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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados de um Trabalho de Conclusão do Curso de 
Psicologia/Universidade Federal de Alagoas/Unidade de Palmeira dos Índios, cujo objetivo 
foi investigar os vieses simbólicos que conduzem os docentes a perderem sua visão humana 
no processo de educação. Teve como referencial teórico-metodológico a Teoria das 
Representações Sociais, sendo realizado no município de Major Izidoro/AL e contou com a 
participação de 14 docentes. Realizou-se entrevistas semi-estruturadas, cuja análise de 
conteúdo apontou quatro categorias de sentido: a) as perdas na relação professor-aluno; b) as 
perdas nas redes de apoio; c) as perdas dos sentidos da docência; d) resistência quanto à perda 
da humanidade. Sendo assim, concluímos que, os vieses simbólicos que proporcionam a 
perda de sua visão humana se encontram nas relações que se estabelecem no âmbito escolar.  
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ABSTRACT: This paper presents the results of a Work Completion Course Psychology / 
Federal University of Alagoas / Unit of Palmeira dos Índios, whose objective was to 
investigate the symbolic biases that lead teachers to lose their human vision in the education 
process. Has a theoretical-methodological Theory of Representations, being conducted at 
Major Izidoro / AL and with the participation of 14 teachers. We conducted semi-structured 
interviews, content analysis which identified four categories of meaning: a) losses in the 
teacher-student relationship; b) losses in the networks of support, c) the loss of sense of 
teaching; d) resistance as the loss of humanity. Thus, we conclude that the biases that provide 
the symbolic loss of human vision are the relationships established in the school. 
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O trabalho em tela apresenta os resultados do Trabalho de Conclusão de Curso “A 

humanização no cenário escolar: compreendendo as perdas para (re)construir um novo olhar”, 

finalizado no segundo semestre de 2011 e vinculado ao curso de Psicologia da Universidade 

Federal de Alagoas/Unidade de Palmeira dos Índios. A partir de minhas inquietações 

enquanto educadora e estudante de Psicologia, enfoquei a dimensão humana da docência, 

especificamente a compreensão do fenômeno da (des)humanização no cenário escolar. Desse 

modo, com o aporte teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais, temos como 

objeto de estudo as razões simbólicas da perda do olhar humano pelos docentes e o objetivo 

principal da pesquisa foi investigar as razões simbólicas que conduzem os docentes a 

perderem sua visão humana no processo de educação. 

No contexto educativo, são visíveis as necessidades e limitações nos discursos 

alusivos à vida docente. Os professores sentem o processo de ensino-aprendizagem 

fragilizado, ficando a mercê de um contexto sócio-político contraditório, incerto e injusto. A 

cada dia revela-se a ampliação da condição precarizada das escolas e a situação frágil dos 

atores que a constituem, tanto com relação àqueles que tornam viável seu ofício, como 

àqueles que usufruem desse trabalho. 

Mencionamos o estudo realizado por Mechi (2006), em que se acompanha de forma 

sucinta as mudanças que foram sendo objetivadas ao longo dos anos na escola. Tais  

mudanças serviram para sucateá-la ainda mais, assim como para responsabilizar os docentes 

por este sucateamento e marginalizar os sujeitos que já possuem seus direitos negados 

diariamente, permitindo a manutenção desse quadro trágico. Assim sendo, são esses aspectos 

que nos conduzem à seguinte problematização: quais os vieses simbólicos que levam os 

docentes a perderem sua visão humana no processo de educação? Neste sentido, quando 

falamos de 'visão humana docente' estamos abordando seu olhar sensível, partindo do 

princípio de que o professor, antes de o ser, é humano que se constitui por meio das relações e 

representações que estabelece no contato com o outro e com o mundo.  

Indiscutivelmente, os atores que compõem a escola são seres humanos. Não obstante, 

as cenas que se desenrolam nesse cenário são caracterizadas por elementos tipicamente 

humanos: cultura, conhecimento, história, linguagem, sentimentos, aspirações entre outros, 

são aspectos que permeiam a educação, constituindo-a como o encontro entre sujeitos de 

conhecimento, em uma relação dialógica entre ensino e aprendizagem. Dessa forma, não é 

possível abdicar da dimensão humana no processo educacional, podendo tal processo estar 

comprometido quando essa dimensão é negligenciada. 

 



Referencial teórico 

 
Com a finalidade de iniciar a discussão, demanda-se a demarcação do conceito de 

humanização, sendo este um termo que a priori nos remete àquilo que é peculiar ao ser 

humano, como sua forma de ser no mundo, suas capacidades, habilidades e construções, a 

exemplo o código escrito. 

Segundo Ferreira (1975), o termo humano vem do latim humanu, em que humanização 

seria o ato ou efeito de humanizar(se), que por sua vez significa tornar humano; tornar 

benévolo; civilizar. A humanização é um termo que surge no período renascentista no século 

XV, com o movimento humanista, mas que tem origens ancestrais na cultura ocidental 

(MOLINA, 2002/2003). Mesmo sendo inevitável pensar humanização sem remeter aos 

princípios do Renascimento, sem nos deixarmos envolver por questões filosóficas, não nos 

ateremos aqui a tal discussão. Para continuarmos essa discussão, consideramos relevante 

conceituá-la, para demarcar como estamos a concebendo. 

Concebemos aqui, como humanização, o olhar sensível para essa realidade que vem se 

perdendo num processo histórico, por meio de contradições da sociedade, do sistema 

educacional, de representações sociais desencontradas e etc, que desencadeiam nos 

professores estranhamento no processo de conceber a prática pedagógica, insensibilidade na 

maneira de perceber os envolvidos, estabelecendo relações apáticas, em que sobressalta a 

indiferença, proporcionando aos mesmos, perdas na sua condição humana de ser (VINHAS, 

2008). 

Desse modo, pensar humanização no cenário escolar possibilita refletir sobre as 

problemáticas enfrentadas pelo docente no desenvolvimento de suas atividades. Nos dias 

atuais, são recorrentes observações de que o professor vem perdendo seu olhar humano diante 

da educação, desistindo do exercício de seu ofício.  

Em conformidade com Codo et al (2006, p. 135), percebemos que “as escolas 

estaduais se estruturam sobre pé de barro”. O sucateamento das escolas é evidenciado com 

notoriedade, seja a nível estrutural, organizacional ou pedagógico. A escola nunca foi “a 

menina dos olhos” para os governantes e desde sua consolidação, pouco se investe nessa 

esfera. Isso se evidencia na literatura de Tancredi, quando trata do investimento em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB) na educação, que foi de apenas 5%, ano de 2010, no Brasil 

(TANCREDI, 2010). 

Apesar de ser concebida como um dos meios mais prováveis para mudar e construir 

um mundo mais justo e igualitário, principalmente no que se refere à precariedade da 



população pobre e estigmatizada do Brasil, são mínimos os investimentos. O mundo se 

modifica, surgem novas teorias, novas pesquisas são realizadas para a melhoria da escola, mas 

não se muda a forma hegemônica de representá-la. Ela permanece com a representação 

utópica de salvadora da humanidade, missão a ser realizada através de seus profissionais, o 

que confirma Carbonell (2002, p. 109), quando diz que “nos ombros do educador são 

depositadas esperanças por uma revolução social”, em meio à realidade precária das escolas. 

Conforme Codo (2006, p. 372), “um professor é mesmo um professor vinte e quatro 

horas por dia”, pois seu trabalho não se resume às horas em que está em sala de aula, mas há 

todo um ritual de preparação, planejamento, busca por novas estratégias, metodologias e 

maneiras de avaliar e melhorar suas aulas. É preciso que se considere que, aquele que ensina, 

antes de ser professor, educador, é um ser humano com uma história construída socialmente, 

permeado de discursos ideológicos pertencentes ao seu grupo social, do qual se torna 

reprodutor. Afinal, “me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente” 

(FREIRE, 1996, p. 94). 

O professor, em seu fazer e pensar pedagógico, não está sozinho, mas inserido em um 

grupo e, é nesse grupo, que vai construir uma polissemia de sentidos, realizar uma 

(re)significação do que é produzido na inter-relação entre sujeitos. É nesse conjunto que se 

criam novas referências e se reescreve aquilo que é vivenciado. O professor tem sua 

perspectiva, mas também tem o olhar do grupo e assim ele vai dando forma ao objeto.  

Shieder (2002, p. 192) ao se referir à humanização na escola, propõe que sejam 

reconstruídos “novos campos de sentidos”, ou seja, que possam ser reelaborados os campos 

semânticos, novas formas de linguagem e comunicação usadas pelas diversas tribos
3 

existentes. E para isso, abordamos em nosso trabalho a Teoria das Representações Sociais – 

TRS -, pois ela nos auxilia no aprofundamento do conhecimento acerca do fenômeno das 

representações construídas no âmbito educacional. A TRS é fundamental para provocar um 

movimento entre investigação e intervenção na direção da reconstrução dos vieses simbólicos 

da visão humana na docência, sensível à prática pedagógica. Segundo Guareschi (2007, p. 

30), “a Teoria das Representações Sociais [...] é uma teoria do conhecimento;” que “[...] 

pretende [...] examinar como se formam os conhecimentos, como pensamos, com que 

pensamos, a partir do que pensamos. 

Em conformidade com Moscovici (1978, p. 26), conceituamos as Representações 

Sociais como “[...] uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a 
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elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”. Sendo assim, as 

representações sociais seriam desenvolvidas pela apropriação do conceito científico pelo 

senso comum no movimento das comunicações interpessoais, sendo estimulados por meio de 

suas motivações e história social, tendo a função de auxiliar o grupo, por meio de sua 

experiência, a compreender o seu cotidiano, em um processo que é histórico. 

Então, as representações terão para o professor a função de ajudá-lo na compreensão 

do mundo. Ele constrói códigos a partir da compreensão do mundo e a partir desses códigos, 

orienta sua conduta, sendo esta umas das funções que as representações sociais assumem 

(NÓBREGA, 2001; ABRIC, 1998). Segundo Dotta (2006, p. 25), 

 

As representações sociais, enquanto sistemas de interpretação que regem as 
relações das pessoas com o mundo e com os outros, orientam e organizam as 
condutas e comunicações sociais. [...] Nesse sentido, as representações 
sociais são abordadas ao mesmo tempo como produto e processo de uma 
atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e de 
elaboração psicológica e social dessa realidade. 

 

Compreendendo que as representações sociais são um elemento central na 

compreensão das práticas docentes, buscamos suporte na TRS para elucidar o que tem levado 

os docentes a se distanciarem de sua humanidade. Esclarecemos que não se trata de uma 

relação linear, de causa e efeito. De fato, encontramos uma multiplicidade de fatores que ora 

combinam-se e ora contrapõem-se e, nestas configurações, contribuem na produção do 

fenômeno da perda da visão humana docente. Dentre esses fatores, elencamos como recorte 

no estudo a dimensão simbólica, mais especificamente as representações sociais, uma vez que 

tal dimensão e sua constituição estão implicadas com a prática docente e o cotidiano da 

escola. Neste sentido, conhecer como se formam essas representações sociais que permeiam 

essa problemática pode iluminar discussões sobre o docente que subsidiem trabalhos visando 

o desenvolvimento e a formação do educador. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

 Adotamos por fundamento em nossa pesquisa a abordagem qualitativa que, segundo 

Grubits (2004), postula a existência de um veículo dinâmico e indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito, referindo-se a uma multiplicidade de métodos e 

desenhos de investigação. 



Nosso estudo realizou-se no município de Major Izidoro/AL e contou com 14 sujeitos, 

os quais são docentes que participaram da realização de entrevista semi estruturada. Optamos 

pela análise de conteúdo, do tipo categorial, proposta por Bardin (2004) para analisar as falas 

dos docentes. Tal análise justifica-se porque permite acessar aos sentidos dessas falas, nas 

quais buscamos aprofundar a compreensão dos vieses simbólicos do processo de perda da 

visão humana, bem como os possíveis caminhos para superação desse fenômeno. 

 

Análise dos dados 
 
 Os resultados das análises revelam que os vieses simbólicos que proporcionam a 

desumanização no cenário escolar são: a) as perdas na relação professor-aluno, que abrange as 

impressões sobre as atitudes atribuídas pelo docente ao aluno e as vivências de indisciplina, 

experienciadas, cotidianamente, pelo docente; b) as perdas nas redes de apoio, que trata das 

percepções das atitudes atribuídas aos profissionais que se relacionam com o professor em seu 

trabalho cotidiano e versa sobre o desrespeito à autonomia docente em seu fazer pedagógico; 

c) as perdas dos sentidos da docência, que traz constatações dos profissionais acerca das 

dificuldades de compreender o que é ser professor hoje; d) resistência quanto à perda da 

humanidade, em que há uma imagem tão fortemente construída pelo grupo que não creem que 

ela possa ser quebrada, resistindo à ideia de desumanização.  

A categoria 01, chamada de “Perdas na relação professor-aluno”, remete-nos às 

impressões que o docente tem sobre a relação estabelecida entre professor e aluno. São 

impressões que sugerem ausências, perdas, desentendimentos, desgaste nessa relação, 

gerando sentimentos, como angústia, ansiedade e medo, além das dificuldades que são 

experimentadas pelos professores em sua prática, em seu lidar com o aluno. Isso fica explícito 

tanto quanto o educador discute as atitudes que atribui ao aluno, quanto em suas falas 

referentes às vivências de indisciplina, experienciadas, cotidianamente. 

 
[...] não existe mais aquele, aquele respeito, aquela compreensão do aluno 
perante o professor, hoje eles tratam o professor como se fosse, se tivesse 
tratando um colega, às vezes até menospreza o professor como se ele não 
tivesse valor algum [...] (P. 6)4. 
 
[...] Aquelas lembranças dos grandes mestres que passaram na vida da gente, 
tinha, tinha não, tem, como ainda hoje a gente tem, mas a escola hoje está 
assim, vamos dizer que no tocante da educação a gente está com sérios 
problemas e com muitas dificuldades, porque assim, afinal de contas a 
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indisciplina é muito grande e hoje chega a ter determinadas situações que 
você não sabe nem a quem recorrer e como fazer [...] (P. 10). 
 

 O professor e o aluno, desde cedo, estabelecem uma relação, que dependerá de 

elementos que possivelmente a constituam, assim como das representações que o professor 

fez acerca de seu parceiro de ofício e vice-versa. Esses elementos podem assumir um caráter 

que contribui para o fortalecimento dessa relação, a saber: a delimitação de papeis, a parceria, 

o companheirismo, a criação de vínculos, o respeito, a competência e a flexibilidade, como 

podem haver também elementos que contribuam para o enfraquecimento dessa relação, sendo 

eles: o desrespeito, assinalado como o maior de todos, seguidos pela violência, o repetido 

distanciamento, a omissão e a figura do professor como centro. 

Assim, as relações estabelecidas no âmbito escolar, durante as atividades pedagógicas, 

quando permeadas por sentimentos de acolhimento, respeito, aceitação e valorização do outro 

favorecem a autonomia e fortalecem a confiança na capacidade de tomar decisões e construir 

conhecimento, promovendo as potencialidades. Todavia, quando esses sentimentos não estão 

presentes, as relações podem se tornar apáticas, vazias de sentido e indiferentes, acarretando 

conflitos, desentendimentos e angústias. 

A sensação que o professor possui é de estar perdendo a essência da relação com o 

aluno, relação essa que vem se enfraquecendo por vários motivos e dentre eles está como ele 

percebe que o aluno vem se comportando hoje e pelas vivências de indisciplina. 

Dentro dos muros da escola, é possível visualizar as mudanças que foram acontecendo 

nas relações e posições ocupadas por seus integrantes, ao longo do processo histórico, ao 

ponto de nos parecer que o professor tem mudado sua imagem acerca do aluno, gerando um 

estranhamento. Então, nesse universo que está em mudança, muda-se a imagem que o 

professor tem do aluno e seu entendimento de como relacionar-se com esse aluno. No que se 

refere a esse pensamento, devemos ressaltar que estamos trazendo em nossa discussão a 

perspectiva docente, e que esta é apenas uma dentre tantas outras presentes no cenário escolar. 

Quando pedimos aos professores para falarem sobre sua carreira docente, eles nos 

trouxeram falas que apresentavam o aluno como um objeto familiar ao professor, mas que 

parece estar em mutação, revelando uma não familiarização com o que é ser aluno, o que é ser 

professor e de como é a relação entre eles na atualidade.  

A respeito dessa não familiaridade, Moscovici (2005, p. 56) afirma que  

 

[...] todas as coisas, tópicos ou pessoas banidas ou remotas, todos os que 
foram exilados das fronteiras concretas de nosso universo possuem sempre 
características imaginárias; e pré-ocupam e incomodam exatamente porque 



estão aqui, sem estar aqui; eles são percebidos, sem ser percebidos; sua 
irrealidade se torna aparente quando nós estamos em sua presença; quando 
sua realidade é imposta sobre nós – é como se nos encontrássemos face a 
face com um fantasma ou com um personagem fictício na vida real; [...] 
Algo parece ser visível, sem o ser: ser semelhante, embora sendo diferente, 
ser acessível e no entanto ser inacessível. 

 

É nesse processo de não familiarização com o aluno que o professor se percebe. Ele 

usa seu arcabouço de imagens já familiarizadas do aluno e da sua relação com este para 

avaliar aquilo que agora lhe parece não familiar. Como parece não encontrar uma imagem que 

represente essa nova realidade, visualiza esse fenômeno como algo ameaçador, irreal, 

imaterial e não concreto. “[...] Temos diante de nós um novo aluno, um novo sujeito histórico, 

mas, em certa medida, guardamos como padrão pedagógico a imagem daquele aluno 

submisso e temeroso [...]” (AQUINO, 1996, p. 43). 

Portanto, aquilo que era imagem concreta do aluno se confunde, desestabiliza-se e 

perde o sentido. Sendo assim, o professor retorna ao seu arcabouço de imagens, ou seja, ao 

seu núcleo figurativo (MOSCOVICI, 2005), buscando uma nova imagem que consiga tornar o 

estranhamento que se evidencia do aluno em algo familiar, compreensível, mas, 

aparentemente, não vem sendo bem sucedido, gerando um distanciamento do fazer docente. 

Ora, o movimento existente em uma sala de aula é necessariamente dialógico, do 

contrário, o processo de ensino e aprendizagem não ocorre a contento. Contudo, o docente 

observa esse espaço e as relações aí estabelecidas e não as reconhece, parece não estar 

familiarizado com elas, uma vez que as mesmas não corroboram suas representações sobre 

aluno, ser docente e sobre o processo de ensinar e aprender. Tal estranhamento contribui à 

formação do mal-estar docente e ao processo de estranhamento de seu próprio ofício e do 

parceiro desse ofício, cujos atributos aqui apontados distanciam-se do que seria almejado pelo 

educador. 

 A categoria 02, chamada “Perdas nas redes de apoio”, diz respeito às percepções 

dos docentes sobre as redes que o apoiam, percepções essas que nos remetem a uma atuação 

solitária, ao desamparo, às ausências e à perda da sua autonomia, que são observadas e 

sentidas por eles, durante seu trabalho no cenário escolar. Essas impressões estão nas atitudes 

atribuídas aos profissionais que se relacionam com o professor em seu trabalho cotidiano 

como no desrespeito à autonomia docente em seu fazer pedagógico. 

 

Pesquisadora: O que você acha que levaria o professor a perder sua 
humanidade? 



Participante: [...] talvez por ele ser daquele jeito os colegas o repreenda ou 
fique falando dele, discriminem ele, tenham preconceito. Às vezes a pessoa 
pode mudar seu jeito por causa das pessoas. (P. 1). 
 
[...] eu tenho dentro de mim, ou eu ensino de verdade ou eu não faço, às 
vezes me dizem que eu sou doido, talvez eu seja, mas se não for pra eu fazer 
bem feito eu não quero, mas se algum tiver aí um ponto fraco e se deixar 
levar, com certeza ele vai. Final de ano mesmo, todo mundo é aprovado, aí 
ele vai ter que passar, mesmo que eu não passe, a secretaria, passa, deixa pra 
lá, e pode se influenciar, até desistir, não ter mais compromisso sério com 
seus alunos (P. 12). 

 

O ser humano, enquanto ser social e histórico, em seu desenvolvimento busca afiliação 

ao outro, relacionar-se com o outro e buscar em pessoas com quem se identifica o 

estabelecimento de vínculos. Desde cedo, ele vai se constituindo sujeito, dentro de diferentes 

grupos, sejam eles primários, em que há um contato mais pessoal e íntimo, como a família, 

por exemplo; sejam eles grupos secundários, que são mais complexos e não apresentam grau 

de proximidade, como por exemplo, a igreja; sejam eles intermediários, em que ocorrem 

ambas as formas de interação, tanto primária, quanto secundária, como por exemplo, a escola.  

Isto significa que a escola é também constituída por grupos. Os professores compõem 

um grupo reflexivo (WAGNER, 1998) que vai se reunir devido as suas identificações, àquilo 

que lhes é comum e semelhante. O grupo reflexivo é definido por seus membros que se 

fortalecem por se sentirem pertencentes ao mesmo. Há o sentimento de pertencimento, 

compartilhando uma identidade comum.  

A identidade social se origina nas trocas desenvolvidas no grupo social. Ela é 

pensamento coletivo, mas é por meio do grupo reflexivo que se torna viável; é o grupo 

reflexivo que dá a ela existência. Essa identidade profere ao grupo verdades. Torna possível o 

consenso funcional (WAGNER, 1998) que tem a função de fazer o grupo funcionar. O 

consenso é constituído de representações sociais que vão manter a estrutura do grupo 

funcionando, que vão dar a ele sustentação, assim como ligamento. O consenso dá evidência 

ao grupo e permite que seus membros dialoguem e se compreendam.  

O professor, ao deparar-se com o cenário escolar, tem experienciado sua própria 

fragilidade que se reflete e permeia esse espaço. As falas que colhemos parecem apontar que 

ele não se sente amparado por seu grupo. O professor não está sozinho, embora se evidencie 

nas falas as impressões de solidão que sente ao desenvolver seu trabalho, dentro da escola ao 

lidar com outros profissionais cujas atitudes refletem diretamente nas suas e no seu fazer 

pedagógico. 



 A ideia de desamparo também está presente quando as entrevistas apontam as 

injustiças que são vivenciadas pelo docente em seu fazer pedagógico e que afetam sua 

autonomia enquanto educador. Assim, remete-nos à falta de apoio que é sentida por esse 

profissional e à injustiça, desrespeitando sua autoridade como professor, seja por meio do 

contexto no qual ele está imerso, seja por meio dos atores com que se relaciona. 

 Ao longo do nosso trabalho, um grupo significativo de profissionais docentes trouxe 

em suas falas que uma das maiores dificuldades para o exercício do seu trabalho é a 

submissão à falta de condições e falta de recursos materiais e humanos, como por exemplo: a 

ausência de políticas públicas efetivas; quantidade insuficiente de livros didáticos; salas 

superlotadas; falta de tempo para o planejamento escolar e preparação das aulas; a baixa 

remuneração que os obriga a lecionar em diferentes; formação precária, ausências de espaços 

para compartilhamento de experiências, entre outros. Parece-nos que o professor tem sentido 

sua autonomia sendo ferida não apenas pelos atores que fazem parte de seu trabalho 

pedagógico ou pela estrutura em que o ensino está sistematizado, mas também devido às 

condições mais amplas com que vêm desenvolvendo seu trabalho, sejam elas objetivas ou 

subjetivas. 

 O professor, quando subsidiado em seu trabalho, seja por meio de condições objetivas 

ou subjetivas, seja ainda pelas redes de apoio que a ele se ligam, consegue desenvolver um 

trabalho autônomo, então, ele tem um referencial com que respalda sua atuação. No entanto, 

quando essa realidade se mostra às avessas, que é o caso nessa pesquisa, eles retornam ao 

núcleo figurativo, tentando encontrar uma imagem que seja capaz de tornar familiar esse 

estranhamento, mas não conseguem encontrá-la. Logo, sua conduta não pode ser orientada, 

uma vez que parece não encontrar representações que a guiem.  

A categoria 3, denominada “Perdas dos sentidos da docência”, fala sobre as 

dificuldades de compreender o que é ser professor hoje, remetendo às impressões acerca do 

desgaste vivenciado pelo professor no seu fazer pedagógico e que o levam muitas vezes a 

experienciar um mal estar docente, assim como versa sobre a descaracterização de sua 

identidade, em um processo gradativo. 

 

Cada dia quando eu acordo eu sempre peço a Deus, pra enviar, pra tomar 
conta de mim naquele dia e também dos meus alunos, pra que ele toque no 
coração de cada um, pra que eles cheguem realmente calmos, e... que Deus 
me livre de um momento ruim e quando eu chego à escola, eu chego com 
vontade de trabalhar e esperando que seja um dia bom, às vezes acontece 
determinadas situações, não na sala de aula e você fica um pouquinho 
constrangida, porque teve uma época mesmo que eu já trabalhei em uma 



escola, quando eu chegava na porta da escola eu já me sentia mal, já 
começava a ficar com o rosto vermelho, a pressão já ficava bem alta, eu 
vivia mais de licença médica do que na sala de aula [...] (P. 10). 
 
Ooo é complicado né, perder a sua humanidade não, você como educador, 
como educador você não pode tá pensando em ensinar é a pessoa a ser 
humana, vê-lo, o mercado na rua é competitivo gente, é [...] competitivo, pra 
você ver, nós nos transformamos em lobos né, nessa guerra nas ruas né, 
somos lobos né, pra poder é é... passar por cima, eu não digo um comer o 
outro tá certo, mas nós somos lobos, somos até confundidos, [...] como nós 
somos lobos né, correndo atrás, na guerra da competitividade né, padecer do  
padecer do outro né, dos confusos, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro né, pra 
poder, não é a ganância do dinheiro né, é ganhar dinheiro pra viver uma vida 
melhor, viver melhor né e se você não souber nada né é [...] (P. 13). 

 

 Há uma dialética que envolve o fazer docente no que concerne ao processo de tornar-

se professor, e mesmo apresentando características e motivações pessoais, revelam um 

coletivo profissional que possibilita aos professores construírem sua realidade. Diante dessa 

realidade, os professores vão sendo encurralados entre aquilo que desejam ser ou fazer e 

aquilo que realmente podem fazer ou ser. Isto é, constatam o abismo que há entre os ideais da 

profissão e a realidade profissional, manifestando o que simbolicamente apreendem sobre a 

imagem docente. 

 Em meio a tantas imagens do que é ser professor e das competências, habilidades e 

atitudes que ele precisa ter para gerir de maneira eficiente as atividades que desenvolve, para 

obter êxito em seu trabalho, ser reconhecido pela sociedade, o professor tenta estabelecer um 

consenso sobre o seu fazer e não consegue, porque ainda não se estabeleceu uma visão 

consensual da realidade. Aranda (2007, p. 29) explicita que “As imagens influenciam as 

elaborações de conduta e dos modelos de conduta. São elementos para a tentativa de assumir 

a realidade concreta da sua definição abstrata [...]”. Desse modo, é com base nessa variedade 

de imagens que o professor tenta orientar-se; tenta dar e encontrar o sentido de ser professor. 

Wagner (1998, p. 17-18) define consenso funcional como “[...] a necessidade de 

manter o grupo como uma unidade social reflexiva e de maneira organizada pela 

padronização do auto-sistema, dos processos de auto-categorização e das interações de uma 

maioria qualificada de membros do grupo”. Logo, o consenso funcional é constituído pelas 

representações do grupo, bem como contribui na própria sustentação dele. 

Dentre as funções da representação social está a função identitária (ABRIC, 1998, p. 

29), que assegura ao grupo definir sua identidade, assim como situa o sujeito na realidade, 

permitindo a proteção das especificidades do grupo. Logo, quando há dificuldade de constituir 



representação, fica difícil o próprio autorreconhecimento do grupo, comprometendo o 

estabelecimento do consenso funcional e a construção dessa identidade. 

 O docente, antes de ser professor, é um ser humano, e, como tal, experimenta toda 

complexidade de sua natureza humana, ou seja, de sua condição vital. É um ser de muitas 

personalidades que se constituem por meio de suas relações e que tem enfrentado um notável 

mal estar, traço atual de sua profissão, que parece ser gerado, tomando por base as entrevistas 

para isso inferir, devido a todas as deficiências e lacunas que encontra em seu contexto, assim 

como devido ao esfacelamento de suas relações. 

 Nesta perspectiva, o professor não consegue se encontrar nesse espaço que ele não 

consegue definir como atuar; parece-nos que há uma dificuldade de constituir uma 

representação de si mesmo, que diga de fato quem é e qual sua função nesse espaço. Então, 

sua identidade que antes parecia consolidada em seu campo representacional, sofre variações, 

cujas características passam por um processo de transformação. Desse modo, não há 

parâmetros, referência ou protótipo consolidados ou que se adequem às demandas atuais. Não 

há uma representação que oriente a conduta. O que tem sido visto é um grupo, cujas relações 

tem seus vínculos dilacerados, sendo cada vez menos frequente a comunicação e a interação 

entre seus membros. Afinal, é justamente a comunicação social “[...] responsável pelo modo 

como se forjam as representações sociais [...]” (NÓBREGA, 2001, p. 64). 

 Diante de tudo que é vivido pelos docentes é que percebemos, enfim, a perda no 

sentido de ser professor e a descaracterização que sua identidade atravessa. É “[...] nesse 

mundo sem fronteiras que o professor perambula, muitas vezes sem ânimo, sem rumo, pois 

para muitos o próprio trabalho perdeu o significado” (FAGUNDES et al, 2004, p. 185). 

 A categoria 04, chamada de “Resistência quanto à perda da humanidade”, remete à 

discussão sobre a dimensão humana na docência, revelando o entendimento que o grupo de 

professores tem sobre a imagem do professor humano. Imagem essa tão fortemente construída 

pelo grupo que não creem que possa ser quebrada, resistindo ao pensamento dos demais 

docentes. 

Devemos ressaltar que essa é uma categoria que vai na contramão das outras três 

anteriormente discutidas, pois é diferente destas que encontram em seu texto vieses 

simbólicos que têm acarretado aos docentes a perda de sua humanidade. As falas expressas 

aqui apontam a descrença que essa humanidade, ou seja, esse olhar sensível possa ser perdido. 

 
Eu acho assim que quem é, tem essa humanidade num não perde não, talvez 
não sei, alguma situação que ele passe também mas que não é natural dele, 
pode ser por algum motivo, algum momento, alguma reação, que se ele já 



tem éé que é humano é uma pessoa assim que todo mundo já conhece como 
sendo humano, que ouve o outro que se coloca no lugar do outro 
dificilmente ele vai perder a humanidade. Pode acontecer alguma coisa 
assim decorrente a alguma ação que alguém venha a fazer (P. 3). 

 

A fala acima nos faz refletir sobre a imagem que foi construída pelos docentes sobre 

sua dimensão humana, ou seja, traços revelados por essa imagem, assim como nos remete à 

ideia de que para dar sentido a essa imagem profissional, esses professores têm utilizado 

aspectos de sua identidade pessoal. Os membros desse grupo reafirmam que o docente não 

perdeu sua humanidade e concebem sua imagem como sendo a de um professor humano. 

Ressaltamos aqui, que temos concebido essa humanização como sendo o olhar sensível para a 

realidade humana socialmente construída. 

Esse grupo de professores tem clara a realidade que os acomete e sentem o mesmo mal 

estar que seus colegas sentem no desenvolvimento de suas atividades. Todavia, eles buscam 

suavizar, amenizar ou mesmo neutralizar essas sensações e sentimentos, utilizando a função 

de resistência das representações sociais (BAUER, 1994). Para isso, constroem uma imagem 

sobre o que é ser professor e sobre o seu fazer docente tão forte, que não permitem que se 

diga o contrário, ou seja, que se afirme que a educação está desestruturada e que o ensino se 

encontra fragilizado, que além do esfacelamento de suas relações, tem também perdido o 

sentido em ser docente e, que essas são juntas, razões simbólicas que contribuem na perda sua 

humanidade, isto é, o olhar sensível ao cenário educacional. 

Conforme Bauer (1994), a função de resistência confere às representações uma 

posição defensiva, que garante aos grupos a sua continuidade cultural. Sendo assim, ela 

acontece por meio de um processo em que uma nova ideia, tida pelo grupo, é relacionada ao 

seu núcleo figurativo constituindo novas ideias que neutralizam a ameaça existente, 

modificando tanto as ideias como seu núcleo figurativo. 

Então, quando o sujeito está diante de algo estranho, ele busca uma imagem em seu 

arcabouço que quando junto a outras imagens, possam esclarecer a ideia anteriormente 

estranha, tornando-a compreensível, e, sem que para isso o grupo venha a sofrer rupturas em 

sua constituição. Portanto, referimo-nos aqui a um discurso que é concedido pelos membros 

docentes.  

 

Considerações Finais 

 
 As perdas que emergiram na análise desencadeiam no professor sentimentos de 

estranhamento em sua atuação e de desvalorização profissional. Tais perdas vinculam-se às 



condições precárias com que o professor exerce seu trabalho, à fragilidade do sistema que 

gera seu fazer, bem como ao esfacelamento das relações fundamentais ao exercício da 

educação. Sendo assim, concluímos que, os vieses simbólicos que proporcionam a perda de 

sua visão humana no processo de educação se encontram nas relações que se estabelecem no 

âmbito escolar, sejam elas direcionadas ao aluno, sejam elas direcionadas a suas redes de 

apoio e até mesmo aquelas que dizem respeito à relação consigo mesmo. Tais relações têm 

como cenário as condições precárias em que se desenvolve a educação hoje, com políticas 

educacionais pouco efetivas. 

Portanto, é necessário buscar estratégias que favoreçam o processo educativo, 

instigando os professores a uma maior criticidade e autonomia dentro do contexto escolar, 

acompanhando as relações interpessoais em salas de aula e na instituição como um todo. Tais 

estratégias passam necessariamente pela elaboração e manutenção de políticas públicas de 

educação consistentes, as quais permitam o fortalecimento e a valorização do trabalho docente 

e, por conseguinte, a reafirmação das relações presentes na escola.. 

Faz-se mister aprofundar saberes, assim como estimular e conquistar a participação e o 

compromisso dos profissionais envolvidos na emblemática, fazendo-os compreender que 

podem fornecer significativas contribuições para o processo educativo, sendo necessário 

perder o medo e enxergar a importância de ousar e reconstruir com base na compreensão de 

suas representações, um olhar sensível, isto é, um cenário humanizado. E proporcionar ainda 

que essas estratégias e metodologias venham somar e gerar a reflexão acerca de temáticas 

relevantes à realidade escolar, tal como a reconstrução da humanização na escola. 
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