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RESUMO 

 
Esta dissertação objetivou identificar e analisar as representações sociais dos 

professores sobre as finalidades da Educação Infantil, bem como investigar a influência 
dessas representações na construção de práticas nessa primeira etapa da Educação Básica. 
Utilizamos como referencial teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais (TRS) 
de Moscovici (1961), recorrendo à abordagem estrutural, proposta por Abric (2000). 
Articulamos esse referencial da psicologia social com a obra do professor Libâneo (2012, 
2013, 2016) sobre a educação, no que tange a importância das finalidades educativas para a 
concretização de um ensino transformador. Focalizamos as análises deste estudo a partir de 
um recorte temporal do contexto das reformas educacionais, oriundas após a instituição da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) que foram se estabelecendo 
em meio aos desdobramentos de influências das políticas internacionais que a utilizam como 
um dos instrumentos para atender a um sistema capitalista globalizado, comprometendo a 
qualidade do ensino das escolas públicas. Para tanto, investigamos o contexto histórico da 
criança e da infância, a institucionalização da Educação Infantil brasileira, as finalidades 
educativas escolares e o trabalho docente. Realizamos um estudo descritivo e exploratório, 
adotando uma abordagem quantiqualitativa. Efetuamos uma pesquisa de campo nos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Aparecida de Goiânia-GO, aplicando como 
instrumento de pesquisa um questionário virtual elaborado no formulário do Google Forms, 
com perguntas fechadas e com a técnica de associação de palavras, obtendo a participação de 
120 professores pedagogos. Os dados coletados foram analisados utilizando o programa 
Rangdgraf do software EVOC e para as análises de estatísticas, empregamos o programa 
Microsoft Office Excel. De modo geral, as análises apontam para finalidades educativas 
focadas na socialização e no desenvolvimento da criança, embasadas em valores voltados para 
a manutenção de práticas conservadoras que postergam o ensino como função primordial dos 
professores.  

 
Palavras-chave: Representações Sociais. Finalidades Educativas. Educação Infantil.  
Formação de Professores. Trabalho Docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
           This dissertation aimed to identify and analyze the social representations of teachers 
about the purposes of Early Childhood Education, as well as to investigate the influence of 
these representations in the construction of practices in this first stage of Basic Education. We 
use as theoretical-methodological reference the Theory of Social Representations (TRS) of 
Moscovici (1961), using the structural approach proposed by Abric (2000). We articulate this 
referential of social psychology with the work of professor Libâneo (2012, 2013, 2016) on 
education, regarding the importance of educational purposes for the implementation of a 
transformative teaching. We focus the analyzes of this study from a temporal cut in the 
context of the educational reforms that came after the National Education Guidelines and 
Bases Law (LDB nº 9.394 / 96) were established, amid the unfolding influence of 
international policies who use it as one of the instruments to attend to a globalized capitalist 
system, compromising the quality of public school education. In order to do so, we 
investigated the historical context of the child and childhood, the institutionalization of 
Brazilian Infant Education, the school educational purposes and the teaching work. We 
conducted a descriptive and exploratory study, adopting a quantitative approach. We 
conducted a field research in the Municipal Infant Education Centers (Aparecida de Goiânia-
GO), applying as a research instrument a virtual questionnaire elaborated in the form of 
Google Forms, with closed questions and the technique of association of words, obtaining the 
120 pedagogical teachers. The data collected were analyzed using the Rangdgraf program of 
the EVOC software and for statistical analyzes, we used the Microsoft Office Excel program. 
In general, the analyzes point to educational purposes focused on the socialization and 
development of the child, based on values aimed at maintaining conservative practices that 
postpone teaching as a primary function of teachers. 
 
Keywords: Social representations. Educational Purposes. Child education. Teacher training. 
Teaching Work. 
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INTRODUÇÃO 

 
Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao  

 tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. 
Carl Jung 

 
Desde que a Educação Infantil foi reconhecida como primeira etapa da 

Educação Básica (BRASIL, 1996), muitos debates têm sido realizados em torno do 

estabelecimento de ações voltadas para o atendimento das crianças de 0 a 5 anos, 

resultando entre avanços e retrocessos que comprometem a qualidade do ensino e o 

conhecimento a ser apreendido.   

Contemporaneamente a esses debates, ao observarmos o cotidiano escolar 

dessas crianças, é possível perceber o quanto as práticas educativas do trabalho docente 

ocupam um lugar de destaque para a eficácia do desenvolvimento infantil, do processo 

de ensino e aprendizagem e do asseguramento da qualidade do ensino.  

Para tanto, compreender as possibilidades de ensinar e de aprender dentro do 

contexto das tensões de uma economia global, que tendem a influenciar as 

determinações para os fins das políticas educacionais, principalmente voltadas para a 

Educação Infantil, torna-se imprescindível aos professores, promover e materializar 

práticas visando a formação das crianças para o pleno desenvolvimento, ou, materializá-

las em favor de conceber uma instrução mínima, voltada para a socialização. 

Nessa perspectiva, considerando a familiaridade da pesquisadora para com esse 

campo educacional, principalmente, por atuar ao longo de 15 anos nessa área da 

Educação Infantil, exercendo as funções de educadora, professora, coordenadora 

pedagógica, diretora e, atualmente, pesquisadora e consultora educacional, a concepção 

do objeto deste estudo sobre as finalidades educativas dos professores foi imbuída das 

considerações que a pesquisadora possui ante implicações que os professores vivenciam 

no cotidiano escolar, principalmente, após as implantações das regulamentações para o 

currículo da Educação Infantil, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, Lei  

nº 9.394/96. 

Assim, conforme a compreensão da pesquisadora, embora a Educação Infantil 

abrigue um campo permeado de interesses de várias instâncias, tais como educacionais, 

econômicas, assistenciais, religiosas, filantrópicas, entre outros, por consequência das 

transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas no Brasil, esse campo 

educacional vem se estruturando conforme as demandas que se apresentam na 
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sociedade, por meio de políticas educacionais que ao mesmo tempo que preconizam um 

ensino voltado para o desenvolvimento infantil, assegurando um ensino público de 

qualidade, fomentam programas voltados para atenuar conflitos de ordem social e 

econômica, desvalorizando o ensino como “uma” das tarefas do professor.  

Com efeito, embora tenha havido um avanço significativo na trajetória da 

legislação brasileira frente ao reconhecimento da Educação Infantil como a primeira 

etapa da educação básica, uma vez se sujeitando às normas nacionais que apontam para 

o estabelecimento de padrões mínimos de qualidade, a Educação Infantil na ênfase de 

sua consolidação e estruturação de ensino vivenciou um cenário de políticas que 

interligavam demandas das instâncias global e local, que se materializaram em políticas 

educacionais que dissiparam a consolidação da identidade do ensino voltado para as 

crianças de 0 a 5 anos. 

Exatamente a partir desse cenário de políticas educacionais, bem como de 

reformas oriundas delas, que realizamos o recorte temporal deste estudo, intitulado 

Representações Sociais das finalidades educativas por professores da Educação 

Infantil, com o objetivo geral de identificar e analisar as representações sociais dos 

professores sobre as finalidades da Educação Infantil. 

Enquanto objetivos específicos o estudo visa: investigar como essas 

representações influenciam na materialização das práticas dos professores; identificar os 

valores em que mais se baseiam os professores em suas práticas; e analisar como os 

professores têm considerado o impacto das políticas educacionais ao concretizarem suas 

práticas, segundo suas finalidades em educar. 

Desse modo, por meio de um estudo descritivo e exploratório, efetuamos uma 

pesquisa de campo, com abordagem quantiqualitativa, especificamente nos Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Aparecida de Goiânia-GO. Utilizamos 

como instrumento de pesquisa um questionário virtual, devidamente respondido por 120 

professores. 

Assim, sob a perspectiva e analisar as considerações dos professores frente à 

dimensão prática dos seus respectivos trabalhos docentes, partindo do pressuposto de 

que o fortalecimento dos objetivos primordiais do trabalho docente, em seus 

aspectos pedagógico-didáticos, viabiliza as práticas educativas que permitem a 

ampliação da apreensão do conhecimento, como direito da criança, foi considerado 

o estabelecimento da seguinte questão para a pesquisa: Para que os professores 

educam as crianças de 0 a 5 anos?  
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Ressalta-se neste estudo a necessidade de discutir a propagação do trabalho 

docente por meio de práticas educativas que medeiem a promoção do ensino e da 

aprendizagem, por meio de formações de cunho pedagógico, político e social aplicadas 

aos docentes. Todavia, acredita-se que tais formações se fazem relevantes, após a 

análise dos conhecimentos consensuais dos professores, bem como de suas 

representações em educar. 

Importa salientar que consideramos o termo prática educativa como um 

conjunto de processos, influências, estruturas e ações que intervêm no desenvolvimento 

humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num 

determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais, visando à formação do 

ser humano (LIBÂNEO, 2001, p. 153-176).  

Portanto, considerando o exposto, iniciamos um levantamento teórico, 

buscando em fontes de livros, estudos científicos e outros materiais, objetivando 

contextualizar as finalidades do trabalho docente para a criança de 0 a 5 anos. Contudo, 

apuramos sobre a utilização da Teoria das Representações Sociais, conforme, relato em 

sequência. 

Em âmbito nacional, a abordagem estrutural tem sido adotada em numerosos 

estudos que pesquisam sobre as representações sociais de objetos diferentes, como os 

compilados na obra de Campos e Loureiro (2003), e demais publicados em revistas 

científicas, disponíveis nos periódicos do portal Scielo-Brasil; em eventos nacionais, 

como os organizados pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), e internacionais, como os publicados pela Associação Brasileira de 

Psicologia Social (ABRAPSO). 

Os autores brasileiros Margot Campos Madeira (1991), Alda Judith Alves-

Mazzotti (2008), Campos (2003, 2017), Campos e Loureiro (2003), Gilly (2001), 

Spadoni (2016) e outros vêm demonstrando a relevância da Teoria das Representações 

Sociais para o campo educacional. De acordo com Sousa (2002, p. 289), “as pesquisas 

acerca de representações sociais que envolvem as práticas educativas revelam que o 

processo de educar “[...] é uma ação consciente e consequente em que todos os 

envolvidos determinam e contribuem na definição do sentido nessa ação”.  

A autora assevera que tal afirmação preconiza a expectativa de mais estudos e 

pesquisas que objetivam investigar as representações sociais no campo da Educação, em 

especial dos professores, haja vista que para isso é fundamental assimilarmos o contexto 

sócio-político-educacional no qual esses profissionais estão inseridos.  
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Logo, entre as pesquisas que se relacionam com as representações sociais, 

Educação Infantil, práticas educativas, infância e criança, destacamos, pela pertinência 

em relação a este trabalho, os estudos1 que se distribuem entre dissertações de mestrado 

e teses de doutorado, tais como; Gonzaga (2013), Souza (2013), Silveira (2013), Silva 

(2015), Lacerda (2016) e Moreira (2016), e, para artigos publicados, destacamos os de 

Assunção, Assis e Campos (2012), Fragoso e Casal (2012), Souza Filho, Durandegui e 

Scardura (2013), Herold Junior e Machado (2013) e Oliveira e Guimarães (2016).  

Entre os objetos de representação registramos: “infância”; “criança”; 

“identidade docente”; “Educação Infantil”; “profissão docente”. Os sujeitos desses 

estudos foram, em sua maioria, docentes em exercício de várias regiões do país. Os 

autores mais utilizados foram Moscovici, Jodelet, Abric, Doise e Alves-Mazzotti. O 

rápido panorama descrito a seguir permite indicar seus achados mais significativos.  

Na pesquisa de Gonzaga (2013), os resultados indicaram que estes professores 

não entendem as funções de cuidar e educar como práticas indissociáveis, demonstrando 

associar a Educação Infantil enquanto contexto promotor do desenvolvimento infantil 

que tem como dimensão caracterizadora as atividades lúdicas. As representações sociais 

docentes sobre infância demonstraram uma imagem em que a brincadeira é entendida 

como atividade principal e única da criança, demonstrando uma ideia dessa fase da vida 

de forma descontextualizada e imersa em um vazio social.  

No estudo de Souza (2013), identificaram-se ações e decisões baseadas na 

visão maternalista de educação infantil, em que predomina a ideia de que a pessoa que 

trabalha com crianças pequenas, desempenhando funções de cuidado, mais 

especificamente as auxiliares, não precisam ter formação específica. Foi observado que 

as formações continuadas parecem não considerar o nível de formação inicial dos 

profissionais. Foi verificado nas creches um número considerável de observações da 

prática docente com pouco empenho do adulto. Esse resultado foi igualmente abordado 

por Assunção, Assis e Campos (2012), Fragoso e Casal (2012), Souza Filho, 

Durandegui e Scardura (2013), Herold Junior e Machado (2013). 

Silveira (2013) relatou que sua pesquisa obteve como resultado da 

representação do berçário um lugar de guarda e proteção, remetendo a sua concepção 

historicamente construída. Quanto ao profissional de Educação Infantil, os significados 

partilhados pelo grupo ancoraram-se mais fortemente à imagem de uma segunda mãe, 

                                                           
1
 Os estudos explicitados analisados na CAPES, foram publicados no período entre 2013 a 2017, sendo 

devidamente apresentado resumidamente em anexo.   
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que apresenta características atribuídas a uma babá competente, compatível com os 

resultados apontados por Lacerda (2016), ao indicar que os gestores da Educação 

Infantil representam a qualidade na educação como um conceito complexo e 

multifacetado, com ênfase no cuidado, porém, ela destaca o desgaste de 

relacionamentos com as famílias e equipe docente que os professores têm enfrentado. 

Na pesquisa de Silva (2015), concluiu-se que as professoras analisadas 

apresentaram indícios de uma reconstrução da identidade docente, de uma representação 

da profissão como sacerdócio e caracterizada pelo gostar de crianças, para uma 

profissão caracterizada pelos conhecimentos pedagógicos e pela intencionalidade do 

professor.  Moreira (2016) apontou para a dificuldade de se constituir como professor 

sem se reconhecer e sem ser reconhecido como tal, perfazendo os mesmos 

apontamentos de Oliveira e Guimarães (2016). 

Os estudos compartilharam o interesse pela compreensão do trabalho docente 

dos professores na Educação Infantil, apresentando análises sobre as representações 

sociais da infância, da criança e de professores docentes, bem como a forma como elas 

se ancoram em diversas significações. Ainda que brevemente, foi possível perceber 

nessas investigações aqui expostas, uma inquietação entre os professores sobre como 

eles têm representado a Educação Infantil, bem como o exercício do seu trabalho 

docente cotidianamente, nos parecendo existir um confronto entre o que os professores 

praticam e o que eles “pensam” que deveria ser praticado.  

Contudo, dentre as análises apresentadas, não foi possível identificar estudos 

que apontam as representações dos professores sobre as finalidades da Educação 

Infantil, e muito menos como esses profissionais são influenciados por elas, ao 

materializarem suas práticas com vistas ao asseguramento da qualidade do ensino. 

Dessa forma, partindo do pressuposto de que conceitos como ensino, aprendizagem, 

conhecimento, práticas educativas, etc., são significantes para cumprir com a função 

primordial do trabalho docente e da função social da escola, consideramos a 

necessidade deste estudo, que se encontra organizado em quatro capítulos e as 

considerações finais. 

Logo, no primeiro capítulo, A Conjuntura da Educação Infantil, abordamos 

temas sobre o contexto histórico da criança e da infância, a institucionalização da 

Educação Infantil Brasileira, as interferências das políticas internacionais nas 

finalidades da Educação Infantil, e, o trabalho docente na Educação Infantil. Utilizamos 

para esse capítulo como referencial teórico, entre outros, Ariès (1981), Kramer (1994, 
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2001, 2011) e Kulhmann Jr. (2000, 2010). No que se refere às finalidades educativas; 

Evangelista (1997, 2013), Lenoir (2013, 2016), Libâneo (2012, 2013, 2016), e, sobre o 

trabalho docente; Candau (2002), Sacristán (1999), Barbosa e Calil (2002).  

Prosseguindo, no segundo capítulo, A Teoria das Representações Sociais, 

abordamos o referencial teórico-metodológico, salientando alguns dos seus aspectos e 

contribuições, bem como a apresentação da Teoria do Núcleo Central e as relações entre 

as práticas e as representações sociais. Foram utilizados como referencial teórico, entre 

outros, Moscovici (2012, 2015), Abric (2000, 2001, 2003), Sá (1996, 2004), Jodelet 

(1989, 2001), Spadoni (2016), Campos e Loureiro (2003), Campos (2017), Alves-

Mazzotti (2008), e, Schwartz (2005). 

No que tende ao terceiro capítulo, Caminho Metodológico, apresentamos o 

cenário em que se inscreve a parte empírica deste estudo, o tipo de investigação do 

mesmo, a caracterização dos participantes, o procedimento e o instrumento utilizados, e 

as especificações das análises e interpretação dos dados. Entre outros, destacamos como 

referências teóricas neste capítulo Abric (2000, 2003), Vergès (1999), Oliveira (2011), 

Wachelke e Wolter (2011). 

Sob o título Análises e discussão dos dados obtidos, construímos o capítulo 

quatro, seguido das Considerações Finais, realizando ponderações deste estudo para o 

fortalecimento do protagonismo da profissionalidade dos professores, por meio de 

formações não somente pedagógicas, mas também de cunho político e social, sem 

pretensões de apresentar soluções para os desafios que foram constituídos na história e 

que por ela serão desenvolvidos. 
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1 A CONJUNTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Eu sou um intelectual que não tem medo de ser 
amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque 
amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que 
a justiça social se implante antes da caridade. 

Paulo Freire 
 

O presente capítulo discorre sobre a historicidade da criança e da infância e do 

percurso da institucionalização da Educação Infantil no Brasil. Seguidamente, é tratado 

sobre a relação entre as políticas internacionais e as finalidades educativas que norteiam 

as políticas educacionais dessa primeira etapa da Educação Básica.  

Em sequência, é versado sobre a importância do trabalho docente para 

assegurar a qualidade do ensino público, principalmente mediante ao impacto das 

políticas educacionais no cotidiano escolar, que se adentram nas escolas por meio de 

normas e diretrizes, regulando o atendimento das crianças de 0 a 5 anos. 

Por fim, o capítulo apresenta o estudo das representações sociais para subsidiar 

as investigações sobre as finalidades dos professores em educar, sob a perspectiva de 

como esses profissionais tem compreendido o trabalho docente em prol do processo 

educativo das crianças atendidas por essa primeira etapa da Educação Básica.  

 

1.1 O contexto histórico da criança e da infância 
 

Na Antiguidade Clássica, de acordo com Kohan (2003), as concepções 

voltadas para a criança eram imbuídas de pensamentos platônicos, que a visualizavam 

sempre no porvir, menosprezando a potencialidade da fase da infância, como se nela 

não houvesse ganho ou se apresentasse como uma fase inferior à fase adulta. Sendo 

pensada em uma perspectiva futura, seu presente, bem como sua infância, 

normalmente não apresentava relevância. Dessa forma, a criança e a infância eram 

negligenciadas, como se no presente ela não contribuísse com a sociedade por estar 

vivenciando uma fase inferior à fase adulta.  

 

As crianças são a figura do não desejado, de quem não aceita a própria 
verdade, da desqualificação do rival, de quem não compartilha uma forma 
de entender a filosofia, a política, a educação e, por isso, dever-se-á vencê-
la. As crianças são [...] para Platão, uma figura do desprezo, do excluído 
[...] (KOHAN, 2003, p. 24). 
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Por muito tempo, sem despertar nenhum interesse de estudos voltados para a 

criança e para a fase da infância, inexistiam livros que orientassem sobre o cuidado 

específico de sua saúde, seu desenvolvimento e suas particularidades demandadas por 

essa fase. Segundo o historiador francês Ariès (1981), um dos pioneiros a difundir 

estudos que objetivavam a investigação sobre a criança e a infância, em sua obra 

publicada em 1970 História Social da Criança e da Família, a ausência de atenção 

destinada aos cuidados da criança na infância poderia ser observada, inclusive, nas 

vestimentas das crianças, que criavam dificuldades para elas se movimentarem, 

brincarem e vivenciarem essa fase em liberdade.  

O autor considera que, possivelmente, o sentimento voltado para a criança 

não era tão cultivado, devido ao alto índice de mortalidade infantil que havia na Idade 

Média. Sendo assim, por se opor em vivenciar momentos de perdas dolorosas, os 

adultos evitavam se envolver profundamente com as crianças, considerando inclusive a 

morte delas como algo natural e até mesmo como “uma perda eventual" (ÀRIES, 

1981, p. 171). Desse modo, as crianças que “sobreviviam” moravam com suas famílias 

nucleares em grupos familiares que se responsabilizavam por todas as crianças do 

grupo em geral, ou seja, não se privilegiava a educação delas sob a responsabilidade da 

família nuclear, e, sim, pelo grupo familiar que participava dos processos de 

socialização e educativos delas. 

Em sequência, conforme Àries (1981), ao concluir a primeira infância, 

considerada na Idade Média, desde o nascimento até os sete anos de idade, a criança 

era inserida na “vida” dos adultos, sendo socializada ao cotidiano deles, bem como nos 

seus respectivos afazeres, tais como no exercício de funções para o suprimento de 

serviços domésticos, em trabalhos gerais como aprendizes, e até mesmo em momentos 

de descontração, como na participação de jogos. 

O autor relata, após a investigação de várias fontes que apresentavam indícios 

sobre o registro de infância, por exemplo, de diários e documentos familiares, cartas e 

iconografia religiosa e leiga, que até o século XII a arte medieval não realizou nenhum 

registro sobre a infância, sendo apresentada timidamente no século XIII, por meio de 

imagens de anjos e posteriormente pela imagem do Menino Jesus, que possuía a 

função de representante das crianças nas exposições em que sua imagem era exibida.   

Foi em meados do século XIV que as transformações sociais, políticas e 

econômicas se iniciaram lentamente, alterando as relações no interior das famílias, 

concentrando a educação dos filhos como responsabilidade da família nuclear. Kramer 
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(2001) enfatiza que, a partir de então, um novo sentimento de família surgia, sendo 

inseparável do sentimento de infância. De acordo com Ariès (1981), nesse contexto 

surgem novas medidas para salvar e garantir a sobrevivência das crianças – as 

condições de higiene foram melhoradas, aumentando a preocupação com a saúde, 

visando ao prolongamento da vida, principalmente, nas classes dominantes. 

Barbosa (2006) destaca que, concomitantemente ao despertar das famílias 

burguesas em cuidar das crianças em seus especificidades, a sociedade moderna se 

defronta com a existência de realidades de diferentes infâncias, tais como a “sem 

família”, vivenciada pelas crianças abandonadas sem nenhum destino, nas portas de 

casas de família, nas ruas, nas portes de igreja; a infância operária, na qual a criança 

era levada para trabalhar com os adultos nas indústrias, explorando, contudo, sua mão 

de obra no agregado familiar, em condições sub-humanas de sobrevivência. 

Os estudos apresentados por Ariès foram alvo de contradição para alguns 

autores como Stearns (2006) e Kuhlmann Jr. (2010). Stearns, por exemplo, relata que 

historicamente as sociedades foram lidando com a infância e a criança conforme seus 

contextos. O autor esclarece que “a infância pode apresentar variações 

impressionantes, de uma sociedade ou de um tempo a outro” (STEARNS, 2006, p. 12), 

como o tempo de duração da infância, o trabalho infantil, as punições e formas 

disciplinares, e a idade com a qual se adentra ao ambiente escolar. 

Kuhlmann Jr. (2010) também salienta que os estudos apresentados por Ariès 

consideraram como destaque apenas o contexto histórico, cultural e social da criança 

europeia, sem recorrer às demais vivências apresentadas por outras sociedades da 

época sobre como elas lidavam com a infância e a criança. Dessa forma, o autor 

considera os estudos incompletos por não contemplarem as diversas vivências e 

múltiplas experiências de infância vividas pelas crianças das demais sociedades 

daquela época. Entretanto, Kramer (2001, p. 18) argumenta que  

 

A identificação do contexto burguês em que esse sentimento de infância 
surge e se estrutura é extremamente importante para a compreensão atual de 
criança, quando se acredita ou se quer fazer acreditar numa essência infantil 
desvinculada das condições de existência, ou seja, na criança universal, 
idêntica, qualquer que seja sua classe social e sua cultura. 

 

Conforme Sarmento (2008), são vários os conceitos que visam identificar a 

criança, principalmente, quando esses se associam com os diferentes grupos sociais 

que possuem, contudo, culturas e realidades influenciam nessa identificação. Dessa 
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maneira, no interior do mesmo espaço cultural, a diversidade das concepções de 

infância é relativizada por vários balizadores, como as classes sociais, o grupo de 

pertença étnica ou nacional, a religião predominante, o nível de instrução da 

população, fazendo com que sejam vivenciadas diferentes infâncias, para crianças 

distintas. Tais proposições do autor remetem aos discursos da Sociologia da Infância, 

reconhecida como um campo de estudo e investigação que reivindicam a infância 

como estatuto próprio para as crianças. Para isso, consideram-se, entre outras, algumas 

proposições de Prout e James (1990, p. 33), que advogam: 

 

1) A infância é entendida como uma construção social. Como tal, isso 
indica um quadro interpretativo para a contextualização dos primeiros anos 
da vida humana. A infância, sendo distinta da imaturidade biológica, não é 
uma forma natural nem universal dos grupos humanos, mas aparece como 
uma componente estrutural e cultural específica de muitas sociedades. 
2) A infância é uma variável de análise social. Ela não pode nunca ser 
inteiramente divorciada de outras variáveis como a classe social, o gênero 
ou a pertença étnica. A análise comparativa e multicultural revela uma 
variedade de infâncias, mais do que um fenômeno singular e universal. 
3) As relações sociais estabelecidas pelas crianças e as suas culturas 
devem ser estudadas por seu próprio direito, independentemente da 
perspectiva e dos conceitos dos adultos. 
4) As crianças são e devem ser vistas como atores na construção e 
determinação das suas próprias vidas sociais, das vidas dos que as rodeiam 
e das sociedades em que vivem. As crianças não são sujeitos passivos de 
estruturas e processos sociais. 

 

Essas proposições enfatizadas pelos autores lentamente foram circunscrevendo 

os discursos sobre a criança, bem como sua infância, operando em processos históricos 

de forma progressiva. Para Pinto (1997, p. 44),  

 

[...] a infância constitui uma realidade que começa a ganhar contornos a 
partir dos séculos XVI e XVII. [...] As mudanças de sensibilidade que se 
começam a verificar a partir do Renascimento tendem a deferir a integração 
no mundo adulto cada vez mais tarde e, a marcar, com fronteiras bem 
definidas, o tempo da infância, progressivamente ligado ao conceito da 
aprendizagem e de escolarização. Importa, no entanto, sublinhar que se 
tratou de um movimento extremamente lento, inicialmente bastante 
circunscrito às classes mais abastadas. 

 

Portanto, traçar este panorama para a visibilidade da constituição das 

representações sobre as finalidades da educação voltada para as crianças de 0 a 6 anos 

nos permite compreender sobre tantos significados que emergiram ao longo da história 

da sociedade e nos possibilita incluir a forma como as crianças e as infâncias são vistas 

por diferentes esferas, tais como pelas escolas de Educação Infantil, pelo poder 



26 
 

público, pelos organismos internacionais, pelas entidades assistenciais, pelas 

instituições privadas e outros. 

Nesse sentido, pensar na criança e na infância no Brasil atualmente significa, 

para nós, considerar grupos de crianças cujas condições de vida e de oportunidades 

estão subordinadas a diferentes condições econômicas, sociais e culturais. Sobretudo, 

embora haja a universalização constitucional dos direitos das crianças e das suas 

infâncias, nos preocupa como esses direitos e outros, principalmente os que remetem 

às políticas educacionais que favorecem a qualidade do ensino público na Educação 

Infantil, têm incidido sobre a vida das crianças.  

Pinto e Sarmento (1997), não desprezando a importância das iniciativas 

legislativas, esclarecem que é necessário tencionar a lógica que orienta o 

estabelecimento de direitos na infância, que tanto pode garantir à criança status de ator 

social quanto reafirmar sua condição social de dependência ao adulto, acentuada em 

aspectos biopsicossociais de seu desenvolvimento: 

 

Com efeito, o que está em causa na controvérsia sobre a natureza dos 
direitos das crianças é o juízo sobre a infância como categoria social 
constituída por actors sociais de pleno direito, ainda que com características 
específicas, considerando a sua idade, ou ao invés, como destinatários 
apenas de cuidados sociais específicos. A primeira concepção implica uma 
interpretação holística dos direitos, no quadro da qual – ao contrário da 
segunda – não apenas é errôneo, como pode ser perverso, o centramento dos 
direitos da criança na proteção e (mesmo) na provisão de meios essenciais 
de crescimento, sem que se reconheça às crianças o estatuto de actors 
sociais e se lhes atribua de facto o direito à participação social e à partilha 
da decisão nos seus mundos de vida (PINTO; SARMENTO, 1997, p. 20). 

 

Feitas essas considerações, passamos para o percurso histórico do 

atendimento institucional da infância no Brasil. 

 

1.2 A institucionalização da educação infantil brasileira 
 

Historicamente, contextualizar as instituições da infância no Brasil permite-

nos analisar sua especificidade e compreender os interesses das políticas, econômicas, 

culturais e sociais que traçaram os atuais princípios norteadores dessas instituições. 

Todavia, conforme Kuhlmann Jr. (2000), várias práticas foram sendo instituídas, 

evidenciando o cuidado e a proteção para com as crianças, principalmente porque 

muitas delas eram encontradas abandonadas, sendo deixadas em portas de casas, em 

igrejas e nas ruas, sendo, inclusive, um dos motivos para a Corte Imperial adotar as 
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Santas Casas de Misericórdia como um modelo de atendimento assistencial, inspirado 

em Portugal e na Europa, que já ofertava esse tipo de atendimento. 

Instituídas no Brasil no século XVIII, segundo Marcílio (1997), a “Roda dos 

Expostos” foi a instituição de atendimento à criança brasileira, anterior à criação das 

creches. Assim, ao invés de a mãe ou da pessoa que estava com a criança abandoná-la 

em “qualquer” lugar, ela, de forma anônima, colocava a criança nessa roda, que ficava 

na janela da instituição ou nas casas de misericórdia, para ser acolhida. Segundo 

Aquino (2001, p. 31): 

 

A roda dos expostos, como assistência caritativa, era, pois, missionária. A 
primeira preocupação do sistema para com a criança nela deixada era de 
providenciar o batismo, salvando a alma da criança, a menos que trouxesse 
consigo um bilhete – o que era muito comum – que informava à rodeira de 
que o bebê já estava batizado. No caso de dúvida dos responsáveis pela 
instituição, a criança era novamente batizada.  

 

Essa forma de atendimento, também conhecida como Roda dos Enjeitados, foi 

a única instituição de assistência à criança desamparada no Brasil, sendo extinta 

somente no século XX, visto que foi a partir do final do século XIX que as discussões 

sobre os direitos da infância foram sendo construídas. Assim, segundo Kuhlmann Jr. 

(2000), por influências provenientes da Europa, no século XIX, as nomenclaturas como 

creches, escolas maternais e jardins de infância foram servindo de inspiração para o 

Brasil na implementação de seus espaços de atendimento infantil e na 

institucionalização da educação infantil, a partir da década de 1870. 

Conforme Kuhlmann Jr. (2000), em 1879, houve as primeiras referências de 

creche no Brasil. Nessa época, o jornal “A Mãi de Família”, publicou o artigo “A creche 

(asilo para a primeira infância)”, escrito pelo Dr. K. Vinelli, médico da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro, apresentando o termo creche oriundo do francês, que 

fazia referência à guarda e educação das crianças pequenas. Segundo o autor, a 

instauração de creches no Brasil era muito discutida, visto que muitos acreditavam que, 

após a sua implantação, as mães iriam transferir sua responsabilidade com os filhos 

pequenos para essas instituições, que foram até intituladas por outros como “um mal 

necessário”, declarando que com a criação delas aumentariam as tensões entre o papel 

materno e as condições da mulher trabalhadora, principalmente, para as mulheres das 

classes mais empobrecidas. 
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De acordo com o autor, foram três influências básicas que nortearam a 

implantação de creches e jardins de infância nos séculos XIX e XX no Brasil: a 

jurídico-policial, que buscava assegurar a proteção das crianças enjeitadas, e a médico-

higienista e a religiosa, que visavam diminuir o índice de mortalidade infantil 

apresentado na época. Assim sendo, foi tendenciosa a implantação das creches no 

Brasil, pois foi voltado para o atendimento das crianças de classes sociais menos 

favorecidas, sob uma ótica assistencialista, e dos jardins de infância e demais 

instituições privadas, para o atendimento das crianças das elites. Afinal, entre não haver 

consenso sobre o atendimento e haver um atendimento espelhado em metodologias 

pedagógicas – conforme propagadas na época, para valorização e diferenciação das 

instituições, as concepções foram se consolidando. 

 

Se as condições econômicas eram fatores que influíam fortemente no tipo de 
instituição em que as crianças eram atendidas, os objetivos e as atividades 
também eram determinantes das características desses estabelecimentos. 
Assim, as creches geralmente visavam o cuidado físico, saúde, alimentação, 
formação de hábitos de higiene, comportamentos sociais. Incluíam, por 
vezes, orientações sobre amamentação e desmame, preparação de alimentos e 
relacionamento afetivo. O jardim de infância, de inspiração froebeliana, tinha 
outro olhar para a criança: seu desenvolvimento físico, social, afetivo e 
cognitivo, por meio das atividades lúdicas, do movimento e da autoexpressão 
(NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011, p. 17-18). 

 

Dessa maneira, o primeiro jardim de infância do Brasil, conforme Bastos 

(2001), foi fundado em 1875, pelo médico educador da Corte Joaquim José Menezes 

Vieira. Nessa instituição, o atendimento privado era feito apenas para meninos maiores 

de 3 anos, utilizando-se da metodologia de Johann H. Pestalozzi (1746-1827), com 

atividades sugeridas por Friedrich Froebel (1782-1852) e Marie Pape-Carpantier (1815-

1878), com o objetivo de estimular o desenvolvimento das crianças, por meio da 

exploração dos objetos. 

Já em 1879, segundo Drouet (1990), foi oficializada a primeira referência da 

educação às crianças pequenas em nosso país, por meio do projeto da Reforma Leôncio 

de Carvalho, que reformou a instrução pública primária e secundária no Município da 

Corte, sendo reconhecido na época como um local de poder simbólico, a vitrine da 

nação. Logo, a partir do início do século XX, as políticas sociais e educacionais foram 

sendo implementadas pelo Estado, sendo reivindicadas pela sociedade civil. 

Em 1899, foi criado pelo médico pediatra, higienista e filantropo Artur 

Moncorvo Filho o Instituto de Proteção e Assistência à Infância no Rio de Janeiro, 
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oferecendo um modelo organizacional e institucional ao governo de assistência à 

criança pobre, imbuído de uma concepção médico-social e higienista, visando, 

inclusive, ao comprometimento e participação das classes média e alta. Ainda com o 

auxílio desse instituto, em 1919, foi criado o Departamento da Criança no Brasil, para 

realizar e divulgar estudos sobre a situação da infância no país, bem como a 

aplicabilidade de leis de amparo à criança e ao desenvolvimento infantil (KUHLMANN 

JR., 2010; KRAMER, 2001; NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). 

No ano de 1922, foi realizado o I Congresso de Proteção à Infância, no qual 

foram intensificadas as discussões que visavam à necessidade de transpor a fase atual de 

conceber o atendimento das crianças para as instituições privadas ou de caridade, 

recomendando a aprovação de leis específicas relacionadas aos direitos delas, incluindo 

também temas como a orientação e a realização de exames pré-nupciais, o ensino 

obrigatório de puericultura e o estudo da Pediatria. Esse evento oportunizou aos 

participantes sugerir propostas tais como; a efetivação de leis para o atendimento da 

infância; a abolição da “Roda dos Expostos”; e a implantação de um espaço apropriado 

para as mães amamentarem seus filhos no local de trabalho, sem nenhum ônus. 

Posteriormente, essa sugestão relacionada por último se tornou lei, em 1943, pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). 

 

No nível federal, a Inspetoria de Higiene Infantil, criada em dezembro de 
1923, é substituída em 1934 pela Diretoria de Proteção à Maternidade e à 
Infância, criada na Conferência Nacional de Proteção à Infância, em 1933. 
Em 1937, o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde, e aquela Diretoria 
muda também o nome para Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância. 
Em 1940, cria-se o Departamento Nacional da Criança (DNCr) em todas 
essas fases dirigido por Olinto de Oliveira, médico que havia participado do 
congresso de 1922. Entre outras atividades, o DNCr encarregou-se de 
estabelecer normas para o funcionamento das creches, promovendo a 
publicação de livros e artigos (KUHLMANN JR., 2000, p. 8). 

 

O movimento feminista, em busca de garantir às mães o direito ao trabalho e a 

oportunidade de inserir os seus filhos em instituições educacionais, enriqueceu o 

enfoque das discussões frente às políticas sociais, principalmente pelo fato de as 

mulheres de classe média também estarem se envolvendo no mercado de trabalho. 

Kuhlmann Jr (2000, p. 11) destaca que 

 

O atendimento educacional de crianças em creches a partir do seu nascimento 
passa a ganhar uma legitimidade social para além da sua destinação exclusiva 
aos filhos dos pobres. O programa dos Centros de Convivência Infantil, para 
atender os filhos de servidores públicos no estado de São Paulo, em várias 
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secretarias; a conquista de creches em universidades públicas; a reivindicação 
em alguns sindicatos operários e do setor de serviços, como bancários, 
jornalistas, professores: eis alguns exemplos desse reconhecimento da 
instituição. Anteriormente não se pensava em generalizar a creche, destinada 
apenas às mães pobres que precisassem trabalhar. Não se cogitava de que 
mulheres de outra condição social pudessem querer trabalhar quando 
gerassem crianças pequenas, e, caso isso ocorresse, a solução deveria ficar no 
âmbito do doméstico; do privado. 

 

A partir de então, o Estado, que antes assumia o atendimento e a proteção à 

infância, convocando empresas e indivíduos a se comprometerem financeiramente com 

as instituições que objetivavam essa finalidade, fomentando “uma tendência 

assistencialista e paternalista à proteção da infância brasileira, em que o atendimento 

não constituía em direito, mas em favor” (KRAMER, 2001, p. 61), passou a elaborar 

textos, por meio de conselheiros e membros que compunham o Ministério da Educação, 

especificamente, em 1981, apontando diretrizes para um sistema público de educação 

pré-escolar, em que incluía as crianças de 0 a 3 anos, mesmo que ainda atendidas no 

âmbito dos Ministérios da Saúde e da Previdência (VILARINHO, 1976, p. 134). 

 

A defesa do caráter educacional das creches foi uma das principais bandeiras 
do movimento de luta por creches e dos profissionais dessas instituições, que 
promoviam encontros para discutir suas condições de trabalho e se 
organizavam em entidades [...]. O vínculo das creches aos órgãos de serviço 
social fazia reviver a polêmica entre educação e assistência, que percorre a 
história das instituições de educação infantil. Nesta polaridade, educacional 
ou pedagógico são vistos como intrinsecamente positivos, por oposição ao 
assistencial, negativo e incompatível com os primeiros. Isto acaba por 
embaralhar a compreensão dos processos educacionais da pedagogia da 
submissão, que ocorre em instituições que segregam a pobreza. 
(KUHLMANN JR., 2000, p. 12). 
 

Kuhlmann Jr. (2000) retrata a concepção da pedagogia da submissão, como 

um mecanismo voltado para a conformação dos pobres em relação à exploração social, 

realizado por meio de um atendimento sem muitos gastos, alinhado com a “concepção 

da assistência científica, formulada no início do século XX, em consonância com as 

propostas das instituições de educação popular difundidas nos congressos e nas 

exposições internacionais” (KUHLMANN JR., 2000, p. 8). 

De acordo com Oliveira (2011), em 1970, no âmbito de alterar a concepção de 

atendimento nas creches, o Estado criou um programa objetivando uma prestação de 

serviços paralela ao atendimento às crianças, por meio do Projeto Casulo, que visava 

realizar orientações para as famílias. Para isso, era priorizado o atendimento às crianças 

em situação de vulnerabilidade social. A fim de operacionalizar o projeto, as instituições 
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recebiam recursos financeiros destinados a custear, num primeiro momento, a 

alimentação das crianças e, em seguida, a aquisição de materiais pedagógicos. Assim 

posto, o Projeto Casulo foi se efetivando, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento da criança nos aspectos biológico, psicológico e social, sendo 

implementado para uma quantidade maior de crianças menos favorecidas, sem altos 

custos operacionais. 

Conforme Oliveira (2011), foi a partir de projetos que comungavam com esse 

mesmo objetivo do Projeto Casulo que as políticas voltadas para o atendimento às 

crianças de 0 a 6 anos do país foram se enquadrando em um formato traduzido em 

programas de cunho compensatório, que compensavam as deficiências das crianças e 

das suas respectivas famílias. Essa educação compensatória foi progressivamente se 

tornando objeto de investigação para estudantes de universidades e de representantes 

das administrações públicas, que apontaram o nível baixo de qualidade do atendimento 

prestado às crianças nas creches, marcando, por sua vez, o início de novas perspectivas, 

em que à criança, enquanto portadora de direitos, deveria ser assegurado um 

atendimento público de qualidade. 

Os avanços alcançados pela etapa da Educação Infantil na legislação, em 

especial a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, promoveram a valorização da infância e o fortalecimento do atendimento 

institucional da criança. 

 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 1996, on-line, s/p). 

 

E, nomeadamente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 4.024/61, foi-se estabelecendo que: 

 
Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e 
será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 
Art. 24 – As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete 
anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 
cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária. 
(BRASIL, 1961, on-line, s/p). 

 

Nota-se que, conforme se apresenta na nomenclatura escolas maternais, a 

expressão “École maternalle” também é oficialmente utilizada na França em 1848. Estas 

escolas seriam gratuitas, com o atendimento destinado para crianças de dois a seis anos. 
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A “Escola maternal” presente no Decreto de Reforma de Jules Ferry (1881), ministro da 

instrução pública, foi implementada para o atendimento das crianças pobres do sistema 

de ensino público francês, como uma prática incomum, visto que as famílias é que 

cuidavam de suas crianças (GARNIER, 2014). 

Porém, foi nessa perspectiva que a Constituição, juntamente com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/90, favoreceu para que a Educação 

Infantil fosse considerada, pela primeira vez, como etapa da Educação Básica, no texto 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, que 

determina em seu título V, cap. II, seção II, Art. 29:  

 

A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, tendo 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança, até os seis anos de 
idade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996, on-line, s/p). 

 

Mais à frente, em 1996, com a promulgação da LDBEN nº 9.394/96, a 

Educação Infantil passou a ser obrigatória, sendo parte constituinte da primeira etapa da 

Educação Básica, integrada aos ensinos Fundamental e Médio. Damos destaque ao art. 

4º da LDBEN, no qual a educação obrigatória e gratuita é estendida dos quatro (4) aos 

dezessete (17) anos de idade. Assim institui a Lei nº 12.796 de 2013, no inciso I do 

artigo 4º: 

 
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, organizada da seguinte forma: 
pré-escola; 
ensino fundamental; 
ensino médio. (BRASIL, 2013, on-line, s/p). 

 

A mesma lei institui em seu artigo 30º: 

 
A educação infantil será oferecida em: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
(BRASIL, 2013, on-line, s/p). 

 

O Quadro 1 apresenta resumidamente essas e outras leis e documentos vigentes 

que norteiam, em âmbito nacional, a Educação Infantil, estabelecendo oficialmente uma 

concepção de educação para crianças e infâncias brasileiras: 
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Quadro 1: Parte de Documentos Oficiais referentes à Educação Infantil 

Documentos Legais Descrição dos conteúdos 

Constituição da 
República Federativa 
do Brasil (CF) de 
1988 
 
 
 
 
 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (Redação disponibilizada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015). 
Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: [...] 
I – Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria (Redação disponibilizada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009); 
IV – Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até 5 (cinco) anos de idade (Redação disponibilizada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006); 
Art. 211 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino. 
II – Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na Educação Infantil (Redação 
disponibilizada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996). 
Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão (Redação disponibilizada pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010) (BRASIL, CF, 1988, Art. 6, 
Art. 208, Art. 211 e Art. 227). 

Estatuto da Criança e 
do Adolescente 
(ECA), na Lei nº 
8.069, de 13 de Julho 
de 1990 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 
II – direito de ser respeitado por seus educadores; 
V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente: 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 
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anos de idade; 
� 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 
público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da 
autoridade competente. 

Lei de Diretrizes e 
Bases Nacional – 
LDBEN Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 
1996 
 

Art. 4 – O dever do Estado com a educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: 
[…]. 
IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos de idade; 
Art. 21 – A educação escolar compõe-se de: 
I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. 
Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 
Art. 30 – A educação infantil será oferecida em: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças até três 
anos de idade; 
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade. 
Art. 31 – Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á 
mediante acompanhamento do desenvolvimento da criança, 
sem julgamento de aprovação, mesmo para o acesso ao 
ensino fundamental. 
Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, em universidades e institutos superiores 
de educação, admitida como formação mínima para 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
séries iniciais do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal. 

Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais da 
Educação Infantil – 
(Resolução CNE/CEB 
nº 20, de 11 de 
novembro de 2009). 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação 
Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças. 
§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas 
das instituições de Educação Infantil deverão prever 
condições para o trabalho coletivo e para a organização de 
materiais, espaços e tempos que assegurem: 
I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado 
como algo indissociável ao processo educativo; 
II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, 
afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 
da criança; 
III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 
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famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização; 
IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a 
comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 
democrática e a consideração dos saberes da comunidade; 
V – o reconhecimento das especificidades etárias, das 
singularidades individuais e coletivas das crianças, 
promovendo interações entre crianças de mesma idade e 
crianças de diferentes idades; 
VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças 
nos espaços internos e externos às salas de referência das 
turmas e à instituição; 
VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, 
brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação; 
VIII - a apropriação pelas crianças das contribuições 
histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, 
asiáticos, europeus e de outros países da América; 
IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a 
interação das crianças com as histórias e as culturas 
africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo 
e à discriminação; 
X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção 
contra qualquer forma de violência – física ou simbólica – e 
negligência no interior da instituição ou praticadas pela 
família, prevendo os encaminhamentos de violações para 
instâncias competentes. 

Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais da 
Educação Infantil – 
(Resolução CNE/CEB 
nº 05, de 17 de 
dezembro de 2009). 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil a serem 
observadas na organização de propostas pedagógicas na 
Educação Infantil.         Art. 2º As Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil articulam-se com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e 
reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos 
pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, para orientar as políticas públicas na área e a 
elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas 
pedagógicas e curriculares.  
Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como 
um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 
anos de idade.  
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil 
deverão considerar que a criança, centro do planejamento 
curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
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constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. 
Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se 
caracterizam como espaços institucionais não domésticos 
que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 
idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do 
sistema de ensino e submetidos a controle social.  
§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil 
pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 
Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil 
devem respeitar os seguintes princípios:  
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 
ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades.  
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática.  
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais.  
Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta 
pedagógica das instituições de Educação Infantil deve 
garantir que elas cumpram plenamente sua função 
sociopolítica e pedagógica:  
I - oferecendo condições e recursos para que as crianças 
usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;  
II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e 
complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias; III - possibilitando tanto a convivência entre 
crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de 
saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;  
IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais 
entre as crianças de diferentes classes sociais no que se 
refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de 
vivência da infância;  
V - construindo novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 
democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 
rompimento de relações de dominação etária, 
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa.  
Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação 
Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
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assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças. 

Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais da 
Educação Básica – 
(Resolução CNE/CEB 
nº 04, de 13 de julho 
de 2010). 

Art. 2º Estas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica têm por objetivos:  
I - sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da 
Educação Básica contidos na Constituição, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e demais 
dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que 
contribuam para assegurar a formação básica comum 
nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao 
currículo e à escola;  
II - estimular a reflexão crítica e propositiva que deve 
subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto 
político-pedagógico da escola de Educação Básica;  
III - orientar os cursos de formação inicial e continuada de 
docentes e demais profissionais da Educação Básica, os 
sistemas educativos dos diferentes entes federados e as 
escolas que os integram, indistintamente da rede a que 
pertençam.  
Art. 3º As Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para 
as etapas e modalidades da Educação Básica devem 
evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, 
sociais, culturais, educacionais, e a função da educação, na 
sua relação com um projeto de Nação, tendo como 
referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na 
cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe 
igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, 
justiça social, solidariedade e sustentabilidade. 

Lei nº 12.796, de 04 
de abril de 2013. 

Art. 26º  Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 
Art. 62º  A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, em universidades e institutos superiores 
de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio na modalidade normal.      § 4º  A União, o Distrito 
Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos 
facilitadores de acesso e permanência em cursos de 
formação de docentes em nível superior para atuar na 
educação básica pública. 

Plano Nacional de 
Educação – PNE, com 
vigência 2014-2024 
(Lei nº 13.005, de 25 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase 
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de junho de 2014). na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 
formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase 
nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da 
educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e 
tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do Produto Interno 
Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 
expansão, com padrão de qualidade e equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos 
humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental 
Art. 5o  A execução do PNE e o cumprimento de suas metas 
serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações 
periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: 
I - Ministério da Educação - MEC; 
II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 
Federal; 
III - Conselho Nacional de Educação - CNE; 
IV - Fórum Nacional de Educação. 
§ 1o  Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações 
nos respectivos sítios institucionais da internet; 
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a 
implementação das estratégias e o cumprimento das metas; 
III - analisar e propor a revisão do percentual de 
investimento público em educação. 
§ 2o  A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência 
deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para 
aferir a evolução  no cumprimento das metas estabelecidas 
no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente 
federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como 
referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4o, 
sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. 
§ 3o  A meta progressiva do investimento público em 
educação será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e 
poderá ser ampliada por meio de lei para atender às 
necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos documentos citados acima, 2018. 

 

Kuhlmann Jr. (2010) considerou o regulamento das legislações como um 

passo imprescindível para o avanço da superação da concepção assistencialista que, ao 
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longo da história, caracterizou as instituições voltadas à educação e ao atendimento das 

crianças pequenas, em especial de 0 a 3 anos. Entre outros trabalhos, Almeida (2016), 

em sua dissertação As abordagens do conhecimento na educação infantil 

[manuscrito]: um estudo a partir da produção bibliográfica brasileira, apresenta um 

estudo útil ao leitor, no qual discorre sobre tais leis e documentos mandatórios que 

norteiam, em âmbito nacional, a Educação Infantil, frente ao “estabelecimento oficial 

de uma concepção de educação para as crianças e infâncias brasileiras muitas vezes de 

modo contraditório e controverso” (ALMEIDA, 2016, p. 68). Desse modo, ela relata 

em suas análises que a discussão sobre a Educação Infantil, bem como sobre o 

currículo dessa etapa da educação, iniciado em 1995, já era tema de agenda política e 

de campo para os pesquisadores da Educação Infantil. Conforme a autora, 

 

[...] os objetivos gerais do MEC percorriam objetivos opostos aos almejados 
pela COEDI e seus consultores, particularmente a partir daquilo que o 
governo estava comprometido com uma política de produzir orientação 
curricular nacional expressando o contexto macro político econômico 
brasileiro de atender exigências de organismos internacionais. (ALMEIDA, 
2016, p. 77). 

 

Assim, sem a implementação de um currículo e com uma demanda de atender 

aos profissionais da educação infantil, o Ministério da Educação (MEC) publicou dois 

documentos básicos para a educação formal inicial: “Subsídios para o Credenciamento e 

Funcionamento das Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 1998a), o qual trouxe, 

significativamente, contribuições para a formulação de diretrizes e normas, e o 

“Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI” (BRASIL, 1998b), 

conjunto de referências e subsídios para os profissionais que atuam com crianças de 

zero a cinco anos de idade. O RCNEI foi implantado para nortear as práticas que 

visavam um ensino de qualidade no atendimento educacional, composto por orientações 

para com os objetivos, os conteúdos e os procedimentos didáticos, disponíveis em três 

volumes que se revelam como: 

 
Um documento de Introdução, que apresenta uma reflexão sobre creches e 
pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de 
educação, de instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir 
os objetivos gerais da educação infantil e orientaram a organização dos 
documentos de eixos de trabalho em que estão agrupados em dois volumes 
relacionados aos seguintes âmbitos de experiência: Formação Pessoal e 
Social Conhecimento de Mundo.  
Um volume relativo ao âmbito de experiência Formatação Pessoal e Social 
que contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos de 
construção da Identidade e da Autonomia das crianças. 
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Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo que 
contém seis documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a 
construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes 
Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática 
(BRASIL, 1998, p. 7). 

 

Os documentos foram sendo produzidos reforçando as finalidades atribuídas 

pela legislação vigente e orientando práticas para o atendimento da Educação Infantil. 

Atualmente, o atendimento das crianças nas creches e pré-escolas é contemplado na 

legislação como direito da criança e como um ambiente de relações complementares à 

família. A opção brasileira institui a educação como um direito público subjetivo ao 

cidadão desde o nascimento. Essas mudanças consolidaram uma nova compreensão sobre 

as crianças, embora ainda marcada pela desigualdade social e pela precariedade 

(SOUZA; PEREZ, 2017, p. 289). 

Para Kramer (2011), as discussões em torno da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988) e da LDB (BRASIL, 1996) trouxeram o binômio educar e cuidar, de 

forma indissociável, como objetivo do trabalho com as crianças das creches e pré-

escolas, configurando-se “como solução conceitual” (KRAMER, 2011, p. 84). Esse 

suposto consenso no campo da Educação Infantil “parece estar marcado por divisões e 

por um emaranhado de ideias geradas e disseminadas, tanto em textos acadêmicos 

quanto em práticas em discursos de professores, que acabam por separar o que estaria 

unido” (KRAMER, 2011, p. 84).  

Segundo a autora, a educação para as crianças de 0 a 5 anos ainda sofre com a 

pretensão de ter um caráter compensatório, sendo necessário, inclusive, romper com 

tal concepção, visto que ela tende a antecipar a marginalização e a discriminação das 

crianças que compõem as classes sociais menos favorecidas. A autora declara que “é 

preciso que a ação pedagógica se diversifique e leve em consideração as condições 

reais de vida das crianças, procurando garantir que elas aprendam verdadeiramente, 

acreditando nas possibilidades de consegui-lo” (KRAMER, 2011, p. 113). 

Portanto, haja vista a relevância dos avanços alcançados pela etapa da 

Educação Infantil, em especial na Constituição Federal de 1988 e na LDB 9.394/96, 

em prol de promover e valorizar a infância e o fortalecimento do atendimento 

institucional da criança, considera-se no atual contexto que a institucionalização da 

educação infantil brasileira ainda se encontra em constante movimento, em busca da 

materialização efetiva das leis que normatizam essa primeira etapa da Educação 
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Básica. Todavia, analisaremos, por conseguinte, as implicações que dificultam a 

consolidação da Educação Infantil, especificamente sob o aspecto das interferências 

das políticas internacionais. 

 

1.3 As interferências das políticas internacionais nas finalidades da educação 
infantil no contexto brasileiro  

 

Conforme Lenoir (2016), as finalidades educativas influenciam fortemente na 

atuação dos sistemas escolares, principalmente, em suas funções teórica e prática, que 

estão intimamente ligadas com a apreensão do conhecimento e a forma como ele é 

apreendido nas relações de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, por meio da 

observação das finalidades, é possível observar como sua ancoragem é percebida no 

cotidiano escolar, bem como os sentidos e visões que elas concedem ao processo 

educativo, e a forma como as orientações futuras são acolhidas e pensadas a fim de 

serem materializadas em sala de aula.  

Segundo Libâneo (2016), é a partir do estabelecimento das finalidades 

educativas que as políticas educacionais são normatizadas, regulamentando os 

currículos para o sistema educacional, compreendido desde a funcionalidade das escolas 

tais como suas principais metas, objetivos e diretrizes para a formação dos alunos, até as 

normas de formação dos professores e de processos avaliativos que mensuram a 

qualidade do ensino ofertado aos alunos. Segundo o autor, elas são referências que 

regulam o ensino nas escolas e nas formações dos professores. 

Todavia, simultaneamente à manifestação do estabelecimento das finalidades 

educativas como algo imprescindível nas funções sociais e pedagógicas das escolas, 

dentro de um sistema capitalista do qual o Brasil é um dos países integrantes, permeiam 

os interesses dos organismos internacionais em propagar políticas que visam controlar e 

monitorar os programas de financiamentos ligados à políticas sociais, educacionais, 

saúde e segurança, objetivando a manutenção e o fortalecimento do controle monetário, 

comercial e creditício em nível mundial, fortalecendo a globalização, o neoliberalismo e 

a competitividade como um todo. 

Conforme Herrero (2013), idealizados pelos Estados Unidos na conferência de 

Bretton Woods, em 1994, realizada no estado de New Hampshire (EUA), esses 

organismos internacionais, característicos de uma política monetária comercial voltada 

para o mercado de crédito e de finanças internacionais, foram criados para auxiliar o 
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fomento do capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, quando os EUA vivenciaram 

uma grande instabilidade estrutural. Essa Conferência contou com a participação de 44 

nações que objetivavam, imbuídas no capitalismo, redefinir as relações econômicas e 

comerciais entre eles, atribuindo ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional 

a função de mediação para a efetivação de tais objetivos. 

Destarte, os organismos internacionais que mais atuam no âmbito das políticas 

sociais, especialmente na educação, são a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Banco Mundial (BM), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) (LIBÂNEO, 2013, p. 49). Conforme o autor,  

 

[...] essas organizações, a par de diversos mecanismos burocráticos de 
relacionamento com os países pobres e emergentes, atuam por meio de 
conferências e reuniões internacionais, tais como Conferência de Cúpula de 
Nova Délhi, Índia (1993), Cúpula Mundial de Educação para Todos (1990) – 
Dakar (UNESCO, 2000), entre outras (LIBÂNEO, 2016, p. 43).  
 

É a partir dessas conferências e reuniões que os acordos, as negociações e os 

documentos são firmados entre os países-membros, influenciando as políticas dos 

países, por meio do fomento do Banco Mundial, principalmente no que se refere às 

políticas educacionais (BRASIL, 2013; EVANGELISTA, 2013). 

Inicialmente, esses organismos internacionais visavam auxiliar, por meio de 

empréstimos com juros baixos, a reconstrução de países devastados por conflitos de 

guerra, agora, em convívio com o mundo multipolar, entendido como uma nova 

organização geopolítica, as políticas internacionais se voltaram para uma nova ordem 

econômica que visam à reprodução e acumulação de capital, na qual a competitividade 

ocorre dentro dos próprios países, em relação ao mercado de trabalho, quanto fora deles, 

direcionando para o Banco Mundial, como representante desses organismos 

internacionais, fazer empréstimos aos países emergentes e em desenvolvimento para 

implementar sua infraestrutura e impor políticas de controle nas políticas econômicas e 

sociais (LIBÂNEO, 2013, p. 50).  

Para Warde (1984), esse contexto é explicitado como uma nova face do 

liberalismo, na qual os conceitos e conteúdos são modificados, e o capitalismo 

paulatinamente emerge nas diversas formações sociais. Porém, sendo esta possuidora de 

um foco pedagógico, acredita-se ser de grande valia ao leitor remeter-se, entre outros, 
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aos trabalhos que contextualizam essas políticas (DE TOMMASI; WARDE; 

HADDAD, 1996; EVANGELISTA, 1997; EVANGELISTA E SHIROMA, 2006; 

FREITAS, 2011; FRIGOTTO E CIAVATTA, 2003; NEVES, 2005; SHIROMA; 

GARCIA; CAMPOS, 2011; LIBÂNEO, 2012, 2013, 2016), principalmente para auxílio 

nas análises frente à democracia e à educação. 

Contudo, cabe-nos destacar nesse estudo o ponto de partida do qual essas 

políticas concebem a educação, sobretudo, “como instância privilegiada de manutenção 

da hegemonia burguesa”, ou seja: 

 

Como um lugar onde as consciências se formam, a educação se faz 
eminentemente moral, sendo invocada pelo positivismo e pela reação e, 
juntamente com os serviços sociais, privilegiada pelo modelo de democracia 
desenvolvimentista, na primeira rearticulação do liberalismo. Na segunda 
rearticulação, é novamente enfatizada, como “técnica social”, pelo modelo de 
democracia planificada (EVANGELISTA, 1997, p. 21). 

 

Segundo Evangelista (1997), o modelo de democracia desenvolvimentista, 

cunhado no contexto do liberalismo de transição, assenta-se na ideia de que, educando-

se os indivíduos, seriam corrigidas as distorções da sociedade. Daí o fato de, sob tal 

modelo, a burguesia privilegiar a noção de Estado de Bem-Estar, que tem na educação e 

nos serviços sociais suas instituições mais destacadas. Posteriormente, no século XX, 

caminhando para sua segunda rearticulação, o liberalismo – cuja face contemporânea 

(liberalismo multifacetado) se plenifica após a Segunda Guerra –, responde aos conflitos 

mundiais e às suas implicações sociais, políticas e econômicas. Ele reconhece a 

insuficiência do Estado de Bem-Estar e postula, na sequência da democracia 

desenvolvimentista, a democracia planificada. 

Desse modo, mobilizando-se o potencial da educação como uma “técnica 

social”, para influenciar a consciência coletiva e nacional, em prol do enquadramento do 

comportamento dos indivíduos, em direção dos “padrões democráticos de 

comportamento” e dos correspondentes “padrões de personalidade democrática”, foi 

destacada “a verdadeira tarefa da Organização das Nações Unidas (ONU) e, sobretudo, 

da Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO), em 

fomentar essa unidade” (EVANGELISTA, 1997, p. 81-82), cujos objetivos são a 

 

Contribuição à paz e à segurança, promovendo a colaboração entre as nações 
por meio da educação, ciência e cultura, com o fim de alcançar o respeito 
universal, a justiça, o cumprimento da lei, assegurar os direitos humanos e as 



44 
 

liberdades fundamentais em todos os povos do mundo sem distinção de raça, 
sexo, linguagem ou religião. (THOMSON, 1976, p. 149). 

 

Logo, sumariamente, sintetizamos a seguir na figura 1, o contexto das políticas 

educacionais no Brasil:  

  

 Figura 1: O contexto das políticas educacionais no Brasil 

 

De acordo com Libâneo (2016), a partir de 1990, o Banco Mundial iniciou a 

elaboração de políticas, normas e outras, mais focadas nas políticas relacionadas à 

educação. Como exemplo disso o autor relata que, na Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, de Jomtien (1990), na qual o Banco Mundial produziu em 

conjunto com a UNESCO, é possível extrairmos no mínimo quatro finalidades 

educativas escolares: educação para satisfação de necessidades básicas, atenção ao 

desenvolvimento humano, educação para o mercado de trabalho e educação para a 
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sociabilidade e convivência. No documento Prioridades e estratégias para a 

educação, do Banco Mundial (1995, p. 23), é clarificada a função da educação para os 

organismos internacionais: 

 

A educação é crucial para o crescimento econômico e para a redução da 
pobreza. […] A estratégia do Banco Mundial para reduzir a pobreza se 
concentra na promoção do uso produtivo do trabalho, que é o principal ativo 
dos pobres, e na prestação de serviços sociais básicos aos necessitados […] 
A educação, especialmente a educação básica, contribui para reduzir a 
pobreza ao aumentar a produtividade dos pobres, reduzir a fertilidade e 
melhorar a saúde e, ao dotar as pessoas das aptidões de que necessitam para 
participar plenamente na economia e na sociedade. 

 

Já em outro documento, une-se a educação com outras ações de 

responsabilidade do poder público que envolvem outras políticas públicas, propiciando 

uma interpretação obscura e difusa do objetivo da educação em si, “experiências 

recentes […] apontam a necessidade de articular outras políticas públicas para a 

diversidade de vivências, […] outros profissionais e equipamentos públicos na 

perspectiva de garantir o sucesso escolar” (BRASIL, 2009b, p. 13). Mais 

especificamente: 

 

A articulação entre Educação, Assistência Social, Cultura e Esporte, dentre 
outras políticas públicas, poderá se constituir como uma importante 
intervenção para a proteção social, prevenção a situações de violação dos 
direitos da criança e do adolescente e, também, para melhoria do 
desempenho escolar e da permanência na escola, principalmente, em 
territórios mais vulneráveis. (BRASIL, 2009b, p. 25). 

 

Por conseguinte, igualmente executado nos anos anteriores, o Governo Lula 

(2003-2010) prosseguiu com essas políticas em prol da satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, assegurando a educação como 

um direito de todos, definido na Constituição de 1988, e ratificando as políticas 

desencadeadas na área da educação entre os anos de 1995 a 2002, implementadas pelas 

duas gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso, principalmente com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/96. 

Com efeito, além de prosseguir com essas políticas, os governos Lula (2007-

2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) agregaram em seus planos governamentais o 

atendimento de demandas sociais por meio de políticas de inclusão social, que, por 

sinal, também é uma das orientações dos organismos internacionais para países 

emergentes. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (2001-2010 e 2014-
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2024), formulado e divulgado em 2007, foi o principal instrumento da política 

educacional desses governos.  

Libâneo (2016), ao mencionar o documento final das deliberações da 2ª 

Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014), coordenado pelo Fórum Nacional 

de Educação (FNE), órgão público responsável pela convocação e realização da II 

CONAE, composto de representantes de 40 entidades do governo e da sociedade civil, 

em especial no Eixo Temático IV, discute sobre 

 

[...] um posicionamento genérico acerca dos objetivos e funções da escola e 
de critérios de qualidade de ensino, ainda que expresse, ao menos 
formalmente, demandas de importantes segmentos da sociedade em relação 
ao enfrentamento dos problemas do ensino público do país. No entanto, ver-
se-á que seu conteúdo deixa a desejar no que se refere a proposições sobre o 
perfil de escola e requisitos do processo de ensino-aprendizagem para 
responder às demandas por educação e ensino dos segmentos sociais 
majoritários da população. (LIBÂNEO, 2016, p. 52). 
 

Logo, o documento em questão apresenta inicialmente, uma visão ampliada 

de educação: 

 

A educação deve ser compreendida como social, em que diferentes sujeitos, 
contextos, instituições e dinâmicas formativas se inter-relacionam e se 
efetivam por processos sistemáticos e assistemáticos. […] Como prática 
social e cultural, a educação tem como locus privilegiado, mas não 
exclusive, as instituições educativas, espaços de difusão, criação e recriação 
cultural, de investigação sobre o progresso educativo experimentado pelos 
alunos e, portanto, espaços de garantia de direitos. É fundamental atentar 
para as demandas da sociedade como parâmetro para o desenvolvimento 
das atividades educacionais. (BRASIL, 2016, p. 64). 

 

Tal concepção de educação ampliada, segundo o autor, é, por sua vez, 

 

[...] tão ampliada que dilui a centralidade da escola enquanto lugar de 
escolarização e de desenvolvimento de capacidades intelectuais e de 
desenvolvimento afetivo e moral. Em seu lugar, surge uma escola 
responsabilizada por uma multiplicidade de funções, inclusive a de prover 
serviços sociais (“escola transbordante” no dizer de Antônio Nóvoa), 
convertendo-se num lugar desfigurado, indiferenciado, sem identidade. 
(LIBÂNEO, 2016, p. 56). 
 

Conforme Souza e Perez (2017), mesmo sabendo que os organismos 

internacionais não possuem a capacidade de definir as orientações nacionais, a 

autoridade técnico-científica conferida aos muitos relatórios produzidos, bem como o 

poder de financiamento, traz força para os argumentos utilizados para influenciar as 
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decisões políticas que constroem finalidades, impactando as políticas educacionais, 

gerando consequentemente expressivas reformas educacionais. Em períodos diferentes, 

os organismos internacionais atuaram no Brasil na defesa de uma política preventiva 

de combate à pobreza. Não fortuito, em momentos de busca por sua consolidação, 

parece-nos que a Educação Infantil tem sido vista como um caminho para buscar 

compensar a carência das populações por meio, por exemplo, do combate à 

desnutrição e da preparação para o Ensino Fundamental.  

Todavia, após a Lei 9.394/96, foram disponibilizadas oficialmente 11 (onze) 

diretrizes e pareceres normativos, como reformas instituídas para a Educação Infantil, 

sendo devidamente encontradas no site do Ministério da Educação para consulta e 

transferência de arquivos (download). São elas: 

 

§ Parecer CEB nº 22, de 17 de dezembro de 1998 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil; 
 

§ Parecer CEB nº 2, de 29 de janeiro de 1999 - Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil; 
 

§ Resolução CEB nº 1, de 7 de abril de 1999 - Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil; 
 

§ Parecer CNE/CEB 4, de 16 de fevereiro de 2000 - Institui Diretrizes 
Operacionais para a Educação Infantil; 
 

§ Parecer CNE/CEB nº 20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009 - Revisão 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
 

§ Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 - Fixa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
 

§ Parecer CNE/CEB nº 12/2010, aprovado em 8 de julho de 2010 - Diretrizes 
Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil; 
 

§ Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de outubro de 2010 - Define Diretrizes 
Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil; 
 

§ Parecer CNE/CEB nº 17/2010, aprovado em 8 de dezembro de 2010 - Normas 
de funcionamento das unidades de Educação Infantil ligadas à Administração 
Pública Federal direta, suas autarquias e fundações; 
 

§ Resolução CNE/CEB nº 1, de 10 de março de 2011 - Fixa normas de 
funcionamento das unidades de Educação Infantil ligadas à Administração 
Pública Federal direta, suas autarquias e fundações; 
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§ Parecer CNE/CEB nº 17/2012, aprovado em 6 de junho de 2012 - Orientações 
sobre a organização e o funcionamento da Educação Infantil, inclusive sobre a 
formação docente, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. 

 

Atualmente, o Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência de 2014-

2024, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014 (BRASIL, 2014), possui 20 

metas e, para cada meta, um conjunto de estratégias. A Meta 1 apresenta implicações 

diretas à Educação Infantil – universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola e 

ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% 

das crianças de até 3 anos. Campos (2012), ao criticar o PNE, principalmente frente à 

exclusão das crianças de 0 a 3 anos da universalização, relata que o plano traz uma 

noção de serviço ou estratégia, da adoção de programas complementares, afastando-se 

de uma concepção de igualdade política e de justiça social, atualizando, de fato, uma 

dualidade histórica entre creche e pré-escola. 

Outra proposta difundida pelo PNE (BRASIL, 2014) foi a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que tem como meta a melhoria da qualidade da Educação 

Básica para todas as instituições de educação básica do país. Ao ser elaborada, a 

BNCC teria de fixar os conhecimentos essenciais para o desenvolvimento dos alunos, 

orientando, contudo, sobre a formulação do Projeto Político-Pedagógico das escolas. 

Embora assentada em discussões levantadas nas diretrizes e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a proposta obteve consideráveis oposições referente ao seu 

conteúdo, sua forma de construção, de esferas como de entidades científicas, sindicais 

e organizações da sociedade civil (CEZARI; SOUSA; CUNHA, 2016, p. 456-475).  

Conforme Cezari, Sousa e Cunha (2016), na Educação Infantil, a 

nomenclatura empregada para se referir à organização curricular se faz de forma 

obscura, o que dificulta diferenciar as propostas pedagógicas das propostas 

curriculares. Desse modo, o que se entendia por currículo, era disponibilizado como 

uma lista de conteúdos disciplinares, o que não favorecia os fins educativos do 

currículo das crianças pequenas. Com isso, muitas aprendizagens se mantinham 

marginalizadas, sem contemplar os currículos, os planejamentos e as reflexões dos 

professores (BRASIL, 2009).  

Então, conforme os autores, era considerado curricular apenas aquilo que era 

a expressão de uma das dimensões vivenciadas no cotidiano da Educação Infantil, 

desconsiderando a dimensão do conhecimento científico. Por esse motivo, foram 



49 
 

utilizadas expressões como projetos pedagógicos ou propostas político-pedagógicas, 

por serem mais inclusivas, ao invés de se utilizar o termo currículo. Mas, por fim, essa 

visão de currículo restrito aos “conteúdos” foi sendo alterada devido às diversas 

aprendizagens propiciadas nos contextos das escolas de Educação Infantil. Com essa 

percepção, Moreira e Silva (2000) afirmam que, mediante o cenário político, o 

currículo tem se configurado em um artefato social e cultural, decorrente das várias 

finalidades às quais a escolarização se relaciona. 

 

Se por um lado o currículo assume o foco central da reforma, por outro as 
escolas são limitadas à sua capacidade, ou não, de implementar 
adequadamente as orientações curriculares oficiais. O currículo oficial, com 
isso, assume um enfoque sobretudo prescritivo. Por vezes o meio 
educacional se mostra refém dessa armadilha e se envolve no seguinte 
debate: os dirigentes questionam as escolas por não seguirem devidamente 
as políticas oficiais, e, os educadores criticam o governo por produzir 
políticas que as escolas não conseguem implantar (LOPES, 2004, p. 110). 

  

Em síntese, as políticas estão sempre oscilando e relativizando as leituras em 

uma constante forma de interpretações para os mais variados leitores. Todavia, 

percebe-se que a BNCC aponta para uma forma de homogeneizar o currículo e 

restringir o conhecimento ofertado às crianças, como resultado da relação entre o 

ensino e aprendizagem, principalmente no que se refere às especificidades do 

atendimento realizado. Dessa forma, sustenta-se uma forma de compreender o 

currículo alicerçado  na organização dos projetos de trabalho, tendo em vista a 

concepção da globalização: onde o saber é colocado em um ciclo, como ressalta Morin 

(1981), ou de ‘enciclopediar’; objetivando aprender a proferir os pontos de vista 

disjuntos do saber num ciclo ativo, ou seja, trabalhar com a capacidade de articular o 

conhecimento, em vez de atentar-se para a sua acumulação. Logo, pode-se deduzir que 

a globalização é operacionalizada por um processo muito mais interno do que externo, 

no qual as relações entre conteúdos e áreas de conhecimento têm lugar em função da 

necessidade de resolver uma série de problemas que subjazem na aprendizagem. 

Assim, acerca do atendimento escolar que é ofertado para as crianças de 0 a 5 

anos se faz a objeção de como os professores dentro do cotidiano das escolas de 

educação infantil têm lidado com o processo de ensino e aprendizagem mediante as 

relações de força do desenvolvimento capitalista, propagadas por meio das reformas 

educacionais. Essa objeção se assenta em um modelo de currículo que tem se 

instaurado por meio das concepções globais, transformando as escolas num lugar de 
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assistência social, onde os objetivos de ensinar e aprender passaram ao segundo plano, 

afetando negativamente as ações didático-pedagógicas, ocasionando “uma ampliação 

da exclusão social dentro dela própria, antes mesmo que as crianças e jovens sejam 

excluídas na sociedade” (LIBÂNEO, 2016). Nesse sentido, salienta-se a necessidade 

da discussão sobre as finalidades educativas dos professores frente ao seu trabalho 

docente, principalmente, mediante o exercício de sua respectiva função de ensinar que 

visa ao asseguramento da qualidade do ensino público.  

 

1.4 O trabalho docente na educação infantil 
 

Segundo Candau (2002), a educação é um processo que possui várias 

dimensões que devem se articular com o desenvolvimento da ação didática. Assim, ao 

apresentar as dimensões política, humana e técnica, a autora retrata como esse processo 

de formação do educando se efetiva por meio dessa educação multidimensional.  

Conforme a autora, na perspectiva da dimensão política, a prática social se 

articula com o contexto socioeconômico e político no qual o educando se encontra. Por 

meio dessa dimensão, compreende-se que a prática não é neutra e pode tanto contribuir 

para a manutenção das condições sociais, como para a emancipação delas.  

No que diz respeito à dimensão humana, Candau clarifica a importância das 

relações interpessoais no processo de formação e a relevância da comunicação humana 

como mediadora para a construção de conhecimento, voltada para o desenvolvimento 

do educando, compreendido como cognitivo, emocional e pessoal. Já para a dimensão 

técnica, a autora aponta para a sistematização e instrumentalização do processo de 

ensino-aprendizagem, em prol da formação do educando, advertindo, contudo, sobre a 

dificuldade em efetivar essa visão articulada. Candau (2002, p. 55) relata: 

 

O desafio está exatamente em construir uma visão articulada em que, 
partindo-se de uma perspectiva de educação como prática social inserida num 
contexto político-social determinado, no entanto não são deixadas num 
segundo plano as variáveis processuais. Contexto e processo são vistos em 
articulação onde a prática educativa quotidiana, traduzida em comportamento 
e atitudes concretas relativa aos objetivos propostos, disciplina, avaliação, 
relação professor-aluno, assume uma perspectiva político-social (...) mas se 
concretiza no dia a dia da prática educativa. 

 

A autora ressalta que essas dimensões só terão significado no processo 

educativo se forem trabalhadas articuladamente, indicando a necessidade de as práticas 
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cotidianas dos professores serem compreendidas como um ato educativo, intencional e 

planejado, ou seja, uma prática educativa que prioriza o ensino e compreende o cuidado 

como uma categoria social, desmistificando o cuidado como uma concepção de 

assistencialismo. 

Sendo assim, é imprescindível que a criticidade e a reflexão permeiem a 

formação dos docentes, especialmente nos ambientes de ensino e aprendizagem das 

escolas de Educação Infantil. Identificar as finalidades do ensino para as crianças de 0 a 

5 anos assumidas pelos professores e analisa-las como elas influenciam no trabalho 

docente é de fato constatar como os professores têm favorecido o asseguramento do 

ensino público de qualidade e o desenvolvimento da criança como um direito 

constitucional.  

 

Nada, nem o pensamento cientificista e sua especialização fragmentária, é 
mais importante do que a função para a qual acreditamos que as escolas 
existem, já que sua razão de ser tem a ver com um projeto cultural e político. 
Os professores são principalmente agentes culturais e suas posições, aquilo 
que desenvolvem e acreditam que devem difundir, são determinantes para as 
suas práticas (SACRISTÁN, 1999, p. 148). 

 

Com efeito, salienta-se a necessidade de o grupo de professores estar alinhado 

com a gestão escolar democrática, se reconhecendo enquanto profissionais da 

Educação Infantil. Suas identidades docentes, enquanto estiverem bem alicerçadas, 

dificilmente irão se fragilizar quando as reformas educacionais, impactadas pelas 

finalidades das políticas nacionais, tencionarem a apropriação do lugar da ação 

pedagógica, por meio das políticas educacionais.  

 

A democracia econômica e política não se constrói sem o enfrentamento de 
desafios da justiça social, entre elas a oferta de educação pública de 
qualidade. O país não pode crescer, não pode propiciar condições de 
exercício de cidadania, de formar a sociedade civil, de equipar a população 
de instrumentos de participação social e política sem que se efetive a 
escolarização básica e se qualifique a escola para isso. O sistema de ensino 
brasileiro não pode continuar a consolidar e acentuar a desigualdade social. 
O ideal de ensino de qualidade para todos não caducou, ele não pode ter 
caducado, porque a sociedade brasileira não cumpriu, ainda, as promessas 
inscritas na modernidade de autonomia e dignidade humana para todos. 
(LIBÂNEO, 2010, p. 205). 

 
Portanto, visando ao fortalecimento das ações didático-pedagógicas na 

Educação Infantil, acredita-se ser crucial os professores se ressignificarem frente a sua 

função, compreendendo a amplitude da função da escola de ampliar a experiência 
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humana e a construção do conhecimento, com o uso das diversas linguagens e 

imaginação. Ao discorrer sobre o assunto, Barbosa e Calil (2002, p. 121) declaram: 

 

[...] o professor precisa, antes de tudo, ser um pensador reflexivo, sugerindo 
um caminho didático para a sua autoafirmação como educador pós-
moderno, no qual estejam inseridos os desafios dos conceitos e estruturas 
administrativas da escola, com objetivo de inovar os padrões já 
estabelecidos e promover um “fazer” diferente, em que a reflexão, a crítica 
e as criatividades sejam permanentes. 

 

Dotta (2006), ao apresentar o seu estudo sobre o ser professor, expõe a 

intersecção de discursos oriundos de fontes diversas, no contexto escolar, como um 

fator importante para a construção das representações sociais que permeiam a 

sociedade. A autora defende que: 

 

O sistema escolar sempre sofreu, de forma mais ou menos acentuada, 
influências de grupos sociais que ocupam posições diferentes em relação à 
Instituição Escolar: discurso político e administrativo, discurso dos agentes 
institucionais de diferentes níveis hierárquicos, discurso dos usuários. Ainda 
que algumas dessas influências não sejam de fácil detecção, o campo 
educacional pode ser considerado como privilegiado para a observação de 
como as representações sociais se constroem, evoluem e se transformam no 
interior de grupos sociais (DOTTA, 2006, p. 27-28). 

 

Nesse contexto, a autora coaduna com a posição de que o estudo das 

representações sociais contribui para compreender de modo mais profundo como os 

professores entendem o processo educativo. Desse modo ela ressalta,  

 

O estudo das representações sociais parece ser um caminho promissor para 
atingir esses propósitos na medida em que investiga justamente como se 
formam e como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para 
classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade 
cotidiana. Por suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário 
social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das 
práticas sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à 
análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo. 
(ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 20-21). 

 

Assim, no capítulo a seguir, discorreremos sobre esse estudo das 

representações sociais, apresentando-o como fundamentação teórica que sustenta o 

presente estudo, intitulada Teoria das Representações Sociais (TRS). 
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2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

Toda realidade é uma construção histórica, e uma 
construção da qual se pode seguir história. Se há 
representações encarnadas na nossa realidade e na 
nossa linguagem podemos julgar sua verdade 
histórica.  

                                                                                 (MOSCOVICI, 2015) 
 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), que tem Serge Moscovici como 

expoente, busca compreender como os saberes pertinentes ao senso comum são 

elaborados, partilhados e condutores das práticas sociais, bem como assimilar como os 

saberes científicos são apropriados e compartilhados pelo senso comum. 

Gradativamente, ela tem sido utilizada no contexto educacional para compreensão dos 

fenômenos que ocorrem nos cotidianos escolares sob o ponto de vista dos diferentes 

atores que neles se inserem. 

Sendo o diferencial deste estudo e a relevância do mesmo, buscamos nesta 

dissertação identificarmos e analisarmos as representações sociais das finalidades 

educativas dos professores, bem como investigarmos a influência delas na 

materialização de práticas que assegurem a qualidade do ensino público voltado para a 

Educação Infantil, mediante o contexto das reformas educacionais.  

Para tanto, neste capítulo, apresentaremos a Teoria das Representações Sociais 

e os seus principais conceitos, indicando-a em conjunto com a abordagem estrutural da 

TRS como o referencial teórico desta pesquisa. Em sequência, retrataremos sobre os 

elementos normativos e funcionais do Núcleo Central (NC), e, por fim, discorreremos 

sobre as relações entre as práticas e as representações sociais.   

 

2.1 Fundamentos da teoria das representações sociais 
 

A Teoria das Representações Sociais foi proposta em 1961, na França, pelo 

psicólogo Serge Moscovici, após realização de um estudo sobre a representação social 

da Psicanálise entre os parisienses, sendo a obra editada no Brasil em 1978. Interessado 

em compreender os fenômenos que acontecem nas sociedades modernas, estudou as 

representações, dando à psicologia social objetos e instrumentos conceituais que 

permitissem um conhecimento cumulativo, apreendendo as verdadeiras questões postas 

pela vida social (JODELET, 2001, p. 10). 
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Para Sá (1994), Jodelet (2001), Semin (2001), entre outros, caracterizar as 

representações sociais é complexo, principalmente, pela sua amplitude. Segundo 

Jodelet, as representações sociais são "uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborado e partilhado, tendo um objetivo prático e concorrendo para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). Para a autora, o 

estudo das representações sociais é concebido por uma abordagem psicossocial da vida 

mental individual e coletiva, em que as representações estudadas são produtos e 

processos de uma atividade apropriada à realidade exterior ao pensamento, que é 

elaborado psicologicamente e socialmente nessa mesma realidade. Assim, Jodelet 

(2001, p. 1) conclui: 

 

Sempre necessitamos saber o que temos a ver com o mundo que nos cerca. É 
necessário ajustar-se, conduzir-se, localizar-se física ou intelectualmente, 
identificar e resolver problemas que ele põe. Eis por que construímos 
representações. E, da mesma forma que, ante as coisas, pessoas, eventos ou 
ideias, não somos equipados apenas com automatismos, igualmente não 
somos isolados em um vazio social: compartilhamos o mundo com outros, 
neles nós apoiamos - às vezes convergindo; outras, divergindo - para o 
compreender, ou gerenciar ou o afrontar. Por isso, as representações são 
sociais e são tão importantes na vida cotidiana. Elas nos guiam na maneira de 
nomear e definir em conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade 
cotidiana, na maneira de interpretá-los, estatuí-los e, se for o caso, de tomar 
uma posição a respeito e defendê-la). 

 

O conceito de representação social apresentado por Moscovici reintegra o 

conceito de representação coletiva de Durkheim, mas com perspectivas diferentes. 

Sendo o primeiro da Sociologia a cunhar o termo representação coletiva para diferenciar 

de representação individual, Durkheim define as representações coletivas como um 

conjunto de ideias e sentimentos partilhados e combinados que vão se acumulando com 

o passar do tempo e que são gradativamente absorvidos pelos indivíduos da sociedade. 

Para ele, as representações coletivas abrangiam uma cadeia completa de formas 

intelectuais que incluíam ciência, religião, mito, modalidades de tempo, espaço, etc. De 

fato, qualquer tipo de ideia, emoção ou crença, que ocorresse dentro de uma 

comunidade, estava incluído. 

 

Tanto a representação coletiva como a consciência coletiva enquanto fatores 
estruturais da sociedade é sempre maior que a soma das partes, ou seja, não é 
a soma das representações individuais que redundam na representação 
coletiva, mas sim as representações individuais que são expressões 
objetivadas das representações coletivas (DURKHEIM, 1970, p. 739).  
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Nessa perspectiva, Moscovici discute a inviabilidade de trabalhar as 

representações em uma classe geral, mesmo porque formas intelectuais tais como 

ciência e crença são heterogêneas, e ambas requerem uma compreensão detalhada para 

serem explicadas. Diante de tal posição, ele enfatiza "o fato de querer incluir demais, 

inclui-se muito pouco: querer compreender tudo é perder tudo" (MOSCOVICI, 2015, p. 

46). Outro posicionamento de Moscovici refere-se ao fato de Durkheim, fiel aos 

pensamentos de Aristóteles (384-322 a.C.) e Kant (1724-1804), deter de conceitos 

estáticos que repousam sobre as representações coletivas, na qual as representações 

agem como suportes para muitas palavras ou ideias. Logo, Moscovici (2015, p. 47) 

indagou: 

 

O que é mais chocante ao observador contemporâneo é seu caráter móvel e 
circulante; em suma, sua plasticidade. Mas: nós as vemos como estruturas 
dinâmicas, operando em um conjunto de relações e de comportamentos que 
surgem e desaparecem, junto com as representações. 
 

Foi por meio da perspectiva da sociologia em direcionar as sociedades para que 

elas se mantivessem coesas e fortalecidas que Durkheim fomentou as representações 

coletivas. Todavia, objetivando a mudança social, por meio da transformação do senso 

comum, Moscovici analisou que as representações sociais foram por outro prisma, 

viabilizado pela psicologia social. 

 

A sociologia vê, ou melhor, viu as representações sociais como artifícios 
explanatórios, irredutíveis a qualquer análise posterior. Sua função teórica era 
semelhante à do átomo na mecânica tradicional, ou à dos genes na genética 
tradicional; isto é, átomos e genes eram considerados como existentes, mas 
ninguém se importava sobre o que eles faziam, ou com o que se pareciam. Do 
mesmo modo, sabia-se que as representações sociais existiam nas sociedades, 
mas ninguém se importava com sua estrutura ou com sua dinâmica interna 
(MOSCOVICI, 2015, p. 45). 
 

Assim, Moscovici, concebendo a necessidade de os fenômenos serem descritos 

e explicados, utilizou o termo social em vez de coletivo e considerando a representação 

social como:  

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 
material e social e controlá-lo; e em segundo lugar, possibilitar que a 
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 
(MOSCOVICI, 2015, p. 21). 
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Foi por meio das representações sociais que Moscovici destacou a necessidade 

de estudar o senso comum para compreensão do conhecimento científico, devido ao 

senso comum ter sido fonte de explicações para a compreensão do mundo durante muito 

tempo e justificarem os acontecimentos saciando a necessidade de explicações das 

pessoas; respondendo à racionalidade da convivência, da sociabilidade e do 

conhecimento empírico. Para o autor, as formas principais de nosso meio ambiente 

físico e social estão fixas em representações e nós somos moldados por elas. E afirma:  

 

[...] quanto menos nós pensamos nelas, quanto menos conscientes somos 
delas, maior se torna sua influência. É o caso em que a mente coletiva 
transforma tudo o que toca. Nisso reside a verdade da crença primitiva que 
dominou nossa mentalidade por milhões de anos. (MOSCOVICI, 2015, p. 
42). 

 

Baseado no fenômeno religioso, o pensamento da sociedade no passado, 

difundido na teoria de Durkheim (1989), defendia a criação de uma identidade coletiva 

responsável por distinguir a realidade em duas esferas, a do "sagrado" e a do "profano", 

que tem no próprio homem o seu elemento central. Dessa forma, o que caracterizava o 

sagrado era o fato de estar apartado das coisas cotidianas, e o profano se referia àquela 

porção da realidade que se confundia com as atividades práticas da vida social, daquilo 

que não deve se misturar com o sagrado, pois possui o risco de profaná-lo. Com isso, o 

autor acentua o conjunto de prescrições, comportamentos, valores, explicando a 

manifestação terrena do sagrado, bem como as relações entre os seus membros. O 

Quadro 4 apresenta as características da sociedade pensante no passado sobre o universo 

sagrado e profano: 

 

Quadro 2: Características das representações sociais da sociedade pensante segundo 
Durkheim  

Características das representações sociais do pensamento social 
segundo Durkheim 

A sociedade pensante no passado 

Universo Sagrado Universo Profano 

Veneração Atividades intencionais 

Obra alheia Obra nossa 

O que nos muda O que podemos mudar 

Fonte: Autora, 2018. 
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À medida que Durkheim (1989) entende o sagrado como a "realidade coletiva 

transfigurada", a sociologia não só revela o caráter social da religião, mas também a 

possibilidade de reconstrução das crenças necessárias ao consenso, adequando-as, 

assim, à complexidade das sociedades modernas. Tal entendimento nos instiga a pensar 

sobre a relação entre tais universos ao refletirmos sobre a realidade social com a qual 

estamos imbuídos, principalmente, no sentido de eles influírem na estruturação do nosso 

pensamento social. Logo, diferente do senso comum, por meio de um pensamento 

científico, visando reagir à aceitação e ao conformismo frente às explicações dos 

acontecimentos, a ciência humana buscou e tem operado em propiciar o pensamento 

social por meio de uma racionalidade lógica. 

 

A crença em que o pensamento primitivo - se tal termo é ainda aceitável - 
está baseado é uma crença no "poder ilimitado da mente" em conformar a 
realidade, em penetrá-la e ativá-la e em determinar o curso dos 
acontecimentos. A crença em que o pensamento científico moderno está 
baseado é exatamente o oposto, isto é, um pensamento no "poder ilimitado 
dos objetos" de conformar o pensamento, de determinar completamente sua 
evolução e de ser interiorizado na e pela mente. (MOSCOVICI, 2015, p. 29). 

 

Dessarte, no mundo moderno, o surgimento do conhecimento científico, tão 

legítimo quanto o saber do senso comum, trouxe mudanças na forma como as pessoas 

compartilham, elaboram, constroem e se apropriam do conhecimento, adotando um 

método de racionalidade lógica, sendo também respeitado entre outros, por meio de uma 

hierarquia de valores e de comportamentos. Vale ressaltar que, independente dos 

conhecimentos – senso comum e conhecimento científico –, todos são dotados de uma 

racionalidade e nenhum é inferior a outro, ambos são apenas diferentes e explicam a 

realidade vivenciada pelos indivíduos e pelas ações que justificam suas posições frente 

aos acontecimentos. Com efeito, enquanto a sociedade pensante no passado ocupava um 

lugar entre um universo sagrado e um universo profano, no mundo moderno, a 

sociedade pensante acrescentou a esses lugares, os universos consensuais e reificados.  

 

No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, contínua, 
permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo 
com a existência humana e agindo tanto como reagindo, como um ser 
humano. Em outras palavras, o ser humano é, aqui, a medida de todas as 
coisas. No universo reificado, a sociedade é transformada em um sistema de 
entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são indiferentes à individualidade 
e não possuem identidade. (MOSCOVICI, 2015, p. 49). 
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Logo, no universo reificado, o conhecimento produzido possui um rigor 

característico de um método de uma racionalidade lógica, e, no universo consensual, as 

representações sociais são formuladas conforme a interação social de cada grupo, em 

que uma pessoa pode fazer parte de vários grupos, cujas representações formuladas são 

compatíveis com seus valores, suas convicções e suas opiniões. 

Dessa forma, ao universo reificado, concentra o pensamento científico, ou seja, 

os conceitos que são elaborados pela ciência, pela objetividade e pela teorização. Não 

obstante, no universo consensual, convergem os pensamentos do cotidiano, próprios da 

teoria do senso comum. Conforme Cerqueira (2007), o universo consensual 

“corresponde às atividades intelectuais da interação social cotidiana pelas quais são 

produzidas as Representações Sociais” (SÁ, 1994, p. 28). O Quadro 5 aponta as 

características do universo consensual e reificado: 

 

Quadro 3: Características das representações sociais da sociedade pensante no presente 
Características das representações do pensamento social 

A sociedade pensante no presente / sociedade moderna 

Universo Consensual Universo Reificado 

Teorias do Senso Comum 

Representações Sociais 

Ciência 

O ser humano é a medida de todas as coisas. 
As pessoas são iguais e livres;  

são amadoras.  

Possuem conversações ordinárias sobre 
temas profundos. Ex: metafísicos, 

nascimento, morte, justiça... 

A sociedade é formada por entidades sólidas, 
com diferentes papéis.  

A individualidade não possui identidade.  

O mundo dos especialistas tem um 
comportamento adequado para cada situação: 

uma fórmula linguística para cada 
circunstância. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Moscovici relata que há na sociedade moderna uma mesclagem entre o senso 

comum e a ciência, em que a própria ciência adentra no senso comum, se constituindo 

como uma ciência reificada, consolidando e ratificando os universos consensuais e 

reificados. Com essa mesclagem, as representações sociais passam a ocupar lugares 

diferentes, nas classes de pensamento. Conforme Spadoni (2016, p. 83), 
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Vale lembrar que essa relação do indivíduo e do meio não acontece de 
maneira unilateral, pois da mesma maneira com que o indivíduo recebe as 
heranças culturais do meio em que vive, ele também constrói seu próprio 
conhecimento, realizando sempre o trabalho cognitivo de se apropriar do 
conhecimento que ele recebe e, consequentemente, de transformá-lo à sua 
própria maneira. 
 

Portanto, tendo em vista que no universo reificado “se produzem as ciências e 

o pensamento erudito em geral, com sua objetividade, seu rigor lógico e metodológico, 

sua teorização abstrata, sua compartimentalização em especialidades e sua estratificação 

hierárquica” (SÁ, 1994, p. 28), o universo consensual se caracteriza por um espaço que, 

na maioria das vezes, não nos é familiar. Então, ao se deparar com as imagens, 

concepções e linguagens científicas desconhecidas características do universo reificado, 

no âmbito do indivíduo objetivar a assimilação delas, inicia-se um processo de 

transferência entre o não familiar para o universo consensual, devidamente familiar. 

Isso ocorre devido às representações consistirem em tornar familiar algo não familiar: 

 

Deverei expor, sem querer causar mais problemas, uma intuição e um fato 
que eu creio que sejam verdadeiros, isto é, que a finalidade de todas as 
representações é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não 
familiaridade. O que eu quero dizer é que os universos consensuais são locais 
onde todos querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer risco, atrito ou 
conflito. (MOSCOVICI, 2015, p. 54). 

  

Portanto, observa-se que “as representações são construídas para transformar o 

universo reificado em um universo consensual” (ANDRADE, 2003, p. 25), ou seja, ela 

é uma atmosfera que evita os conflitos e que proporciona o conforto da familiaridade. 

Sá (1994, p. 37) afirma que 

 

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.  

 

Assim, considerando a dificuldade de transformar o que não possui 

familiaridade em algo familiar, é necessária a utilização de dois mecanismos de um 

processo de pensamento baseado na memória e em conclusões passadas que Moscovici 

nomeia como ancoragem e objetivação (MOSCOVICI, 2015, p. 60). 
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2.1.1 A ancoragem e a objetivação: processos de construção do conhecimento social 

 

Tendo em vista que, para Moscovici, as representações sociais são modalidades 

de conhecimentos particulares, que circulam diariamente e que possuem a função de 

comunicação entre os indivíduos, “criando informações e nos familiarizando com o 

estranho de acordo com categorias de nossa cultura, por meio da ancoragem e da 

objetivação” (MOSCOVICI, 2015, p. 61), prosseguimos em compreender esses dois 

processos de construção do conhecimento social. A ancoragem é um processo entendido 

pela capacidade de tornar um objeto estranho em familiar, nomeando-o e classificando-

o. Segundo Moscovici (2015, p. 61), a ancoragem 

 

[…] é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos 
intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada […]. Ancorar 
é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisa que não são classificadas 
e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo 
ameaçadoras. 

  

Spadoni (2016) explica que a ancoragem parte do princípio de que, quando um 

indivíduo pensa num objeto, ele não o pensa no vazio, como se sua mente fosse um 

quadro em branco. Pelo contrário, ele compara esse objeto com algo já conhecido e o 

categoriza dentro das complexas redes de conhecimento que já possui, atribuindo ao 

objeto sentido e valor, pois, “[…] ao nomear algo, nós o libertamos de um anonimato 

perturbador, para dotá-lo de uma genealogia e para incluí-lo em um complexo de 

palavras específicas, a fim de localizá-lo, de fato, na matriz de identidade de nossa 

cultura” (MOSCOVICI, 2015, p. 66). Conforme Spadoni (2016, p. 84), 

 

[...] grande parte do trabalho do pensamento das pessoas tem o objetivo de 
assimilar as novidades a essas ideias herdadas. É exatamente disso que se 
trata o processo de ancoragem, pois as pessoas possuem um sistema de 
pensamento socialmente compartilhado que exige uma certa coerência entre 
seus elementos. 

 

No entanto, quando o indivíduo não consegue categorizar o objeto estranho, ou 

até mesmo sente dificuldade para realizar essa classificação, ele tende a assumir uma 

postura de resistência, não como um mecanismo de defesa, mas sim como uma ação 

voltada para evitar uma ruptura intempestiva. Nesse caso, é necessário que ele rotule e 

nomeie o objeto ameaçador, determine-o em uma categoria para poder representá-lo e 

comunicá-lo. O quadro 6, apresentado a seguir, resume o processo de ancoragem. 
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Quadro 4: Processo de Ancoragem 
Ancoragem 

 
Atribuir um Nome Atribuir um Valor Atribuir um Uso 

 
Fase em que o indivíduo 
rotula o objeto com um nome 
conhecido. 

Fase pela qual o indivíduo 
valoriza o objeto de forma 
positiva ou negativa 
inserindo-o em uma escala 
hierarquizada. 

Fase em que o indivíduo 
indicará o que é e o que não é 
permitido fazer em relação à 
utilização do objeto. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Assim, para facilitar a ancoragem frente a um objeto estranho, o indivíduo 

naturalmente utiliza comparações com um protótipo. Isso significa que, para Moscovici 

(2015), representar o não familiar em um mundo familiar, “pela classificação do que é 

inclassificável, pelo fato de se dar um nome; nós somos capazes de imaginá-lo, de 

representá-lo. Sendo assim, é possível considerar que representação é, 

fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de alocação, de 

categorias e nomes” (MOSCOVICI, 2015, p. 62). Todavia, o processo do indivíduo em 

classificar e nomear o objeto não significa apenas rotulá-lo, mas interpretar as 

características das pessoas ou dos objetos, visando compreender as intenções das ações 

e dos motivos que não se manifestam ou que estão subentendidos às suas práticas num 

contexto real, a fim de produzir opiniões. 

Por conseguinte, a objetivação é a passagem de ideias e conceitos para imagens 

concretas por meio da transformação do não familiar em familiar, "primeiramente 

transferindo-o a nossa própria esfera particular, onde nós somos capazes de compará-lo 

e interpretá-lo; e, depois, reproduzindo-o entre as coisas que nós podemos ver e tocar, e, 

consequentemente, controlar" (MOSCOVICI, 2012, p. 61). Conforme Spadoni (2016, p. 

84), 

 
A objetivação é um processo que faz essa novidade se tornar uma realidade 
conhecida para as pessoas. De maneira que, quando pensamos em algo, não 
temos que ter uma descrição desse objeto para saber o que é. Pelo contrário, 
quando escutamos uma palavra conhecida, imediatamente temos a 
consciência, ou mesmo uma imagem associada a essa palavra, que nos faz 
saber do que se trata. Muitas vezes, nem conseguimos definir o que significa 
uma palavra, mas simplesmente sabemos do que se trata. 

 

Observa-se que, quando se refere ao processo da objetivação, denota-se que as 

representações devem ser vistas como uma forma específica de compreender e 

comunicar o que nós já sabemos, algo que já possuímos na consciência. Ou ainda, são 
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maneiras de lidar com a memória, pela qual os processos – ancoragem e objetivação – 

são facilitadores. 

 

Ancoragem e objetivação [...]. A primeira mantém a memória em movimento 
e a memória é dirigida para dentro, está sempre colocando e tirando objetos, 
pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os 
rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora 
(para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no 
mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido 
(MOSCOVICI, 2015, p. 78). 

 

        Figura 2: Relação entre memória, ancoragem e objetivação 

 
         Fonte: Autora, 2018. 

 

A ancoragem mantém a memória em movimento, sendo constantemente 

organizada e reorganizada, a fim de armazenar e excluir objetos, pessoas e 

acontecimentos classificados e nomeados por essa ancoragem, conforme sua tipificação. 

Já no processo de objetivação, o objeto não familiar é totalmente destrinçado para 

conceituação e apropriação, transformando-se em algo familiar e natural. Desse modo, o 

processo de objetivação, resumido no Quadro 7, é realizado em três fases:  
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Quadro 5: Processo de Objetivação 
Objetivação 

Primeira Fase: 
Construção seletiva 

Segunda Fase: 
Esquematização 

Terceira Fase: 
Naturalização 

 
Processo de apropriação das 
informações de um objeto 
que serão selecionados de 
acordo com os valores do 
indivíduo. 

 
O sujeito realiza uma seleção 
coerente e transforma a 
estrutura conceitual em uma 
estrutura imaginante. 

 
A estabilidade do núcleo 
figurativo se transforma em 
referência para julgamento e 
percepções sobre a realidade. 
 

Fonte: Autora, 2018.  

 

É necessário considerarmos, portanto, que os indivíduos, por mais que sejam 

integrantes de um mesmo grupo, podem vivenciar em um mesmo período fases 

diferentes de objetivação, de ancoragem, ou, inclusive, já terem vivenciado todos os 

processos e serem capazes de discernir representações sociais impostas.  

Entretanto, Jodelet (2001) relata que, mesmo existindo uma exigência da 

coerência para haver a ancoragem, certamente, há representações que chegam a nós já 

prontas ou que "atravessam" os indivíduos. São as que impõem uma ideologia 

dominante, ou as que estão ligadas a uma condição definida no interior da estrutura 

social. Porém, mesmo nesses casos, o compartilhar implica uma dinâmica social que 

considera a especificidade das representações. E conclui: 

 

[...] nesses casos de determinação onde o partilhar das representações é um 
dado pré-existente à comunicação, pode-se observar os fenômenos de adesão 
às formas de pensamento da classe, do meio ou do grupo de pertencimento, 
em razão da solidariedade e da afiliação sociais. Partilhar uma ideia, uma 
língua, também é afirmar um liame social e uma identidade (JODELET, 
2001, p. 14). 
 

Dessa forma, nesse processo da objetivação, nem todas as palavras se tornam 

imagens. Segundo Santos e Almeida (2005), os indivíduos, grupos e até mesmo a 

sociedade selecionam algumas palavras objetivando revertê-las em algo materializado, 

de tal maneira que possibilite ao sujeito, ao pensar na palavra em questão, já pensá-la 

por meio de uma imagem ou de um núcleo figurativo, denominado como “uma estrutura 

imagética em que se articulam, de forma mais concreta ou visualizável, os elementos do 

objeto de representação que tenham sido selecionados pelos indivíduos ou grupos em 

função de critérios culturais e normativos” (SÁ, 1996, p. 65). 

O estudo das representações sociais oferece condições de compreender o que 

pensam os sujeitos sobre um determinado objeto, evidenciando quais funções o 
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conteúdo de uma representação assume no mundo social e cognitivo e possibilita 

indícios de como as pessoas pensam e podem agir. Não obstante, a Teoria das 

Representações Sociais proposta por Moscovici há mais de 50 anos tem subsidiado 

estudos relevantes para seu aprimoramento, podendo ser observada, conforme Villas 

Bôas (2010, p. 77), por meio de quatro importantes abordagens assumidas desde sua 

inauguração com a obra de Moscovici, La Psychanlyse, son image e et son public, e que 

se distinguem pelas escolhas metodológicas realizadas pelos pesquisadores que se 

dedicaram a cada uma delas.  

Resumidamente, a abordagem cultural se vincula aos trabalhos de Moscovici 

(2012) e Denise Jodelet (1989), buscando, por meio dos estudos, apreender os discursos 

dos indivíduos e dos grupos para a compreensão do simbólico, sendo mais focada para 

explorar a teoria como uma continuidade da obra original. Dessa forma, as investigações se 

intensificam para com a ancoragem e a objetivação, considerando, sobretudo, três ordens de 

fenômenos: a dispersão da informação, o foco e a pressão à inferência, focalizando nas 

três dimensões das representações sociais: a informação, o campo e a atitude. Já a 

abordagem societal, conforme Campos e Loureiro (2003), vinculada aos trabalhos de 

Williem Doise, visa relacionar ao nível do indivíduo a visão sociológica, buscando articular 

explicações de ordem individual com explicações de ordem societal, analisando, contudo, por 

meio de métodos experimentais, como o indivíduo se utiliza de artifícios que lhe permitem viver 

em sociedade, interpretando-os como possibilidade de variação dessas representações. 

Prosseguindo no que tende à abordagem dialógica, os estudos possuem suas 

referências principais nos trabalhos de Ivana Marková (2006), analisando a linguagem e a 

comunicação, bem como suas relações com as representações sociais. Por fim, a 

abordagem estrutural proposta por Jean-Claude Abric (2000, p. 28) se ocupa em investigar, 

de forma experimental ou não, a influência das representações sobre o comportamento, tendo 

por foco principal a estrutura e organização dos elementos das representações, que, ao se 

organizarem, se estruturam e formam um sistema sociocognitivo coerente. Sendo esta adotada 

para a realização deste estudo, a discutiremos a seguir.  

 

2.2 A abordagem estrutural da teoria das representações sociais 
  

Partindo do pressuposto que “toda realidade é representada, ou seja, 

reapropriada pelo indivíduo ou pelo grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo, 

integrada no seu sistema de valores, dependente de sua história e do contexto social e 

ideológico que o cerca” (ABRIC, 2000, p. 27), inicialmente apresentaremos a definição 
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do proponente da abordagem estrutural para a representação social: “A representação 

não é um simples reflexo da realidade, ela é uma organização significante” (ABRIC, 

2000, p. 28). 

Segundo Abric, toda a representação é uma forma global e unitária de um 

objeto e de um sujeito. Ela possibilita ao indivíduo a integração das características do 

objeto com as experiências anteriores que o indivíduo possui sobre ele, incluindo 

também o acesso ao sistema de atitudes e normas através do qual o indivíduo concebe 

tal objeto. Isso se deve ao fato de que a representação social reestrutura a realidade, 

permitindo ao indivíduo do grupo “[...] dar um sentido às suas condutas e compreender 

a realidade através de seu próprio sistema de referência; permitindo assim ao indivíduo 

se adaptar e encontrar um lugar na realidade” (ABRIC, 2000, p. 28). 

Conforme o autor, a representação possui a funcionalidade de, após clarificar a 

realidade, nortear as relações entre os indivíduos e o meio físico e social, regulando-os 

quanto às suas práticas e comportamentos. Nesse ínterim, a representação é constituída 

como um indicador norteador para o estabelecimento das ações e das relações sociais, 

sendo “[...] um sistema de pré-decodificação da realidade porque ela determina um 

conjunto de antecipações e expectativas” (ABRIC, 2000, p. 28). Portanto, sendo 

fundamental para com a dinâmica das relações sociais e nas práticas, elas respondem a 

quatro funções básicas, conforme relacionadas no Quadro 8: 

 

Quadro 6:  4 funções das Representações Sociais 
4 Funções das Representações Sociais 

Função do Saber Função Identitária 
Função de 
Orientação 

Função 
Justificadora 

Possibilita ao 
indivíduo a 
compreensão e a 
explicação da 
realidade, por meio 
de conhecimentos 
que serão 
construídos; 

Favorece o 
reconhecimento da 
identidade social e 
pessoal por meio das 
relações nos grupos 
que os protegem nos 
processos de 
socialização e que os 
diferenciam dos 
demais; 

Direciona os 
comportamentos e as 
ações nas práticas 
sociais enquanto 
representação social 
e esclarece, a partir 
das normas/regras 
sociais, o que é 
aceitável ou não num 
ambiente social;   

Explica e justifica as 
condutas dos atores 
sociais, suas tomadas 
de posição e 
comportamentos, 
diante de 
determinados 
objetos. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Sendo uma abordagem que se assenta na Teoria do Núcleo Central, a 
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abordagem estrutural das representações sociais foi desenvolvida por Jean Claude 

Abric, por meio de sua tese de Doctorat d’État, quando defendeu na Université de 

Provence, em 1976, a seguinte proposição: “A organização de uma representação 

apresenta uma característica específica, a de ser organizada em torno de um núcleo 

central, constituindo-se em um ou mais elementos, que dão significado à representação 

(ABRIC, 2000, p. 31). Foi mediante essa proposição, objetivando identificar a 

organização interna das representações sociais em torno de um núcleo central, que 

Abric apresenta o estudo constituído por um sistema sociocognitivo, composto de dois 

eixos: um sistema central (ou núcleo central) e um sistema periférico, em que cada 

subsistema possui seu papel específico que se complementam. Posteriormente, 

enriquecida pelas contribuições de outros colaboradores, tais como Flament, Guimelli e 

Moliner, que participaram do grupo inicial de pesquisadores de Aix-em-Provence, no sul 

da França, também conhecido como o “Grupo do Midi” (ALVES-MAZZOTTI, 2008), a 

abordagem estrutural foi constituída e devidamente complementada, concedendo igual 

ênfase aos elementos periféricos. 

Segundo Sá (1996), a Teoria do Núcleo Central estabelece objetivos gerais da 

pesquisa em estrita consonância com o conteúdo. Dessa maneira, apreendemos as 

informações e atitudes – usando os termos de Moscovici – e a organização, isto é, a 

estrutura interna (o campo da representação, para Moscovici). Em vista disso, não 

somente o conteúdo, em si, deve ser o objeto de pesquisa, como também a organização 

desse conteúdo. Sendo assim, essa organização é realizada por meio de uma abordagem 

na qual, utilizando-se de procedimentos, visa-se levantar e fazer emergirem os 

elementos constitutivos da representação, para tornar conhecida a organização desses 

elementos e delimitar o núcleo central da representação, verificando, se possível, a 

centralidade e a hierarquia evidenciada. Nessa abordagem, portanto, para se dizer que se 

tem conhecimento de uma representação é condição que se disponha da identificação 

dos elementos que constituem seu núcleo central e seu sistema periférico. Assim, o 

autor conceitua o núcleo central como 

 

[…] a base comum propriamente social e coletiva que define a 
homogeneidade do grupo, através dos comportamentos individualizados que 
podem ser contraditórios. Ele tem papel imprescindível na estabilidade e na 
coerência da representação; assegura a perenidade, a manutenção do tempo; 
ele é duradouro e evolui – salvo em circunstâncias excepcionais de modo 
muito lento. Além do mais, ele é relativamente independente do contexto 
imediato do qual o sujeito utiliza ou verbaliza suas representações […] 
(ABRIC, 2000, p. 33). 
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Conforme o autor, além de conter um ou alguns elementos sempre em 

quantidade limitada, o núcleo central determina o significado, a consistência e a 

permanência da representação social. Portanto, tratando-se de um ou mais elementos, 

estáveis da representação, aqueles que asseguram a continuidade em contextos móveis e 

evolutivos, eles serão os elementos mais resistentes à mudança” (ABRIC, 2000, p. 31). 

Porém, em contrapartida, caso eles se alterem, tal mudança também poderá gerar uma 

alteração completa da representação. 

 
Quadro 7: Funções Primordiais do Núcleo Central (NC) 

Funções Primordiais do Núcleo Central (NC) 

 Generadora Organizadora Estabilizadora 

Determina o significado Determina a consistência Determina a permanência 

É o elemento pelo qual se cria 
ou se transforma a significação 

dos outros elementos da 
representação. 

É por meio desses elementos do 
NC que os outros elementos da 
representação ganham sentido e 

valor. 

Organiza e estrutura a 
ligação e a natureza dos 

elos, unindo os elementos 
da representação.  

 

Elemento estabilizador. 

Resistência à mudança. 

Fonte: Adaptado de Campos & Loureiro, 2003, p. 38. 

  

Conforme Abric (2000), o conhecimento por si só dos elementos que 

constituem a organização de uma representação não permite conceituá-la, visto que 

podemos ter os mesmos elementos para caracterizar representações diferentes, mas 

dificilmente iremos ter representações diferentes quando os elementos se constituírem 

no núcleo da organização das mesmas. Desse modo, o autor declara a necessidade de 

conhecer o núcleo da organização dos elementos que constituem as representações, para 

que, de fato, elas possam ser identificadas. 

Com efeito, Sá (1996) explica que é fundamental o levantamento do núcleo 

central para realmente identificar o que está sendo representado sobre o objeto em uma 

análise qualquer, pois o pesquisador, em muitos momentos, lida com representações, 

principalmente, quando esse não faz a utilização da observação das práticas que são 

desenvolvidas no cenário onde se é pesquisado.  
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O autor, corroborando as proposições de Abric, ressalta que a questão 

importante nesta abordagem é saber, antes de tudo, qual é o objeto da representação, 

pois não são todos os objetos que são considerados como um objeto de representação. 

Para que um objeto seja reconhecido como um objeto de representação, é necessário que 

os elementos organizadores de sua representação façam parte ou sejam diretamente 

associados ao próprio objeto (ABRIC apud SÁ, 1996, p. 72). 

Para Sá (1996), a ideia fundamental dessa teoria é que, dentro do conjunto das 

cognições presentes no campo de um objeto de representação, alguns elementos 

possuem papéis diferentes dos demais. Dessa forma, esses elementos entram na 

composição da representação, no sistema periférico, e se situam em torno do núcleo 

central (NC), constituindo a dimensão operatória da representação, e o papel que 

desempenham é essencial para a dinâmica e funcionamento da respectiva representação. 

Assim, o sistema periférico 

 
É menos limitante, é mais leve e flexível, constitui a parte mais acessível da 
representação, propondo a seguinte analogia: “Se o núcleo central constitui, 
de algum modo, a cabeça ou o cérebro da representação, o sistema periférico 
constitui o corpo e a carne. (ABRIC, 2003, p. 38). 

 

Dessa forma, esse sistema refere-se ao contexto imediato, à história pessoal dos 

indivíduos, que permite a adaptação da representação às mudanças conjunturais, 

consentindo Campos e Loureiro (2003), inclusive, 

 

[…] uma adaptação, uma diferenciação em função do vivido, uma integração 
das experiências cotidianas. Ele permite modulações pessoais em referência 
ao núcleo central comum, gerando representações mais 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 
[…] Não se trata de um componente menor da representação, ao contrário, 
ele é fundamental, posto que, associado ao sistema central, permite a 
ancoragem da realidade (ABRIC, 2000, p. 33). 
 

Sá (1996) também ressalta a importância dos elementos do sistema periférico 

no funcionamento das representações, apoiando-se na ideia de Flament, quando observa 

que o funcionamento do núcleo central só pode ser compreendido em relação dialética 

com os elementos do sistema periférico.  

Sá esclarece que é a partir da comparação realizada entre um elemento e outro, 

que se define, a centralidade de uns elementos do núcleo central de uma representação e 

a condição periférica de demais elementos que formam a organização das 
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representações. É por meio dessa comparação que surgem os aspectos incondicionais 

como “não negociáveis”, pertencentes ao núcleo central (SÁ, 1996, p. 82). Isto posto, ao 

discutir as funções das representações dentro do enfoque estrutural, Abric aponta três 

funções básicas do sistema periférico: 

 

Quadro 8: Funções Essenciais do Sistema Periférico 
Abordagens de Investigação 

 Concretização Regulação Defesa 

Função na qual os 
elementos oriundos do 
processo de ancoragem 
permitem o entendimento 
da representação em 
termos bem concretos. 

Na qual os esquemas 
permitam a adaptação 
dos conteúdos e 
processos coletivos às 
mudanças do contexto 
externo. 

Na qual o sistema parece 
desempenhar o papel de um “para-
choque”, modificando e 
neutralizando importantes 
modificações no meio, de modo a 
evitar ao máximo as transformações 
bruscas do núcleo e evitar o ataque 
aos elementos centrais por parte da 
realidade, quando esta sofre uma 
mudança intensa.  

Fonte: Adaptado de Abric (2000, p. 32). 

 

Além das funções apontadas no quadro acima, conforme Villas Bôas (2010), 

Flament, um dos principais colaboradores de Abric, atribuiu outras funções 

complementares aos elementos que constituem o sistema periférico, que, a seu ver, 

corresponderiam a esquemas diante do funcionamento da representação e possuiriam 

três características básicas: 

 

a) prescritores de comportamento: em uma dada situação, tais 
esquemas orientam as ações dos sujeitos, sem a necessidade de 
recurso aos significados centrais. 
b) modulação personalizada: mesmo as representações que são 
organizadas em torno de um núcleo central podem possuir pequenas 
diferenças, compatíveis com tal núcleo, relacionadas a contextos 
específicos ou a apropriações individuais que acabam por compor o 
sistema periférico; 
c) proteção: parecida com a função de defesa já citada, esse esquema 
tem a característica de proteger o núcleo central da representação. 
(VILLAS BÔAS, 2010, p. 15). 

 

Não obstante, Campos (2003, p. 27) relata que Flament coloca a possibilidade 

da presença no sistema periférico de elementos estranhos quando o núcleo central está 

ameaçado, analisando-os como elementos explicativos das possíveis contradições que 

possam ser encontradas entre o que o sujeito vive e a sua representação. Nesse contexto, 
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o sistema periférico possibilita ao indivíduo ou ao grupo maior capacidade de reagir 

diante de situações diversas, ou às particularidades de cada situação devido às funções 

acima descritas.  

 
Quadro 9: Características do Núcleo Central e Sistema Periférico 

Núcleo Central Sistema Periférico 
 

Ligado à memória coletiva e à história do 
grupo; 

Permite a integração das experiências e 
histórias individuais; 

Consensual; define a homogeneidade do 
grupo; 

Suporta a heterogeneidade do grupo; 
 

Estável, resistente à mudança; rígido; 
coerente; 

Flexível; suporta contradições;  
 

Pouco sensível ao contexto imediato; Sensível ao contexto imediato;  
 

Gera a significação da representação e 
determina sua organização. 

Permite a adaptação à realidade concreta e a 
diferenciação de conteúdo. 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Conforme se pode analisar, as mudanças possíveis de representações 

acontecem no sistema periférico, no qual as possibilidades de mudanças e adaptação à 

realidade são aceitas com maior flexibilidade. Já em relação ao núcleo central, 

predominantemente estável e resistente à mudança, se caracteriza pela rigidez e 

insensibilidades frente ao contexto repentino. Nesses termos, Abric relata que já foram 

estudados três tipos de processos de transformação da representação, conforme a 

dinâmica dos esquemas periféricos: transformação progressiva, transformação resistente 

e transformação brutal. Vejamos no exposto a seguir:   

 
Quadro 10: Processos de transformação dos esquemas periféricos 

Processos de Transformação dos esquemas periféricos 
 

Transformação 
Progressiva 

Transformação 
Resistente 

Transformação 
Brutal 

Na qual as práticas novas não 
são completamente 
contraditórias com o núcleo 
central. 

Na qual a formulação e o 
funcionamento de 
mecanismos de defesa (do 
tipo “esquemas estranhos”) 
impedem, por algum tempo, 
o esfacelamento do núcleo, 
mas não em longo prazo. 

Na qual a modificação das 
circunstâncias ataca 
diretamente o significado 
central das representações, 
sem possibilidade de fazer 
uso de recursos defensivos. 
Porém, quando se trata de um 
processo gradual, sem 
resistência, chama-se 
“transformação sem ruptura”. 

Fonte: Adaptado de Campos, 2003, p. 27. 

 



71 
 

Ressalta-se que, mediante todos os processos de transformação que o indivíduo 

ou o grupo venham a vivenciar, toda a contradição entre representações e práticas exige 

uma transformação, seja de um lado, seja de outro.   

Concluindo, evidencia-se o mérito em utilizar o referencial teórico adotado 

nesta pesquisa – abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais – sob o 

panorama de análise e interpretação que é possibilitado em prol de analisarmos a 

interação entre o funcionamento individual e as condições sociais nas quais os atores 

sociais evoluem, permitindo, contudo, compreender os processos intervenientes na 

adaptação sociocognitiva dos indivíduos na realidade cotidiana e às características do 

meio social e ideológico (ABRIC, 2000, p. 38). 

 

2.3 Os elementos normativos e funcionais do núcleo central  
 

Visto que as representações possuem um núcleo e, por meio desse núcleo, 

existem várias manifestações do pensamento social e, em todo pensamento social, existe 

um quantitativo de crenças que são produzidas em coletivo, conforme determinada 

trajetória histórica, podemos dizer que as representações são alicerces que fundamentam 

os modos de vida, bem como a identidade e a solidez de um grupo social. Assim, 

pesquisar sobre o núcleo das mesmas se torna incontestável, pois é exatamente nele que 

ocorrem as crises e os questionamentos mais profundos, principalmente as indagações 

que se referem aos valores. 

Abric (2003) declara que, após vários trabalhos desenvolvidos com diferentes 

testes e experimentos, dois tipos de elementos foram destacados no núcleo central: os 

elementos normativos e os elementos funcionais. Conforme o autor,  

 

Os elementos normativos são diretamente originados do sistema de valores 
dos indivíduos. Eles constituem a dimensão fundamentalmente social do 
núcleo – e da representação, pois – ligada à história e à ideologia do grupo. 
São eles que determinam os julgamentos e as tomadas de posição relativas ao 
objeto. Os elementos funcionais são associados às características descritivas e 
à inscrição do objeto nas práticas sociais ou operatórias. São eles que 
determinam as condutas relativas ao objeto. (ABRIC, 2003, p. 41). 

 

Dessa forma, munido desses elementos normativos e funcionais, é assumido 

pelo núcleo central o desenvolvimento dos papéis – avaliativo e pragmático; isto é, o 

papel de justificar os julgamentos de valor e o de conceder as práticas específicas. Cabe 
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ressaltar que a quantidade de elementos constituintes desse núcleo é mínima e é por 

meio da ativação que eles operam. Conforme Guimelli (apud ABRIC, 2003, p. 43), 

 

Quanto mais um elemento é ativado, mais ele tem um papel importante, o 
que implica que um elemento principal é sempre mais ativado que um 
elemento adjunto. Em uma dada situação, em um dado momento, há 
elementos do núcleo ativados e outros elementos desativados, não utilizados. 
Eles estão presentes, mas em repouso: são os elementos “adormecidos” do 
núcleo. Evidentemente, um elemento adormecido em uma situação pode se 
tornar ativado em uma outra situação (e reciprocamente). 

   

Spadoni (2016) relata, que segundo os estudos de Guimelli e Rouquette, a 

distância para com o objeto pode ser determinada por vários fatores, tais como: o nível 

de prática relativa ao objeto, onde o grupo reage com importantes modulações na 

representação; ou o próprio envolvimento do grupo com o objeto; ou o ataque provoca a 

rejeição da antiga representação (esquema de negação); ou ela somente produz uma 

resistência à mudança, cujo indicador é a escolha de esquemas estranhos (isto é, a 

formulação de racionalizações reduzindo o ataque a fatores excepcionais, ou fornecendo 

“boas razões” para não mudar).  

Abric (2003), ao relatar sobre uma pesquisa de Guimelli, afirma que os grupos 

mais envolvidos resistem mais ao abandono de sua representação inicial, eles resistem 

mais à mudança, o que se traduz muito concretamente por uma produção muito maior 

de “esquemas estranhos”, ou seja, de “modos de raciocínio”, visando tentar a integração 

da informação nova, apesar de ela ser contraditória com uma crença central. Já os 

grupos não envolvidos abandonam muito mais facilmente a “guia de leitura” da 

situação. Para o autor, “a evolução das atitudes, dos comportamentos e das 

representações sociais é tão mais lenta e difícil, quanto mais o envolvimento dos 

sujeitos é forte (ABRIC, 2003, p. 46). 

Spadoni (2016) relata que, também analisando essa relação de adesão entre o 

indivíduo com o objeto social, Rouquette, por meio do seu estudo sobre as formas de 

cognição social, propõe o conceito de implicação pessoal, como um referencial 

subjetivo que traduz a relação do indivíduo com o objeto social. Sendo determinado 

socialmente, o conceito desse referencial foi decomposto pelo autor em três dimensões 

denominadas como valorização do objeto, identificação pessoal e possibilidade 

percebida de ação. Nessa decomposição, a valorização do objeto determina o nível de 

importância dada pelo sujeito ao objeto em questão; a identificação pessoal é uma 

estimativa da proximidade do objeto em questão, e as possibilidades percebidas pela 
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ação são um sentimento das pessoas de poderem ou não fazer algo em relação ao objeto 

social. Conforme Spadoni (2016, p. 89), 

 

[...] a implicação pessoal medirá a relação entre as representações sociais 
vigentes e a mudança circunstancial proposta pela lei em questão. Ou seja, as 
pessoas avaliarão se devem ou não cumprir as leis que se chocam com suas 
representações a partir da valorização da questão, da identificação pessoal e 
da possibilidade percebida de ação. Mas, podemos levantar outro aspecto 
dessa questão, pois a mudança de comportamento a partir de uma nova lei 
também será afetada pela qualidade do componente das representações 
sociais que são questionadas. 

 

Segundo a autora, Rouquette propõe diferenciarmos as grandes linhas de uma 

arquitetura de um pensamento social, composto por formas e processos diferentes que 

foram sendo estudados por meio de conceitos, sendo uns mais complexos, e outros 

tendo menor grau de complexidade. Spadoni ressalta a importância de conhecermos 

alguns conceitos da psicologia social para melhor compreensão da arquitetura do 

pensamento social. São eles:  atitudes e opiniões, as crenças, os valores e as normas, e 

as tematas. 

A autora relata sobre o manual de psicologia de Krech, Crutchfiel, Ballachey, 

no qual se definem as atitudes como “sistemas duradouros de avaliações positivas e 

negativas” (KRECH, CRUTCHFIEL, BALLACHEY apud SPADONI, 2016, p. 95), 

discorrendo sobre a possibilidade de elas guiarem nossas avaliações sobre diferentes 

temas, por meio da existência e da inter-relação de três componentes mutuamente 

interdependentes – o componente afetivo, cognitivo e comportamental. 

Sendo assim, o componente cognitivo sofre variações desde um simples até um 

conjunto concentrado de crenças e conhecimentos frente a um objeto social. O 

componente afetivo pode variar a partir de uma simples predisposição afetiva negativa 

ou positiva em relação ao objeto até a um conjunto extremamente complexo de emoções 

a seu respeito. O componente comportamental tem variabilidade praticamente infinita, 

podendo variar de uma simples predisposição imediata de atacar o objeto até aos 

excessos. Isto posto, Spadoni explica que 

 

[...] uma pessoa, por exemplo, pode ter uma atitude que varia de uma 
valência extremamente positiva a uma atitude extremamente negativa e isso 
vai depender tanto da sua afetividade ou sentimentos quanto das informações 
ou conhecimento que ela tem sobre o assunto. [...] a pessoa assume uma 
atitude frente a um objeto social quando ela assume uma posição de ser a 
favor ou contra esse objeto social. Uma pessoa pode ser contra ou a favor da 
permissão legal para a prática do aborto, e assumindo essa posição, essa 
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pessoa está assumindo uma atitude em relação a esse tema. (SPADONI, 
2016, p. 96). 

 

No que diz respeito às opiniões, por se constituírem com mais simplicidade e 

serem baseadas nas atitudes, elas oscilam facilmente. Desse modo, ao se defrontar com 

uma situação em que a pessoa omiti ou constrói uma opinião a respeito de um assunto, 

ela buscará em suas atitudes os referenciais para fazê-lo. Exemplificando, uma pessoa 

com uma atitude contrária ao aborto pode formar uma opinião também contrária à pílula 

do dia seguinte (SPADONI, 2016, p. 97). 

Spadoni relata que as crenças são uma forma de pensamento que propicia 

evidenciarmos como as pessoas são determinadas e se posicionam frente ao seu modo 

de pensar. Assim, algumas são convictas na adoção das crenças e outras as 

desconsideram totalmente. Para tanto, a autora as define “como uma forma de 

pensamento social que afirma a existência de algo ou de uma relação entre objetos que 

não pode ser confirmado, ou que não parece evidente para todas as pessoas” 

(SPADONI, 2016, p. 97). Assim, após relatar que alguns “autores consideram as 

crenças como as bases formadoras das atitudes”, ela conclui: 

 

Quando uma pessoa é desafiada a formar uma atitude sobre algum objeto 
social, ela procura em suas crenças os argumentos para ser a favor ou contra 
esse objeto. Assim, quando uma lei polêmica é proposta e alardeada pela 
mídia, as pessoas vão se dividir em grupos favoráveis à aprovação da lei e em 
grupos contrários à aprovação dela. Isso vai acontecer segundo as crenças 
características de cada grupo e de cada pessoa inserida nos diferentes grupos. 
(SPADONI, 2016, p. 97). 

 

No que se refere aos valores, segundo Spadoni (2016), a teoria de Rokeach 

aponta que eles se apresentam como indicadores que as pessoas utilizam para mensurar 

suas ações, bem como avaliar os fatos, os indivíduos e a si mesmos. Nessa perspectiva, 

por meio dos valores, as pessoas possuem uma forte tendência de criar juízo das 

situações vivenciadas por meio dos valores que elas detêm. A autora descreve que as 

pessoas avaliam se tal situação é boa ou ruim, certa ou errada, justa ou injusta; 

inclusive, elas avaliam também as ações delas mesmas ou dos outros, fazendo 

julgamentos morais, ou avaliando segundo suas aspirações de vida (SPADONI, 2016, p. 

97). 

Dessa maneira, os valores agem nos comportamentos cognitivos, afetivos e 

comportamentais dos indivíduos, servindo também para assegurar a coerência do 

pensamento e ação de cada grupo, formando uma base identitária para eles, sendo, 
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inclusive, uma justificativa pela qual as pessoas participam dos grupos nas quais elas 

estão inseridas. Porém, em contrapartida, as diferenças de valores entre os grupos 

servem de parâmetros para diferenciá-los, ou seja, “as pessoas sabem que não 

compartilham dos valores de determinados grupos e, por isso, não desejam participar 

deles” (SPADONI, 2016, p. 98). 

Destarte, nas relações pessoais dentro dos grupos, os valores servem de fator de 

consenso e união. Mas, nas relações entre grupos diferentes, os valores servem de fator 

de discórdia e polêmica, que podem, muitas vezes, gerar conflitos. Contudo, existem 

grupos que priorizam os valores coletivos e outros grupos que priorizam os valores 

individuais. Assim, enquanto o primeiro grupo valoriza as ações que colaboram para o 

bem geral dos seus membros, o segundo grupo valoriza ações competitivas que visam 

ao sucesso pessoal. Vale ressaltar que a intensidade com que cada grupo valoriza os 

seus determinados valores e os hierarquiza em mais ou menos importantes será o fator 

que irá balizar as condutas de todo o grupo, que ora poderá ser realizada de forma 

individual, e ora poderá ser realizada coletivamente. Contudo, cabe ao grupo decidir, 

pautado na sua hierarquia de valores, qual valor será ativado ou acordado para 

determinar a conduta do mesmo mediante uma situação de possível mudança. Em 

resumo, 

 

Os valores fornecem referências estáveis de julgamento para uma grande 
variedade de objetos e situações. Eles são hierarquizados entre eles e 
permitem estabelecer e justificar escolhas. Os valores são compartilhados 
pelas pessoas que participam de um mesmo grupo. Eles garantem os 
procedimentos de manutenção do status quo, se mantêm imutáveis por 
longos períodos e garantem a continuidade de instituições políticas 
(SPADONI, 2016, p. 99). 

 

Importa incluir a contribuição de Tajfel apontada por Spadoni (2016, p. 101): 

 

[...] quando existe uma grande diferença de poder entre duas partes, quanto 
maior essa diferença, menos plausível precisa ser a explicação, chegando ao 
ponto mesmo de ser desnecessária. Logo, no caso de países em que a 
desigualdade é muito grande, as pessoas passam a aceitá-la passivamente, 
sem nem mesmo exigir explicações. 

 

Considerando as ponderações de Rokeach, a autora ainda pondera que existe 

uma organização de valores em um sistema, no qual é designado como um equilíbrio 

homeostático que sincroniza os valores da sociedade e as realidades nas quais ele 

precisa lidar para existir (SPADONI, 2016, p. 98). Assim, quando há uma falha nessa 
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sincronia, há um desequilíbrio e, consequentemente, uma mudança. Todavia, os valores 

são duráveis, mas podem evoluir no tempo longo da história. O autor argumenta que a 

quantidade de valores de uma pessoa é relativamente restrita, ou seja, cada pessoa 

possui um repertório pequeno de valores para avaliar as situações da vida. Além disso, 

cada ser humano, de todo mundo, tem os mesmos valores, mas em graus diferentes, do 

que podemos concluir que existem poucos valores na humanidade. Assim, esses valores 

são organizados em um sistema, sendo que as pessoas podem aderir a alguns e não a 

outros, ou aderir em intensidades diferentes a cada um deles.  

Para Tamayo (2005), as atitudes e os comportamentos são induzidos pelos 

valores priorizados pelos indivíduos, pelos grupos e pelas organizações compostas por 

eles. Em outro momento, Porto e Tamayo (2008) destacam a teoria de Schwartz como 

um dos contributos principais atuais sobre os valores. Nessa teoria, Schwartz (2005), ao 

reformular as proposições de Rokeach sobre os valores humanos, por meio de estudos 

que contaram com a participação de mais de 64 mil pessoas em 67 países e vários 

continentes, apresentou uma teoria descrevendo os valores como metas desejáveis:  

 
Quadro 11: Descrição dos valores como metas desejáveis 
Quant. Metas 

 

1 
Valores são crenças intrinsecamente ligadas à emoção e não a ideias objetivas e 
frias. 
 

2 
Valores são um construto motivacional, que se refere a objetivos desejáveis que as 
pessoas se esforçam para obter. 
 

3 
 
Valores transcendem situações e ações específicas, sendo objetivos abstratos. 
 

4 
Valores guiam a seleção e avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos, atuando 
como padrões e critérios. 
 

5 
Valores são ordenados pela importância relativa aos demais, os valores das pessoas 
formam um sistema ordenado de prioridades axiológicas que as caracterizam. 
 

Fonte: Adaptação da escala de Schwartz (2005). 

 

Conforme Schwartz (2005), esses valores são transituacionais e oscilam 

conforme sua importância, atuando como princípios para as pessoas, constituindo um 

conjunto de metas resultantes de um sistema ordenado com prioridades axiológicas. O 

autor, pautado nessa descrição, propôs uma teoria unificadora dos valores humanos, 

indicando uma estrutura dinâmica com categorias motivacionais dos valores, em que os 
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indivíduos, ao se situarem nela, se percebam em suas prioridades, bem como em sua 

tipificação.  

De acordo com Schwartz, os valores atuam como fundamentos de vida dos 

indivíduos ou outra instituição social. Dessa maneira, por meio de um diálogo entre a 

teoria e a realidade observada, o autor formulou sucessivamente seu modelo, nomeando 

10 tipos motivacionais de valores que abarcam o conjunto de valores identificados nas 

várias culturas. São eles: Autodeterminação, Estimulação, Hedonismo, Realização, 

Poder, Segurança, Conforto, Tradição, Benevolência e Universalismo. Todavia, esses 

tipos de valores tendem a ser universais e demonstram uma organização dinâmica de 

relações de consonância e de conflito. Vejamos a seguir: 

 

Quadro 12: Tipos motivacionais de Valores Morais conforme escala de Schwartz (2005) 

Tipo Definição 
Exemplo de 

valores 
Grupo 

Universalismo Compreensão, apreço, 
tolerância e atenção com 
o bem-estar de todas as 
pessoas e da natureza. 

Tolerância, justiça 
social, igualdade, 
proteção ao meio 
ambiente. 

Autodeterminação 

Hedonismo  Prazer e gratificação 
sensual para si mesmo. 

Prazer, desfrutar a 
vida. 

Autopromoção 

Segurança Segurança, harmonia e 
estabilidade da sociedade, 
das relações e de si 
mesmo. 

Segurança nacional, 
ordem social, 
idôneo. 

Conservação 

Estimulação Entusiasmo, novidade e 
desafio na vida. 

Audacioso, uma 
vida variada e 
estimulante. 

Abertura à 
Mudança 

Conformidade Restrição das ações, 
tendências e impulsos que 
possam incomodar ou 
ferir os outros e contrariar 
expectativas ou normas 
sociais. 

Polidez, obediência, 
honra aos pais e 
pessoas mais 
velhas. 

Conservação 

Tradição Respeito, compromisso e 
aceitação dos costumes e 
ideias oferecidas pela 
cultura tradicional ou a 
religião. 

Humildade, 
devoção, aceitar 
minha parte na 
vida. 

Conservação 

Poder Status social sobre as 
pessoas e os recursos. 

Poder social, 
autoridade, riqueza. 

Autopromoção 
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Benevolência Preservação ou 
intensificação do bem-
estar das pessoas com as 
quais se está em contato 
frequentemente. 

Ajuda, honestidade, 
não rancor. 

Autotranscedência 

Autodeterminação Pensamento independente 
e escolha da ação, 
criatividade, exploração. 

Criatividade, 
curiosidade, 
liberdade 

Abertura à  

Mudança 

Realização Sucesso pessoal mediante 
a demonstração de 
competência, segundo 
critérios sociais. 

Bem-sucedido, 
capaz, ambicioso. 

Autopromoção 

Fonte: Adaptação da escala de Schwartz (2005). 

 

Segundo o autor, certas particularidades desses valores apresentados devem ser 

ressaltadas. Inicialmente, o autor relaciona intimamente os valores com as motivações 

subjacentes, de maneira que a organização deles se converta na organização da 

motivação humana, “o que proponho aqui é uma teoria unificadora para o campo da 

motivação humana, uma maneira de organizar as diversas necessidades, motivos e 

objetivos propostos em outras teorias” (SCHWARTZ, 2005, p. 21). Dessa forma, o 

sistema de prioridades de valores de cada indivíduo vai se constituindo conforme o 

significado que o indivíduo atribui a cada valor.  

Reconhecidos em culturas variadas, nas quais o grau de importância é atribuído 

por cada indivíduo, os valores são alcançados por meio de ações que os indivíduos 

encontram para conceituá-lo, contudo, para que tais ações sejam concretizadas, para 

estarem em consonância com um determinado valor, conforme a teoria de Schwartz, as 

mesmas ações se conflitam na procura de outro valor. Conforme Schwartz (2005, p. 29), 

 

[...] quanto mais próximos dois tipos motivacionais estão em qualquer uma 
das direções ao redor do círculo, mais semelhantes são suas motivações 
subjacentes. Quanto mais distantes, mais antagônicas são suas motivações 
subjacentes.  

 

Vejamos de forma ilustrada, por meio da figura abaixo, intitulada Estrutura 

circular dos dez valores motivacionais, proposta por Schwartz, a apresentação dessas 

relações de proximidade/complementaridade e oposição/antagonismo entre eles:  
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                    Figura 3: Estrutura Circular dos Valores conforme Schwartz (1992) 

 

  

Schwartz propõe essa escala assimétrica, porque na pré-testagem, esse formato 

demonstrou maior compatibilidade com a forma pela qual as pessoas pensam sobre os 

valores. Assim, pela maior parte delas se posicionarem oscilando em ‘medianamente’ e 

‘muito importantes’ sobre os valores, resultou nesse formato, essa escala que também 

permite as pessoas marcarem sua posição frente aos valores que elas tentam expressar 

ou desenvolver. 

Para o autor, esta organização circular estabelece os dez valores motivacionais 

por meio de uma estrutura bidimensional formada por quatro orientações essenciais, 

organizados em dois aspectos/eixos conceituais fundamentais e bipolares: o primeiro 

eixo, concedido aos valores de autotranscedência (universalismo, benevolência) e de 

autopromoção (poder e realização); e o segundo eixo, concedido aos valores de abertura 

à mudança (autodeterminação, estimulação e hedonismo) e de conservação 

(conformismo, tradição e segurança). 
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Schwartz (2005) explica que no primeiro eixo reverbera o conflito entre a 

aceitação dos outros como iguais e a inquietação do seu bem-estar em comparação com 

o seguimento do sucesso individual e do domínio sobre os outros. Já no segundo eixo se 

cogita o confronto entre o anseio de autonomia intelectual, liberdade de ação e de 

indicadores para mudanças, contra a obediência, a manutenção das práticas tradicionais 

e a defesa pela estabilidade. Assim, transpor estes dois eixos axiológicos de ordem 

superior com a classificação geral de valores humanos básicos nos possibilita considerar 

que o primeiro eixo corresponde aos Valores Éticos, e o segundo eixo nos remete aos 

Valores Práticos. Portanto, de acordo com a teoria, são alguns desses valores que 

norteiam os comportamentos das pessoas mediante as situações vivenciadas.  

Os tipos motivacionais de valores que se encontram em posicionamentos 

próximos dentro da estrutura circular, de ordem superior, podem se apresentar de forma 

diferente aos valores investigados pelo autor. Isso posto, o autor delibera a liberdade 

para que os pesquisadores formarem “quaisquer tipos de ordem superior que se 

enquadrem bem nos tópicos que estudam, desde que os tipos motivacionais sejam 

adjacentes” (SCHWARTZ, 2005, p. 19). Nesse ínterim, o Schwartz desaconselha 

investigar os dez tipos de valores individualmente, sugerindo, contudo, sua análise por 

meio das bidimensionais, a fim de acessar dados mais fundamentados.  

Para Spadoni, os valores se encontram ligados às normas, se desdobrando 

nelas, pois “elas são as regras comuns de aplicação, de promoção e de preservação dos 

valores reconhecidos dentro dos registros da ação” (SPADONI, 2016, p. 101). Desse 

modo, elas avançam com as representações sociais, se adaptando a elas, funcionando 

como prescritoras de comportamento aceitáveis ou não pelos grupos e sociedade de 

forma geral. Por sua vez, sendo ou não regulamentadas por meio de legislações que as 

instituem, elas são latentes em relação ao seu cumprimento, bem como na ausência dele. 

Por conseguinte, 

 

[...] os valores e as normas têm um papel particularmente estruturante nas 
representações sociais, localizam-se no núcleo central, dentre os elementos 
não negociáveis de uma representação. Por isso, as propriedades do núcleo 
central são as mesmas que as dos valores. Portanto, podemos concluir que os 
valores intervêm nas representações sociais, gerando e organizando tomadas 
de posição sobre os objetos sociais diversos. Ou seja, os valores influenciam 
as representações sociais que gerarão atitudes (SPADONI, 2016, p. 102)  
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           Figura 4: A influência dos valores nas representações sociais 

 

 

O outro conceito a ser explicado por Spadoni são as tematas, oriundas da teoria 

de Rouquette, propostas por Moscovici e Vigneaux. Conforme a autora, 

 

[...] as tematas são as formas mais amplas e universais de pensamento social. 
Elas são uma sorte de formato preestabelecido de pré-concepções, que são 
muito antigas. Elas dão ao conhecimento prático um formato e uma 
organização. As tematas se definem como oposições quase sempre bipolares 
que permitem enquadrar as experiências do mundo. (SPADONI, 2016, p. 
102). 
 

Juntamente com as crenças, os valores e as normas, as tematas constituem o 

nível ideológico da arquitetura do pensamento social, isto é, elas pertencem a um 

conhecimento bem amplo que serve, sobretudo, para manter a ordem e as hierarquias 
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econômicas e sociais (SPADONI, 2016, p. 103). A autora, recorrendo aos estudos de 

Deconchy, relata que a formação ideológica de cada sistema de representação é 

incontestável, e as pessoas ou grupos, ao fundamentá-los, aderem aos seus elementos 

constituintes como algo da sua própria identidade. Assim,  

 
[...] as ideologias formam um sistema de representações do mundo que não é 
verificável. Cada pessoa adere a esse sistema como se ele fosse verdadeiro. 
Mais do que isso, a ideologia tem a característica de ser uma espécie de 
ontologia imprescindível no sentido de que todo ser humano pode saber, deve 
saber e deveria saber. (SPADONI, 2016, p. 103). 

 

Enfim, após abordarmos sobre os elementos normativos e funcionais do núcleo 

central, bem como suas funções, relatarmos também sobre a arquitetura do pensamento 

social e os conceitos do nível ideológico, discorreremos sobre a relação entre as 

representações sociais e as práticas. 

 

2.4 A relação entre as representações sociais e as práticas  
 

Uma vez se constituindo como orientadoras nos comportamentos das pessoas 

nas sociedades, segundo Alves-Mazzotti (2008), as representações sociais são fontes de 

informação fundamentais, principalmente, para a educação, em especial, na 

instrumentalização dos processos educativos. Considerá-las em estudos realizados sobre 

as práticas educativas dos professores no exercício do seu trabalho docente faz 

emergirem questões sobre as contribuições das TRS nas discussões que direta ou 

indiretamente repercutem, se for o caso, na geração de mudança em relação à atuação e 

à “reconstrução” de novas representações que, conforme Gilly (2001), agem sobre a 

prática em benefício ao processo educativo. 

Gilly (2001) salienta que, ainda que não pareça evidente a relação entre as 

práticas e as representações sociais, ela se torna um fato na medida em que cresce o 

reconhecimento da escola como um espaço pertencente a um contexto atual mais amplo 

com o qual a sociedade se articula, abarcando suas crenças, ideias, saberes, práticas e 

ações que envolvem o seu cotidiano, assim como os atores nele presentes. Dessa forma, 

podemos considerar que as representações construídas pelos professores sobre suas 

finalidades em educar impactam em seus trabalhos docentes, ou seja, em suas práticas 

desenvolvidas no cotidiano escolar. 

Uma vez entendendo práticas sob a perspectiva de estudar a realidade social do 

trabalho docente, as concebemos neste estudo como “sistemas de ação socialmente 
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estruturados e instituídos em relação com os papéis” (ABRIC, 2000), ou ainda, 

conforme Campos (2017), afirmar após efetuar estudos sobre Moliner, como “conjuntos 

de condutas finalizadas pelos e para os grupos”. Assim, a noção de prática teria como 

referência básica a ação, por meio da constituição dos componentes; o comportamental, 

o afetivo e o cognitivo, sendo exatamente isto “que permite certa legitimidade em 

estudar a ação, também através de instrumentos da natureza cognitiva” (CAMPOS, 

2017, p. 44). 

Campos (2017), ao fazer um editorial na Revista Psicologia e Saber Social, 

intitulado O estudo das relações entre práticas sociais e representações: retomando 

questões, destaca dois pontos para que se possa estudar a ação. Em um deles, o autor 

afirma que as ações ou comportamentos devem ser analisados em conjunto, por meio de 

um sistema ação-representação.  

Já em relação ao outro ponto, Campos, parte do pressuposto de que as práticas 

já possuem seu caráter estabelecido pelo grupo. Desse modo, já existem algumas 

normas tanto formais bem como informais, que se relacionam entre os papéis sociais 

estabelecidos e as práticas sociais, que no caso, dependendo da situação, podem ou não 

se distanciar de exercer os seus respectivos papéis.  

Importa destacar o mérito da influência dos grupos sociais, conhecidos também 

como grupos de pertença, constituídos quando em um determinado conjunto de pessoas 

há relações estáveis, em razão de objetivos e interesses comuns, assim como 

sentimentos de identidade grupal desenvolvidos por meio de ideias, crenças, valores e 

outros, partilhados de pertença, sendo, inclusive, critérios suficientes para a manutenção 

de uma ordem social. Além disso, é importante observar que o grupo existe mesmo que 

não se esteja próximo dos componentes. 

Em vista disso, é possível termos grupos sociais engajados ou não, ou seja, 

grupos que possuem ou não vinculações. A partir de então, “conforme somos a favor ou 

contra, escolhemos uma ou outra; percebemos aí uma maneira costumeira de 

compreender e explicar a ordem dos acontecimentos em nossa sociedade” 

(MOSCOVOCI, 2015, p. 78). 

Prosseguindo, sendo pertencente ou não de um grupo, seja ele de caráter 

normativo ou sugestivo, ao participarem de algum grupo, as pessoas são orientadas em 

como agir e se comportar frente às situações imediatas. Importa ressaltar que é possível 

que uma pessoa participe de vários grupos de pertença, a fim de possuir referências, 
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com o objetivo de manter um parâmetro para as suas relações sociais e os seus 

comportamentos.  

Nota-se que não estamos isentos de não nos convencionalizarmos, 

simplesmente pela nossa necessidade natural de vivermos em sociedade. Moscovici 

(2015, p. 35) afirma que 

 

Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe 
são impostos por suas representações, linguagem ou cultura. Nós pensamos 
através de uma linguagem, nós organizamos nossos pensamentos, de acordo 
com um sistema que está condicionado, tanto por nossas representações, 
como por nossa cultura. Nós vemos apenas o que as convenções subjacentes 
nos permitem ver e nós permanecemos inconscientes dessas convenções. 

 

Portanto, partindo da afirmação assertiva que Moscovici relata de Lewin, 

segundo a qual “a realidade é, para a pessoa, em grande parte, determinada por aquilo 

que é socialmente aceito como realidade” (MOSCOVICI, 2015, p. 36), o autor adverte 

que as representações sociais não são criadas por um indivíduo isoladamente e, como 

consequência disso, para explicá-las ou compreendê-las, é necessário começar com 

aquelas das quais elas se originaram. Para tanto, é preciso buscar, na história, em que 

momento essas representações tornaram-se “familiar” para o determinado grupo, e de 

que forma elas se relacionam com as práticas desse grupo em questão. 

Spadoni relata, apoiada nos estudos de Rouquette, que assim como os 

indivíduos de uma mesma cultura recebem como herança noções, atitudes, opiniões e 

costumes de ordem comportamental característicos, da mesma maneira, eles recebem 

um pensamento que é compartilhado socialmente. 

 

Eles recebem essa herança de seus grupos de pertença que, por sua vez, é 
fruto de uma história que ultrapassa a singularidade pessoal. Por isso, grande 
parte das atividades cognitivas dos indivíduos tem como principal função 
harmonizar suas experiências cotidianas com essa herança histórico-cultural, 
ou seja, organizar o pensamento de tal forma que as experiências vividas 
sejam interpretadas de maneira compatível com aquilo que já é sabido, 
conhecido e legítimo. (SPADONI, 2016, p. 78). 
 

Sendo assim, quando vivencia um conflito dentro de um grupo de pertença, ao 

viver uma situação em que sua opinião é incompatível com a dos integrantes do grupo 

sobre uma determinada questão, entre sua opinião e sua pertença social, em busca de 

manter a primazia da pertença grupal, o indivíduo, nesses momentos conflitantes, possui 

forte tendência de ceder. 

 



85 
 

Essa prevalência da pertença grupal é proveniente da importância da 
estabilidade relativa dos sistemas de referência cognitiva, promovendo certo 
conservadorismo nos valores, nas categorizações sociais e no pensamento 
social em geral. (SPADONI, 2016, p. 79). 

 

Almeida, Santos e Trindade (2000), ao refletirem sobre a relação entre as 

representações sociais e práticas, consideram que, imbuídas nos estudos dos 

pesquisadores da área e em demais estudos que apontam essa relação, indicam a 

necessidade de discutir sobre as práticas concebidas pelas representações. Nessa 

perspectiva, Rouquette (2000) reforça que a importância dessa discussão não está em 

apenas em refletir sobre a influência dessa relação entre as representações e as práticas, 

 

[...] não é mais exata dizer, sem outra precisão, que ‘as representações sociais 
e as práticas se influenciam reciprocamente’, uma vez que não se trata de 
reciprocidade; para uma maior informação, convêm tomar as representações 
com uma condição das práticas, e as práticas como um agente de 
transformação das representações (ROUQUETTE, 2000, p. 42).  

 

Trindade (1998 apud ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000) fez um 

mapeamento do uso do conceito de práticas sociais no periódico Paper on Social 

Representation e encontrou dois requisitos comuns entre os autores que tratavam da 

questão: “(1) as práticas sociais  referem-se a um conjunto de ações; (2) as ações se 

apresentam com uma organização encadeada e padronizada” (TRINDADE, 1998 apud 

ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000, p. 261). Nesse sentido, uma vez sendo 

elaboradas e conservadas nas comunicações cotidianas, capturar as práticas constitui-se 

um desafio. 

 

As práticas sociais se referem a um processo interativo em que sujeito, objeto 
e grupo social não podem ser considerados isoladamente. É no jogo das 
interações que as práticas se consolidam, adquirem significado e são 
ressignificadas, impregnadas por valores e afetos, contribuindo para a 
construção e transformação das diferentes teorias psicológico-populares que 
permeiam o imaginário de determinado grupo social. (TRINDADE, 1998 
apud ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2000, p. 261).   

  

No campo de estudo da Teoria das Representações Sociais, conforme Campos 

(2017), a relação entre as representações e as práticas sociais têm dispensado vários 

estudos. Para o autor, 

 

[...] o estado atual da teoria nos mostra que três condições afetam a relação 
entre as práticas e as representações: a) a percepção que os sujeitos têm da 
situação como sendo reversível ou irreversível; b) o grau de autonomia dos 
sujeitos face cada situação específica; c) por fim, o grau de ativação das 
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cargas afetivas mobilizadas, tendo como referência a memória coletiva. 
(CAMPOS, 2017, p. 42). 
 

 Assim, constituindo de forma desafiante o estudo das representações sociais e 

as práticas, por implicar na apreensão de conteúdos de natureza cognitiva e 

comportamental, o autor relata: 

 

O interesse no estudo das representações sociais reside no fato de que, dada 
sua natureza de conhecimento socialmente gerado e socialmente partilhado, 
as representações sociais produzem duas consequências: 
· Uma vez instalada, estabelecida por um determinado grupo social, 
uma dada representação resiste à mudança do meio social, salvo nas 
condições onde estas transformações são drásticas e atacam o núcleo central 
das representações; 
· As representações sociais funcionam como uma norma social 
(corolariamente como norma grupal, com seus efeitos de conformidade, nos 
casos de maiorias nômicas e seus efeitos de inovação, nos casos de maiorias 
anômicas) autorizando o que é considerado como “obrigatório” para se 
definir o objeto ou se relacionar com ele, o que é “comum” (frequente), 
“eventual” (excepcional) e o que é “inaceitável”, “anormal” (contra a norma 
do grupo para o objeto em questão). (CAMPOS, 2017, p. 42). 
 

Percebe-se que as representações funcionam de forma variavelmente coercitiva 

sobre as práticas. Desse modo, a ação pode ser reavaliada por meio dos elementos de 

uma representação, sem implicar com tal representação diretamente. Sendo assim, as 

representações sociais se perfazem como uma condição para as práticas, e as práticas 

como agentes de transformação das representações. 

Campos (2003) aponta que, na literatura pertinente a essa questão, ainda não se 

conseguiu construir a unicidade de um modelo válido para as variadas realidades 

sociais. Por esse motivo, o autor sugere que cada pesquisa necessariamente bem 

delimitada deve considerar suas especificidades, pois,  

 

Podemos classificar os estudos sobre a questão da determinação das práticas 
pelas representações ( ou vice-versa) segundo três tipos de estudos realizados 
até hoje: estudos nos quais as práticas são determinantes na transformação 
das representações; estudos que consideram que as representações têm um 
papel determinante na produção de práticas e comportamentos; e finalmente, 
estudos nos quais, considerando-se a complexidade das situações sociais 
reais, o estudo das representações contribui para a compreensão da situação, 
sem, no entanto, permitir a formulação de hipóteses explicativas 
unidirecionais e inequívocas. (CAMPOS, 2003, p. 31). 

 

Segundo o autor, os casos em que as práticas determinam as representações 

acontecem quando “as condições externas são percebidas pelos sujeitos como 

irreversíveis” (CAMPOS, 2003, p. 31), então eles buscam estratégias para adequar suas 
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representações à nova situação que se impõe. Nesse caso, duas possibilidades são 

apontadas pelo autor; na primeira, as novas práticas estão em completo desacordo com 

as representações antigas do objeto; na segunda, as novas práticas, não sendo brutais, 

não são percebidas como em desacordo com as representações antigas e podem produzir 

uma transformação. 

Nos casos em que as representações determinam as práticas, o autor salienta 

que, numerosos estudos estão evidenciando o domínio das representações determinando 

as práticas e comportamentos sendo realizado de forma indiscutível (CAMPOS, 2003, 

p. 31). No terceiro caso, em que práticas e representações se autodeterminam, são 

apontados casos em que se explicitam estreitas relações entre as práticas e as 

representações. Contudo, dada a complexidade das situações sociais, o estabelecimento 

de relações de determinação (ou de causalidade) se torna bastante difícil, ou até 

impossível (CAMPOS, 2003, p. 32). Para esses casos, o autor finaliza relatando serem 

estudos que clarificam a necessidade de estudar as representações em funcionamento.  

Importa salientar que para todos os casos relatados, ao propormos 

modificações frente ao que já se encontra estabilizado, encontraremos fortes resistências 

que demandará a vivência de um processo de modificação, que Spadoni descreve, 

subsidiada pelos estudos de Guimelli: 

 

1. Aparição de uma situação característica que possua um alto grau de 
implicação pessoal para o grupo.  
2. A aparição dessa situação modifica as circunstâncias externas e essa 
modificação é percebida como irreversível. 
3. As práticas novas aparecem e aumentam de frequência 
sistematicamente dentro do grupo. 
4. Essas novas práticas vão afetar as prescrições de comportamentos das 
representações sociais. 
5. Esse processo culmina na modificação das representações sociais, pois 
os elementos da nova prática se tornarão muito importantes, criando uma 
teoria e um novo conceito para o objeto social. (SPADONI, 2016, p. 92) 

 

Por fim, balizados em estudos que evidenciam como as práticas e os 

comportamentos são determinados por representações sociais de um dado grupo acerca 

de fenômenos sociais (ALVES-MAZZOTTI, 2008; ROUQUETTE; 2000; SPADONI, 

2016; CAMPOS, 2003, 2017), os quais serão utilizados também nas análises de dados, 

finalizamos este capítulo, prosseguindo em descrever a parte empírica deste estudo.  
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Toda realidade é uma construção histórica, e uma 
construção da qual se pode seguir história. Se há 
representações encarnadas na nossa realidade e na nossa 
linguagem, podemos julgar sua verdade histórica. 

                                          (MOSCOVICI, 2015) 
 

Este capítulo tem a finalidade de descrever o caminho metodológico percorrido 

durante a realização desta dissertação. Para tanto, apresentamos a metodologia adotada 

pelo estudo, a descrição do cenário da pesquisa, bem como a caracterização dos 

participantes. Logo após, apresentamos a estratégia metodológica, o instrumento e o 

procedimento. Esse capítulo se finda após relatar como os resultados foram apurados, 

visando a geração e o tratamento de dados, a fim de serem analisados nesta pesquisa.  

 
3.1 Metodologia 
 

Para viabilizar a investigação que objetiva identificar e analisar as 

representações sociais dos professores sobre as finalidades da Educação Infantil, bem 

como o impacto delas no cotidiano escolar em prol do asseguramento da qualidade do 

ensino público para as crianças de 0 a 5 anos, nos fundamentamos no estudo descritivo 

e exploratório, por auxiliar com atributos necessários para reunir, analisar, registrar e 

interpretar dados anteriores sobre esse objeto de pesquisa, favorecendo, contudo, por 

meio de critérios, metodologia e procedimentos para coleta de dados, os embasamentos 

necessários para a formulação de análises e resultados, gerando considerações.  

Assim, sendo “um processo de investigação que identifica a natureza do 

fenômeno e o apontamento das características essenciais das variáveis que se quer 

estudar” (KÖCHE, 1997, p. 126), utilizamos para este estudo uma pesquisa de campo, 

por ser realizada por meio de análises de uma realidade específica, considerando, 

contudo, as instruções de Ventura (2002, p. 79): 

 

A pesquisa de campo deve merecer grande atenção, pois devem ser 
indicados os critérios de escolha da amostragem (das pessoas que 
serão escolhidas como exemplares de certa situação), a forma pela 
qual serão coletados os dados e os critérios de análise dos dados 
obtidos. 

 

Na pesquisa de campo, adotamos uma abordagem quantiqualitativa, 

buscando construir uma análise que permitisse enxergar diversos aspectos que cercam o 
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objeto investigado, trazendo elementos que se complementam, a fim de buscar uma 

interpretação mais abrangente da realidade posta, pois, conforme Gatti (2012, p. 32),  

 

há momentos na pesquisa em que precisamos de grandezas numéricas para 
que os dados possam ser analisados e interpretados a fim de  discutir a 
questão em foco, e existem outros momentos precisam de aprofundamentos 
de natureza mais psicossocial, antropológica, clínica ou outras, como é o caso 
da compreensão das relações nos grupos de aprendizagem face a face, ou da 
dinâmica sociopedagógica de uma escola”. 

 

Importa salientar, segundo Minayo (2009), que a relação entre os aspectos 

quantitativo e qualitativo de um objeto de pesquisa não pode ser pensada como oposição 

contraditória, pois o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente e vice-versa. De um lado, os dados coletados nesta pesquisa foram 

tratados estatisticamente, justificando, assim, o aspecto quantitativo deste estudo, 

possibilitando analisar as representações sociais dos professores, bem como considerar a 

dimensão social do fenômeno representacional. De outro lado, o aspecto qualitativo 

desta pesquisa, também fundamentado na Teoria das Representações Sociais, 

possibilitou compreender a formação do fenômeno representacional que emerge da 

vivência, do cotidiano e das práticas do trabalho docente, considerando a subjetividade e 

as várias dimensões destes sujeitos sociais. 

A coleta de dados e a sua investigação cumpre realizar de acordo com o que 

preconiza a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012), confirmando o sigilo e o compromisso ético no tratamento das 

informações. Perante a apresentação da metodologia, passaremos a descrever as 

condições da realização deste estudo. 

 

3.2 Cenário da pesquisa 
 

A parte empírica deste trabalho foi realizada junto aos professores que 

trabalhavam nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Aparecida de 

Goiânia – GO, no mês de dezembro de 2017. O município de Aparecida de Goiânia foi 

escolhido devido ao histórico que ele apresenta, já que seus governantes e autoridades 

vêm ofertando ao campo educacional, especialmente à educação infantil, a expansão do 

atendimento de crianças que se encontram fora da escola, o aumento de contratações de 

professores pedagogos e a viabilização de construções de espaços físicos adequados 

para a realização desse tipo de atendimento.  
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A Educação Infantil foi selecionada pela pesquisadora em razão de sua 

familiaridade com a área, principalmente por atuar com os professores na referida etapa 

de ensino por mais de 15 anos. Sendo assim, ao vivenciar no cotidiano escolar 

numerosas experiências oriundas do impacto das políticas e reformas educacionais, 

principalmente nos anos posteriores à LDB/96, considera-se necessária a viabilização de 

estudos que busquem compreender os processos que se desenvolvem nesse cenário, de 

modo que as propostas que têm sido fomentadas para esse ensino, como a 

regulamentação da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que determina a oferta de 

Educação Infantil a partir dos quatro anos de idade como obrigatória no País (BRASIL, 

2013), sejam acompanhadas pela qualidade do ensino oferecido. Desse modo, 

mencionaremos alguns dados. 

Aparecida de Goiânia é um município do estado de Goiás, localizado na 

Região Metropolitana de Goiânia, que possui 55 anos. Conforme estimativa do IBGE 

(BRASIL, 2018), o município detém uma população estimada em 565.957 pessoas, 

sendo 455.657 de acordo com a população oficializada pelo último Censo em 2010. 

Constituído de uma densidade demográfica de 1.580,27, conforme dados do último 

Censo em 2010, o município é o segundo mais populoso do estado de Goiás, ficando 

atrás somente de Goiânia. Estendendo-se por uma área de 288.4 km² e possuindo um 

PIB de R$ 11.664.369 bilhões de reais em 2014 (terceiro maior PIB de Goiás atrás de 

Goiânia e Anápolis), é um dos principais centros industriais do estado.  

Segundo Souza (2014), em seu estudo intitulado Apropriação de áreas 

públicas em Aparecida de Goiânia – Uso, Abandono e Gestão na Cidade Atual, a 

autora aponta que, em 35 anos, a população de Aparecida cresceu nada menos que 12 

vezes: de 42.665 em 1980 para algo estimado em mais de 520 mil em 2015, e o número 

de residentes na cidade aumentou consideravelmente nos últimos anos – em média, 

mais de 13 mil novos moradores por ano. 

Em vista disso, destaca-se neste trabalho um aumento quantitativo em prol do 

atendimento institucional da Educação Infantil, em um período de oito (8) anos, já que o 

município que anteriormente disponibilizava de sete (7) Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs) em janeiro de 2009 quadruplicou seu atendimento, indo para 

31 (trinta e uma) instituições com atendimentos específicos para a Educação Infantil em 

agosto de 2018, e 28 instituições com atendimentos mistos, entre ensino fundamental e 

educação infantil, ou instituições pela rede conveniada.  
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Dessa forma, atualmente, o município possui 5.840 crianças matriculadas, 

conforme descritivo do quadro abaixo. Vale ressaltar que mencionar tais dados nos 

auxilia a discutir o cenário das políticas educacionais, visto que somente na Educação 

Infantil o município ainda possui como déficit de atendimento mais de 7 mil crianças 

inscritas no cadastro de reservas. A seguir, vejamos a descrição geral dos dados 

públicos oficiais do Ministério da Educação, disponibilizados pelo Censo Escolar/INEP 

2017, referente aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) do município de 

Aparecida de Goiânia-GO:  

 

Quadro 13: Descritivo Geral dos CMEIs de Aparecida de Goiânia / GO 

DESCRITIVO GERAL DOS CMEIS DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

Descrição  Quantidade Total no estado: GO / *Total 
no país 

Total de Escolas 59 escolas  

Matrículas em creches 2.388 estudantes GO: 56.825 *Brasil: 2.018.939 

Matrículas em pré-escolas 3.452 estudantes GO: 107.355 *Brasil: 3.233.590 

Funcionários em todas as escolas 2.711 funcionários GO: 56.962 *Brasil: 1.922.514 

ALIMENTAÇÃO 

Escolas que fornecem alimentação  100% (59 escolas) 

Escolas que fornecem água filtrada  98% (58 escolas) 

DEPENDÊNCIAS DOS CMEIS DO MUNICÍPIO 

Biblioteca 71% (42 escolas) 

Cozinha 100% (59 escolas) 

Laboratório de informática 49% (29 escolas) 

Laboratório de ciências 3% (2 escolas) 

Quadra de esportes 39% (23 escolas) 

Sala para leitura 12% (7 escolas) 

Sala para a diretoria 98% (58 escolas) 

Sala para os professores 81% (48 escolas) 

Sala para atendimento especial 29% (17 escolas) 
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Sanitário dentro do prédio da escola 100% (59 escolas) 

Sanitário fora do prédio da escola 12% (7 escolas) 

EQUIPAMENTOS 

Aparelho de DVD 71% (42 escolas) 

Impressora 47% (28 escolas) 

Antena parabólica 3% (2 escolas) 

Máquina copiadora 53% (31 escolas) 

Retroprojetor 17% (10 escolas) 

Televisão 88% (52 escolas) 

TECNOLOGIA 

Internet  66% (39 escolas) 

Banda larga  63% (37 escolas) 

Computadores para uso dos alunos 396 equipamentos GO: 9.264 *Brasil: 257.951 

Computadores para uso 
administrativo 

124 equipamentos GO: 3.939 *Brasil: 122.56 

Fonte: QEdu.org.br / Censo Escolar / INEP 2017. 
 

Dessarte, para a regulamentação de todo o atendimento ofertado e para outras 

etapas do ensino ministrado em Aparecida de Goiânia, instituiu-se por meio da Lei nº 

2.553/2005 o Sistema Municipal de Ensino, que, especialmente para a Educação 

Infantil, pressupõe-se ser válido averiguar: 

 
Quadro 14 - Lei nº 2.553/2005 – Lei do Sistema Municipal de Ensino 

 

Lei nº2.553/2005 – Criação e instituição do Sistema Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia 

Art. 2º O Sistema Municipal de Ensino tem a incumbência de: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do Estado de Goiás; 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e fiscalizar os estabelecimentos 
do sistema de ensino; 
V - oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, com prioridade o Ensino 
Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 
estiveram atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 
recursos acima dos percentuais mínimos, vinculados pela Constituição Federal à 
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manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, o esporte, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade, à infância e à adolescência, ao idoso, aos 
portadores de necessidades especiais, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Lei Orgânica. 

Art. 7º O Município, respeitadas as diretrizes e as bases fixadas pela legislação federal e as 
disposições supletivas da legislação estadual, deverá instituir e manter, além do 
sistema de ensino próprio, com extensão correspondente às necessidades locais de 
educação geral e qualificação para o trabalho, programas de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 

Art. 8º Deverão estar sob controle e supervisão da Secretaria Municipal da Educação, as 
seguintes modalidades de ensino que o Município venha a desenvolver: 
I - educação infantil; 
II - educação de jovens e adultos; 
III - educação especial; 
IV - ensino fundamental e médio. 
§ 1º A educação infantil tem por objetivo assegurar o desenvolvimento físico, 
emocional e intelectual e a sociabilização das crianças de zero a seis anos de 
idade. 
§ 2º A educação infantil poderá ser organizada e oferecida pela própria Secretaria 
Municipal da Educação ou oferecida por outros órgãos municipais já aparelhados para 
tal, sob supervisão da secretaria. 

Art. 

16º 

As empresas privadas situadas no Município com número igual ou superior a cem 
empregados, em atendimento ao disposto no artigo 7º, XXV, da Constituição Federal, 
deverão manter creches e pré-escolas devidamente autorizadas pelo Conselho 
Municipal de Educação, destinadas aos filhos e dependentes de seus empregados 
desde o nascimento até seis anos de idade. 
§ 1º Na impossibilidade das empresas cumprirem a exigência contida neste artigo, 
poderão optar por convênio com o poder público municipal ou por reembolso creche. 
§ 2º As empresas poderão optar pela assinatura de convênio com o poder público 
municipal mediante repasse dos custos proporcionais ao quantitativo de filhos ou 
dependentes de seus funcionários atendidos pelas unidades públicas municipais de 
ensino, que atuam na Educação Infantil, de acordo com: 
I - regulamento estabelecido anualmente, em Janeiro, pelo Prefeito Municipal, através 
de decreto definindo a aplicação deste parágrafo e a estipulação de custos e valores; 
II - pagamento de fatura mensal a ser liquidada através do sistema bancário até o 5º 
dia útil de cada mês e, creditada em conta aberta especialmente para tal fim, cujos 
recursos serão utilizados exclusivamente para a manutenção da Educação Infantil 
Pública Municipal e sob a gestão da Secretaria Municipal de Educação. 
§ 3º As empresas poderão optar pelo sistema de reembolso creche, em substituição à 
exigência contida neste artigo, desde que obedeçam às seguintes condições: 
I - o reembolso creche deverá cobrir integralmente as despesas efetuadas com o 
pagamento de creche de livre escolha do empregado beneficiado; 
II - as empresas mencionadas neste artigo deverão dar ciência aos empregados da 
existência do sistema e dos procedimentos necessários à utilização do benefício; 
III - o reembolso creche deverá ser efetuado, mensalmente, ao empregado até o 
terceiro dia útil a contar da entrega do comprovante das despesas com creche. 
§ 4º Ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, a fiscalização 
do cumprimento desde artigo junto às empresas. 

Art. 

18º 

O ensino infantil, principalmente aquele ministrado nas creches para crianças de zero 
a três anos, "embora compondo o Sistema Municipal de Ensino, poderá ser oferecido 
por outros órgãos municipais aparelhados para esta finalidade, com recursos especiais, 
desde que autorizado pelo Conselho Municipal de Educação". 

Art.º 

24 

Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, em consonância com a proposta pedagógica 
da escola; 
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III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, Conselhos de Classe, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

Fonte: Lei nº 2.553/2005 disponível em http://camaradeaparecida.go.gov.br/lei/283/. 
 

Importa mencionar que atualmente Aparecida de Goiânia é um dos 24 entre 

246 municípios que constitui o estado de Goiás e, desde 2016, compõe o projeto 

Aliança Municipal pela Competitividade (AMC), uma iniciativa do Governo de Goiás, 

por meio do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), que visa “otimizar 

o desenvolvimento da região, melhorando os indicadores de saúde, educação e 

segurança pública por meio de ações a serem desenvolvidas em parceria entre os 

estados e os municípios do Brasil” (MOREIRA et al, 2017, p. 7).  

Contudo, direcionados a analisarmos as implicações das políticas educacionais 

que tendem a se subordinar às estratégias de políticas econômicas que reconfiguram a 

educação como uma impulsionadora da produtividade e da competividade a serviço do 

mercado globalizado, percebemos especialmente na atividade pedagógica voltada para a 

aprendizagem das crianças da Educação Infantil uma forte adesão do governo de 

Aparecida de Goiânia, imbuído por uma visão economicista, a apontar a Educação 

Infantil, por meio do programa GMCI, como parte integrante dos seus 11 desafios a 

serem priorizados.  

 
Figura 5: 11 desafios priorizados no GMCI 

 
Fonte: Moreira et al., 2017, p. 3 
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Nominalmente, conforme Moreira, et al (2017, p. 6): 

 

Dos 11 (onze) desafios que compõem a atual carteira do GMCI, 06 
(seis) foram selecionados para serem trabalhados no âmbito da 
Aliança Municipal pela Competitividade. Na área de segurança 
pública, está o desafio de diminuir a incidência de crimes contra a 
vida. Na área de saúde, estão os desafios de reduzir a mortalidade 
infantil e ampliar o acesso a atenção básica de qualidade. Na área de 
educação, estão os desafios de promover o acesso à educação 
infantil e elevar a qualidade do aprendizado dos alunos da rede 
pública. Por último, na área de habitação, está o desafio de reduzir o 
déficit habitacional. (grifos nossos). 
 

Portanto, como se pode constatar na Figura 4, e na citação acima, a Educação 

Infantil para o município de Aparecida de Goiânia -GO tem sido trabalhada como um 

dos seus desafios prioritários da competitividade econômica, sendo, inclusive, incluída 

no âmbito da AMC, o que nos parece denotar um comprometimento da política 

educacional frente à essa etapa da educação, pois, uma vez pensada sob a perspectiva de 

uma política econômica, fragiliza a estruturação do ensino voltado para as crianças de 0 

a 5 anos, bem como o funcionamento interno dessas escolas, impactando diretamente os 

aspectos organizacionais, curriculares e pedagógicos. 

Portanto, ante esse cenário, nossas investigações voltadas para a pesquisa se 

assentaram em identificar e analisar como os professores têm representado suas 

finalidades educativas e como essas representações têm impactado em suas respectivas 

práticas, principalmente, ao se submeterem às normas e diretrizes estabelecidas no 

cotidiano escolar. Tais investigações partem de um dos pressupostos das políticas 

educacionais, em especial, do instituído pela Lei do Sistema Municipal de Ensino, Lei 

nº 2.553/2005, apresentada sumariamente no Quadro 17, onde consta no artigo 8 que 

um dos objetivos da Educação Infantil de Aparecida de Goiânia é “assegurar o 

desenvolvimento físico, emocional e intelectual e a sociabilização das crianças de zero a 

seis anos de idade”. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 
 

Participaram desta pesquisa 120 professores dos CMEIs de Aparecida de 

Goiânia – GO, no ano de 2017, devidamente graduados em Pedagogia e atuantes nas 

salas de atendimento, tanto da creche, abrangendo as crianças com a idade de 0 a 3 

anos, quanto da pré-escola, abarcando as crianças com a idade de 4 e 5 anos. Em termos 
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de gênero, 99,16% dos participantes eram do sexo feminino e apenas 0,83% era do sexo 

masculino. Esse resultado acompanha o perfil da maioria dos professores de Educação 

Infantil que atua em instituições públicas do Brasil, um fato histórico dependente das 

forças sociais e econômicas.  

Tal fato delineia a identidade profissional dos professores dessa primeira etapa 

da Educação Básica, pois, segundo Cerisara (2002), o gênero é uma categoria de análise 

fundamental no entendimento da identidade dessa profissão e desses profissionais. Essa 

tendência quanto ao gênero tem particular importância, uma vez que esse campo de 

trabalho foi historicamente constituído por educadores leigos, devido à concepção 

prevalecente de que para cuidar de bebês e crianças pequenas seriam necessárias apenas 

algumas habilidades pessoais comumente encontradas em mulheres. Isso em função do 

modo como nossa cultura delega responsabilidades a elas, conforme assinalam Oliveira, 

Ferreira e Bastos (2011). 

No que diz respeito à idade, 38,33% participantes estavam na faixa etária entre 

38 a 44 anos, 38,4% dos participantes tinham entre 45 a 51 anos, 22,5% possuíam entre 

31 a 37 anos, 8,33% entre 52 a 58 anos, e 4,16% entre 24 a 30 anos. Percebe-se que 

predominam professoras acima dos 30 anos de idade e com menos de 52 anos, 

caracterizando uma fase adulta de produtividade e experiência. 

 
Gráfico 1: Faixa etária dos professores 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Conforme informado anteriormente sobre o avanço da Educação Infantil no 

município de Aparecida de Goiânia-GO, ao longo da ampliação de vagas para a 

Educação Infantil, a Prefeitura Municipal realizou três concursos públicos para a 
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efetivação das contratações dos profissionais de Educação I (PE I), nomenclatura essa 

utilizada no último concurso público, que ocorreu em 2013, resultando na efetivação de 

88% dos participantes desta pesquisa, devidamente graduados em Pedagogia.  

 

Gráfico 2: Professores efetivos na rede pública 

 
 Fonte: Autora, 2018. 

 

Nota-se que são 22% dos professores que possuem mais de 8 anos de 

experiência no ensino público do município e 88% dos profissionais que possuem 

menos de oito anos de experiência profissional dessa rede pública. Observa-se que, 

ainda que a aprendizagem da docência seja um processo que envolva uma formação 

estruturada ao longo da vida do professor, abrangendo, contudo, as esferas individuais, 

relativas ao sujeito em formação, e as esferas sociais, relativas ao contexto que cerca 

esse indivíduo, constata-se como uma característica do grupo dos professores da 

Educação Infantil do município que a maioria deles compartilha de um mesmo período 

histórica e socialmente construído no que se refere à experimentação pessoal com o 

ensino  na rede pública. Observa-se isso nos resultados sobre o estado civil. 

 

Gráfico 3: Estado Civil dos professores 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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Nota-se que 60% dos participantes eram casados, o que aponta para uma dupla ou 

tripla jornada de trabalho desses professores, uma vez que também são responsáveis 

pelos trabalhos domésticos em suas casas, e que podem trabalhar em outro turno em 

outras instituições de ensino, ou que executam outras funções, perfazendo uma jornada 

de trabalho de 40 horas ou mais. 

 

3.4 Instrumento 
 

De acordo com Martins (2008), o questionário enquanto instrumento de 

pesquisa é visto como uma estratégia metodológica importante e popular no processo de 

coletas para uma pesquisa de caráter social por se “tratar de um conjunto ordenado e 

consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou 

descrever” (MARTINS, 2008, p. 36). Na perspectiva de Gil (2006, p. 128): 

 

Pode-se definir o questionário como a técnica de investigação composta por 
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.  

 

Dessa forma, o questionário pode proporcionar aos sujeitos uma projeção das 

representações sociais que possuem em relação ao fenômeno estudado, visto que as 

representações sociais ocorrem num processo dinâmico, por meio de interações entre 

sujeitos e objetos (SANTOS; ALMEIDA, 2005). Nesse sentido, utilizamos como 

instrumento o questionário (Apêndice A) com perguntas abertas e fechadas, visando 

contemplar tais dimensões conforme apontado pelo autor, garantindo dessa forma as 

marcas dos estudos em representações sociais. Para isso, antes de construí-lo, nos 

atentamos em algumas orientações, como essa relatada por Gil (2006, p. 129): 

 

[...] construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos 
da pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão 
proporcionar os dados requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o 
problema de pesquisa. As questões constituem, pois, o elemento fundamental 
do questionário. 

 

Nesse ínterim, a fim de recolhermos os dados necessários, em decorrência das 

características desta pesquisa, articulamos por meio de uma atividade complexa a 

elaboração de cada questão, visto que a elaboração delas “consistia basicamente em 

traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bens redigidos” (GIL, 1991, p. 
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91). Dessa forma, em prol de buscarmos coerência e intencionalidade em cada questão 

elaborada, submetemos o questionário a um pré-teste com 10 professores, a fim de 

sanarmos possíveis obscuridades e dúvidas sobre as questões elaboradas. Conforme Gil 

(2006, p. 137), 

 

[...] para que o pré-teste seja eficaz, é necessário que os elementos 
selecionados sejam típicos em relação ao universo, e que aceitem dedicar 
para responder ao questionário maior, os respondentes deverão ser 
entrevistados a fim de se obterem informações acerca das dificuldades 
encontradas. 

 

Desse modo, após a aplicação do pré-teste, o questionário final permaneceu 

com a mesma quantidade de questões, alterando, portanto, a ordem de exposição de 

cada questão, visando o zelo em evitar que as respostas das questões servissem de 

indícios para respostas posteriores. Para tanto, após concluída a formatação do 

questionário, desenvolvemos o questionário a fim de ser respondido individual e 

virtualmente, mediante uma série ordenada de oito questões com caráter obrigatório, ou 

seja, todas as questões deveriam ser respondidas para que suas sequências se 

apresentassem automaticamente. 

Contudo, caso o participante não concluísse o questionário, as suas respostas 

anteriores não eram salvas, e o seu questionário era devidamente descartado. Desse 

modo, o questionário foi disponibilizado entre o período de 01 de dezembro de 2017 a 

30 de dezembro de 2018 para os devidos preenchimentos.  

 

 

3.5 Procedimento 
 

Neste estudo, seguindo o tutorial de Lima (2017), o questionário foi elaborado 

no Google Forms, um dos aplicativos que faz parte do Google Drive, que viabiliza o 

levantamento de dados e opiniões por meio de questionários. Sendo um modelo útil 

para vários casos de pesquisas, o Google Forms permite a criação de formulários 

personalizáveis com opções de respostas nos formatos múltipla escolha, checkbox, 

respostas em menu dropdown, resposta curta, resposta em parágrafo, grid de múltipla 

escolha, escala linear de opções, e também data e hora. Sendo elaborado por meio da 

ferramenta Formulários Google e veiculado por meio do link: http://bit.ly/2zQPG4a, o 

questionário on-line tornou-se acessível aos professores, que, ao receberem, repassaram 
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para outros professores ou para grupos dos quais eles participavam no Whatts app, no 

Facebook e outros. O questionário foi estruturado para que os participantes 

visualizassem onze (11) telas. 

Dessa forma, na primeira tela, foi apresentado sumariamente esta pesquisa com 

os objetivos e as finalidades desta investigação científica. Seguidamente, também foram 

expostas as informações sobre o questionário, mencionando a quantidade de questões e 

o tempo estimado para respondê-las. Assim, em busca de obter o consentimento livre e 

esclarecido sobre a pesquisa e o questionário, o professor convidado a participar da 

pesquisa deveria marcar uma das opções, concordo em participar ou não concordo em 

participar, para posteriormente assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  

 

Gráfico 4: Respostas do Consentimento de participação 

 
Fonte: Autora, 2018 
 

Como foi possível constatar, 3% dos professores optaram por não participar, 

logo, para eles, após marcar essa opção, houve a aparição de uma tela de agradecimento, 

já encerrando a apresentação da pesquisa, sendo consequentemente impedido de 

visualizar o questionário. Já os 97% dos professores que marcaram concordo em 

participar, por terem se manifestado de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida, 

iniciavam o processo do preenchimento do questionário on-line, cujas questões eram 

apresentadas conforme o participante realizava o preenchimento das questões que se 

seguiam.  

Salienta-se que, desde o pré-teste até o último dia do período disponibilizado 

para o preenchimento do questionário, foram definidos como critérios de inclusão de 
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participação, a atuação do professor na Educação Infantil da rede pública do município 

de Aparecida de Goiânia-GO e o consentimento em questão. 

Por conseguinte, após a visualização da primeira tela, os professores 

respondentes das pesquisas foram submetidos a informar seus dados pessoais na 

segunda tela, para que a sequenciação das perguntas avançasse. Posteriormente, a partir 

da terceira até a última tela, as 08 questões foram sendo disponibilizadas, totalizando 

em 20 telas a aparição completa do questionário que se encontra devidamente 

disponibilizado no Apêndice A deste estudo.  

Utilizamos na Questão 01 a aplicação do Teste de Associação de Palavras, 

como uma das formas de colher informações que permitem conhecer as representações 

sociais dos professores sobre as finalidades educativas, bem como a configuração do 

núcleo central das mesmas. 

Nas Questões 02, 03 e 05, objetivando levantar dados para analisar os 

elementos funcionais que são associados às práticas e aos valores nos quais os 

profissionais estão firmados no desenvolvimento de suas ações, utilizamos o 

levantamento bibliográfico inicial apresentado na introdução, ao listarmos as 

alternativas das questões a serem assinaladas; pois foram tais ações os fatores de 

intervenção e valores mais relatados pelos professores dos estudos investigados. 

Já na Questão 04, utilizamos a técnica de categorização dos valores, que 

autoriza classificar por ordem de importância os valores informados pelos professores. 

Por fim, nas Questões 06, 07 e 08, com o objetivo de abordar o contexto das políticas 

educacionais, recorremos à técnica da avaliação das frequências, por meio da Escala 

Likert (OLIVEIRA, 2001), atribuindo a cada questão um escore indo de 1 (para nenhum 

ou pouco) a 5 (para praticamente todos ou para muito).  

Ao concluírem o preenchimento do questionário, suas respostas ficaram 

armazenadas, aguardando a finalização do período da pesquisa, datado em 20 de 

dezembro de 2018. Isso posto, devidamente nessa data, o questionário on-line foi 

encerrado, e as respostas armazenadas foram transcritas para as planilhas Excel, 

devidamente separadas por questões fidedignas às respostas originais. 

 

3.6 Especificações das análises e interpretação dos dados 
 

3.6.1 Técnica de associação de palavras 
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Considerando os atributos qualitativos na determinação dos elementos 

periféricos e centrais de uma representação de um objeto de estudo, optamos por utilizar 

a técnica de evocação livre, conhecida também como associação livre ou teste por 

associação livre. Sendo uma técnica de coleta de dados que possui como objetivo 

principal propor palavras ou expressões indutoras e solicitar que o participante responda 

com as primeiras palavras que lhe vêm à mente prontamente, sua finalidade é a redução 

de respostas prontas ou estruturadas, a utilização dessa técnica geralmente se dá por 

duas razões: 

 

[...] a primeira, por possibilitar a apreensão das projeções mentais de maneira 
descontraída e espontânea, revelando inclusive os conteúdos implícitos ou 
latentes que podem ser mascarados nas produções discursivas; a segunda, 
pelo fato de se obter o conteúdo semântico de forma rápida e objetiva, 
reduzindo as dificuldades e os limites das expressões discursivas 
convencionais (OLIVEIRA, 2011, p. 574-575). 

 

Oliveira (2011) declara que a adesão à técnica de evocação livre nas pesquisas 

de representações sociais se justifica pela capacidade de ela assimilar a concepção da 

realidade de um grupo social específico, por meio de uma formação semântica 

preexistente. Essa formação é na maioria das vezes visível e imagética, estabelecida ao 

redor de alguns fundamentos simbólicos comuns que modificam ou direcionam a 

informação objetiva ou a real percepção do objeto representado.  

No Teste de Associação de Palavras da Questão 1, conforme pode ser 

examinado no Apêndice B deste estudo, foi identificado um total de 317 palavras ou 

expressões citadas, apresentando em média duas palavras ou expressões citadas por 

cada participante ao escreverem o solicitado: “responder com as primeiras palavras ou 

expressões que vêm à sua mente, quando você pensa no para que você educa?”. Em 

seguida, foi realizado o tratamento das palavras evocadas, conforme as recomendações 

de Abric (2003) apresenta sobre o estudo de Vergès, e, de Wachelke e Wolter, nos quais 

orientam sobre o tratamento adotado para as palavras com uma variedade lexical nas 

informações recolhidas, indicando o procedimento de transformar tais palavras, 

informando posteriormente para o leitor os critérios adotados.   

No caso deste estudo, os critérios utilizados foram os de lematização, isto é, os 

léxicos com o mesmo radical foram reduzidos aos da classe com maior frequência. Os 

adjetivos e os verbos também foram transformados em substantivos. Tais 

procedimentos foram utilizados para padronizar e diminuir o índice de dispersão dos 
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dados. Constatou-se ao final um total de 144 palavras ou expressões diferentes para a 

pergunta indutora para que você educa?, conforme pode ser examinado no Apêndice B.  

Já para a Questão 4, que solicitou aos participantes classificarem por ordem de 

importância os quatro valores que eles mais utilizam para basearem suas práticas, 

obtivemos 478 valores, apresentando em média 4 valores conforme solicitado pela 

questão. O tratamento para essa questão as orientações de Vergès, segundo relato de 

Abric (2003), para a obtenção dos resultados detalhados no Apêndice C. 

Para as Questões 1 e 4, utilizamos o software Ensemble de Programmes 

Permettant l’Analyse des Evocations (EVOC), que nos propicia analisar os dados de 

diferentes maneiras, tanto para investigarmos a frequência das palavras evocadas para 

identificarmos a centralidade delas, conforme realizamos com a Questão 1, quanto para 

examinarmos o centro da ordem de importância atribuída no caso dos valores, conforme 

solicitação da Questão 4. Para tanto, por meio do programa Randgraf disponibilizado 

pelo EVOC, processamos os dados colhidos das questões, obtendo a distribuição dos 

elementos, que são as palavras que provavelmente fazem parte do que chamamos de 

núcleo central e sistema periférico.  

Para auxílio de identificação do núcleo central, o pesquisador pode estipular 

uma frequência mínima para que as palavras com índices menores do que os 

estabelecidos sejam associadas às da Ordem Média de Evocação (OME), também 

definida por ele. Especificamente neste estudo, utilizamos a frequência (f) média de 12 

e a mínima de 2 palavras, correspondendo a 10% da nossa amostra, a fim de obtermos 

os possíveis elementos do Núcleo Central (NC). Adotamos uma OME igual a 2,5. 

Assim sendo, o programa Rangdgraf do software EVOC gera um quadro de 

quatro casas, conforme ilustrado abaixo, situando as palavras evocadas por quadrante, 

ou a ordem de importância atribuída para algum objeto, resultantes da frequência média 

do número de vezes que elas foram citadas, e das ordens médias em que elas aparecem 

nas citações. 
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Quadro 15: Distribuição dos elementos por quadrante 
 

 
 
Descrição dos 
elementos (palavras 
ou expressões) 
disponibilizados 
conforme citados 
por uma frequência 
estipulada 

1º QUADRANTE 
Elementos evocados com alta 
frequência e alta relevância, 
são conhecidos como 
possíveis elementos do Núcleo 
Central. 
 

2º QUADRANTE 
Elementos evocados com alta 
frequência e baixa relevância, 
são os elementos da 1ª periferia. 

3º QUADRANTE 
Elementos que aparecem com 
menor frequência e alta 
relevância, conhecida como 
zona de contraste. 
 

4º QUADRANTE 
Elementos evocados com baixa 
frequência e com pouca 
relevância.  

Fonte: Adaptado de Abric, 2003. 

 

Consideramos neste estudo os resultados pertinentes à hierarquização 

produzida pelos participantes às palavras evocadas no Teste de Associação de Palavras, 

por identificar e comparar as possíveis diferenças entre a estrutura e a organização das 

evocações, quando hierarquizadas, categorizadas e classificadas, para enfim perceberem 

os efeitos do trabalho cognitivo dos professores, produto da sua análise, comparação e 

hierarquização das práticas realizadas, analisando, inclusive, os principais elementos aos 

quais eles aderem. 

 

3.6.2 Questões tratadas estatisticamente 
 

Considerando que as respostas de um questionário elaborado no formulário do 

Google Forms são agrupadas em uma planilha, hospedada pelo próprio Google, 

mantendo um resumo das respostas em modelo gráfico, a fim de melhorar a 

visualização, todas as respostas oriundas do questionário deste estudo foram submetidas 

a esses agrupamentos em uma planilha, onde cada coluna correspondia às resoluções de 

cada questão e cada linha correspondia às respostas de um professor participante.  

Por sua vez, por meio da edição do formulário do Google Forms, obtido após 

utilizarmos a ferramenta “inserir” do formulário, foi possível acionar as funções 

estatísticas, que apresentaram, por meio da filtragem de dados, o tratamento das 

questões a fim de obtermos os resultados demográficos e estatísticos em porcentagens. 
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Consequentemente, obtemos os percentuais dos resultados de todas as questões, com 

exceção das questões 1 e 4, conforme relatado acima.  

No que se refere à frequência com as quais os professores têm lidado com o 

acesso e a apreensão das reformas educacionais, bem como a contribuição delas no 

exercício dos seus respectivos trabalhos docentes, além de utilizarmos os resultados 

oriundos do Google Forms, utilizamos também, nessas Questões 6, 7 e 8, a organização 

de cinco alternativas de respostas a fim de propiciar aos professores participantes da 

pesquisa maior segurança e confortabilidade em responder às questões. Sendo assim, 

em vez de apresentar apenas duas alternativas entre “sim” ou “não”, organizamos as 

respostas em escalas do tipo Likert, que, conforme Oliveira (2001), se constitui como 

uma das escalas mais utilizadas especialmente em pesquisas de mensuração de atitudes 

e opiniões entre grupos. 

Ressalta-se que, de acordo com Appolinário (2007, p. 81), a escala de Likert 

pode ser definida como um “tipo de escala de atitude na qual o respondente indica seu 

grau de concordância ou discordância em relação a um determinado objeto”, sendo uma 

das escalas de autorrelato mais difundidas, consistindo em uma série de perguntas 

formuladas sobre o pesquisado, permitindo aos pesquisados escolher uma entre 

normalmente cinco opções da escala, que, além de mensurar sua concordância, ou sua 

atitude frente ao pesquisado, apresenta o grau de intensidade das respostas (CUNHA, 

2007; ALEXANDRE, 2003). Aguiar, Correia e Campos (2011), ao avaliarem a 

utilização da Escala Likert, pontuaram que a escala foi bem aceita pelos indivíduos 

pesquisados, tendo em vista que eles se sentiram seguros de que a gradação optada 

indica, realmente, sua opinião sobre cada um dos itens sob avaliação, aumentando o 

nível de segurança dispensado às respostas fornecidas, o que privilegia o processo na 

sua totalidade. 

Portanto, finalizando este capítulo descrevendo as etapas percorridas durante a 

realização da pesquisa em questão, seguiremos para o próximo capítulo, objetivando 

analisar e discutir os dados que foram obtidos.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS 
 

A representação social é um corpus organizado de 
conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às 
quais os homens tornam inteligíveis a realidade física e 
social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana 
de trocas e liberam os poderes de sua imaginação.  

(MOSCOVICI) 
 

Neste capítulo, apresentaremos a análise e a discussão dos dados obtidos por 

meio da aplicação do Teste de Associação de Palavras e pelos itens do questionário que 

o seguiam, entre perguntas abertas e fechadas. Finalizaremos com uma discussão sobre 

o trabalho docente mediante os fins educativos representados pelos professores. 

 
 
4.1 Análise dos resultados 
 
 
4.1.1 Análise da organização dos elementos estruturais das representações sociais dos 

professores sobre as finalidades da educação infantil 

 

No instrumento que questionava sobre o para que você educa?, surgiram 145 

palavras diferentes, dentre as 317 palavras citadas. A palavra cidadão foi a de maior 

frequência, citada 44 vezes, com uma ordem média de evocação de 1,52. Em seguida, a 

palavra desenvolvimento obteve 14 citações, com uma ordem média de evocação de 

1,85. A palavra socialização apareceu 12 vezes mencionadas, com 2,00 de ordem média 

de evocação. 

Nota-se que as palavras cidadão, desenvolvimento e socialização têm valores e 

percepções positivas em relação às finalidades que os professores possuem ao educar as 

crianças. Tais palavras parecem estruturar o núcleo central das representações sociais 

dos professores participantes desta pesquisa sobre as finalidades da Educação Infantil.  

No primeiro quadrante, caracterizados como núcleo central, estão os elementos 

mais consensuais e mais compartilhados de uma representação social de um grupo, 

sendo os elementos mais resistentes às mudanças, o que assegura a continuidade da 

representação em contextos móveis e evolutivos do objeto. Vejamos esses elementos e 

os demais das evocações livres distribuídos nos quatro quadrantes do quadro a seguir: 
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Quadro 16: Elementos das representações sociais dos professores sobre as finalidades 
da Educação Infantil em função da frequência (f) e da ordem média de evocação (OME) 

 
Evocação: Para que você educa? 

 
1º quadrante – Quadrante Superior Esquerdo 

(Frequência >= 12; OME < 2,5) 
 

2ª quadrante – Quadrante Superior Direito 
(Frequência >= 12; OME > 2,5) 

PALAVRAS 

cidadão 
desenvolvimento 

socialização 

FREQ. 

44 
14 
12 

RANG 

1,52 
1,85 
2,00 

PALAVRAS 

 
FREQ. RANG 

3º quadrante – Quadrante Inferior Esquerdo 
(Frequência < 12; OME < 2,5) 

4º quadrante - Quadrante Inferior Direito 
(Frequência < 12; OME >= 2,5) 

 
PALAVRAS E/OU EXPRESSÕES 

amor 
aprendizagem 

autonomia 
conhecimento 
crescimento 
criticidade 
formação 

futuro 
profissionalismo 

respeito 
 

FREQ. 

8 
7 
8 
7 
6 
6 
9 
9 
5 

10 
 

RANG 

2,12 
2,33 
1,75 
2,28 
2,16 
2,33 
2,00 
1,55 
1,80 
2,30 

 

PALAVRAS E/OU EXPRESSÕES 

responsabilidade 
valores 

FREQ. 

2 
4 

RANG 

3,50 
2,50 

 

Em análise aos elementos do núcleo central, os professores educam as crianças 

para formá-las como cidadãos, para desenvolvê-las e socializá-las. Dessa forma, em 

busca de assegurar tais direitos, os professores educam em prol de promover o 

desenvolvimento e a socialização. 

Percebe-se que as palavras ou expressões evocadas são, inclusive, evidenciadas 

com as palavras utilizadas em documentos oficiais, como nesse decreto do Artigo 3º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 (BRASIL,1990, on-line, s/p): 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
(grifos nossos) 

 

Continuamente, as evidências também se apresentam nos quadrantes referentes 

às periferias das representações, dialogando com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, quando se analisam as aparições no primeiro, terceiro e quarto 

quadrante das palavras grifadas do artigo 8º, que decreta a 
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promoção do desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de 
idade, garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de 
conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o 
direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e interação com outras crianças (BRASIL, 2009, 
s/p).  

 

Segundo a análise estruturalista, podemos afirmar que a palavra cidadão possui 

expressiva proeminência nessa representação social. Além de apresentar uma frequência 

maior que o dobro da frequência das demais, ela também apresenta uma média de 

ordem de evocação mais baixa, indicando que tende a ser lembrada antes de qualquer 

outra. A cidadania é uma finalidade educativa muito presente na literatura e na 

legislação sobre educação infantil.  

Etimologicamente, o termo referente à cidadania é oriundo do latim civitas, 

que possui como significado “cidade”. Desse modo, considera-se que cidadão é um 

indivíduo pertencente a uma comunidade constituída de políticas estruturadas com 

direitos e deveres tipificados como civis, políticos e sociais, regulamentados por uma 

constituição.  

Assim, conforme Medeiros (2006, p. 566), “na origem da palavra, significa a 

ideia de liberdade de que os habitantes da cidade dispunham, para contrapor à falta de 

liberdade dos servos e escravos”. 

Já o termo educação, que também tem origem no latim educatione, possui 

como significado a propagação dos conhecimentos morais, físicos e intelectuais do 

indivíduo. Conforme a sociedade foi se desenvolvendo, ambos os conceitos foram 

acompanhando a evolução, se relacionando, haja vista que os observamos em termos 

correntes como “educar para a cidadania”, “formar cidadãos”, “educação e cidadania 

para todos”, entre outros, principalmente no que se refere à educação enquanto uma 

tendência para a promoção da cidadania, entendida como uma premissa para um 

procedimento de emancipação humana.  

No que tende à Educação Infantil, em análise frente a sua institucionalização, 

as políticas educacionais têm histórico de desdobramentos desde a Constituição de 

1988, na qual se determinou essa etapa da educação como dever do Estado brasileiro e 

direito da criança, facultativo à família e não apenas à mãe trabalhadora; reconhecendo 

a situação das crianças, que, de forma assistencialista, ficavam guardadas nos 

depósitos, conhecidos como creches e pré-escolas, à espera das mães que trabalhavam 

fora. Desse modo, foi instituído pelo legislador (BRASIL, 2013, p. 85): 
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[...] cumprir função sociopolítica e pedagógica requer oferecer as melhores 
condições e recursos construídos histórica e culturalmente para que as 
crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais e possam 
manifestar e ver essas manifestações acolhidas, na condição de sujeito de 
direito e de deveres. Significa, finalmente, considerar as creches e pré-escolas 
na produção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade 
comprometidas com a democracia e a cidadania [...]. 

 

Analisando o contexto no qual o termo cidadania é utilizado, as crianças 

começaram a ser consideradas como cidadãs, partindo de sua classe, grupo, cultura, 

assistência, saúde e educação. Desta forma, por meio do seu direito social, acredita-se 

que elas devam acessar a Educação Infantil como espaço de construção da cidadania, 

conforme Ribeiro (2002, p. 124), “como um direito essencial enquanto propiciador das 

condições necessárias à inclusão no espaço público”. 

Assim, mediante tal análise, acredita-se que a escola deva ser um espaço de 

diálogo deliberativo e de possibilidades da construção da cidadania, voltada para o 

fomento de uma cultura de valores éticos, morais e democráticos, onde às crianças 

sejam oferecidas condições para que elas possam ser tratadas como cidadãs, no sentido 

de respeitá-las enquanto sujeitos históricos e sociais. 

Prosseguindo com o estudo, a palavra desenvolvimento também parece mais 

proeminente que a palavra socialização, por ter maior frequência e menor ordem de 

evocação, deixando clara uma hierarquia de finalidades educativas. Em primeiro lugar, 

formar para a cidadania; em segundo lugar, buscar o desenvolvimento da criança e, em 

terceiro, socializá-la. 

Por sua vez, para se desenvolver, as crianças precisam aprender com os outros, 

por meio dos vínculos que são estabelecidos. O trabalho docente, nesse âmbito, pode 

possibilitar condições para o estabelecimento desses vínculos, a fim de que as crianças 

se conheçam, se descubram, se redescubram e se reconheçam em novos sentimentos, 

valores, ideias, costumes e papéis sociais. De fato, tais condições podem ocorrer por 

meio de um campo que privilegie tais experiências por meio das interações. Destarte, 

conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2 

(BRASIL, 1998, p. 11): 

 

A possibilidade de desde muito cedo de efetuarem escolhas e assumirem 
pequenas responsabilidades favorece o desenvolvimento da autoestima para 
que as crianças se sintam confiantes e felizes. O desenvolvimento da 
identidade e da autonomia estão intimamente relacionados com os processos 
de socialização. (grifos nossos) 
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Para tanto, podemos perceber que os professores identificam a busca pelo 

desenvolvimento das crianças, como um dos seus fins educativos, sendo viabilizada no 

decorrer das suas respectivas práticas por meio dos processos de socialização. Contudo, 

vale destacar que, ao analisarmos a legislação mencionada, evidenciamos sobre o 

desenvolvimento direcionado à identidade e à autonomia - uma das palavras apontadas 

na periferia das representações dos professores participantes, conforme demonstrado no 

quadro acima, que, embora ter mostrado uma frequência baixa de 8 citações, mostrou 

uma alta ordem média de evocação de 1,75. Assim, podemos pensar que os professores 

participantes da pesquisa visam, como um dos seus fins, educar em prol do 

desenvolvimento da autonomia das crianças, por meio da socialização. 

Destarte, a educação infantil tem um papel social importante no 

desenvolvimento humano e social, e os professores participantes deste estudo, se 

assentados nessa premissa, propiciam, conforme a sua realidade, a ampliação das 

relações sociais e interações, para que a comunicação entre elas flua e promova o 

desenvolvimento, por meio dos vínculos estabelecidos. Porém, de acordo com Kramer, 

(1994, p. 25):  

 

Em termos qualitativos, o trabalho realizado em creches e pré-escolas não é 
ainda democrático: muitas têm apenas caráter assistencial ou sanitário, que 
são importantes, mas não substituem a dimensão educativa social e cultural, 
cruciais para favorecer o desenvolvimento das crianças e seu direito de 
cidadania. A educação infantil como espaço de socialização e convivência, 
que assegure cuidado e educação da criança pequena, não é ainda uma 
realidade das creches e pré-escolas brasileiras. 

 

No que diz respeito à socialização, sabemos que, por ser um processo 

interativo, necessário ao desenvolvimento de todo o ser humano, se iniciando desde o 

nascimento, e, perdurando por toda a vida humana, é um processo que se amplifica em 

prol de suprir nossas necessidades básicas. 

Segundo Borsa (2007), um dos objetivos mais importantes da socialização é a 

aprendizagem do correto e do que se julga incorreto no meio no qual vivem as crianças, 

ou seja, a compreensão das regras morais que regem a sociedade na qual vivem. 

Entretanto, não basta a criança conhecer tais regras por meio da imposição de adultos, 

mas sim entender porque deve agir de tal forma visando um convívio social harmônico.  

Desse modo, a escola possui uma incumbência relevante na continuidade da 

promoção do ensino de valores e de princípios morais às crianças, por meio da 
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realização de atividades ludopedagógicas, que propõem interações com distintas 

crianças oriundas de famílias diversificadas. No mais, além de desenvolver vários 

outros processos sociais, objetivando a ampliação das relações das competências 

emocionais da criança, bem como sua capacidade de comunicação e fortalecimento de 

sua identidade pessoal. Segundo Kramer (2001, p. 2): 

 

[...] para a educação infantil desempenhar seu papel no desenvolvimento 
humano e social é preciso que a criança não seja vista como filhote ou 
semente, mas como cidadã criadora de cultura, o que tem implicações 
profundas para o trabalho em creches, pré-escolas e outros espaços, de caráter 
científico, artístico ou cultural. 

 

Assim, ao pensarmos na criança como cidadã, conferimos o ensino ofertado na 

Educação Infantil, realizado por meio de um ambiente escolar reconhecido como um 

espaço de socialização e convivência, considerando os processos vivenciados pela 

criança – desde sua adaptação, falas nas rodinhas de conversas, recreações, jogos e 

brincadeiras, atividades espontâneas e dirigidas, entre outros, até o seu desligamento da 

instituição – em prol de ampliar o seu universo social e favorecê-la em suas 

necessidades.  

No que se refere ao segundo quadrante, não foi apresentada nenhuma palavra 

e/ou expressões. Tal fato pode ser explicado por meio da Teoria das Representações 

Sociais, que justifica que é plausível dentro de um grupo parcialmente homogêneo 

haver dois ou mais grupos, que [...] podem ter, a respeito de um objeto dado, uma 

mesma representação (isto é, um mesmo núcleo central da representação) e, por motivos 

circunstanciais (em particular, as práticas individuais), esquemas periféricos ativados 

desigualmente, logo, discursos diferentes (FLAMENT, 2001, p. 183). Portanto, com 

base neste contexto, compreendemos que, diante da pergunta indutora “para que você 

educa?”, os participantes apresentaram variadas palavras que foram diluindo os 

elementos periféricos, conforme podemos perceber quando analisamos a aparição da 

menor ordem média de evocação.  

O terceiro quadrante é caracterizado como uma zona de contraste, constituída 

por uma frequência (f) baixa, mas com uma ordem média de evocação (OME) 

considerada de alto grau de relevância. Sendo assim, nesse quadrante, tivemos a 

aparição das seguintes palavras mais citadas: respeito (f = 10, OME= 2,30), formação (f 

= 9, OME = 2,00), futuro (f = 9, OME = 1,55), amor (f = 8, OME = 2,12), autonomia (f 

= 8, OME = 1,75), aprendizagem (f= 7, OME= 2,33), e, conhecimento (f = 7, OME = 
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2,28). Esse quadrante nos permite consolidar, por meio dos elementos da periferia, a 

constituição do núcleo central. 

Portanto, comprova-se que os professores se preocupam com o 

desenvolvimento das crianças, no sentido de primeiramente formá-las como cidadãs, em 

um ambiente escolar, compreendido como um espaço de socialização e convivência. 

Isso posto, Vinha e Mantovani de Assis (2008, p. 102), certificam que 

 
[...] numa perspectiva de Educação Infantil que visa a autonomia, é 
necessário que a escola proporcione à criança um ambiente sociomoral 
cooperativo ou democrático em que vivencie continuamente relações de 
cooperação, de justiça e de respeito mútuo (grifos nossos). 

 

Importa salientar que, nesse contexto, Peres (2007, p. 3) afirma que 

 

O conhecimento nesta fase se dá basicamente por meio da ação, da interação 
com os colegas, com o educador, com as brincadeiras de imaginação e faz de 
conta, buscando no eixo norteador a exploração da linguagem oral, desafios 
corporais, exploração de ambientes diferentes, identidade e autonomia, 
linguagens plásticas e musicais (grifos nossos). 

 

Sendo assim, se considerarmos o amor, como uma forma afetuosa de 

estabelecimentos de vínculos para com as crianças, mediante o exercício do trabalho 

docente, podemos considerar que os professores participantes deste estudo possuem 

suas representações sociais sobre suas finalidades em educar as crianças engajadas nos 

objetivos gerais para a Educação Infantil, definidos pelo Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 63), os quais podemos citar:  

 

Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 
a sua autoestima e ampliação gradativamente suas possibilidades de 
comunicação e interação social. 
Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. 

 

Nota-se, portanto, que, para essa Educação compreendida pela maioria dos 

participantes desta pesquisa, a aparição das palavras responsabilidade (f = 2, OME = 

3,50) e valores (f = 4, OME = 2,50) se apresentam no quarto quadrante, ou seja, no 

quadrante onde se encontram as palavras e/ou expressões citadas com baixa frequência, 

e, quando citadas, ocupam uma posição de menor relevância, entretanto, elas fazem 

parte da periferia das representações sociais dos professores. 
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Segundo Macedo (2010), é por meio da interação que acontece durante o 

brincar que as crianças argumentam, realizam escolhas e partilham de vivências e de 

opiniões, caracterizando o quanto o processo da ludicidade promove os diversos 

aprendizados sociais. Desse modo, pensando no papel da escola para a socialização, 

vale lembrar que o posicionamento do professor ante os objetivos da brincadeira é 

determinante para que esta atinja suas finalidades, ou seja, o professor, nesse contexto, 

necessariamente precisa conceder credibilidade ao brincar como ato educativo, 

entendendo sua funcionalidade para a construção de conhecimento, de ampliação de 

responsabilidades e de fundamentação dos valores para com o outro, por meio das ações 

propostas no próprio brincar; “a transmissão e a valorização da brincadeira é uma dessas 

trilhas que levam o indivíduo à condição de membro de um grupo, gerando laços de 

pertencimento e compromisso” (FORTUNA, 2006, p. 26). 

Portanto, encerrando as análises para esse tópico, apresentando e discutindo 

sobre a forma como as representações apontadas pelos professores foram se 

construindo, prosseguiremos em analisá-las em conjunto com as ações e os valores que 

subsidiam suas práticas. 

 

4.2 As práticas dos professores da educação infantil 
 

Conforme temos discorrido neste trabalho, Moscovici, demonstrou que por 

meio do estudo das representações sociais, as pessoas e as sociedades possuem teorias 

do senso comum compartilhadas para explicar os fenômenos e objetos sociais. Mesmo 

não sendo teorias cientificamente construídas e testadas, são teorias construídas nas 

trocas sociais e que regem nossa compreensão das coisas, bem como boa parte de 

nossas atitudes, condutas e comportamentos (SPADONI, 2016, p. 82). 

Dessa forma, podemos dizer que essas teorias do senso comum são elaboradas 

por meio das conversações ou práticas ordinárias de um grupo, que, apesar de não 

obedecerem à racionalidade de um conhecimento científico, não se tornam inferiores às 

teorias científicas; pelo contrário, elas correspondem à forma como um grupo 

determinado pensa sobre um assunto específico e, por meio dela, constitui suas 

representações sociais: 

 

[...] uma forma de conhecimento prático [savoir] conectando um sujeito a um 
objeto (...) quantificar esse conhecimento como “prático”, refere-se à 
experiência a partir da qual ele é produzido, sobretudo, ao fato de que a 
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24,40% 

4,20% 

56,30% 

66,40% 

5,90% 

64,70% 

28,60% 

41,20% 

72,30% 

35,30% 

ASSEGURAR 

CUMPRIR 

CONSTRUIR 

SOCIALIZAR 

RECONHECER 

PLANEJAR 

ACOLHER 

VIVENCIAR 

RESPEITAR 

COMPREENDER 

Questão 02: Selecione as 4 (quatro) ações dentre as relacionadas 
abaixo, que você mais prioriza como estratégias para alcançar suas 

finalidades em educar a criança: 

Quantitativo da ação selecionada

representação é empregada para agir no mundo e nos outros. (JODELET, 
1989, p. 43-44)   
 

Segundo Spadoni (2016), esses conhecimentos norteiam as pessoas sobre as 

maneiras de se comportarem em diferentes momentos, de modo a estabelecer uma 

forma de ver o mundo, ou de perceber a realidade que é própria de um grupo social ou 

cultural. No entanto, embora eles sejam compartilhados, esses conhecimentos não são 

consensuais, eles variam de acordo com os grupos de pertença, a partir dos quais são 

formados por meio de pontos de vista diversificados e específicos, conforme agregado 

pelos indivíduos que nele se encontram.  

Ao analisarmos os resultados das práticas prescritas pelos professores 

respondentes dessa pesquisa, podemos investigar a especificidade de como eles 

relacionam suas representações sociais com as práticas prescritas emergidas, marcando, 

contudo, a identidade do grupo e do trabalho docente.  

 

Gráfico 5: Práticas prescritas para o alcance dos fins educativos 

Fonte: Autora, 2018 
 

Tomando o conjunto desses resultados apresentados no Gráfico 5, podemos 

dizer que eles, além de informar as práticas que os professores valorizam, destacam a 
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centralidade das ações utilizadas pelos docentes, permitindo registrar que, pautados 

pelas práticas de respeitar, de socializar, de planejar e de construir, os professores 

norteiam duas práticas.  

Essas práticas apontadas como mais valorizadas se alinham às demandas 

advindas do papel da socialização e do desenvolvimento pelos quais os professores 

pretendem formar as crianças, porquanto é possível apontar que, por meio delas, torna-

se possível pensar em um espaço de convivência que configura a ação em respeitar 

como consideração às regras do grupo que possibilitam a convivência e que medeiam a 

ordem em prol da sociabilidade e da construção de conhecimentos, sobretudo, por meio 

de uma atividade planejada pelos professores que demonstram claramente seus fins 

educativos. Oliveira (2000, p. 146) relata: 

 

A função dos companheiros de idade é a de polarizar atenções recíprocas, 
constituindo fonte de interesse, imitação e percepção de diferenças. As 
interações que as crianças estabelecem entre si – de cooperação, 
confrontação, busca de consenso – favorecem a manifestação de saberes já 
adquiridos e a construção de um conhecimento partilhado: símbolos coletivos 
e soluções comuns.  

 

Conforme relato da autora, ao construir um conhecimento partilhado, sugere-se 

que as crianças estabeleçam interações que são possíveis mediante as práticas de 

vivenciar e compreender, quando se trata da busca pelo consenso. No entanto, embora 

não terem sido apontadas entre as quatro práticas priorizadas pelos professores, tais 

práticas obtiveram uma porcentagem considerável, com 41,2 % e 35,3%, 

respectivamente, denotando que essas práticas também são habituais e complementares 

às mais praticadas. Tal percepção se estende às demais, que também foram apontadas, 

porém, por menos professores. Dessa forma, acolher, assegurar, reconhecer e cumprir 

faz parte das práticas dos professores, porém, com menor prioridade.  

A ação de “socializar” chama a atenção, visto que ela também se apresenta no 

primeiro quadrante do Quadro 2 como “socialização”, sendo considerada como um dos 

elementos do Núcleo Central das representações sociais dos fins educativos dos 

professores. Ao contrário de ser fortuito, essa premissa da socialização está intrínseca 

em 66,4% dos professores participantes deste estudo, por eles partilharem da concepção 

da criança sobretudo como um sujeito ativo, histórico e social. Assim, por construir e 

reconstruir sua cultura, essa criança aspira pela socialização, pelo manifesto de seus 

interesses, curiosidades, desejos e pela autonomia em suas escolhas.  
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A prática mais valorizada pelos participantes foi respeitar, como indicou a 

tabela acima. No Brasil, existem muitas campanhas, manifestações e leis que ressaltam 

o direito ao respeito, principalmente à criança. Podemos citar, dentre outras: em 1948, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; em 1964, a introdução da Política 

Nacional do Bem-Estar Social do Menor, cabendo à Fundação Nacional de Bem-Estar 

do Menor (FUNABEM) sua execução, objetivando o cuidado com o menor carente, 

abandonado e delinquente, e, em 1988, a Constituição Cidadã, na qual foram inseridos 

os Direitos Internacionais da Criança. Já em 1990 o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) garante por meio da determinação do art. 4º que 

 

[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder 
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 
comunitária, entre outros mais que asseguram a criança e adolescentes ter seu 
desenvolvimento na sociedade em que vive (BRASIL,1990, on-line, s/p). 

 

Seguidamente, tem-se a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), nº 8.742, que regulamenta e estabelece normas e critérios para a organização 

da assistência social em prol da infância, da adolescência e da velhice, o amparo às 

crianças e adolescentes carentes, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência, entre outros que estão instituídos no documento. Porém, embora existam 

tantas leis que nos auxiliam a cumprir com os deveres e usufruir dos direitos, conforme 

mencionado acima, encontramos historicamente uma trajetória de desafios para com o 

cumprimento das mesmas, a começar pelo considerável distanciamento entre os 

discursos que as embasam e as atitudes que são efetivadas em “nome” dos princípios e 

direitos de igualdade, liberdade, participação, solidariedade e condições humanas de 

vida, o que denota possivelmente um apelo feito pelos professores ao considerarem o 

respeito como a estratégia principal a ser realizada. 

A segunda prática mais valorizada pelos participantes foi socializar. Torna-se 

particularmente importante reconhecer que os processos de socialização precisam ser 

considerados à luz não só da integração de valores e das práticas dominantes de um 

contexto cultural específico, mas também da sua apropriação e reconstrução pelos 

sujeitos em desenvolvimento. Tal perspectiva se aproxima do que Corsaro (2011) 

propõe como reprodução interpretativa. 

 
O termo interpretativo abrange os aspectos inovadores e criativos da 
participação infantil na sociedade. Na verdade, as crianças criam e participam 
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de suas próprias culturas de pares quando selecionam ou se apropriam 
criativamente de informações do mundo adulto para lidar com suas próprias e 
exclusivas preocupações. O termo reprodução inclui a ideia de que as 
crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas contribuem 
ativamente para a produção e mudança culturais. O termo também sugere 
que as crianças estão, por sua própria participação na sociedade, restritas 
pela estrutura social existente e pela reprodução social. Ou seja, a criança e 
sua infância são afetadas pelas sociedades e cultura que integram. Essas 
sociedades e culturas foram, por sua vez, moldadas e afetadas por processos 
de mudanças históricas (CORSARO, 2011, p. 31-32) 

 

O autor argumenta que a concepção de infância como construção social tem 

sido marcada pelo avanço no reconhecimento de que as próprias crianças participam de 

sua determinação, pois, como agentes sociais ativos e criativos, produzem suas próprias 

culturas infantis com caráter único e, simultaneamente, contribuem para a produção das 

sociedades adultas. 

Portanto, tendo em vista que 66,40% participantes conceberam o socializar 

como a segunda estratégia de suas ações, pressupõe-se que eles podem valorizar a ação 

de socializar como uma forma de ensinar a criança a viver em grupo e em sociedade. 

Presume-se, portanto, que, por meio desse reconhecimento, os participantes fomentam o 

processo de socialização das crianças, buscando favorecer o enriquecimento das 

infâncias nas escolas enquanto espaço público. Nessa direção, faz com que 

consideremos que os participantes corroboram a deflagração da supressão da infância 

como “momento de possibilidades que a sociedade vai aceleradamente transformando 

em momento de exclusão e carência, momento de impossibilidade de participação e 

integração social, momento que nega na criança a possibilidade do cidadão” 

(MARTINS, 1993, p. 10-11). 

Ao analisarmos as práticas que os professores utilizam para cumprir com suas 

finalidades educativas, é possível perceber a probabilidade que se instaura de elas 

repercutirem enquanto desdobramentos que propiciam o fortalecimento dos objetivos 

dos organismos internacionais que influenciam as políticas educacionais a se voltarem 

para o atendimento prioritário de uma política econômica e social. Sendo assim, ao 

pensarem sobre as práticas voltadas para a socialização e o respeito, por exemplo, tais 

práticas podem ser entendidas por uma entrega mínima de instrução, relativamente 

diferente, quando compreendidas pelos professores que possivelmente as compreendem 

fundamentalmente sob a concepção de um plano educacional, onde o desenvolvimento é 

proposto por meio de atividades lúdicas. 
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Certamente, tal divergência ocorre e impacta o cotidiano escolar, devido à 

discrepância entre os planos que fundamentam as estratégias de pensar sobre as 

finalidades educativas. De um lado, temos os professores, fundamentados sob um plano 

educacional, e, por outro lado, as políticas educacionais, que regulamentam as normas e 

diretrizes das escolas e consequentemente para os professores, sob uma forte tendência 

de conceber a educação como uma estratégia econômica e social, assimilada sob o plano 

de uma economia política global.  

 

Pesquisas acerca da influência dessas orientações nas políticas educacionais 
de vários continentes (...) permitem identificar a relação entre finalidades e 
objetivos dos sistemas escolares, critérios de qualidade da educação escolar e 
sua ressonância na formulação de currículos, objetivos da formação escolar, 
formas de organização e gestão das escolas, ações de ensino-aprendizagem 
incluindo práticas de avaliação, políticas de formação de professores, etc. 
Desse modo, pode ser identificado um percurso sequencial das decisões que 
vão sendo tomadas para o funcionamento dos sistemas escolares: finalidades 
educativas e critérios de qualidade orientam políticas educacionais e estas são 
expressas em orientações curriculares por meio das quais finalidades e 
critérios chegam às escolas e ao trabalho dos professores nas salas de aula. 
(LIBÂNEO, 2018, p. 45). 

 

Para Nóvoa (1995), a formatação do sistema de ensino tem se modificado 

drasticamente, e atualmente nos deparamos, de um lado, com uma socialização 

discrepante; ou seja, de um lado, temos uma sociedade plural com conceitos 

educacionais interligados e valores distintos e que se contradizem e, por outro lado, 

dispomos de uma sociedade multiculturalista e multilíngue. A característica unificadora 

da esfera cultural, linguística e comportamental sustentada pela escola atualmente fixa 

as diversas ações assumidas por meio da atuação dos professores, que enfrentam 

diariamente vários fatores que tornam sua realidade profissional dificultosa. 

Logicamente, não podemos considerar que é apenas pelo fato de as políticas 

educacionais assimilarem a educação sob um plano de economia política global, e, por 

sofrerem influências dos organismos internacionais, que elas regulamentam as normas e 

as diretrizes propondo reformas políticas para as escolas e, consequentemente, para o 

trabalho docente. Tais políticas norteadas pelas finalidades educativas são determinadas 

pelas políticas nacionais do país. 

Dessa forma, detentora do direcionamento da educação para o país, as políticas 

nacionais possuem, conforme declara Libâneo (2018, p. 46), “poder por si só, para 

determinar os rumos de uma política educacional, já que os países têm de formular suas 

próprias políticas conforme peculiaridades políticas, econômicas, culturais etc.” Apesar 
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disso, encontramos nas políticas educacionais, especialmente, nas reformas 

educacionais, orientações que apontam para os fins educativos das políticas 

internacionais, apresentadas, inclusive, no primeiro capítulo deste estudo. 

Importa salientar que não apenas na educação, mas, conforme Alves e Garcia 

(2000), na sociedade globalizada na sua totalidade, o mercado de trabalho tem apontado 

para números cada vez mais reduzidos de mão de obra, em função da tecnologia cada 

vez mais avançada, instauradas inclusive nas indústrias, o que tem resultado em falta de 

emprego em larga escala, e desigualdades de renda cada vez mais drásticas, o que tem 

causado a marginalização das pessoas e o acesso às oportunidades de vida e trabalho. 

Para os autores, fatos tais como o desemprego, a violência e a falta de perspectivas têm 

pressionado as pessoas e os professores, que têm sido intimidados a responder a 

questões que extrapolam as suas possibilidades de formação. Conforme Carlotto (2002, 

p. 189): 

 

Os professores sofrem as consequências de estar expostos a um aumento da 
tensão no exercício de seu trabalho, cuja dificuldade aumentou, 
fundamentalmente pela fragmentação da atividade do professor e o aumento 
de responsabilidades que lhe são exigidas, sem que, em muitas situações, 
tenham os meios e condições necessários para responder adequadamente. 

 

O esforço da profissão neste contexto complexo aponta para um grupo de 

profissionais que começa a demonstrar visíveis sinais de esgotamento, conforme 

Carlotto (2002) apresenta como a Síndrome de Burnout, conceituada como a síndrome 

da desistência, definida como uma reação à tensão emocional crônica oriunda da relação 

direta e excessiva com outros indivíduos aflitos. 

Suspeita-se, portanto, que tal processo de exaustão emocional, esgotamento e 

desânimo da profissão, mesmo em atividade, tem encontrado lugar no cotidiano escolar, 

ameaçando o exercício do trabalho docente e o cumprimento dos objetivos primordiais 

da função docente e do próprio ensino, como uma forma encontrada pelos professores 

de manifestar sua dificuldade em lidar com as novas reformas educacionais, que eles 

têm sido obrigados a cumprir como meros executores das ordens do Estado.  

 

No contexto da carreira obsessiva e do domínio geral do discurso da 
eficiência, as escolas, através de mais ilustres reformadores inspirados no 
mundo da empresa, importaram seus princípios e normas de organização de 
forma extremada em ocasiões delirantes, mas sempre com notáveis 
consequências para a vida nas salas de aula (ENGUITA, 1989, p. 125). 
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ROTINA SEMANAL 

AMBIENTE ESCOLAR

GESTÃO DOCENTE 

ESPAÇO FÍSICO 

PARTICIPAÇÃO FAMILIAR 

CONTEXTO SOCIAL 

NORMAS E REGULAMENTOS 

RECURSOS DIDÁTICOS 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

ENGAJAMENTO PESSOAL 

Questão 05: Pensando na sua realidade profissional, ou seja, na 
dinâmica diária da sua atividade docente, marque 4 fatores que 

dificultam a realização de suas ações para educar as crianças: 

Quantitativo da ação selecionada

Reitera-se, portanto, a necessidade do acompanhamento do trabalho docente 

desses profissionais, que têm se encontrado envoltos em um emaranhado de tarefas 

articuladas desagregadas dos aspectos didático-pedagógicos, os quais traduzem suas 

práticas educativas. 

Neste estudo, entre os quatro fatores apresentados que dificultam as realizações 

das práticas educativas, 77,3% dos participantes apontaram para a participação familiar, 

73,1% mencionaram a carência de recursos didáticos, 65,5% dos participantes 

responderam ser o espaço físico, enquanto 60,5% responsabilizou o contexto social no 

qual as crianças estão inseridas.  

 

Gráfico 6: Resultado dos fatores que dificultam a realização das práticas educativas  

Fonte: Autora, 2018 
 

Percebe-se que as necessidades atuais oriundas das reformas educativas são 

sentidas nas relações entre a escola e as famílias, principalmente, em relação à forma da 

participação delas frente ao atendimento realizado para com as crianças. Conforme 

apontado, 77,3% professores destacam a participação familiar como o fator que mais 

dificulta a concretização dos processos educacionais realizados com as crianças. 

Estudos com grupos focais de professores da Educação Infantil realizados em 

2013 e consolidados em relatório do Grupo de Estudos sobre Política Educacional e 
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Trabalho Docente (GESTRADO, 2015) possibilitaram a coleta de um extenso material 

de pesquisa. No que se refere aos confrontos entre as famílias e aos professores, 

observamos as seguintes falas: 

 
Que os pais cobram da gente é dever de casa, mas nós não temos essa 
obrigação de encher o caderno da criança de dever de casa, porque essa é 
uma fase que é o brincar. Aqui a gente não trabalha o brincar pelo brincar, 
mas o brincar direcionado, mas a criança gosta disso. É interagir com o outro, 
é brincar. [...] É se comunicar através do corporal, do olhar, enfim, do lúdico, 
de tudo isso. E os pais já querem acelerar esse processo da alfabetização, do 
ler, escrever (Docente EI, GESTRADO, 2015) 

 

Em contrapartida, ao mesmo tempo que os pais esperam uma educação mais 

“formal”, para seus filhos pequenos valorizam a questão do afeto. Uma das professoras 

entrevistadas no grupo focal conta que uma mãe, muito bem-intencionada, lhe 

agradeceu e disse: “Ela cuida como se fosse filho dela, minha filha sempre volta limpa 

para a casa” (Docente EI, GESTRADO, 2015).  

É importante haver uma relação consistente para com a família, inclusive, por 

trabalhar com a educação de crianças que estão sob a responsabilidade dela, porém, 

acredita que o cuidado como ato educativo seja diferente do cuidado disponibilizado 

pela família. Contudo, uma das professoras diz que ao mesmo tempo que está “tirando 

fralda, está tendo que ensinar. Porque não é só tirar, tem que ensinar a limpar o 

bumbum. Estamos educando a criança, a gente não está só cuidando” (Docente EI, 

GESTRADO, 2015). 

No que se refere aos recursos didáticos, tanto pedagógicos quanto humanos, 

73,1% dos participantes apontaram que a ausência deles se apresenta como o segundo 

fator que mais dificulta as práticas educativas de serem realizadas. Por esse motivo, 

muitos professores passam a custear os seus próprios recursos pedagógicos; a 

promoverem campanhas de doações em prol dessas aquisições; e, também, de 

confeccionarem materiais de custos mais acessíveis ou recicláveis, com ou sem a 

participação das crianças, em prol do desenvolvimento de um trabalho eficaz e 

produtivo. 

Prosseguindo, desde os anos de 1980 que a Educação Infantil tem sido 

tensionada frente aos seus caminhos a serem percorridos. De um lado, por meio de uma 

proposta com baixo custo, movida pela instrução mínima, e, de outro lado, voltada a 

assegurar o direito constitucional em favor do seu desenvolvimento pleno. 
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Rosemberg (2002), ao relatar sobre a política voltada para a Educação Infantil 

de países subdesenvolvidos, indica a forte atuação dos organismos internacionais ao 

desenvolver uma política que destina um baixo investimento às crianças pequenas, por 

ser compreendido como um modelo “não formal” de educação, que não 

necessariamente oportunize às crianças espaços adequados, materiais pedagógicos 

adequados e qualificação profissional específica.  

Logo, 65,5% dos participantes apontaram o espaço físico como o terceiro fator 

que dificulta a realização das práticas. Sendo que é por meio dele que “a criança 

consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano 

de fundo no qual se inserem emoções (HORN, 2004, p. 28). 

A pesquisa mostrou que 60% dos participantes indicaram o contexto social 

como o quarto fator que dificulta a realização das práticas educativas. Acredita-se, 

entretanto, que supostamente esse seja um ponto crucial no qual as políticas econômicas 

se apoiam para a fomentação de reformas educacionais, no contexto das políticas 

internacionais, tendo em vista que a luta pela escola pública obrigatória e gratuita para a 

toda população tem sido bandeira constante entre os educadores brasileiros, 

sobressaindo temas sobre funções sociais e pedagógicas, como a universalização do 

acesso e da permanência, o ensino e a educação de qualidade, o atendimento às 

diferenças sociais e culturais, e a formação para a cidadania crítica (LIBÂNEO, 2012, 

p. 15). 

Conforme Souza e Pérez (2017), sendo integrante das políticas educacionais e 

das políticas de assistência, por meio das políticas sociais, a Educação Infantil tem sido 

visualizada como um campo de disputa de interesses e de necessidades de vários grupos 

e classes que constituem a sociedade. Acredita-se que, devido a esse motivo, vários 

profissionais oriundos de outras especificidades além da educação a têm discutido, com 

proposições em relação às concepções, às reformas e à função dessa etapa educacional, 

visando agregar à educação das crianças de 0 a 5 anos atendimentos de outras 

demandas, como assistência, cultura, educação, saúde, proteção, etc. (SOUZA; PÉREZ, 

2017, p. 289). Em vista dessas discussões, Guimarães (2011, p. 38) pergunta: 

 

[...] a creche torna-se educacional a partir de determinado momento histórico 
e político, a partir de fixada legalmente? Ou seja, a função educacional não 
lhe caracterizava antes? À medida que se desloca de uma instância de 
assistência para uma instância da educação, a função social da creche muda? 
Antes, ela só cuidava e agora só educa? 
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Conforme Libâneo, em seu artigo O dualismo perverso da escola pública 

brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os 

pobres, 

 

foi precisamente a ideia do protagonismo da aprendizagem e a desvalorização 
do ensino que tomaram conta das concepções de escola de muitos 
educadores, não apenas os dirigentes de órgãos públicos, mas também vários 
segmentos da intelectualidade do campo da educação. Dessa forma, a política 
do Banco Mundial para as escolas de países pobres assume duas 
características pedagógicas: atendimento a necessidades mínimas de 
aprendizagem e espaço de convivência e acolhimento social. Com isso, 
produz-se, nos sistemas de ensino, o que Nóvoa (2009) chamou de 
transbordamento de objetivos, em que os objetivos assistenciais se 
sobrepõem aos objetivos de aprendizagem. Conclui-se, assim, que a escola 
passa a assumir as seguintes características: a) conteúdos de aprendizagem 
entendidos como competências e habilidades mínimas para a sobrevivência e 
o trabalho (como um kit de habilidades para a vida); b) avaliação do 
rendimento escolar por meio de indicadores de caráter quantitativo, ou seja, 
independentemente de processos de aprendizagem e formas de aprender; c) 
aprendizagem de valores e atitudes requeridos pela nova cidadania (ênfase na 
sociabilidade pela vivência de ideais de solidariedade e participação no 
cotidiano escolar) (LIBÂNEO, 2012, p. 20). 
 

Chama-se a atenção para quando o autor denuncia a aprendizagem dispensada 

por meio da nova cidadania como uma ênfase na sociabilidade, visto que, neste estudo 

em questão, os professores ancoram o núcleo central das suas representações sociais 

sobre as finalidades em educar, por meio de três elementos estruturantes centrais, sendo 

dois voltados para a cidadania e para a socialização. Nesse sentido, Falleiros (2005) 

mostra a verdadeira tarefa da escola na visão dos organismos internacionais: 

 

Ensinar as futuras gerações a exercer uma cidadania de “qualidade nova”, a 
partir da qual o espírito de competitividade seja desenvolvido em paralelo ao 
espírito de solidariedade. Assim, ocorre uma renúncia, uma negação da 
expectativa de divisão de classes e há um ajustamento para uma atividade 
“cidadã” que diminua as diferenças e a miséria, incutindo uma noção de 
solidariedade e amenização das lutas de classes e diferenças raciais, sociais, 
culturais, entre tantas outras. (p. 211). 

 

Dessa forma, para Libâneo, com a novidade do paradigma, 

 

[...] supõe-se também um novo papel ao professor, ou seja, da mesma forma 
que, para os alunos, oferece-se um kit de habilidades para sobrevivência, 
oferece-se ao professor um kit de sobrevivência docente (treinamento em 
métodos e técnicas, uso do livro didático, formação pela EaD). A posição do 
Banco Mundial é pela formação aligeirada de um professor tarefeiro, visando 
baixar os custos do pacote formação/capacitação/salário. (LIBÂNEO, 2012, 
p. 20).  
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Contudo, foram adicionados às políticas planos de metas, normas e 

regulamentos a serem cumpridos em que se denunciam o caráter economicista e 

pragmático, estando ausente nas análises do ponto de vista pedagógico-didático um 

fator também apontado por 25% professores como uma das dificuldades em se educar. 

Para tanto, Nóvoa (2009, p. 13) nos alerta que a escola está tomando um rumo 

preocupante ao dualizar suas práticas e, assim, transformar-se em mais um canal de 

exclusão, distanciando-se de sua função emancipatória. Libâneo (2012, p. 16) conclui 

salientando que, “num extremo, estaria a escola assentada no conhecimento, na 

aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos e, em outro, a escola do 

acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres” (LIBÂNEO, 2012, p. 16). 

Seguindo, tendo em vista que a rotina semanal tem necessidade de ser 

organizada de maneira que seja possível dedicar atenção aos cuidados pessoais e à 

aprendizagem, os professores e colaboradores institucionais possuem a função de 

manter um planejamento de atividades para que o tempo seja utilizado em favor do 

atendimento às crianças. Portanto, para que tal organização seja realizada, pontos que 

balizam a qualidade dessa rotina devem ser ponderados, tais como: a rotina em si, o 

tempo de espera, a sequenciação das ações, a produtividade cultural, o ambiente 

favorável e o acolhimento disponibilizado. No resultado da pesquisa, 33,6% dos 

professores apontaram que a rotina semanal é o quinto entre os dez fatores apresentados 

como mais dificultosos para que essa atividade seja efetuada. Para Gonçalves (s/d, p. 1), 

rotina é:  

 
[...] a estrutura básica, da espinha dorsal das atividades do dia. A rotina diária 
é o desenvolvimento prático do planejamento. É também a sequência de 
diferentes atividades que acontecem no dia a dia da creche e é esta sequência 
que vai possibilitar que a criança se oriente na relação tempo-espaço e se 
desenvolva. Uma rotina adequada é um instrumento construtivo para a 
criança, pois permite que ela estruture sua independência e autonomia, além 
de estimular a sua socialização. 

 

É imprescindível considerar as demandas dos professores que partilham da rotina 

em sala de aula, porém, organizá-la em conjunto com as crianças possibilita auxiliar 

experiências que proporcione a noção e compreensão de tempo, além de desenvolver o 

papel ativo na construção deste contexto, fomentando um ambiente escolar importante para 

a aprendizagem. Esse fator foi apresentado por 21% dos professores, o que nos permite 

conferir que ele não provoca entre os professores intercorrências que dificultem o exercício 

das práticas.   
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 

18) descrevem que a proposta pedagógica “deve ter como objetivo garantir à criança o 

acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens”. Deste modo, acredita-se que um professor 

subsidiado por conhecimentos que o fazem refletir sobre suas práticas dispõe de 

autoavaliações para que melhor desempenhe suas funções. Percebe-se que foram apenas 

7,6% dos participantes que apresentaram esse fator como uma dificuldade, ou seja, mais de 

92% dos participantes demonstram-se engajados, visto que, conforme dados obtidos pela 

pesquisa, todos possuem graduação em Pedagogia, enquanto formação acadêmica mínima.  

 
4.4 Os valores em que se baseiam as práticas docentes 
 

Para Moscovici (2015), o sistema de valores, ideias e práticas compõe as 

representações sociais que estabelecem, entre outros, uma ordem que indica as pessoas a 

se comportarem e se comunicarem em busca de manter o domínio do seu mundo 

material e social. Apresentaremos a seguir os dados que obtivemos sobre os valores que 

baseiam as práticas dos professores. 

Spadoni (2016) relata que os valores são critérios utilizados pelas pessoas para 

definirem suas ações e defendê-las. Eles ainda são utilizados para as pessoas se 

justificarem e avaliarem tanto as suas, bem como as ações das outras pessoas. Isso 

significa que as pessoas tendem a construir um juízo das situações cotidianas a partir de 

valores que elas possuem (SPADONI, 2016, p .97). Segundo a autora,  

 

Rokeach pondera que o número de valores de uma pessoa é relativamente 
restrito, ou seja, cada pessoa possui um repertório pequeno de valores para 
avaliar as situações da vida. Além disso, cada ser humano, de todo mundo, 
tem os mesmos valores, mas em graus diferentes, de onde podemos concluir 
que existem poucos valores na humanidade. Esses valores são organizados 
em um sistema de valores, sendo que as pessoas podem aderir a alguns e não 
a outros. As pessoas podem também aderir em intensidade diferente a cada 
um dos valores. (SPADONI, 2016, p. 98). 
 

Assim, Spadoni (2016) declara que os valores são partilhados entre as pessoas 

que compõem os mesmos grupos de pertença, propiciando a centralidade na 

organização dos elementos de uma representação social, ou seja, eles compõem o 

núcleo central da representação, funcionando como elementos estáveis e mais difíceis 

de modificar.  
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Questão 03: Selecione 4 valores dentre os relacionados abaixo 
que mais baseiam suas ações em sua atuação profissional: 

Quantitativo da ação selecionada

Dessa forma, junto com as crenças, os valores, as normas e as tematas, eles são 

considerados conceitos de nível ideológico, isto é, eles pertencem a um conhecimento 

bem amplo que serve, sobretudo, para manter a ordem e as hierarquias econômicas e 

sociais (SPADONI, 2016, p. 102). 

Na Questão 3 do questionário, objetivando identificar os (4) quatro valores 

primordiais nos quais os professores ancoram suas finalidades educativas, solicitamos 

num primeiro momento que o professor os selecionasse aleatoriamente. Em ato 

contínuo, a fim de classificar a ordem de importância dos valores apontados, 

anteriormente selecionados pelo levantamento bibliográfico apresentado no capítulo 

anterior; solicitamos na questão seguinte que os participantes digitassem o nome dos 

valores, por prioridade. Dessa forma, por meio dos resultados obtidos, apresentamos o 

Quadro 7 e, seguidamente, a fim de apontar a classificação, utilizamos a tabela de 

Vergès, conforme orientado por Abric (2003). Portanto, vejamos os resultados 

emergidos: 

 

Gráfico 7: Os 4 valores em que mais se baseiam a atuação profissional do professor 

Fonte: Autora, 2018 
 

Os valores apontados pelos participantes apresentaram os seguintes resultados: 

86,6% apresentaram a responsabilidade como o valor primordial, 62,2% apontaram para 



127 
 

o compromisso, 57,1% para o valor do conhecimento e 50,4% para o valor da 

aprendizagem. Vale ressaltar que todos esses valores aparecem nos quadrantes da tabela 

de Vergès abaixo, que, nesse caso, possui a função de indicar os valores mais 

consensuais e disponíveis, apresentados conforme foram lembrados primeiro pelos 

participantes. Assim, pela Lei de Marbe, podemos pressupor que esses valores da 

primeira casa são considerados os mais importantes para o embasamento ideológico das 

representações sociais dos professores sobre as finalidades educativas. 

 

Quadro 17: Valores classificados por ordem de importância em que se baseiam as 
práticas dos professores 

 Valores classificados por ordem de importância 
 

Você educa firmado nos valores de... 
 

1º quadrante – Quadrante Superior Esquerdo 
(Frequência >= 12; OME < 2,5) 

2ª quadrante – Quadrante Superior Direito 
(Frequência >= 12; OME > 2,5) 

PALAVRAS 
afeição 

dignidade 
profissionalismo 
responsabilidade 

FREQ. 
19 
30 
51 

104 

RANG 
2,15 
2,13 
2,45 
2,01 

PALAVRAS 
aprendizagem 
compromisso 
conhecimento 
consciência 
realização 

sensibilidade 

FREQ. 
58 
72 
66 
32 
13 
31 

RANG 
2,82 
2,52 
2,74 
2,59 
3,38 
3,00 

 
3º quadrante – Quadrante Inferior Esquerdo 

(Frequência < 12; OME < 2,5) 
4º quadrante - Quadrante Inferior Direito 

(Frequência < 12; OME >= 2,5) 

PALAVRAS  
 

FREQ. 
 

RANG PALAVRAS  
 

FREQ. 
 

RANG 
 
 

 

Dessa forma, utilizando os 10 valores apresentados na questão 3 sendo 

devidamente classificados nessa Questão 4, por meio da tabela de Vergès, obtivemos os 

resultados a seguir. Para tanto, vale mencionar que aplicamos a frequência média de 12 

e a mínima de 2 palavras, correspondendo a 10% da nossa amostra, a fim de obtermos 

os valores mais consensuais e mais disponíveis. Adotamos uma média de evocação, ou 

seja, uma ordem média de evocação igual a 2,5. Assim, o valor responsabilidade foi o 

de maior frequência, citado por 104 vezes dentre os 120 participantes, com uma ordem 

média de evocação de 2,01. Em seguida, o valor profissionalismo obteve 51 citações, 

com uma ordem média de evocação de 2,45. O valor dignidade apareceu 30 vezes 

mencionado, com 2,13 de ordem média de evocação, e o valor afeição apareceu 19 

vezes mencionado, com 2,15 de ordem média de evocação.  
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Nota-se que os professores se sentem responsáveis por exercer sua função com 

profissionalismo, atribuindo às crianças dignidade de forma afetuosa. Para tanto, os 

quatro valores apresentados por meio da classificação, responsabilidade, 

profissionalismo, dignidade e afeição, estruturam os valores primordiais que baseiam as 

práticas dos professores.  

Percebe-se que ao submetermos os dados obtidos ao tratamento da tabela de 

Vèrges, houve um resultado diferente entre as questões 3 e 4, embora os valores fossem 

os mesmos para ambas. Dessa forma, ao solicitarmos na questão 3 apenas para marcar 4 

valores aleatórios que mais baseiam as práticas dos professores e na questão 4 

classificar tais valores selecionados por ordem de importância, obtivemos os seguintes 

resultados: 

Questão 3: responsabilidade, compromisso, conhecimento e aprendizagem 

Questão 4: responsabilidade, profissionalismo, dignidade e afeição 

 
Gráfico 8: Comparativo entre as frequências (f) das Questões 3 e 4 sobre os valores     
morais

 
  Fonte: Autora, 2018 

 

Conforme afirmam Wachelke e Wolter (2011, p. 522), 

103 

35 

32 

68 

13 

34 

74 

60 

20 

49 

104 

32 

31 

66 

13 

30 

72 

58 

19 

51 

2,02 

2,59 

3,00 

2,74 

3,39 

2,13 

2,53 

2,83 

2,16 

2,45 

RESPONSABILIDADE 

CONSCIÊNCIA 

SENSIBILIDADE 

CONHECIMENTO 

REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

DIGNIDADE 

COMPROMISSO 

APRENDIZAGEM 

AFEIÇÃO 

PROFISSIONALISMO 

Comparativo entre as frequências das Questões 03 e 04 

OME - Questão 04

Questão 04 - f dos valores
classificados
Questão 03 - f dos valores aleatórios



129 
 

 
[...] as respostas fornecidas pelos participantes têm duas de suas coordenadas 
calculadas: a frequência no corpus do grupo e a ordem média de evocação, 
isto é, o valor resultante de uma média em que o valor 1 é atribuído para a 
resposta que é fornecida em primeiro lugar, 2 para a segunda resposta 
fornecida pelo participante, e assim por diante; como variante, há a 
possibilidade de pedir para os participantes realizarem uma classificação de 
importância, sendo atribuído valor 1 para a resposta mais importante, 2 para a 
segunda mais importante, etc. (Abric, 2003). Conforme os valores de suas 
coordenadas, as palavras ou expressões são então classificadas em “alto” ou 
“baixo”, conforme um valor de corte de referência, diferente para cada uma 
das duas coordenadas; serão discutidos aspectos técnicos acerca da 
determinação do valor do ponto de corte na próxima seção do texto. As 
palavras com frequência alta são aquelas com frequência superior ou igual ao 
valor de corte de referência para essa dimensão, enquanto que aquelas com 
valores inferiores situam-se na zona de baixa frequência. 
 

Portanto, neste estudo, em que a classificação para a coordenada de ordem de 

evocação é idêntica, cabe ressaltar que são as palavras com baixas ordens de evocação, 

lembradas primeiro, que trazem maior interesse, dessa forma, justificam-se as palavras 

afeição (f = 19, oe = 2,15), dignidade (f = 30, oe = 2,13) e profissionalismo (f=51, oe = 

2,45) se apresentarem no primeiro quadrante, pois, embora elas terem sido citadas 

menos vezes, elas foram lembradas primeiro pelos professores.  

 

Gráfico 9: Ordem Média de Citação (OME) 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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Segundo Flament e Rouquette (2003), a análise prototípica nesse quesito se 

fundamenta pelo princípio de que, quanto maior a prioridade com a qual a palavra vem 

à memória da pessoa, maior é a representatividade dessa palavra, tanto para a pessoa, 

bem como para o seu determinado grupo de pertença. Dessa forma, há uma integração 

entre os critérios de frequência e ordem de evocação, propiciando duas orientações 

coletivas para definir a protuberância de uma palavra concebida por uma pessoa, por 

meio de um grupo. 

Após a apresentação dos resultados sobre os valores utilizados pelos 

professores participantes da pesquisa, focalizamos em analisá-los, baseando-nos na 

influência que eles possuem sobre o comportamento humano. Segundo Spadoni (2009, 

p. 101): 

Para Schwartz (1992), os valores são dotados de um conteúdo e de uma 
estrutura universal. Ele assume que os valores humanos são fundamentais, e 
que percebemos os mesmos valores em todas as culturas porque eles 
correspondem às exigências universais características das necessidades 
biológicas, das necessidades de coordenação interindividual e da necessidade 
de uma continuidade da sociedade.   

 

Sendo assim, segundo os critérios de Schwartz (2005), em análise a estrutura 

proposta pelo autor, devemos considerar o Eixo 1 – 

"Autopromoção" versus "Autotranscendência" – referindo-se à realização de valores 

centrados no bem-estar e no desenvolvimento individual ou orientados para o bem-estar 

e a harmonia coletiva. Já no que se refere ao Eixo 2 - "Abertura à 

mudança" versus "Conservação"– concerne-se que há a ordenação dos valores em 

função da tendência individual para a autonomia de pensamento e abertura à mudança, 

ou, de forma contrária, para defender o estável e a manutenção de como as “coisas” 

estão.  

Assim, nessa estrutura dinâmica de valores, conforme proposta por Schwartz 

(2005), preconiza-se, exemplificando, que a procura pela autopromoção implique 

definições, opções e comportamentos que requer do empenho do reforço concomitante 

da autotranscendência, de acordo com diferença de oposição teórica entre essas duas 

dimensões. Portanto, fundamentados no exposto, evidenciamos, de acordo com os 

critérios de Schwartz (2005), os valores dos professores conforme sua tipificação:  
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  Figura 6: Resultados classificados conforme a tipificação de valores dos professores 

 

   Fonte: Autora, 2018 

 

Conforme demonstrado nessa figura, dentro das duas dimensões/eixos 

conceituais básicas/os e bipolares da escala circular de Schwartz, os três dos quatro 

valores pertencentes aos valores mais consensuais, nos quais os professores se ancoram 

para educar, são: responsabilidade (f=104), dignidade (f=30) e afeição (f=19), podendo 

ser classificados como inerentes ao primeiro eixo que confere os valores de 

Autotranscedência, situados dentro dos Valores Éticos, que visam à compreensão, 

apreço, tolerância, preservação ou intensificação da continuidade ou crescimento da 

felicidade das pessoas com as quais se está em convívio diariamente.  

Nesse eixo, também se destacaram os valores realização pessoal (f = 13) e 

sensibilidade (f = 31), os quais confere com os valores de Autopromoção. 
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Nesse interim, ao somarmos as frequências obtidas entre as partes do Eixo 1 – 

Autotranscedência e Autopromoção – observa-se uma frequência predominante do Eixo 

Autotranscedência (f = 184), em que parte dessa frequência corresponde ao valor 

universalismo (f = 134), e a outra parte ao valor benevolência (f = 50). No tocante ao 

Eixo Autopromoção, foi apontado apenas o valor de realização (f =13).  

Portanto, sobre o Eixo 1, de acordo com os resultados obtidos, considera-se 

que os professores realizam suas práticas prescritas pelas representações, organizadas 

pelos valores que visam ao reconhecimento da igualdade dos direitos, 

principalmente, no que diz respeito aos direitos das crianças, bem como ao seu bem-

estar. 

No que se refere ao Eixo 2 da escala de Schwartz (2005), que constitui os 

valores de Conservação e Abertura à Mudança, especificamente, no Eixo Conservação, 

são explicitadas a preservação e a aceitação dos costumes, e também as ideias 

outorgadas pela cultura tradicional ou a religião. Logo, seriam considerados os Valores 

Práticos.  

Desse modo, concentra-se nesse eixo, a obtenção dos valores profissionalismo 

(f = 51), compromisso (f = 74), consciência (f = 35), conhecimento (f = 68), e, 

aprendizagem (f = 60). Nota-se que a maioria dos valores dos professores estão 

arraigados pela cultura, isto é, dos 10 valores apresentados pela pesquisa, embora a 

metade deles esteja dividida nos Eixos 1 e 2, porém, dentro do Eixo 1, eles estão 

subdivididos novamente; e, no que se refere ao Eixo 2 Conservação (f = 288), eles estão 

todos concentrados no valor tradição (f= 288), por meio dos valores profissionalismo (f 

= 51), compromisso (f =74), consciência (f = 35), conhecimento (f = 68), e, 

aprendizagem (f = 60). Todavia, não houve nenhuma aparição de valores para o eixo 

abertura à mudança.  

Com efeito, nota-se que, embora os valores mais consensuais apresentados, 

como a dignidade (f = 30) e afeição (f = 19), sejam integrantes do Eixo 1 (f = 184), 

destaca-se a frequência com a qual o Eixo 2 (f = 288) foi predominante em relação à 

preservação dos valores que configuram as representações dos professores que 

prescrevem práticas conservadoras, sem que haja abertura a possíveis mudanças.  

Enfim, diante desse resultado, considera-se que os valores responsabilidade, 

profissionalismo, dignidade e afeição organizam as representações sociais das 

finalidades educativas dos professores para que eles prescrevam as práticas a serem 

adotadas no trabalho docente.  
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  Figura 7: Trabalho docente: Valores que organizam as RS que prescrevem as práticas 

 
 

 

Podemos analisar, mediante essa figura, como o trabalho docente é estruturado 

por meio das representações sociais que eles possuem frente aos seus fins educativos. 

Nota-se que os valores induzem as representações, persuadindo-as principalmente pela 

manutenção das práticas conservadoras que são incididas na materialização das práticas 

prescritas realizadas no cotidiano escolar.  

Por esse motivo, mesmo vivenciando os avanços com os quais tanto as 

crianças, bem como o atendimento a elas foram se realizando, conforme abordado no 

capítulo I deste estudo, podemos reparar que os valores, por constituírem um nível 
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ideológico das representações sociais dos professores, tendem a se manter 

intencionalmente como parte dos elementos constituintes do núcleo central. 

Dessa forma, eles dificultam a concretização de novas práticas que priorizem o 

conhecimento e a aprendizagem. Tal afirmação se assenta na constatação desses dois 

elementos terem sido apontados apenas no terceiro quadrante do sistema periférico das 

representações. Observa-se, portanto, que os valores de responsabilidade, 

profissionalismo, dignidade e afeição influenciam tanto as representações que terminam 

induzindo a prescrição de práticas, incididas por elas.  

Assim, para os professores é por meio dos valores ancorados na 

responsabilidade, no profissionalismo, na dignidade e na afeição que eles 

representam as finalidades em educar as crianças, a fim de formá-las como cidadãs, 

para desenvolvê-las e socializá-las. Para isso, eles utilizam práticas prescritas pelas 

suas representações educativas.  

Logo, essa análise nos desperta uma reflexão, principalmente, diante do 

contexto atual que vivenciamos das políticas educacionais. Segundo Libâneo (2001, p. 

21),  

 
Há uma efetiva transformação na concepção de conhecimento, em 
decorrência da crise de paradigmas das ciências, das inovações tecnológicas e 
comunicacionais. Para essa nova racionalidade, é preciso reavaliar a 
investigação sobre ensino e aprendizagem. Ante o paradigma tecnicista do 
aprender a fazer, aprender a usar (conhecimento como operacionalização) e 
aprender a comunicar, é necessário fortalecer a investigação sobre os 
processos cognitivos, em que seja destacado o movimento do ensinar e 
pensar. Das escolhas e dos professores, está sendo requerida a ajuda aos 
alunos no desenvolvimento da qualidade do pensar, de habilidades e 
estratégias de pensamento autônomo, crítico e criativo. (grifos nossos) 

 

Destarte, nos parece que estamos diante de um embate entre uma efetiva 

transformação na concepção de conhecimento em prol do desenvolvimento das 

crianças e a conservação das práticas e o cultivo do estado do bem-estar, haja vista 

que, conforme os resultados dos dados, os professores optam por conservar seus 

valores tradicionais, colaborando para uma política voltada para o estado de bem-estar. 

Conforme Spadoni (2016, p. 98), 

 
As origens e a manutenção dos valores humanos se encontram na sociedade, 
nas instituições e na personalidade dos indivíduos. (...) as pessoas recebem 
esses valores como uma herança histórica transmitida pela socialização e 
educação da criança. Esses valores são conservados e transmitidos para a 
sociedade e para os indivíduos por meio de instituições, tais como 
instituições educativas, jurídicas, religiosas, entre outras.  
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Sendo assim, conforme a autora, os valores atuam nos comportamentos, nas 

escolhas dos mesmos e nas emoções que eles acarretam. Resumindo, eles agem nos 

componentes cognitivos, afetivos e comportamentais dos indivíduos. 

 Percebe-se que as finalidades para as políticas educacionais e, 

consequentemente, para a regulamentação das reformas no que diz respeito ao trabalho 

docente realizado na Educação Infantil em específico têm agregado várias tarefas que se 

distanciam da função prioritária de ensinar dos professores, o que ocasiona para o 

cenário das políticas públicas voltadas para a educação um sistema educativo que 

idealmente produz igualdade e justiça e, na prática, reproduz a desigualdade social. 

Contudo, percebe-se que existe uma expectativa dos professores de formar 

cidadãos para o futuro, por meio de seu trabalho docente. Constata-se que essa 

expectativa se estende para além dos documentos oficiais, mas que conflita com os 

valores proferidos por eles. Desse modo, suspeita-se que o confronto com o qual os 

professores lidam no seu cotidiano escolar, imbuídos de normas e diretrizes e práticas 

prescritas por suas representações, alargam cada vez mais o distanciamento da formação 

de cidadãos voltada para o desenvolvimento pleno, oriundo de uma educação de 

qualidade. 

Sob essa perspectiva de formar cidadãos, resta-nos, portanto, imbuídos também 

da classificação que obtemos com a utilização da escala circular de Schwartz, conforme 

demonstrado na Figura 6, refletir sobre a configuração do cidadão que os professores 

estão formando para o futuro. 

De fato, parece que, a partir desses valores que nos foram apresentados, 

dificilmente poderá “haver uma práxis histórica que transforma o mundo 

transformando-se ela própria, que se deixa educar educando, que prepara o novo 

recusando-se a predeterminá-lo, porque ela sabe que os homens fazem sua própria 

história” (CASTORIADIS, 1982, p. 72).  

Conforme o professor compreende a realidade social na qual ele se insere e 

opta por visionar uma educação libertadora, pressupõe-se que ele tenha o entendimento 

de que a educação não é a única forma para propor mudança ou transformação da 

sociedade. Todavia, acredita-se que ele tenha a consciência de que “a transformação 

social é feita de muitas tarefas pequenas e grandes, grandiosas e humildes” e que está 

“incumbido de uma dessas tarefas”, como “um humilde agente de tarefa global de 

transformação” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 60). 
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No mais, consideramos necessário assimilar a forte tendência dos valores 

tradicionais à dinâmica da acomodação do trabalho docente, pressionando em favor da 

materialização de práticas prescritas incididas pelas representações.  

Logo, uma vez reconhecidos como agentes sociais, os professores atuantes 

como protagonistas do processo pedagógico carecem de reorientações sobre como atuar 

nesse cenário de exigências neoliberais oriundas de políticas internacionais, no sentido 

de desenredá-los dessa profusão de exigências que lhes são feitas, situando as 

necessidades primordiais de sua função, formação e atuação profissional.   

Por fim, acredita-se que demanda a necessidade de analisarmos a dialética 

entre “como sempre foi e justamente deve continuar sendo” e “como poderia haver sido 

e poderiam continuar sendo as coisas ainda” (BRUNER, 2003, p. 30). 

 

4.5 Análises das reformas educacionais para a educação infantil 
  

Tendo em vista o conjunto significativo de alterações na Educação Infantil, por 

meio das reformas educacionais, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 

9.394/96, até os dias de hoje, desdobram-se as análises conforme se observa no 

levantamento bibliográfico inicial desta pesquisa, bem como no decorrer dela, 

principalmente em investigar sobre a qualidade do ensino que tem sido oportunizada às 

crianças de 0 a 5 anos, no decorrer do atendimento educacional, como um direito 

constitucional. 

Logo, faz-se necessário analisar como os professores têm percebido esse 

contexto, que, na compreensão de Zabalza (1998), é um contexto em que o “conceito de 

direito seja paternalista e difuso”, e que ele “começa a ser configurado em um mapa de 

direitos da infância cada vez mais preciso e comprometedor” (ZABALZA, 1998, p. 19).  

Nessa perspectiva, apresentamos a seguir os dados obtidos referentes às 

questões voltadas para as políticas educacionais, para a regulamentação da Educação 

Infantil.  
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Gráfico 10: Dados obtidos sobre a leitura e discussão de orientações e normativas 

 
Fonte: Autora, 2018 

 

Conforme indicado por esse gráfico referente à Questão 6, obtivemos o total de 

40,3% professores que praticamente leram e discutiram sobre as novas regulamentações 

para a Educação Infantil, 27,7% de professores que apontaram ter lido e discutido a 

maioria deles, e 21% que mencionaram ter lido e discutido razoavelmente. 

Ainda sobre os resultados, apenas 6,7% apontaram não ter lido e discutido 

satisfatoriamente, e 4,2% não leram e nem discutiram. Logo, verifica-se que mais da 

metade dos professores admitiram não ter lido e discutido as regulamentações em sua 

totalidade, e provavelmente tanto eles como os demais professores conhecem as 

regulamentações por outras pessoas, ou por algum meio de comunicação, conforme 

podemos observar nos gráficos a seguir, em que os mesmos professores assinalam sobre 

a importância e a contribuição das mesmas nos seus respectivos planejamentos. 

Vejamos: 
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Questão 06: Após a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96,  
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no site do Ministério da educação, para regulamentação do currículo  
na Educação Infantil. Marque de 1 a 5, quantos desses documen 
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Gráfico 11: Comparativo dos dados obtidos das Questões 7 e 8

 
Fonte: Autora, 2018 

 

No que tende aos resultados da Questão 7, foi mencionado o total de 42% 

professores que consideraram a contribuição das documentações muito importante para 

os seus respectivos planejamentos, 32,8% professores apontaram para uma contribuição 

satisfatória, 20,2% professores responderam ter recebido uma contribuição razoável, 

2,5% consideraram não ter contribuído tanto e 2,5% responderam ter recebido pouca 

contribuição.  

Finalizando, obtivemos na Questão 8 o total de 58% professores que 

praticamente leram e discutiram sobre as novas regulamentações para a Educação 

Infantil, 29,4% professores que apontaram ter lido e discutido a maioria delas, e, 10,9% 

que mencionaram ter lido e discutido razoavelmente. Ainda sobre os resultados, apenas 

0,8% apontou por não ter lido e discutido satisfatoriamente e 0,8% não leu e nem 

discutiu.  

Observa-se que nesse cenário de reformas educacionais para o ensino da 

Educação Infantil, permeado por interesses econômicos e sociais, tanto a escola como 

os professores têm se tornado protagonistas em suprir recomendações infladas de tarefas 
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numerosas, resultantes da dissipação do ensino como a principal função social da 

escola.  

Desse modo, por meio da execução de tarefas, nos parece que os professores 

têm se ocupado em encontrar respostas aos problemas de seu cotidiano escolar, de 

forma pragmática. Isso é devidamente constatado ao percebermos que 58% dos 

professores consideram ser importante a utilização das orientações das reformas 

educacionais, que, no desejo de suprirem as demandas das atividades docentes 

encontradas de forma ambígua nos referidos documentos, devidamente ancorados em 

suas representações em educar, têm comprometido a qualidade do ensino dispensada à 

essa primeira etapa da educação básica. Contreras (2002) conceitua esse real contexto 

como proletarização docente, que tem desintelectualizado e desorientado 

ideologicamente os professores.  

Nota-se que, embora mais da metade dos professores admitiram não terem lido 

e discutido as novas orientações e normativas, 58% desses professores consideraram ser 

importante a utilização delas para sua atividade docente. Com efeito, esse é um 

resultado que nos parece ser reflexo de os docentes realizarem práticas de forma 

pragmática, sem tempo para refletir profundamente sobre suas práticas, resultando na 

“racionalização e no controle de gestão” (CONTRERAS, 2002). 

Mesmo considerando que 29,4% dos participantes acreditam que as leituras das 

documentações muito contribuíram para a promoção de um impacto concreto em seus 

planejamentos, e 42% dos participantes responderam que houve contribuições, percebe-

se que a racionalização e a gestão do trabalho pedagógico encontram nessas políticas 

um caminho para chegar às escolas, por meio de metas estratégicas e planos de ações, 

que, em vez de priorizar a autonomia, se processam em mecanismos de controle. Tal 

percepção se assenta quando os resultados apontados pelas representações dos 

professores sobre as finalidades em educar “dialogam” com as políticas públicas que 

regulamentam a Educação Infantil.  

Segundo Saviani (1998), a formação do professor é voltada para concepções de 

cunho educacional escolanovista, isto é, construtivista, representada por ideais 

constituídos por um menor quantitativo de alunos nas salas, espaços estruturados e 

equipados como materiais didáticos etc., posicionando o aluno como a centralidade das 

ações. Contudo, ao se defrontar com a realidade das instituições, imbuídas por 

concepções tradicionais, os professores se veem despreparados, se submetendo 

consequentemente às funções tecnicistas que não representam sua formação, 
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legitimando as relações que visam à exploração do trabalho e à hegemonia dos ideais 

das classes dominantes.  

Constata-se que são numerosas as áreas que carecem ser observadas ao 

pensarmos em uma ressignificação do entendimento do trabalho docente e das suas 

representações sobre suas finalidades educativas. Porém, a princípio, é necessária a 

qualificação dos professores, por meio de discussões que os levem a refletirem com 

profundidade e rigorosidade sobre os problemas educacionais com os quais a Educação 

Infantil se defronta.  

Nesse sentido, o conhecimento científico se apresenta como instrumento 

indispensável para a reificação do universo consensual dos professores, sobretudo para 

agregar ao universo reificado dos professores subsídios que colaborem diretamente para 

a sua formação humana e, consequentemente, para seu trabalho docente, por meio de 

práticas que propiciem a fomentação de ‘cidadãos reais’, que até então se encontram nos 

‘ideais’ das políticas educacionais que regem o nosso país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

      O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. 
                                                                             Immanuel Kant 
 

No decorrer desta pesquisa, objetivamos identificar e analisar como os 

professores representam as finalidades da Educação Infantil e o impacto dessas 

representações no cotidiano escolar. Para isso, realizamos um levantamento 

bibliográfico e uma análise do material empírico, observando a origem dos desafios 

educacionais nos fatores históricos, sociais, culturais e políticos, sendo, portanto, 

identificadas tensões de aspectos multifacetados e dimensionados, principalmente entre 

os indivíduos e a sociedade.  

Ao averiguarmos a formação almejada pelos professores, constatamos, por 

meio da organização dos elementos das representações desses profissionais, 

demonstrada nas evocações, a priorização da efetivação de práticas que integram a 

criança na sociedade, sem muita ênfase ao ensino e ao conhecimento que podem ser 

propiciados a elas nessa etapa de ensino.  

Assim, identificamos que as representações sociais dos professores sobre as 

finalidades da Educação Infantil possuem como núcleo central os elementos cidadão,  

desenvolvimento e  socialização. Os professores, portanto, educam para formar um 

cidadão desenvolvido e socializado. 

Logo, podemos perceber indícios que apontam que os fins educativos dos 

professores dialogam com as orientações de um modelo de currículo que, conforme 

Libâneo (2013), dispõe de convívio e acolhimento social centrado em vivências de 

integração social, que visa formar um tipo de cidadania baseada na solidariedade e na 

contenção de conflitos sociais. 

Por sua vez, partindo do pressuposto de que essas orientações são oriundas de 

políticas internacionais, fundamentadas por organizações tais como a ONU, a UNESCO 

e principalmente o Banco Mundial, elas se destinam para o fomento de políticas sociais 

e econômicas dos países pobres e emergentes, visando o controle e o domínio do 

capital. 

Sendo assim, ao influenciar as políticas nacionais, especialmente por conceder 

empréstimos para o Brasil em prol de financiamentos educacionais, essas políticas 

internacionais interferem nas finalidades da educação nacional, impactando diretamente.    
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Nesse ínterim, as finalidades educativas, além de nortear as políticas 

educacionais, terminam impactando as reformas educacionais, por meio de normas, 

diretrizes e pareceres oriundos de interferências dessas políticas internacionais, às quais 

o Brasil insiste em aderir, minimizando a importância do conhecimento na Educação 

Infantil, e maximizando tarefas que atenuam os conflitos sociais. 

 Essa adesão é defendida em outras palavras, de acordo com Libâneo (2013), 

por setores do Ministério da Educação, que pontuam que a escola pública deve ser ao 

mesmo tempo educadora e protetora e, por isso, devem fazer parte da sua atuação ações 

socioeducativas ligadas à saúde, ao esporte, lazer e cultura, realizadas com o apoio da 

comunidade e de outras instituições públicas e privadas. 

Dessa forma, imbuídos em pontuações com esse mesmo enfoque, os setores do 

Ministério da Educação prosseguem em regular leis e reformas educacionais que 

adentram nas escolas de Educação Infantil impactando o cotidiano escolar e as 

conversações ordinárias dos professores. 

Com efeito, tais políticas educacionais penetram nas conversações ordinárias 

no grupo de professores, cooperando para a composição do pensamento social desses 

profissionais, dialogando, inclusive, com os valores em que se baseiam as práticas 

realizadas por eles, nos seus respectivos trabalhos docentes.  

Por fim, essa composição do pensamento social resulta em representações 

sociais que terminam incidindo nas práticas prescritas dos professores. Sumariamente, 

destacamos essas constatações, por meio do compilado a seguir: 
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       Figura 8: Compilado dos resultados a partir da hipótese teórica. 

 

 

Portanto, teorizamos que as diretrizes das políticas internacionais, através 

incentivos econômicos, influenciam as políticas nacionais desenhando as linhas gerais 

das finalidades educativas que regem as reformas educacionais do país. As mudanças 

propostas por estas reformas entram para as conversações ordinárias dos professores e 

são discutidas e pensadas coletivamente formando representações sociais das 
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finalidades educativas. Estas últimas são embasadas em valores conservadores que 

estabelecem os caminhos pelos quais essas reformas são interpretadas pelos professores, 

fazendo com que embora se proponham mudanças, essas venham a ser periféricas, não 

afetando o núcleo central da representação social e consequentemente não resultando 

em mudanças de práticas. Dessa forma, a educação infantil que tradicionalmente é 

representada com um tempo de cuidado e socialização, permanece representada entre os 

professores da mesma forma, em detrimento das concepções teóricas que afirmam que a 

educação infantil deve ser também um espaço de ensino. 

 Importa salientar que os valores em que se baseiam as práticas dos 

professores, como a responsabilidade, o profissionalismo, a dignidade e a afeição, além 

de constituir o nível ideológico das representações sociais desses profissionais sobre as 

finalidades educativas, também são classificados na escala circular de Schwartz, 

conforme constatamos na Figura 5, como valores que mantêm as práticas tradicionais. 

Dessa forma, ao ressaltarem os valores de tradição, podemos constatar o 

quanto o grupo de pertença dos professores é engajado ao compromisso de aceitar os 

costumes sociais, políticos e culturais. 

Tal constatação se justifica, após identificarmos o “respeitar” como uma ação 

primordial para a realização das práticas dos professores, como se porventura os demais 

tipos motivacionais de valores indicados por Schwartz, tais como a estimulação, o 

hedonismo ou a autopromoção, fossem “indignos” para basear os valores das práticas 

dos professores, e, caso eles se resultassem como indicadores das mesmas, seria como 

pensarmos que os professores estivessem se desviando dos objetivos da nossa própria 

cultura, das representações do grupo de pertença deles, da cultura do país e até mesmo 

do ensino público da “educação brasileira”.  

Nesse sentido, ancoradas em valores estáticos, as práticas recorrentes dos 

professores foram sendo disseminadas ao longo da institucionalização da Educação 

Infantil, devidamente voltadas para a socialização, consolidando as representações 

sociais sobre as finalidades em educar. 

Evidenciamos por meio deste estudo, conforme havíamos relatado 

anteriormente no capítulo II, a assertiva de Guimelli de que “os grupos mais envolvidos 

resistem mais ao abandono de sua representação social”(ABRIC, 2003, p. 46), pois, 

embora todos os professores sejam graduados em Pedagogia e possuam seus 

conhecimentos consensuais reificados por meio de uma racionalidade lógica, suas 
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representações sobre as finalidades educativas se mantêm imobilizadas, sem apresentar 

possibilidades para algum tipo de transformação. 

Essa conclusão se faz assentada ao analisarmos os elementos das 

representações das finalidades educativas desses profissionais, principalmente, dos 

elementos situados no sistema periférico dessas representações, tais como; amor, 

aprendizagem, autonomia, conhecimento, crescimento, criticidade, formação, futuro, 

profissionalismo, respeito, responsabilidade, e, valores.  

Assim, subsidiando na teoria em que há uma possibilidade de transformação 

quando o conteúdo da representação se apresenta com um ou mais elementos diferentes 

do contexto, justificamos essa conclusão da impossibilidade da transformação dessa 

representação das finalidades educativas, pelo fato dos professores em suas evocações, 

proferirem palavras sincronizadas com os elementos compostos pelo núcleo central 

cidadão,  desenvolvimento e socialização, distanciando por sua vez, de palavras que 

priorizem o ensino, a instrução, o pedagógico, o raciocínio, entre outros.  

Logo, tal conclusão também se respalda pelas características conservadoras dos 

valores em que se baseiam as práticas dos professores e pelas políticas educacionais que 

regulam a educação que o nosso país se propõe a dispensar aos seus cidadãos do futuro. 

Dessa forma, voltada para uma política educacional, na qual a educação se faz 

eminentemente moral (EVANGELISTA, 1997, p. 21), a educação é fundamentada por 

meio de conteúdos mínimos, constituindo-se 

 

[...] em condição para melhorar a produtividade da população pobre (como 
força de trabalho), o que significa incluir os pobres no sistema econômico (ao 
menos por meio do emprego), no mercado de consumo (como consumidores) 
e no exercício da cidadania (como sujeitos comportados). (LIBÂNEO, 2013, 
p. 6). 

 

Resta-nos concluir que a educação pública destinada a essa primeira etapa da 

Educação Básica tem correspondido às finalidades das políticas internacionais, sendo 

progressivamente regulada pelas políticas educacionais e materializadas pelos 

professores que, distanciados da reflexão e da criticidade, voltam-se para a efetivação de 

práticas numerosas destinadas a diferentes aprendizagens e cuidados, permanecendo 

aquém das atividades pertinentes ao trabalho docente. Provavelmente, as constantes 

reformas educativas não possuem outra intencionalidade a não ser a de manter as 

mesmas finalidades educativas através de uma atualização de suas formas de 

apresentação. 
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 Dessarte, pelo fato de essa educação ser legitimada ideologicamente pelas 

representações dos professores, que têm prescrito práticas voltadas para a sua 

manutenção e multiplicação das políticas nacionais e internacionais, o “ensino público 

de qualidade” fica comprometido, e “o desenvolvimento pleno” deixa de ser uma 

finalidade na formação de cidadãos, que permanecem marginalizados em relação ao 

acesso aos conhecimentos científicos. Como afirma Libâneo, “[...] à escola caberia 

assegurar, a todos, em função da formação geral, os saberes públicos que apresentam 

um valor, independentemente de circunstâncias e interesses particulares” (2012, p. 25).  

Certamente, para esses cidadãos futuros, restará a herança de uma sociedade 

submissa, composta por indivíduos conformados por meio de uma cultura do bem-estar, 

colaborando para o cumprimento das finalidades das políticas internacionais em manter 

a hegemonia das elites e a aceitação de sua classe, em que foram submetidos por meio 

dos fins educacionais da escola pública.  

Os resultados deste estudo nos levam a temer que as próximas gerações 

permaneçam devidamente aniquiladas em seus saberes, e capacitados apenas para 

aplicar suas instruções mínimas em ações limitantes e restritivas, permanecendo sempre 

como um alvo das políticas sociais e econômicas em nome da “educação para todos”. 

Portanto, haja vista que 

 

[...] a meta da educação não é a adaptação ao ambiente já existente, que pode 
ser efetuado pela própria vida, mas a criação de um ser humano que olhe para 
além de seu meio [...] não concordamos com o fato de deixar o processo 
educativo nas mãos das forças espontâneas da vida [...] tão insensato quanto 
se lançar ao oceano e entregar-se ao livre jogo das ondas para chegar à 
América! (VIGOTSKY, 2003 apud ARCE; MARTINS, 2007, p. 37). 

 

Por certo, assim como Libâneo concebe a educação como uma “práxis humana 

histórica” (LIBÂNEO, 2005, p. 92) e compreende, a partir da hipótese teórica, o 

resultado deste estudo frente à inviabilidade do surgimento de transformação das 

representações dos professores sobre as finalidades educativas, faz-se necessário 

fomentarmos formações, objetivando a ressignificação dos valores que ancoram as 

práticas dos professores. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES PEDAGOGOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE APARECIDA DE GOIÂNIA / GO 
 

Prezado(a) Professor (a): 

 

No seguimento da fomentação e elaboração da pesquisa - Representações Sociais das 

finalidades educativas por professores da Educação Infantil – que possui como objetivo 

objetiva identificar e analisar as representações sociais dos professores sobre as 

finalidades da Educação Infantil, bem como a impacto das mesmas no cotidiano escolar; 

o questionário a seguir foi produzido, com a finalidade de auxiliar nas investigações da 

pesquisa mencionada, por meio de 08 questões, sendo 02 abertas e 06 fechadas. O 

tempo provável para o preenchimento será aproximadamente de 15 minutos. Desde já, 

garantimos a confidencialidade dos dados recolhidos que serão utilizados como objeto 

de tratamento estatístico. Portanto, para que possamos prosseguir na exposição do 

mesmo, precisamos do seu consentimento em estar livre e esclarecido de participar 

desse estudo, por meio do preenchimento de forma espontânea e sincera deste 

questionário a seguir:  

 
(    ) Concordo em participar                                       (    ) Não concordo em participar 

 
Endereço de e-mail: ______________________________________________________ 

 

Identificação de função: 
(   ) Professor de creche – Faixa Etária: 0 a 3 anos 

(   ) Professor de pré-escola – Faixa Etária: 4 a 5 anos 

 

Formação Acadêmica: 
(   ) Magistério                                                                            

(   ) Graduação - Especificar: (    ) Pedagogia   (    ) Outro: ______________________ 

(   ) Pós- Graduação: ___________________________________________________ 

(   ) Mestrado/Doutorado. Especificar: ______________________________________ 

 

Sexo:   
(    ) Masculino  (    ) Feminino 

 

Idade:  
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(     ) Entre 24 a 30 anos  

(     ) Entre 31 a 37 anos  

(     ) Entre 38 a 44 anos  

(     ) Entre 45 a 51 anos  

(     ) Entre 52 a 58 anos  

 

 

Estado Civil: 
(     ) Solteiro  

(     ) Casado  

(     ) Divorciado  

(     ) Outros  

 
 

Questão 01 
Responda com as primeiras palavras ou expressões que veem à sua mente, quando você 

pensa no para que você educa? (preencher no mínimo três respostas) 

1- ___________________________________________________________________ 

2- ___________________________________________________________________ 

3- ___________________________________________________________________ 

4- ___________________________________________________________________ 

5- ___________________________________________________________________ 

 
 

Questão 02 
Selecione as 4 (quatro) ações dentre as relacionadas abaixo, que você mais prioriza 

como estratégias para alcançar suas finalidades para educar a criança: 

(   ) assegurar                               (   ) planejar 

(   ) cumprir                                 (   ) acolher 

(   ) construir                                (   ) vivenciar 

(   ) socializar                               (   ) respeitar 

(   ) reconhecer                             (   ) compreender 

 

Questão 03 
Selecione 4 (quatro) valores dentre os relacionados abaixo, que mais baseiam suas ações 

em sua atuação profissional: 

Você educa firmado nos valores de … 

(   ) responsabilidade                       (   ) dignidade 

(   ) consciência                               (   ) compromisso 

(   ) sensibilidade                             (   ) aprendizagem 

(   ) conhecimento                           (   ) afeição 

(   ) realização pessoal                     (   ) profissionalismo 
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Questão 04 
Classifique os 4 (quatro) valores que você marcou na questão acima, por ordem de 

importância: 

1- ___________________________________________________________________ 

2- ___________________________________________________________________ 

3- ___________________________________________________________________ 

4- ___________________________________________________________________ 

 

Questão 05 
Pensando na sua realidade profissional, ou seja, na dinâmica diária da sua atividade 

docente, marque 4 (quatro) fatores que dificultam a realização de suas ações para educar 

as crianças: 

(   ) rotina semanal                          (   ) contexto social e cultural 

(   ) ambiente escolar                       (   ) normas e regulamentos 

(   ) gestão docente                          (   ) recursos didáticos 

(   ) espaço físico                             (   ) formação acadêmica 

(   ) participação familiar                 (   ) engajamento pessoal 

        

Questão 06 
Após a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96, várias orientações e normativas 

surgiram e estão disponibilizadas no site do Ministério da educação, para 

regulamentação do currículo na Educação Infantil. Marque de 1 a 5, quantos desses 

documentos você já leu e discutiu: (Sendo 1 para nenhum e 5 para praticamente todos) 

 

Nenhum         1         2          3          4          5          Praticamente todos 

 

Questão 07 
Você considera que as leituras dessas documentações, contribuíram para a promoção de 

um impacto concreto em seu planejamento? Marque de 1 a 5: (Sendo 1 para pouco e 5 

para muito) 

 

Pouco             1         2          3          4          5          Muito 

 

Questão 08 
Quanto você considera ser importante, a utilização dessas orientações, em sua atividade 

docente? Marque de 1 a 5: (Sendo 1 para pouco e 5 para muito) 

 

Pouco             1         2          3          4          5          Muito 
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Muito obrigada por colaborar conosco!!! 

 
APÊNDICE B – RESULTADOS TABELA DE VERGÈS - QUESTÃO 01  

 

Les 3 colonnes correspondent respectivement:     

au Mot     

à sa Fréquence     

à son Rang Moyen 

 

Le Fréquence minimale des mots est 2 

  

  

**********************************  

Cas ou la Fréquence >= 12                     

                    et        

       le Rang Moyen < 2,5 

 

cidadao                                  44 1,523  

desenvolvimento                          14 1,857  

socializacao                             12 2,000 

  

  

**********************************  

Cas ou la Fréquence >= 12                     

                    et       

      le Rang Moyen >= 2,5 

  

  

  

**********************************  

Cas ou la Fréquence  < 12                     

                     et        

       le Rang Moyen < 2,5 

 

afetividade                              2 2,000  

amor                                     8 2,125  

aprender                                 2 1,000  

aprendizado                              7 2,333  

autonomia                                8 1,750  

carinho                                  3 2,333  

compromisso                              3 2,000  

conhecer                                 2 1,500  

conhecimento                             7 2,286  

construcao                               2 1,500 

construcaodeconhecimento                 2 1,500  

crescimento                              6 2,167  

crianca                                  3 1,333  

critica                                  2 2,000  

criticidade                              6 2,333  

cuidar                                   3 2,333  

educar                                   2 1,500  

esperanca                                3 2,000  

formacao                                 9 2,000  

futuro                                   9 1,556  

independencia                            2 1,500  
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mudanca                                  2 1,500  

paraavida                                3 1,000 

parafazeradiferenca                      3 2,333  

paraofuturo                              2 2,000  

paraummundomelhor                        2 1,000 

poramor                                  2 1,000  

profissionalismo                         5 1,800  

respeito                                10 2,300  

transformacao                            5 2,000 

transformacaosocial                      2 2,000  

vida                                     4 2,000 

  

  

**********************************  

Cas ou la Fréquence  < 12                     

                     et        

       le Rang Moyen >= 2,5 

 

responsabilidade                         2 3,500  

valores                                  4 2,500 
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fichier initial : C:\Users\win7\Documents\Arquivo 

Lila\2018\respostas fabricia questao 1  

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : 

C:\Users\win7\Documents\Arquivo Lila\2018\respostas fabricia 

questao 1  

 ON CREE LE FICHIER : C:\Users\win7\Documents\Arquivo 

Lila\2018\respostas fabricia questao 1 

C:\Users\win7\Documents\Arquivo Lila\2018\respostas fabricia 

questao 1  

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

afeicao                        :   1 :   1*  

  

afetividade                    :   2 :   1*   0*   1*  

          moyenne :   2.00  

ajudaracrianca                 :   1 :   1*  

  

amar                           :   1 :   1*  

  

amor                           :   8 :   3*   2*   2*   1*  

          moyenne :   2.13  

ampliacao                      :   1 :   0*   1*  

  

aperfeicoamento                :   1 :   0*   0*   1*  

  

aperfeicoar                    :   1 :   1*  

  

apreenderconhecimento          :   1 :   1*  

  

aprender                       :   2 :   2*  

          moyenne :   1.00  

aprenderaser                   :   1 :   1*  

  

aprendizado                    :   3 :   2*   0*   1*  

          moyenne :   1.67  

assegurardireitos              :   1 :   1*  

  

autonomia                      :   8 :   4*   2*   2*  

          moyenne :   1.75  

brasil                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

carinho                        :   3 :   0*   2*   1*  

          moyenne :   2.33  

cidadao                        :  44 :  27*  11*   6*  

          moyenne :   1.52  

colaboracao                    :   1 :   0*   1*  

  

compartilhar                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

complexidade                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

compreender                    :   1 :   0*   0*   1*  
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compreensao                    :   1 :   0*   1*  

  

compreensaodasdiferencas       :   1 :   0*   0*   1*  

  

comprometimentocomoproximo     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

compromisso                    :   3 :   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.00  

compromissocomaeducacaopublica :   1 :   0*   1*  

  

comunicacao                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

conhecer                       :   2 :   1*   1*  

          moyenne :   1.50  

conhecimento                   :   7 :   1*   3*   3*  

          moyenne :   2.29  

conhecimentos                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

conscienciasocial              :   1 :   1*  

  

consciente                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

conscientizar                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

construcao                     :   2 :   1*   1*  

          moyenne :   1.50  

construcaodeconhecimento       :   2 :   1*   1*  

          moyenne :   1.50  

construcaodosaber              :   1 :   1*  

  

conviver                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

crescer                        :   2 :   0*   1*   1*  

          moyenne :   2.50  

crescimento                    :   6 :   1*   3*   2*  

          moyenne :   2.17  

crescimentopessoal             :   1 :   1*  

  

crianca                        :   3 :   2*   1*  

          moyenne :   1.33  

criancas                       :   1 :   1*  

  

critica                        :   2 :   0*   2*  

          moyenne :   2.00  

criticidade                    :   6 :   2*   0*   4*  

          moyenne :   2.33  

crítico                        :   1 :   0*   1*  

  

cuidadocomoproximo             :   1 :   0*   1*  

  

cuidar                         :   3 :   1*   0*   2*  

          moyenne :   2.33  

cultura                        :   1 :   0*   1*  

  

cumplicidade                   :   1 :   0*   0*   1*  
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dedicacao                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

desejodediasmelhores           :   1 :   1*  

  

desenvolvimento                :  14 :   6*   4*   4*  

          moyenne :   1.86  

determinantenavida             :   1 :   1*  

  

dignidade                      :   1 :   0*   1*  

  

discernimento                  :   1 :   0*   1*  

  

diversificacao                 :   1 :   0*   0*   1*  

  

educacao                       :   1 :   0*   1*  

  

educado                        :   1 :   0*   1*  

  

educaparaomundo                :   1 :   1*  

  

educar                         :   2 :   1*   1*  

          moyenne :   1.50  

empatia                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

empoderamento                  :   1 :   1*  

  

envolver                       :   1 :   0*   1*  

  

esperanca                      :   3 :   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.00  

esperancademudaromundo         :   1 :   1*  

  

estimodeamor                   :   1 :   0*   1*  

  

evolucao                       :   1 :   1*  

  

experimentar                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

fazereconviver                 :   1 :   0*   1*  

  

felicidade                     :   2 :   0*   1*   1*  

          moyenne :   2.50  

formacao                       :   9 :   5*   1*   1*   2*  

          moyenne :   2.00  

futuro                         :   9 :   5*   3*   1*  

          moyenne :   1.56  

garantirumdireitodacrianca     :   1 :   0*   1*  

  

gostardoquefaco                :   1 :   0*   0*   1*  

  

gostodecriancasepensoemajudala :   1 :   0*   0*   1*  

  

honestidade                    :   1 :   1*  

  

humanizar                      :   1 :   1*  
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humano                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

igualdade                      :   1 :   0*   1*  

  

independencia                  :   2 :   1*   1*  

          moyenne :   1.50  

influenciar                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

insercao                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

instigacaodomeioemquevive      :   1 :   0*   1*  

  

instruir                       :   1 :   0*   1*  

  

melhor                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

melhorar                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

missao                         :   1 :   0*   1*  

  

mudanca                        :   2 :   1*   1*  

          moyenne :   1.50  

mudancaderealidade             :   1 :   0*   1*  

  

mudancas                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

mudancasocial                  :   1 :   1*  

  

mundomelhor                    :   2 :   0*   1*   1*  

          moyenne :   2.50  

oficio                         :   1 :   1*  

  

opensamentocriticoereflexivo   :   1 :   0*   0*   1*  

  

oportunidade                   :   1 :   0*   1*  

  

papelsocial                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

paraaprender                   :   1 :   0*   1*  

  

paraaprenderensinando          :   1 :   0*   0*   1*  

  

paraavida                      :   3 :   3*  

          moyenne :   1.00  

paraensinaracriancaparaavida   :   1 :   1*  

  

parafazeradiferenca            :   3 :   1*   0*   2*  

          moyenne :   2.33  

paraformacaopessoal            :   1 :   0*   0*   1*  

  

paraofuturo                    :   2 :   0*   2*  

          moyenne :   2.00  

paratransformacao              :   1 :   1*  

  

paraumasociedademelhor         :   1 :   1*  
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paraummundomelhor              :   2 :   2*  

          moyenne :   1.00  

pensante                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

pensantes                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

politica                       :   1 :   0*   1*  

  

politicapublica                :   1 :   0*   0*   1*  

  

poramor                        :   2 :   2*  

          moyenne :   1.00  

porquemesintobem               :   1 :   0*   1*  

  

praticaseducativasinovadoras   :   1 :   0*   0*   1*  

  

prazer                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

preocupacao                    :   1 :   1*  

  

preparar                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

profissionalismo               :   5 :   2*   2*   1*  

          moyenne :   1.80  

progresso                      :   1 :   0*   1*  

  

proteger                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

reflexao                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

relacoesinterpessoais          :   1 :   0*   1*  

  

remuneracao                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

repassedeconhecimento          :   1 :   0*   1*  

  

respeito                       :  10 :   1*   5*   4*  

          moyenne :   2.30  

responsabilidade               :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

          moyenne :   3.50  

restaurar                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

saberdecidir                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

satisfacao                     :   1 :   1*  

  

satisfacaoemveroaprendizadodas :   1 :   0*   0*   1*  

  

seguranca                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

sercritico                     :   1 :   1*  

  

serfraternal                   :   1 :   0*   1*  

  

social                         :   1 :   0*   0*   1*  
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socializacao                   :  12 :   4*   5*   2*   1*  

          moyenne :   2.00  

superar                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

tereducacao                    :   1 :   1*  

  

tersonhos                      :   1 :   1*  

  

transformacao                  :   5 :   2*   1*   2*  

          moyenne :   2.00  

transformacaosocial            :   2 :   1*   0*   1*  

          moyenne :   2.00  

valores                        :   4 :   0*   3*   0*   1*  

          moyenne :   2.50  

vida                           :   4 :   3*   0*   0*   0*   1*  

          moyenne :   2.00  

vivenciar                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

vocacao                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

vocacaoeaprendizagem           :   1 :   0*   1*  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 317 : 120*  94*  87*  12*   4*  

 

 RANGS   6 ... 15       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*    

0*    

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*    

0*    

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 

 Nombre total de mots differents : 144 

 Nombre total de mots cites      : 317 

  

      moyenne generale des rangs :  2.01 

 

  

 

 DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   104     104    32.8 %    317  100.0 %    

     2 *    17     138    43.5 %    213   67.2 %    

     3 *     8     162    51.1 %    179   56.5 %    

     4 *     3     174    54.9 %    155   48.9 %    

     5 *     2     184    58.0 %    143   45.1 %    

     6 *     2     196    61.8 %    133   42.0 %    

     7 *     1     203    64.0 %    121   38.2 %    

     8 *     2     219    69.1 %    114   36.0 %    

     9 *     2     237    74.8 %     98   30.9 %    

    10 *     1     247    77.9 %     80   25.2 %    

    12 *     1     259    81.7 %     70   22.1 %    

    14 *     1     273    86.1 %     58   18.3 %    

    44 *     1     317   100.0 %     44   13.9 %    
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APÊNDICE C – RESULTADOS TABELA DE VERGÈS - QUESTÃO 04 
 

Les 3 colonnes correspondent respectivement: 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 2 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 12 

                    et 

       le Rang Moyen < 2,5 

  

afeicao                                  19 2,158 

dignidade                                30 2,133 

profissionalismo                         51 2,451 

responsabilidade                         104 2,019 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 12 

                    et 

      le Rang Moyen >= 2,5 

  

aprendizagem                             58 2,828 

compromisso                              72 2,528 

conhecimento                             66 2,742 

consciencia                              32 2,594 

realizacao                               13 3,385 

sensibilidade                            31 3,000 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 12 

                    et 

       le Rang Moyen < 2,5 

  

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 12 

                    et 

       le Rang Moyen >= 2,5 
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fichier initial : C:\Users\win7\Documents\Arquivo 

Lila\2018\Respostas Questão 04 Pesquisa Fabrícia lila.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : 

C:\Users\win7\Documents\Arquivo Lila\2018\Respostas Questão 04 

Pesquisa Fabrícia lila.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : C:\Users\win7\Documents\Arquivo 

Lila\2018\Respostas Questão 04 Pesquisa Fabrícia lila.dis et 

C:\Users\win7\Documents\Arquivo Lila\2018\Respostas Questão 04 

Pesquisa Fabrícia lila.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

afeicao                        :  19 :   8*   3*   5*   3*  

          moyenne :   2.16  

aprendizagem                   :  58 :   4*  18*  20*  16*  

          moyenne :   2.83  

compromisso                    :  72 :  17*  17*  21*  17*  

          moyenne :   2.53  

conhecimento                   :  66 :  15*  11*  16*  24*  

          moyenne :   2.74  

consciencia                    :  32 :   5*  10*  10*   7*  

          moyenne :   2.59  

dignidade                      :  30 :   8*  12*   8*   2*  

          moyenne :   2.13  

liberdade                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

profissionalismo               :  51 :  16*  12*   7*  16*  

          moyenne :   2.45  

realizacao                     :  13 :   1*   2*   1*   9*  

          moyenne :   3.38  

realizacaoprofissional         :   1 :   0*   1*  

  

responsabilidade               : 104 :  44*  26*  22*  12*  

          moyenne :   2.02  

sensibilidade                  :  31 :   2*   8*   9*  12*  

          moyenne :   3.00  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 478 : 120* 120* 119* 119*   0*  

 RANGS   6 ... 15       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 12 

 Nombre total de mots cites      : 478 

  

     moyenne generale des rangs :   2.50 
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DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *     2       2     0.4 %    478  100.0 %    

    13 *     1      15     3.1 %    476   99.6 %    

    19 *     1      34     7.1 %    463   96.9 %    

    30 *     1      64    13.4 %    444   92.9 %    

    31 *     1      95    19.9 %    414   86.6 %    

    32 *     1     127    26.6 %    383   80.1 %    

    51 *     1     178    37.2 %    351   73.4 %    

    58 *     1     236    49.4 %    300   62.8 %    

    66 *     1     302    63.2 %    242   50.6 %    

    72 *     1     374    78.2 %    176   36.8 %    

   104 *     1     478   100.0 %    104   21.8 %    
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), do Projeto de 

Pesquisa sob o título REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS FINALIDADES 

EDUCATIVAS POR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, sob 

orientação da Profa. Dra. Lila Maria Spadoni Lemes. Meu nome é Fabrícia Borges de 

Freitas Araujo, sou membro da equipe de pesquisa deste projeto, mestranda em 

Educação, pela PUC- Goiás. Após receber os esclarecimentos e as informações que se 

seguem, no caso de aceitar fazer parte do estudo, este documento será validado após 

você optar em concordar em participar, conforme solicitado na primeira tela da 

apresentação online da pesquisa, que solicita também o seu endereço de e-mail. Em 

caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma, apenas ocorrerá do 

questionário não lhe ser apresentado. Esclarecemos que as informações colhidas serão 

utilizadas academicamente nesta pesquisa, mantendo, sobretudo, o anonimato dos 

participantes. Desde já, agradecemos sua colaboração! 

 

(     ) Concordo em participar                                  (     ) Não concordo em participar  

 

E-mail do participante: __________________________________________________ 

 

Seguiremos para a próxima tela com esse questionário, constituído por 08 questões, 

sendo 02 abertas e 06 fechadas, podendo ser preenchidas aproximadamente em 15 

minutos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Quadro 18: Estudos analisados na CAPES, publicados no período de 2013 a 2017 

Autor(es) e 
Especificação de 

Trabalho 

Objeto de Estudo Método utilizado Resultados principais e 
considerações do(s) autor(es) 

GONZAGA, Rubia 
Renata das Neves. 

Dissertação (Mestrado 
em Educação), 2013. 

 

Título:  

INFÂNCIA E 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 
REPRESENTA ÇÕES 
SOCIAIS DE 
PROFESSORES 

Analisar as 
representações 
sociais de infância 
e Educação 
Infantil dos 
professores. 

 

Palavras-chave:  

Representações 
sociais; Educação 
infantil; Infância; 
Professores.  

Pesquisa qualiquantitativa, 
fundamentalmente de 
cunho interpretativo, tendo 
por referencial teórico-
metodológico a Teoria das 
Representações sociais e, 
especificamente, a 
proposição da Teoria do 
Núcleo Central.   

Participantes: 53 
professores de educação 
infantil 

Coleta de dados: Foi 
utilizado um questionário 
sociodemográfico e dois 
testes de Associação de 
palavras com os indutores: 
Educação Infantil é… 
Infância é... 

Para análise, foi utilizado o 
quadro de quatro casas 
com o auxílio do software 
EVOC.  

Após comparações de análises 
dos testes realizados, os 
resultados indicaram que os 
professores não entendem as 
funções de cuidar e educar como 
práticas indissociáveis. As 
representações sociais docentes 
sobre a infância demonstram 
uma imagem em que a 
brincadeira é entendida como 
atividade principal e única da 
criança, demonstrando uma 
ideia dessa fase da vida de 
forma descontextualizada e 
imensa em um vazio social. 

SOUZA, Thais 
Oliveira de. 

Dissertação (Mestrado 
em Educação), 2013. 

 

Título: 

FORMAR E 
FORMAR-SE NA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 
POLÍTICAS E 
PRÁTICAS 

Avaliar a 
qualidade das 
relações que o 
educador de 
Educação Infantil 
promove com as 
crianças de 0 a 3 
anos.  

Palavras-chave: 

Formação de 
Professores; 

Educação Infantil; 

Representações 
Sociais.  

 

Pesquisa qualitativa, em 
cinco Centros de 
Referência em Educação 
Infantil, escolhidos através 
de critérios geográficos e 
populacionais. A pesquisa 
foi realizada em três 
etapas, sendo a primeira 
destinada à realização de 
pesquisas, a segunda 
destinada a observações da 
prática docente, com 
preenchimento da escala de 
empenhamento do aluno, e 
a terceira destinada a 
entrevistas contemplando a 
dimensão das 
Representações Sociais dos 
educadores sobre a criança, 

Observamos que as Formações 
continuadas parecem não 
considerar o nível de formação 
inicial baixo destas 
profissionais. Apesar de 
encontrarmos no estudo das 
Representações Sociais sobre o 
Educar, Brincar, Cuidar e a 
Criança, estas categorias bem 
imbricadas, nas entrevistas e nas 
observações da prática docente, 
nós verificamos dados em que o 
educar é visto no seu lado 
maternal, o brincar é 
rotineiramente desvinculado das 
ações educativas e o cuidar é 
apresentado como sendo 
atividades apenas dos auxiliares. 
Verificamos nas creches um 
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o brincar, o educar e o 
cuidar. Participantes: 
Primeira etapa - 51 
participantes (14 
professoras e 37 auxiliares 
de creche). 

Segunda etapa - 34 
participantes, sendo todos 
professores. 

Terceira etapa - 49 
participantes (19 
professores, 28 auxiliares e 
2 diretores) 

Foi utilizada a Análise de 
Conteúdo de Bardin, na 
primeira e terceira etapa, e 
na segunda etapa 
utilizamos o Manual DQP.  

número considerável de 
observações da prática docente 
com pouco empenhamento do 
adulto. Vemos a importância do 
fomento de relações adulto-
criança que propiciam 
aprendizagens significativas.  

SILVEIRA, Giovanna 
Lobianco. Dissertação 
(Mestrado em 
Educação), 2013. 

Título:  

BERÇÁRIO COMO 
LUGAR: 
SIGNIFICAÇÕES 
SEGUNDO 
PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL NAS 
UNIDADES DE 
ATENDIMENTO À 
CRIANÇA DE ATÉ 
TRÊS ANOS NO 
MUNICÍPIO DE 
CUIABÁ. 

Pensar a 
identidade 
profissional dos 
grupos da 
Educação Infantil, 
sobretudo aqueles 
que trabalham com 
bebês.  

 

Palavras-chave: 
Educação Infantil; 
Profissão Docente; 
Representações 
Sociais. 

 

Pesquisa qualitativa, 
estudo de caso etnográfico 
articulado à abordagem 
processual da Teoria das 
Representações Sociais. 

Foram utilizados dois 
estudos, sendo o primeiro a 
associação livre de 
palavras e entrevista 
semiestruturada, e o 
segundo estudo a 
observação participante e 
entrevista semiestruturada.  

Participantes: 35 
profissionais que trabalham 
nos oito berçários da rede 
municipal de Cuiabá - MT. 
Os dados coletados foram 
processados pelo programa 
Programmes Permettant I e 
analisados pelo EVOC, e 
os resultados submetidos à 
análise orientada pela 
Teoria do Núcleo Central. 
As entrevistas foram 
processadas pelo 
ALCESTE. 

Os resultados demonstram que 
as representações do grupo 
estudado objetivam o berçário 
como lugar de guarda e 
proteção, remetendo a sua 
concepção historicamente 
construída. Quanto ao 
profissional de Educação 
Infantil, os significados 
partilhados pelo grupo ancoram-
se mais fortemente à imagem de 
uma segunda mãe. É possível 
dizer que o profissional de 
Educação Infantil se constitui na 
tensão entre os significados 
anunciados nos centros de 
formação profissional e os que 
circulam na sociedade.  

SILVA, Luciana 
Pereira da. 
Dissertação (Mestrado 
em Educação), 2015.  

Título: 

Compreender o 
processo de 
construção da 
identidade docente 
de professoras de 
Ed. Infantil, bem 

Pesquisa qualitativa, com 
produção de materiais 
empíricos, coleta de dados 
através de entrevistas 
semiestruturadas e 
observação em sala de 

Foi possível compreender que as 
professoras analisadas 
apresentam indícios de uma 
reconstrução da identidade 
docente, porém, pudemos 
constatar que o ambiente prático 
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IDENTIDADE 
DOCENTE NA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL: 
MARCAS DA 
FORMAÇÃO E DAS 
EXPERIÊNCIAS 
PROFISSIONAIS NO 
CONTEXTO DAS 
INSTITUIÇÕES  

como as 
possibilidades de 
reconstrução dessa 
identidade. 

Palavras-chave: 
Identidade 
Docente; 
Profissionalidade 
Docente; 
Educação Infantil 

aula.  

Norteamos a pesquisa 
pelas concepções teóricas 
provindas da Teoria das 
Representações Sociais.  

Participantes: 6 professoras 

 

 

de trabalho, no que diz respeito 
às exigências direcionadas ao 
professor, juntamente com a 
desvalorização social dessa 
função, se apresenta como 
empecilhos para que essa nova 
representação possa ser 
assumida no cotidiano da 
profissão.  

LACERDA, Petala 
Gonçalves. 
Dissertação (Mestrado 
em Educação), 2016. 

Título: 

AS 
REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DOS 
GESTORES SOBRE 
A QUALIDADE NA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL  

Identificar as 
Representações 
Sociais de gestores 
da Educação 
Infantil sobre a 
qualidade na 
educação.  

Palavras-chave: 
Representações 
Sociais; Qualidade 
na Educação; 
Gestores da 
Educação Infantil. 

Pesquisa qualiquantitativa, 
exploratória e descritiva, 
com abordagem estrutural 
da Teoria das 
Representações Sociais, 
considerando-se que a 
realidade comum e a vida 
prática se constroem por 
meio de conhecimentos 
partilhados entre os 
sujeitos. Participantes: 68 
gestores. 

Para a coleta de dados, 
foram utilizados 
questionários e entrevistas 
semiestruturadas. Os 
resultados das pesquisas 
foram tratados pelo 
software ALCESTE e por 
análise de conteúdo, 
conforme proposta de 
Bardin. Os dados obtidos 
nos questionários foram 
tratados pelo software 
Sphinx. 

Os resultados da pesquisa 
indicaram que os gestores da 
Educação Infantil representam a 
qualidade na educação como um 
conceito complexo e 
multifacetado. Existe ênfase no 
cuidado, no desgaste de 
relacionamentos com as famílias 
e equipe docente. Apresentam 
uma focalização numa 
perspectiva subjetiva, e pouca 
ênfase na conceituação técnica e 
normativa.  

MOREIRA, 
Alessandro Messias. 

Tese (Doutorado em 
Educação), 2017. 

 

Título: 

QUE 
PROFISSIONAL É 
ESTA? 
REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DO SER 
PROFESSORA NA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Reconhecer as 
Representações 
Sociais do "Ser 
Professora" e o 
modo como se 
formam e 
contribuem para a 
construção 
identitária da 
professora na 
Educação Infantil.  

Palavras-chave: 
Ser Professora; 
Representações 
Sociais; 
Construção 
Identitária; 

Pesquisa qualitativa, 
estudo de caso etnográfico, 
articulado à abordagem 
processual da Teoria das 
Representações Sociais. 

Participantes: 130 
professores que atendem 
crianças de 0 a 3 anos de 
idade. 

Para levantamento de 
dados, 130 professores 
responderam a um 
questionário e 18 desses 
130 professores 
participaram de uma 
entrevista semiestruturada 
gravada em áudio e 

O tratamento preliminar das 
respostas aos questionários e do 
conteúdo das entrevistas 
facilitou a identificação das 
Representações Sociais e, 
consequentemente, compreender 
a forma como contribuem para a 
Constituição identitária docente 
nesse nível de ensino, 
demonstrando a dificuldade de 
se constituir como professor sem 
se reconhecer e sem ser 
reconhecido como tal.  
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Educação Infantil. posteriormente transcrita. 
Para auxiliar na análise do 
conteúdo dos questionários 
foi utilizado o software 
Sphinx, e, para a análise 
das entrevistas, utilizou-se 
o software Atlas.ti. 

Fonte: Dados retirados da Plataforma Sucupira da CAPES, 2017. 
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ANEXO 2 

Quadro 18: Artigos analisados no Portal de Periódicos da CAPES, publicados no período de 
2011 a 2017 

Ano de  
Publicação 

Autor(a) Título do Artigo  Publicado em 
Classificação no 
WEBQUALIS23 

 

2012 

Francisca M. Rocha 
Almas Fragoso; 

João Casal 

Representações Sociais 
dos educadores de 
infância e a inclusão de 
alunos com necessidades 
educativas escolares  

Revista Brasileira de 
Educação Especial, 01 
Setembro 2012, Vol. 
18(3), pp. 527-546 

 

A2 

 

2013 

Edson A. de Souza 
Filho; Angel 
Beldarrain 
Durandegui; 
Anderson Scardura 

A infância segundo 
familiares e educadores: 
etnia e classe social 

Psicologia & 
Sociedade, 01 Janeiro 
2013, Vol 25(1), p.123-
133 [Periódico revisado 
por pares] 

 

A2 

 

2013 

Carlos Herold 
Junior 

Edaniele Cristine 
Batista Machado 

O nosso progresso 
caminha pelos pés das 
nossas crianças sadias e 
instruídas: representações 
sobre infância, educação 
e sociedade em 
Guarapuava (1930-1960) 

Acta Scientiarum. 
Education, 2013, Vol. 
35(1), pp. 57-67 
[Periódico revisado por 
pares] 

 

A2 

 

 

 

2016 

Daniele Ramos de 
Oliveira 

Célia Maria 
Guimarães 

Práticas de Educação 
Infantil: Contribuições de 
estudos científicos (1999-
2009) e os desafios à 
formação do professor  

Eccos - Revista 
Científica, 2016, (40), 
p. 97-113 

 

A2 

Fonte: Dados retirados do Portal de Periódicos do CAPES, 2017. 

 

                                                           
 
1 Notas: WebQualis é uma plataforma da CAPES de classificação de periódicos nacionais e 

internacionais, na qual há publicações que representem a produção intelectual dos programas de pós-
graduação brasileiros de todas as áreas do conhecimento. O QUALIS disponibiliza uma lista com a 
classificação de diversos periódicos em estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, sendo A1 atribuído 
como nível mais elevado e C como nível mais baixo. Essa estratificação é feita para medir a qualidade 
da produção dos alunos de programas de pós-graduação, assim só são avaliados aqueles periódicos 
que tiverem publicações destes alunos (CAPES, 2017). 


