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Resumo 
Este estudo traz como objetivo discutir as representações sociais do ato de pesquisar pelo 
professor, visto que na contemporaneidade urge a necessidade de (re) pensar a implicação 
desse profissional da educação com a sua práxis como forma de ressignificar o seu saber-fazer 
a partir de um olhar diferenciado e ético. O marco teórico perpassa por autores como: Demo, 
Nóvoa, Tardiff que desenvolvem trabalhos referentes à pesquisa e formação docente, assim 
como os que discutem a teoria das representações sociais dentre eles Moscovici. Também 
foram utilizados alguns conceitos da Psicanálise como forma de elucidação de questões e 
possíveis aparatados para delinear uma discussão em relação a implicação do professor com o 
ato de pesquisar visando uma melhoria da sua prática pedagógica.  

Palavras-chave: representação social, pesquisa e formação do professor. 
 
 
 
Summary 
This study has as objective to discuss the social representations of search for the teacher, 
because nowadays there is an urgent need to (re) think the implication of professional 
education with her practice as a way to reframe your know-how from a different look and 
ethical. The theoretical permeates authors: Demo, Nóvoa, Tardiff who work concerning 
research and teacher training, as well as discussing the theory of social representations among 
them Moscovici. We also used some concepts of psychoanalysis as a means of clarifying 
issues and to outline possible aparatados a discussion about the implication of the teacher with 
the act of research aiming at improving their teaching practice. 
 
 Keywords: social representation, research and teacher training 
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O termo representação social foi inaugurado por Serge Moscovici - psicólogo, 

filósofo e leitor da sociologia e da psicanálise -  em seu trabalho sobre a representação social 

da psicanálise mantida pela população de Paris no final dos anos cinquenta.  Diferentemente 

das representações coletivas propostas por Émile Durkheim, vistas como entidades 

explicativas nelas mesmas, já que irredutíveis por qualquer análise posterior, as 

representações sociais tomadas como fenômenos que devem ser eles próprios explicados, não 

revogam as coletivas, mas acrescenta outros fenômenos ao campo de estudos. 

Com o objetivo de redefinir os problemas e os conceitos da psicologia social esse 

campo de estudo conta hoje com uma significativa quantidade de sínteses históricas, resenhas 

teórico-conceituais, produções empíricas, tendo como teóricos Moscovici(1981, 1984, 1988) 

e Jodelet (1984, 1989) com a abordagem processual,  Doise(1990,1993) de cunho sociológico, 

Abric(1994) estrutural e outros. 

Moscovici (1978) comenta que “se a realidade das representações sociais é fácil de 

captar, o conceito não o é”, pois a noção de representação ainda nos escapa. Ele a conceitua 

como um conjunto que se origina na vida cotidiana no percurso de comunicações 

interpessoais.  Equivale aos mitos e crenças das sociedades tradicionais e apresenta uma 

roupagem contemporânea do senso comum se configurando em três dimensões: informação, 

atitude e o campo da representação ou imagem.  Desse modo, Ornellas (2005) pontua:  

 

A representação social é um conhecimento do senso comum e é formada em 
razão do cotidiano do sujeito.  É uma abordagem que se encontra no centro 
de um debate interdisciplinar, na medida em que se tenta nomear, fazer 
relações entre as construções simbólicas com a realidade social e dirige seu 
olhar epistêmico para entender como esta realidade constrói a leitura dos 
símbolos presentes no nosso cotidiano. (ORNELLAS, 2005, p.32) 

 
Ainda, segundo Moscovici (1978, p.37) o que é mais importante na representação 

social é que ela “produz e determina comportamentos, visto que define ao mesmo tempo a 

natureza dos estímulos que nos envolvem e nos provocam e a significação das respostas a lhes 

dar”.   Ele considera a representação como um processo que torna o conceito e a percepção de 

algum modo interligada, visto que se engendram reciprocamente.  Representar uma coisa não 

é repeti-la, reproduzi-la, mas retocá-la, modificar-lhe o texto. 

Assim, para o autor acima citado, a estrutura da representação se dá de forma 
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figurativa e simbólica e compreende que toda figura tem um sentido e todo sentido tem uma 

figura caracterizando os processos formadores da representação em objetivação e ancoragem.  

A objetivação torna real um conceito abstrato, saindo da cognição para a realidade cotidiana, 

ou seja, é a materialização da representação, apreendendo-a, captando-a com um novo olhar.  

Quanto a ancoragem é designada  como amarração, como a integração do novo conhecimento 

ao que está posto. 

Jodelet (2001) conceitua a representação social como uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social.  É uma forma de saber prático que liga um 

sujeito a um objeto que pode ser de natureza social, material ou ideal.  É também uma 

construção e uma expressão do sujeito. 

As representações sociais devem ser estudadas articulando elementos 
afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e 
da comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a 
realidade material, social e ideal sobre as quais elas intervirão (JODELET, 
2001, p.41). 
 

Portanto, as representações sociais estão no campo do senso comum, tratando do 

estudo das relações entre o pensamento natural (cotidiano) e o científico.  Sua produção e 

circulação se faz pela cultura e linguagem através das partilhas do sujeito que constrói ações 

para fazer relação com o objeto.  Ou seja, fazem parte do seu sistema as crenças, as atitudes, 

os sentimentos, os pensamentos, as ações, comportamentos e valores. 

Dessa forma, podemos articular as representações sociais ao campo da pesquisa, pois 

a pesquisa traz em seu bojo os comportamentos e valores do sujeito pesquisador. 

O ato de pesquisar revela em sua dimensão epistemológica que o sujeito quer saber 

alguma coisa.  A pesquisa presentifica o objeto demandando um conhecimento sobre o que 

ainda está velado, oculto.  Pesquisar um objeto significa ressignificá-lo continuamente na 

busca de novas significações e respostas ao que não se conhece dele.  É abrir caminhos para 

se chegar ao novo, ao que ainda não se sabe. 

Pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre alguma 
coisa.[...]Contudo, num sentido mais estrito, visando a criação de um corpo de 
conhecimentos sobre um certo assunto, o ato de pesquisar deve apresentar 
certas características específicas. Não buscamos, com ele, qualquer 
conhecimento, mas um conhecimento que ultrapasse nosso entendimento 
imediato na explicação ou na compreensão da realidade que observamos. 
(GATTI, 2002, p. 9-10) 
 

  Pontuo neste estudo, os vários tipos de pesquisas como a acadêmica, a escolar, a de 
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mercado, a de opinião, porém, neste momento, me atenho à pesquisa que o professor precisa 

se apropriar no sentido de elevar sua prática.   

 Segundo Nóvoa (2002), a formação continuada do professor só tem sentido no 

século XX a partir da década de 60 onde o Estado marca presença nessa área. Nos anos 70, há 

uma explosão de práticas de formação contínua e diversas instituições organizadoras, porém 

essas ações possuíam um caráter pontual e disperso, baseando-se numa lógica de reciclagem e 

adaptação, sem um projeto coletivo e se organizando à margem da carreira do professor, com 

o objetivo de reforço da tutela burocrática sobre os docentes.  

 Ainda segundo o mesmo autor, historicamente se configura dois processos 

antagônicos em relação a profissão da docência: a profissionalização onde há uma melhoria 

dos rendimentos,do estatuto, na autonomia; e a proletarização que degrada as conquistas e 

avanços do professor em sua  carreira, portanto, a formação contínua deve abarcar o esse 

profissional em todas as suas dimensões coletivas, profissionais e organizacionais e não 

somente no campo individual, devendo ser participada num processo interativo e dinâmico. 

A formação continuada deve  produzir sentidos sobre as experiências de vida do 

professor, levando-o a uma reflexão sobre sua prática no tocante aos desafios, as conquistas e 

possibilidades no seu cotidiano, ou seja, uma formação que prepare professores reflexivos, 

protagonistas no desenvolvimento de políticas educativas e assumam a responsabilidade do 

seu próprio desenvolvimento profissional (NÓVOA, 2002).  

Dessa forma, a formação contínua dá primazia à valorização da pessoa, resgatando a 

produção dos seus saberes e valores tendo o professor um papel de formador e formando na 

busca de sua afirmação e do espaço educativo onde está inserido. 

Na contemporaneidade, emerge o paradigma do modelo centrado na epistemologia da 

prática que busca reconhecer no fazer do professor um saber que pode ser construído, a partir 

de sua experiência da sala de aula.  A epistemologia da prática profissional significa o estudo 

do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 

cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas (TARDIF, 2002). 

Para Tardif (2002), é possível uma produção do conhecimento no cotidiano da práxis 

educativa, pois nesse espaço os professores estão continuamente produzindo saberes 

específicos, pessoais, não sistematizados, mas de uma pesquisa de sua prática.  Porém, a 

formação inicial parece não apostar nesses saberes que englobam o saber, o saber-fazer e o 

saber-ser do professor, oferecendo uma formação ainda nos moldes que visam somente a 
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transmissão dos conteúdos em detrimento da prática pedagógica. 

         Em se tratando da pesquisa acadêmica em educação, historicamente tem suas marcas 

nos programas de pós-graduação das universidades no âmbito de mestrado e doutorado.  Esta 

modalidade de pesquisa prima pela sistematização do conhecimento, pela técnica, pela 

investigação com o rigor científico de comprovação empírica de suas hipóteses.  O caminho 

que exige do pesquisador revela que ele necessita ter uma identificação com o conhecimento, 

compromisso ético de fazer pesquisa para a produção e desenvolvimento da ciência, ou seja, 

como nos diz Demo (2001, p.127): “A alma da vida acadêmica é constituída pela pesquisa, 

como princípio científico e educativo, ou seja, como estratégia de geração de conhecimento e 

de promoção da cidadania. Isto lhe é essencial e insubstituível”. 

          O fato do saber ser revelado, produzido e transformado em uma forma de 

conhecimento, poderá proporcionar um novo olhar sobre a prática cotidiana, uma escuta do 

sujeito e das situações vivenciadas no âmbito escolar, permitindo o professor assumir e 

construir um estilo no ato de ensinar e superar as mazelas que o sistema educacional impõe 

sobre os que fazem, lutam por uma educação relevante que vise à construção do sujeito crítico 

que transforma e faz transformar o seu eu, o outro e o mundo.  Mas, esse professor deverá se 

enlaçar constantemente com o seu fazer pedagógico, numa implicação que geste autonomia, 

compromisso com a sala de aula não perdendo de vista a escuta emergente que tem a pesquisa 

para o ensinar e o aprender. 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 
produto.  A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 
construção de maneiras de ser e estar na profissão.  Por isso, é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que 
caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 
1992, p.16). 
 

 Nesse sentido, a identidade se inscreve num campo bem mais amplo, está enodada nas 

singularidades do ser pessoal e profissional e é forjada nas interações  dos diversos contextos 

sociais em que o sujeito atravessa ao longo da vida. 

            Demo (2004) vai dizer que o professor da contemporaneidade deve ser um 

pesquisador, não somente no sentido acadêmico, mas na condição de um sujeito que pode 

construir com autonomia propostas como protagonista da sua história.  Na sua prática, ele 

pode (re) construir os conhecimentos teóricos e sistematizados, uma vez que, trazer a teoria 

para a prática significa a não separação do saber da profissão com o da universidade.  Mas, 

para isso, o professor precisa se comprometer na busca do conhecimento a partir do ato de ler, 
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escrever, pesquisar, perguntar, instigar, problematizar o seu fazer pedagógico, embora nem 

sempre a realidade permita que ele se desdobre entre uma rotina exaustiva de sala de aula e 

outros afazeres da escola e o fazer pesquisa que, por sua vez, também requer tempo, 

dedicação, determinação, disciplina e desejo.   

         A escola é um espaço permeado de ações como o ato de pensar objetivamente e 

subjetivamente, é um lugar onde o amor se enlaça com o ódio, o prazer com o desprazer, 

alegria e a tristeza, a dor e o gozo, os ditos e os não-ditos, o saber e o não-sabido, o caos e a 

leveza, a (des)construção, a pulsão de vida e a pulsão de morte, vivências experienciadas por 

todos que fazem parte do universo escolar com suas dinâmicas e funcionamentos. Momentos 

de contradição, de (re) fazer laços com o novo, com o devir e ainda com que está oculto e 

velado.  O professor é um sujeito que no seu amanhecer de cada dia se desencanta com esse 

emaranhado de experiências que podem balizar a construção de um conhecimento que 

valorize sua prática, sua vida e sua história.  Ou seja, ele se depara com o seu desejo marcado 

pela falta que é inerente ao ser humano como bem diz Freud (1920).  E é nesse movimento 

que ele pode realmente se constituir sujeito do desejo que envolve o ato de aprender e ensinar, 

bem como de falar e escutar.  A escola não é um lugar da igualdade, homogeneidade, mas um 

lugar de atitudes ambivalentes e que cada professor deveria pesquisar esse fenômeno tendo 

como meta um olhar epistêmico e afetivo do aluno. 

É a escola um espaço no qual a construção das relações afetivas acontecem, e 
ao mesmo tempo, é onde acontece a fala e a escuta.  Uma fala se bem 
elaborada, pode  ser escutada, trocada e analisada na prosa da sala de aula, na 
prosa da relação.  É nesse lugar que se encontram os dois sujeitos: o 
professor e o aluno.  Ambos os sujeitos são portadores de uma fala, de uma 
escuta e das palavras que os sustentam (ORNELLAS, 2005) 
 

 Dessa forma, pode-se acrescentar que a escola é também um lugar de vivências e 

trocas onde o sujeito pode (re) construir o conhecimento a partir da sua singularidade marcada 

por sua fala e escuta.  Nesse entorno escolar o sistema das representações sociais emerge 

possibilitando um olhar sobre os atores nela inseridos, entre eles o professor e sua implicação 

com seu fazer pedagógico.  Daí, retornamos a nossa questão: qual a representação social do 

professor sobre a pesquisa na formação continuada?  

Antes de delimitar os passos desse estudo é pertinente expressar a construção do 

objeto deste estudo.  “Construir o objeto de conhecimento é, pois, pesquisar. Pesquisar, por 

sua vez, é expor e explorar a estrutura dos objetos mediante os instrumentos epistemológicos 

e técnicos adequados”(Severino,2002, p.71). Dessa forma, essa pesquisa pretende ser 
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qualitativa com o viés de estudo de caso.  A investigação qualitativa reflete “... uma espécie 

de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados 

por aqueles de uma forma neutra.” (Bogdan e biklen, 1994, p. 51). 

Assim feito, parte do método será sistematizado em três pilares: 

1. Lócus da pesquisa, que será realizada em uma escola pública de ensino 

fundamental da rede municipal de ensino.  

2. Os sujeitos da pesquisa serão oito professores do ensino fundamental I, com 

condição sócio-econômica mediana, de trinta e cinco a cinquenta anos, entre cinco a vinte 

anos de carreira, com nível superior completo.  

3. Instrumentos de coleta de dados.  Inicialmente penso que podem ser:  

a) Observação em campo onde serão registrados fatos observados durante a 

pesquisa, cuja anotação se fará num diário de campo, que possibilita “identificar 

e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm 

consciência, mas que orientam seu comportamento”. (Lakatos, 1996, p.79) 

b)  A entrevista semi-estruturada na qual poderei colher e escutar as falas, os ditos e 

os não-ditos do professor, pois se constitui um instrumento flexível de escuta, 

fala e interação, pela qual se abre espaço para a se obter dados subjetivos que se 

relacionam com os valores, crenças, atitudes do sujeito.  É um lugar de 

experiências e trocas afetivas e cognitivas entre entrevistador e entrevistado, 

além de permitir a inclusão de proposições não formuladas anteriormente, a partir 

do discurso do entrevistado, que poderão ser de imponente valor na pesquisa. 

 Ao concluir a coleta de dados será feita uma análise do material coletado, escutado, 

olhado nesse sujeito no sentido de presentificar o desejo como base para o ato de ensinar e 

aprender. É possível que venha utilizar alguns conceitos da Análise do Discurso de linha 

francesa como subsídios para uma escuta apurada do que está manifesto e latente na fala do 

sujeito da pesquisa.  Segundo Ornellas (2005) esta análise 

    

[...] permite captar concepções, valores, atitudes e até mesmo contradições 
na fala dos sujeitos da pesquisa.  É possível a utilização da análise do 
discurso como técnica de pesquisa, dentro de uma abordagem metodológica 
crítica e epistemológica, apoiada numa concepção de ciência que reconhece 
o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento (ORNELLAS, 2005, 
p.156). 
 

Com isso, o objeto de estudo desse trabalho pode ser presentificado com essa 
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técnica, pois o professor é sujeito de uma fala que traduz seus valores, as representações da 

sua prática e sua singularidade e ainda aquele que se encontra no campo da (im) possibilidade 

de construir um saber.  A análise do discurso remete ao que está oculto, nas entrelinhas da fala 

do sujeito, àquilo que não foi evocado por inteiro, deixando fissuras e marcas na linguagem. 

 
Inicialmente, foram lançadas aos professores questões a respeito do que representava 

a pesquisa para eles e quais dificuldades norteava sua prática em relação a  sua implicação na 

formação continuada. Grande parte disse, através da escrita e da fala que o ato de pesquisar é 

de fundamental importância para sua prática e que o desejo é presente, porém as dificuldades 

temporais e financeiras são entraves para sua realização.  

Os significantes mais apontados pelos professores foram: importância, desejo e 

conhecimento significando para eles a pesquisa na sua formação continuada.  Sendo que a 

importância de pesquisar foi a mais pontuada entre eles.  Todos os professores abordados 

demarcaram nas suas falas e escrita que pesquisar é de extrema importância para o professor 

no sentido de elevar sua prática cotidiana em sala de aula. 

Vários autores (DEMO, 1994, 1996), (ANDRÉ, 1995, 1997, 1999), (ZEICHNER, 

1998) tem discutido sobre a importância do professor da educação básica ser um professor-

pesquisador, das (im) possibilidades e agruras da identidade de pesquisador levando em 

consideração as dificuldades encontradas para o ato de realizar pesquisa na sua formação. 

 

Pode-se inferir que há um notável crescimento do movimento de 
educadores-pesquisadores ao redor do mundo.  Pereira (2002) afirma que 
esse movimento, além de ser uma iniciativa contra-hegemônica de formação 
docente, tem se constituído em um fenômeno mundial de formação de 
professores, baseado em um modelo crítico, que pode romper com a 
Racionalidade Técnica.  Ele argumenta que, como um movimento global, a 
pesquisa dos educadores pode representar a luta por melhoria nas condições 
de trabalho e qualificação docente, bem como a criação de modelos 
coletivos, colaborativos e críticos de formação de professores (PEREIRA & 
ALLAIN, 2006, p. 275-76).  

 

Portanto, a pesquisa é fundante, pois ela se configura num processo de (re) 

elaboração do conhecimento, possibilitando um novo saber-fazer na trajetória do professor. 

A importância da pesquisa na formação de professores acontece no 
movimento que compreende os docentes como sujeitos que podem construir 
conhecimentos sobre o ensinar na reflexão crítica sobre sua atividade, na 
dimensão coletiva e contextualizada institucional e historicamente 
(PIMENTA, 2005, p. 523). 
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O segundo significante elencado foi o desejo, os professores disseram que tem o 

desejo de pesquisar, de estudar mais para melhoria de sua prática.   A palavra desejo na 

filosofia e na psicanálise significa falta, carência, ausência.   Freud utiliza dois termos para 

designar o desejo: Wunsch e Lust.  Segundo o dicionário Comentado do Alemão de Freud 

(1996), Wunsch, no original, tem um caráter fortemente imaginário, remete ao ideal, ao sonho 

e a objetivos mais distantes e almejados.  É o desejo do inconsciente.  Já o Lust se traduz 

como prazer, vontade, disposição de fazer algo, é o desejo mais imediato e ligado às funções 

intelectuais e morais.   

Lacan vai dizer que é preciso tomar o desejo ao pé da letra, ou seja, que o desejo está 

no campo da linguagem, do significante, é feito de uma estrutura do inconsciente que é uma 

estrutura da linguagem.  O desejo se revela na fala do sujeito e é nomeado no e pelo Outro: 

[...] se o desejo efetivamente está no sujeito pela condição que lhe é imposta 
pela existência do discurso, de que ele faça sua necessidade passar pelos 
desfilamentos do significante; e – se, por outro lado, como demos a entender 
anteriormente, abrindo a dialética da transferência, é preciso fundar a noção 
do Outro com maiúscula como sendo o lugar de manifestação da fala... -  
deve-se afirmar que, obra de um animal presa da linguagem, o desejo do 
homem é o desejo do Outro (LACAN, 1998, pg. 634) 
 

Este autor pontua que o desejo pode se inscrever a partir de uma pergunta, na busca 

de querer saber aquilo que não se sabe, que é da ordem do indizível e do real. Assim, se 

configura, neste ponto, uma aproximação do desejo com a pesquisa enquanto forma de 

produzir o conhecimento a partir do que não se conhece, podendo desse modo serem 

enlaçados (o desejo e a pesquisa) pelo sujeito desejante na mediação com seus pares. 

 Portanto, o professor enquanto sujeito do desejo a partir da linguagem, da fala que 

assim o constitui pode, no campo da (im) possibilidade, fazer de sua práxis um momento de 

(re) construção do saber através da pesquisa, ou seja, do estudo, da leitura e produção escrita 

visando uma elevação do seu ato pedagógico. 

           As dificuldades mais apresentadas pelos professores em relação a sua implicação com 

a pesquisa foram: a falta de tempo e dedicação e baixa remuneração para um maior 

envolvimento com o ato de pesquisar. 

O problema do tempo para o professor é uma constância, pois o seu cotidiano é 

marcado pela necessidade de um desdobramento em dar aulas, muitas vezes, em até três 

turnos, ou seja, ele se consome em trabalhar não dispondo de tempo para se dedicar ao estudo, 

à pesquisa e tudo isso em decorrência de uma baixa remuneração a ele concedida não lhe 
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oferecendo condições para um comprometimento com a produção do conhecimento.  Assim, 

Demo (2004, p. 89) afirma: “[...] grande parte dos professores não estuda, não lê, não 

pesquisa nem elabora, em alguma medida porque sequer teria tempo disponível, ao consumir 

dando aula”. 

A partir dos dados acima coletados percebe-se ainda que de forma preliminar e 

parcial que o professor configura como ato fundante a pesquisa na sua práxis.  A maioria deles 

disse ter o desejo de ser um professor-pesquisador dado sua importância para elevar seu fazer.  

Porém, as limitações concernentes ao tempo e as condições financeiras impedem que seu 

desejo seja realizado.   

Faz-se necessário, pensando nesse conjunto representativo inicial do ato de pesquisar 

revelado pelo professor, uma escuta voltada para a construção de políticas públicas que 

fomente o desenvolvimento da prática de pesquisar pelos professores, dando a estes condições 

econômicas e estruturais para tal objetivo.   

Dessa forma, o professor pode se haver com sua identidade e autonomia de ser um 

sujeito que mesmo não estando no circuito acadêmico, produza o conhecimento e que este 

também seja valorizado, criticado e possível de ser (re)construído a partir dos pares 

envolvidos na pesquisa educacional como um todo.    

Ainda não concluindo, marcamos neste escrito como o campo das representações 

sociais toca a realidade e diz algo dela podendo dessa forma contribuir para elucidação das 

diversas questões que norteiam a educação na contemporaneidade. 
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