 

ideológico sem transformações efetivas na prática docente, como deixaram entrever 

passagens dos discursos  de algumas das professoras participantes desta pesquisa.  

 

Nessa linha, cumpre destacar que, embora cientes de que a maneira como 

algumas das professoras participantes resolveram os seus conflitos para articular 

ideologia e realidade esteja marcada por saberes de origens muito diversas, 

admitimos que uma mudança no sistema central dessas representações sociais 

talvez fosse possível se as políticas públicas educacionais e as práticas formadoras 

investissem na teoria articulado-a com o que as docentes são, fazem, pensam e 

dizem. Na atualidade, essa necessidade torna-se premente, pois embora políticas 

públicas educacionais como a curricular, bem com a dos ciclos (implantada na Rede 

Municipal de Ensino do Recife/PE desde a gestão 2001-2004) estejam pautadas em 

pressupostos epistemológicos que consideram os alunos como sujeitos ativos que 

possuem ritmos cognitivo e sócio-cultural-afetivo diferentes, essas políticas foram 

implementadas de forma verticalizada, isto é, sem a participação dos professores, 

que são os sujeitos responsáveis em efetivar as mudanças por elas preconizadas. 
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Por tudo que aqui apresentamos, reconhecemos como inegável a 

originalidade da contribuição que a Teoria do Núcleo Central trouxe para analisar as 

representações sociais do “bom aluno” do grupo de professoras pesquisado. Como 

vimos, a proposição de que as representações sociais se estruturam internamente 

em um sistema central, particularmente estável, rígido e consensual; e um sistema 

periférico, de caráter  mutável, flexível e individual que possibilita comparar 

complexas representações sociais e compreender como ocorrem mudanças em 

função das práticas sociais nos possibilitaram, sem dúvidas, tirar implicações 

cruciais para analisar as representações sociais do “bom aluno” construídas pelas 

professoras.  Reforçamos que estudar representações sociais tendo como referencia  

a Teoria do Núcleo Central é de suma importância para a produção do 

conhecimento no campo educacional, porque ela oferece um quadro de análise e de 

interpretação que permite, claramente, a compreensão da interação entre as 

experiências individuais e as condições sociais nas quais os atores estão inseridos. 

 

Embora reconhecendo as contribuições da Teoria do Núcleo Central para a 

área da pesquisa educacional e, em particular, para a nossa investigação, não 

podemos perder de vista, como bem assinalou Moscovici (1978), que “uma teoria 

jamais recobre todos os dados empíricos. É ultrapassado por eles, e os ultrapassa” 

(p. 290). Os resultados deste trabalho apontam, pois, para um saber aproximado do 

objeto de pesquisa proveniente de esquemas teóricos e metodológicos que, por seu 

caráter peculiar, projetaram luz sobre determinados aspectos, mas não sobre todos. 

Não é por acaso, portanto, que Minayo (2000) afirma que o ciclo de uma 

investigação veicula a idéia de um trabalho que têm dinâmica própria em busca da 

objetivação do conhecimento que integra a historicidade do processo social e da 

construção teórica. A autora é esclarecedora quando afirma que o conhecimento é 
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um processo infinito e não há condição de fechá-lo numa fase final, assim como não 

se pode prever o final do processo histórico.  Minayo (2000) afirma, desse modo, 

que o ciclo da investigação é um processo de trabalho que dialeticamente termina 

num  produto  provisório  e recomeça nas interrogações lançadas pela análise final.  

 

Nessa linha, podemos dizer que no movimento circular de responder nossa 

questão de pesquisa e produzir novas dúvidas, ao longo da investigação surgiram 

novas questões. São elas: a necessidade de estudos de cunho etnográfico, que 

possibilitem apreender se, de fato, o elemento “disciplinado” no sentido que fora 

discutido e problematizado nesta pesquisa se constitui enquanto uma variação das 

representações sociais do “bom aluno” em função de subgrupos ou é, na verdade, 

um espaço da representação que, embora seja comum ao grupo, não se revela 

facilmente  devido  às  normas  sociais  que  se opõem a idéia de um aluno 

submisso; saber o impacto dos meios de comunicação de massa na construção e 

configuração das representações sociais do ”bom aluno” das professoras, já que 

nossos resultados apontaram que esses meios de comunicação contribuíram para a 

construção dessas representações. Além disso, acreditamos que nossos resultados 

sugerem a necessidade de um maior aprofundamento acerca da importância da 

família na construção das representações sociais do “bom aluno” das professoras.  

 

No conjunto, os nossos resultados apontaram, ainda, que algumas estratégias 

metodológicas utilizadas parecem colaborar para fazer avançar a teoria e a pesquisa 

das representações sociais que adotam a Teoria do Núcleo Central. Assim, por 

exemplo, no primeiro estudo, utilizamos a Técnica de Associação Livre de Palavras 

e, com base em Abric, decidimos considerar o critério de ordem de importância 

atribuída pelas participantes às palavras ao invés da ordem de evocação. A 
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importância dessa estratégia foi confirmada nos resultados do segundo estudo da 

pesquisa. Isso porque, se no primeiro estudo os elementos “participativo” e 

“interessado”, em termos do duplo critério de freqüência e ordem prioritária de 

importância, foram indicados fortes candidatos ao núcleo central; os achados do 

segundo estudo, que mostraram e confirmaram apenas o elemento “interessado”, 

apontam que o critério de importância parece ser, de fato, um primeiro passo para 

se considerar o caráter qualitativo dos componentes centrais, já que o referido 

elemento  foi  o mais apontado como importante pelas docentes no primeiro estudo.  

 

Destacamos, também, a estratégia adicional adotada quando utilizamos o 

Teste do Núcleo Central, qual seja: pedir a participante que justificasse oralmente 

sua opção de resposta. Embora naquela ocasião não se dimensionasse a 

contribuição que este encaminhamento nos daria para analisar as representações 

sociais do “bom aluno” das professoras, reconhecemos que o mesmo propiciou 

explorar e aprofundar relações de diferentes ordens pelas quais as participantes 

atualizavam no objeto sua história e sua própria cultura. Como pudemos constatar, 

essa estratégia adicional ao teste de centralidade nos possibilitou perceber, 

claramente, que as professoras utilizavam uma pluralidade de modos de reflexão 

para justificar suas respostas, o que nos levou a constatar um verdadeiro fenômeno 

de “polifasia cognitiva” que, como exploramos, diz respeito a um estado em que 

registros  lógicos  diferentes  de saber coexistem em um mesmo indivíduo ou grupo.  

 

Cumpre reafirmar que embora tenhamos realizado esta pesquisa usando uma 

abordagem plurimetodológica que nos permitiu explorar e/ou aprofundar relações de 

diferentes ordens pelas quais as professoras atualizavam no objeto suas 
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experiências, vivencias e relações, reconhecemos, com Sá (1998), que os 

fenômenos representacionais não podem ser captados pela pesquisa de um modo 

completo e direto, pois são, por natureza, difusos, fugidios, multifacetados, em 

constante movimento e presentes em inúmeras instâncias da interação social. 

Noutros termos, apesar de termos analisado as representações sociais do “bom 

aluno” das docentes a partir de dois estudos interrelacionados; reconhecemos que, 

como todo social, essas representações sociais são infinitamente mais ricas, mais 

dinâmicas e complexas do que qualquer produção cientifica elaborada sobre elas e 

que, sem dúvidas, os nossos resultados apenas indicam a direção e a organização 

intelectual  segundo  a  qual  se  pode  ter  maior  certeza  da  aproximação do real.   

 

Em síntese, podemos dizer que a pesquisa que provisoriamente terminamos 

traz resultados que apontam contribuições no âmbito da construção do 

conhecimento, para fazer avançar a teoria e a pesquisa das representações sociais 

e, principalmente, fortalece o valor heurístico da Teoria do Núcleo Central para o 

campo da educação. Reiteramos, ainda, sua contribuição para a prática docente, já 

que, pela própria natureza do objeto, os resultados suscitam reflexões acerca do que 

as professoras pensam e esperam dos seus alunos, as intenções e capacidades que 

lhes atribuem. Já para as políticas educacionais e práticas formadoras, os resultados 

sinalizam  novas reflexões e sensibilidades na busca de melhoria do ensino, pois 

evidenciam que embora as representações sociais do “bom aluno” do grupo tenham 

sido construídas a partir de uma pluralidade de saberes, marcadas por experiências, 

valores e emoções, admitimos que uma mudança no sistema central dessas 

representações sociais seria possível se as políticas educacionais e as práticas 

formadoras articulassem a teoria com o fazer e pensar pedagógico das professoras.
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APÊNDICE A: Técnica de Associação Livre de Palavras 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

TÍTULO DA PESQUISA:  

O “bom aluno” nas representações sociais de professoras da Rede Municipal 

de Ensino do Recife 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Laêda Bezerra Machado 
 

PROTOCOLO N°___________ 

  
CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

  

1. SEXO: FEMININO  (     )                MASCULINO (     ) 

2. IDADE: _________________________________________________________________ 

3. TEMPO DE SERVIÇO:_____________________________________________________ 

4. BAIRRO DA ESCOLA:_____________________________________________________ 

5. TURMA QUE LECIONA:___________________________________________________ 

6.PARTICIPA DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA?_______________________ 

7. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 
4.1. Cursou o Normal Médio:               Sim (     )   Não (     )                  Ano: ______                             

       Instituição: ______________________________________________________ 

 

4.2. Curso de Graduação: __________________________________ Ano: ______                                     

       Instituição:_______________________________________________________ 

 

4.3. Curso de Pós-graduação: Especialização (    )  Mestrado (    ) Doutorado (    ) 

 
Especialização: ________________________________________Ano: ____ 

Instituição: ____________________________________________________ 

 

Mestrado: _____________________________________________Ano:____ 

Instituição: ____________________________________________________ 

 

  Doutorado: ___________________________________________ Ano: ____ 

  Instituição: ____________________________________________________ 
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TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

 

1. Escreva, rapidamente, cinco palavras (somente palavras) que, para você, 

completam a frase:  

  

 

 “BOM ALUNO” é... 

 

(       )____________________________________________________________ 

(       )____________________________________________________________ 

(       )____________________________________________________________ 

(       )____________________________________________________________ 

(       )____________________________________________________________ 

  

 

2. Numere em ordem de importância as palavras acima. 

 

 

3. Agora justifique a palavra indicada como mais importante. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: Roteiro de entrevista 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

 

TÍTULO DA PESQUISA:  

O “bom aluno” nas representações sociais de professoras da Rede Municipal 

de Ensino do Recife 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Laêda Bezerra Machado 

 
   

     CARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPANTE 
 

Idade; 

Formação acadêmica (instituições/anos); 

Tempo de profissão (total/rede);   

Participação em formação continuada; 

Ciclo que leciona; 

Número de alunos da turma; 

Faixa etária do grupo que leciona; 

Experiências escolares anteriores (histórico de reprovação/retenção); 

Nível sócio-econômico dos educandos. 
 

 
 
 

          SOBRE O OBJETO DE ESTUDO 
 

Experiências da docente como aluna, destacando o ser “bom aluno” naquela época; 

O sentido do ser “bom aluno”, no aspecto pedagógico, naquela época; 

O significado do ser “bom aluno”  para a professora participante; 

O sentido do ser “bom aluno”, no âmbito pedagógico, para a participante; 

Descrever “bons alunos” da turma que leciona; 

O sentido do ser “bom aluno” para os “professores de modo geral”; 

O ser “bom aluno” para os “docentes de modo geral” no âmbito pedagógico; 

Semelhanças e diferenças entre o sentido do ser “bom aluno” para a participante e o 

da sua professora dos anos iniciais; 

Fatores que contribuíram para as semelhanças e as diferenças apontadas; 

Semelhanças e diferenças entre o sentido do ser “bom aluno” para a professora  e os 

“docentes de modo geral”; 

Fatores que contribuíram para as semelhanças e as diferenças apontadas.  



 381 

APÊNDICE C: Teste do Núcleo Central 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

 

TÍTULO DA PESQUISA:  

O “bom aluno” nas representações sociais de professoras da Rede Municipal 

de Ensino do Recife 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Laêda Bezerra Machado 

 

TESTE N°___________ 

 

Para cada uma das frases abaixo, assinale a opção que lhe parecer mais 

adequada: 

 

“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele seja atencioso” 

 

Não, não se pode Sim, se pode Não sei dizer 

   

 

 

“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele seja curioso” 

 

Não, não se pode Sim, se pode Não sei dizer 

   

 

 

“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele seja estudioso” 

 

Não, não se pode Sim, se pode Não sei dizer 
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“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele seja interessado” 

 

Não, não se pode Sim, se pode Não sei dizer 

   

 

 

 

“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele seja participativo” 

 

Não, não se pode Sim, se pode Não sei dizer 

   

 

 

 

“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele seja questionador” 

 

Não, não se pode Sim, se pode Não sei dizer 

   

 

 

 

“Não se pode pensar em ser ‘bom aluno’ sem que ele seja responsável” 

 

Não, não se pode Sim, se pode Não sei dizer 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


