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Introdução 

A identidade social do professor do ensino fundamental é discutida, neste 

texto, a partir da proposta teórica de Domingos Sobrinho (1994; 1998a; 2003a; 2003b) 

que, de modo inovador, estabelece uma aproximação epistemológica entre a noção de 

habitus e campo social na perspectiva de Bourdieu (1998) e a Teoria das representações 

sociais, sob a ótica de Moscovici (1978). 

A partir de tal conjugação, Domingos Sobrinho (1994) propõe um modelo 

teórico que possibilita ao pesquisador, dentre o estudo de outros fenômenos simbólicos, 

apreender o processo constitutivo das identidades coletivas em um tempo e espaço 

específicos. 

Este modelo teórico, cuja esquematização gráfica consta na página seguinte, 

foi comprovado através de uma pesquisa empírica desenvolvida durante seis semestres 

letivos, no período compreendido entre agosto de 2000 e julho de 2003, junto aos de 

professores do ensino fundamental do município de Maracanaú, Estado do Ceará. Todos 

os participantes da pesquisa exerciam o magistério há, pelo menos, três anos e estavam 

matriculados ou haviam concluído o Curso de Formação Docente promovido pela 

Universidade Estadual do Ceará - UECE, nesse município.  

                                                
1 Este texto é decorrente da tese intitulada “Habitus, representações sociais e construção identitária dos 
professores de Maracanaú”, orientada pelo Prof. Dr. Moisés Domingos Sobrinho, UFRN, 2005. 
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Esquematização do modelo teórico2 

                                                
2 Esquema gráfico apresentado em sala de aula pelo Prof. Dr. Moisés Domingos Sobrinho, 
UFRN, Natal, 2001. 
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Estabeleceu-se como pressuposto que a identidade social do professor é um 

processo em permanente construção, resultante de suas vivências cotidianas e das 

interferências oriundas do contexto social. As tarefas investigativas foram 

implementadas em duas etapas distintas, embora complementares. Inicialmente, com o 

objetivo de pôr em evidência a gênese da formação do habitus desse professorado, 

procedeu-se à análise das trajetórias familiar e escolar de 11 docentes que participavam 

do referido curso, utilizando-se como principais fontes de dados: memoriais temáticos, 

entrevistas semi-estruturadas e observações diretas (feitas dentro e fora da sala de aula) 

ao longo de quatro semestres letivos. Na segunda etapa, foi aplicado um Teste de 

Associação Livre de Palavras a 426 professores, para apreender a estrutura das 

representações sociais de família e escola. Tal estratégia metodológica é necessária para 

ampliar a identificação de certos esquemas do habitus em estudo, de acordo com o 

modelo teórico seguido3. 
 

No modelo teórico, já tantas vezes citado, fica explicitada de que maneira os 

componentes do habitus e sua articulação com os conceitos de campo social e de capital 

estão presentes nos processos de formação das representações sociais. Assim, emerge 

um amálgama que, de modo permanente e dinâmico, encontra-se na base da construção 

das identidades coletivas, tornando patente as formas como um determinado grupo 

social enfrenta os desafios cotidianos. Nesse enfrentamento diário, o grupo social deixa 

visíveis os aspectos de dinamicidade e permanência de sua ação, contrariando as teorias 

que vêem aí, a antinomia entre sujeito e sociedade. Em tal dinâmica, o grupo incorpora 

os elementos constituintes da realidade social e, a seu modo, exterioriza os conteúdos 

simbólicos interiorizados, compartilhando os traços de uma cultura comum que pode ser 

examinada através do conceito de habitus. 

As dimensões do habitus (ethos, eidos e hexis), apresentadas no esquema 

gráfico, de acordo com Bourdieu (1983), não podem ser vistas como instâncias 

separadas. O ethos é a dimensão ética que designa um conjunto sistemático de 

princípios práticos, não necessariamente conscientes, podendo ser considerado como 

uma ética prática. Opõe-se à ética que é constituída por um sistema coerente de 

princípios explicativos. Por conseguinte, o habitus desperta, nos agentes, a necessidade 

de respeitar as normas e valores sociais, o que lhes possibilita uma convivência 

                                                
3 Neste texto, a fundamentação teórica, as atividades de investigação e os resultados obtidos são 
explicitados e/ou apresentados, fazendo-se referências ao modelo teórico adotado ou à sua 
esquematização gráfica. 
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adequada às exigências da sociedade. O eidos é a dimensão que corresponde a um 

sistema de esquemas lógicos e cognitivos de classificação dos objetos do mundo social, 

portanto, leva o habitus a traduzir-se em estilos de vida, julgamentos morais e estéticos. 

A hexis é a dimensão que possibilita a internalização das conseqüências das práticas 

sociais e, também, a sua exteriorização corporal, através do modo de falar, gesticular, 

olhar e andar dos agentes sociais. Com tais dimensões, o habitus viabiliza-se enquanto 

produto de uma situação concreta com a qual estabelece uma relação dialética, de onde 

se originam certas práticas sociais. 

Na interação com os diferentes espaços sociais, o habitus pode ser 

apreendido sob a forma de capitais (lingüístico, corporal, material, social e outros). Por 

exemplo, falar de acordo com as normas hegemônicas, ter um corpo adequado aos 

padrões estéticos mais valorizados, ser professor da Universidade Federal do Ceará em 

relação a ser professor em Maracanaú são capitais que materializam os esquemas de 

determinados habitus, assegurando uma inserção social diferenciada aos agentes que os 

detêm. 

Na esquematização do modelo, há uma referência ao conceito de campo 

social, na qual está explicita a relação entre o habitus do professor e o campo 

educacional. Bourdieu (1990) define campo social como um espaço parcialmente 

autônomo em relação aos demais espaços sociais, que dispõe de estrutura e dinâmica 

próprias. Cada campo social define seus objetivos e estabelece as estratégias de ação 

que lhe são adequadas. O conceito de campo social ganhou centralidade na obra de 

Bourdieu, vindo a complementar a noção de habitus com a qual está inter-relacionada. 

Para Domingos Sobrinho (2003), os diferentes habitus não existem em 

estado puro, mas enquanto síntese de outros habitus presentes nos indivíduos, como um 

resultado de suas pertenças a diversos grupos, ocorridas ao longo de suas trajetórias de 

vida. Assim, o habitus do professorado de Maracanaú, conforme ficou constatado ao 

longo da pesquisa, é construído enquanto síntese do habitus rural, provinciano e 

religioso específico de certas famílias pobres do meio rural nordestino. O habitus do 

professorado investigado funciona como uma matriz unificadora dos diferentes habitus 

de origem dos sujeitos. 

No ápice do esquema gráfico, está indicado que, para Bourdieu (1990), nas 

sociedades contemporâneas ocidentais, os habitus estão relacionados ou se produzem na 

interação com uma cultura hegemônica, característica das sociedades de classes. No 

tocante à cultura hegemônica e aos demais habitus que são culturas inseridas em um 
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sistema cultural maior, Domingos Sobrinho (2003b) inspira-se no clássico livro L 

distinction (1979), no qual o sociólogo francês faz um estudo complexo e inovador da 

estrutura social do seu país. 

Na praxiologia bourdieusiana, o conceito de capital está estritamente 

vinculado ao conceito de habitus. Os esquemas mentais existentes na base do habitus e 

as disposições por ele geradas podem se exteriorizar sob a forma de capitais simbólicos. 

Convém ressaltar que capital simbólico é considerado como um crédito (no sentido, ao 

mesmo tempo, de crença e de confiança concedida antecipadamente), posto à disposição 

de um agente pela adesão de outros agentes, que lhes reconhecem esta ou aquela 

propriedade valorizante. As diversas formas do capital simbólico, tais como: ter um 

bom domínio da língua portuguesa, ser detentor de certos diplomas, ter estudado em 

escolas socialmente valorizadas e pertencer a uma família tradicional interferem na 

classificação social do indivíduo. O conceito de capital simbólico, na sua forma de 

capital escolar, como está demonstrado ao longo deste trabalho, foi de extrema 

relevância para a compreensão das particularidades sócio-culturais do tornar-se 

professor em Maracanaú. 

O modelo teórico envolve, também, um diálogo com a Teoria das 

Representações Sociais, que está voltada para o estudo dos sentidos atribuídos pelos 

sujeitos aos diferentes objetos do mundo social (escola, amor, casa, família, dentre 

outros). Essa teoria possibilita ao pesquisador apreender os elementos constituintes da 

prática social, superar o caráter puramente analítico de seu trabalho e identificar a 

gênese das condutas e das comunicações humanas. Em conseqüência de sua natureza 

interpretativa, possibilita a observação dos mais variados componentes da realidade 

individual e coletiva, na qual estão expressos explícita ou implicitamente os resultados 

da ação do homem em sociedade. Por conseguinte, os sentidos atribuídos pelo grupo 

social direcionam o comportamento humano. 

 

[...], uma representação social é a organização de imagens e 
linguagem, porque ela realça e simboliza atos e situações. A bem 
dizer, devemos encará-la de um modo ativo, pois o seu papel consiste 
em modelar o que é dado do exterior, na medida em que os indivíduos 
e os grupos se relacionam de preferência com os objetos, os atos e as 
situações constituídos por (e no decurso de) miríades de interações 
sociais (MOSCOVICI, 1978, p. 25-26). 
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Os agentes (indivíduos) estão enraizados em um tempo e espaço 

determinados; portanto, as forças dinâmicas das representações sociais decorrem desse 

enraizamento espaço-temporal dos agentes e de sua inserção em contextos 

eminentemente relacionais. Para Domingos Sobrinho (1989a), a função estruturante das 

representações sociais assume uma configuração intensa e extensa, atingindo a 

totalidade do grupo e a cada um em particular. Essa força coercitiva não se exerce de 

modo absoluto, pois o indivíduo encontra em si e na ação grupal, espaços e mecanismos 

de resistência. Tais embates são inerentes ao processo de construção das identidades 

individual e grupal, ocorrem, velada ou claramente, a partir do habitus que se configura 

em um determinado campo da prática social. Segundo esse autor, as representações 

sociais constituem uma via de acesso ao habitus posto que 

 

[...] as bases epistemológicas nas quais se fundamentam Bourdieu e 
Moscovici, no sentido de dar um novo estatuto à relação 
sujeito/objeto, permitem pôr em evidência a dinâmica relacional e 
simbólica através da qual os indivíduos entram em contato com o 
mundo exterior e o reproduzem à sua imagem e semelhança. 
(DOMINGOS SOBRINHO, 1998b, p. 119). 

 

Em atendimento a essa orientação, foram estudadas as representações 

sociais de família e de escola construídas pelo professorado de Maracanaú (objetos 

representacionais que se impuseram ao longo do trabalho de campo). Na metodologia 

adotada, as representações sociais são consideradas como uma estratégia de acesso ao 

habitus, que as configura e dá forma. Ao mesmo tempo, foram levados em conta os 

conteúdos representacionais apreendidos para ampliar a compreensão dos esquemas do 

habitus desse professorado. 

 

Os Achados da Pesquisa 

 

Os resultados obtidos serão apresentados de acordo com a seqüência lógica 

dos passos teóricos expostos na esquematização do modelo teórico adotado, portanto, na 

seguinte ordem: em primeiro lugar, serão enfocados os referentes empíricos do habitus 

e, em seguida, as representações sociais de família e de escola dos professores 

pesquisados. 
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Síntese dos Referentes Empíricos do Habitus 

 

Todos os participantes são oriundos do interior do estado, pois nasceram ou 

viveram no meio rural, longe das sedes dos municípios. Em relação ao local de 

nascimento desse grupo, é necessário fazer a seguinte ressalva: nove nasceram no 

interior do estado e dois, na Região Metropolitana de Fortaleza. Por conseguinte, esses 

dois últimos, além de terem sido poupados das dificuldades inerentes à vida rural, 

dispuseram de escolas públicas nas proximidades de suas residências. 

Os nove professores oriundos da zona rural dos municípios apresentam 

semelhanças nos seguintes aspectos: pertenciam a famílias numerosas, seus pais 

trabalhavam na roça e, em geral, eram analfabetos ou detentores de um grau de 

instrução inferior, uma vez que não concluíram nem o antigo curso primário. Quando 

migraram para Fortaleza, exerceram atividades que não exigiam qualificação 

profissional. As mães executavam as tarefas domésticas, cuidavam das plantações de 

milho e feijão, contribuindo, assim, para a sobrevivência da família. Quase todas eram 

analfabetas, mas quatro sabiam ler e assumiram a tarefa de alfabetizar seus filhos e 

outras crianças que moravam nas redondezas, onde não havia escola. As famílias de 

todos eles consideravam a escola como uma única possibilidade de melhoria social, por 

isso superaram as limitações e os obstáculos impostos pelo contexto rural, com a 

finalidade de encaminhar seus filhos em direção ao saber escolarizado. 

 

Meus pais eram muitos pobres e não escolarizados, mas valorizam o 
saber, pois eu e meus quatorze irmãos conseguimos estudar, mesmo 
morando por um longo tempo em uma localidade do interior, bem 
distante da escola. Todo dia era uma viagem para ir assistir às aulas. [...] 
Passamos anos nessa batalha (PEF 5, Memorial temático, 20001, p. 5). 

 

As famílias citadas não ocupavam um mesmo espaço geográfico, mas 

compartilhavam a mesma valorização da escola, pois acreditavam que esta instituição 

teria a capacidade de redimir seus filhos do estado de penúria em que viviam. As 

escolas rurais eram improvisadas, funcionando em prédios inadequados às atividades 

escolares e, em geral, estavam localizadas a uma longa distância das residências dos 

alunos. Pode-se inferir que a precariedade dos serviços de ensino tornava-se um 

obstáculo à aquisição do saber escolar. Diante desse quadro de pobreza, agravado pela 

inexistência ou precariedade dos serviços de educação oferecidos pelo poder público, 

seria previsível que a população residente, nessas regiões, não percebesse a utilidade da 
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instituição escolar. No entanto, ao examinar as trajetórias dos professores pesquisados, 

constata-se uma postura diferenciada do restante da população rural: suas famílias 

fizeram inúmeros sacrifícios para lhes possibilitar acesso ao saber escolarizado. A força 

simbólica exercida pela escola, vista como uma possibilidade de ascensão social, 

direcionou as práticas dessas famílias. 

A esse propósito, convém introduzir a discussão de Bourdieu (1998) a 

respeito da acumulação de capital cultural. Apesar de ter feito uma crítica aos 

economistas vinculados às teorias do capital humano, considera positivo o fato de ter 

sido enfocada, explicitamente, a relação entre as taxas de lucro asseguradas pelo 

investimento educativo e pelo investimento econômico.  

A noção de capital cultural foi utilizada por Bourdieu, nesse diálogo com as 

teorias do capital humano, visando desmistificar as crenças na aptidão e dom para os 

estudos, por entender que tais elementos são produtos de um investimento em tempo e 

em capital cultural: 

Os relatos aqui apresentados indicam as estratégias de investimento no 

capital educacional, uma vez que a escola era tida como redentora e como uma 

perspectiva de futuro promissor. Usando a linguagem bourdieusiana, pode-se afirmar 

que, naquele contexto adverso, estava sendo gestado o mais oculto e determinante dos 

investimentos educativos: a transmissão doméstica do capital cultural.  

Esse capital inicial vai orientar o contato dos professores pesquisados, ao 

longo de suas vidas, com o campo educacional, o que lhes permitirá entender e 

familiarizar-se com os códigos desse campo. A valorização dos estudos, a identificação 

com o espaço escolar e com certos modelos de professor são as manifestações de 

esquemas mentais particulares presentes na gênese do habitus do professorado de 

Maracanaú. 

 

[...] Aprendi, então, que um bom professor sabe que pode ajudar uma 
criança a lidar com os seus sentimentos e, assim, transmitir uma lição 
para o resto de sua vida. E, hoje, esta mesma lição tento passar para 
meus alunos (PEF 4, Memorial temático, 2001, p. 5). 

 

No depoimento acima, o professor revelou-se predisposto a uma maior 

identificação com certos modelos de professor que marcaram sua vida. Foram 

encontrados diversos depoimentos com esse mesmo teor. Constantemente, os 
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professores resgataram fatos ocorridos no passado, tendo feito comparações com os 

desafios cotidianos. 

A solidariedade, a disposição para a luta, o procurar trabalhar com seriedade 

refletem princípios de escolhas incorporadas que se tornam posturas, disposição do 

corpo, revelando, ao mesmo tempo, o ethos e a hexis corporal do grupo. Os professores 

pesquisados fizeram referências aos antigos mestres, tendo destacado os seguintes 

aspectos: a paciência e o carinho, a maneira como se expressavam, sua meiguice e as 

atitudes compreensivas. Essa forma particular de identificação atua como a tradução de 

esquemas mentais, oriundos de certas condições sociais de produção do ser professor. 

Esquemas construídos desde o ambiente familiar permitem decodificar a importância do 

saber institucionalizado e, também, a hexis corporal presente que decorre dos modelos 

de professor que norteavam suas práticas. Desde já, começa a ser confirmada a hipótese 

de que o habitus desse professorado constitui-se em uma síntese dos diferentes habitus 

de origem. 

Nas trajetórias dos professores são identificados certos traços que estão na 

gênese da formação do habitus do professorado de Maracanaú. O habitus é considerado 

como o resultado de um longo processo de incorporação coletiva das condições 

materiais de sua produção, o que interfere nos princípios de classificação do mundo 

desses professores. Tais princípios de classificação refletem-se nas escolhas 

incorporadas que, conseqüentemente, se tornam posturas, disposições do corpo. 

No contexto nordestino do Estado do Ceará, o ethos constrói-se também 

como síntese da memória do grupo, pois os professores fazem referências ao passado 

sofrido e a uma matriz religiosa que aparece implícita nos sentimentos de pena, de 

solidariedade, de fazer o impossível, de conter-se e não ofender a ninguém. Essa mesma 

matriz religiosa reaparece na ocasião em que foram apreendidas as representações 

sociais de família e de escola deste grupo. No item seguinte, os esquemas do habitus em 

discussão continuam sendo examinados com base na teoria de Moscovici (1978). 

 

As Representações Sociais de Família e de Escola dos Professores de Maracanaú, 

Ceará 
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Para apreender as representações sociais de família e escola foi aplicado um 

Teste de associação Livre de Palavras4 a 426 professores, conforme citado 

anteriormente, tendo partido das expressões indutoras: Família é... e Escola é... Os 

resultados desse teste foram analisados através de um programa de computador 

denominado EVOC (versão 2002), desenvolvido pelo suíço Pierre Vergés (VERGÉS, 

2000), que identifica o núcleo central e os elementos periféricos de uma representação 

social.  

Torna-se necessário, no entanto, antes da apresentação do conteúdo 

representacional, delimitar o aporte teórico que oferece sustentação a este tópico da 

pesquisa. 

Com a Teoria das Representações Sociais, Moscovici (1978) buscou 

apreender um certo tipo de produção mental e simbólica que se forma nas relações 

sociais e conversações cotidianas. Tais representações são construídas coletivamente 

para dar sentido a determinados objetos do mundo social, portanto, devem ser 

entendidas como resultante da ação do indivíduo sobre si mesmo e sobre o mundo 

exterior. Assim, toda representação é uma representação de um objeto e também de um 

sujeito.  

A representação social, segundo Jodelet (2001, p.22), “[...] é uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” . Nesse 

sentido, são construções mentais elaboradas coletivamente pelos sujeitos a partir de seus 

referentes culturais, que atribuem significações particulares aos objetos sociais. Essas 

significações servem para orientar os comportamentos e práticas individuais e coletivas, 

o que constitui uma característica intrínseca às representações sociais moscovicianas. 

 As representações sociais de família e de escola construídas pelos 

professores pesquisados permitem-lhes interpretar a realidade a partir dos referentes 

culturais incorporados ao longo de suas vidas, através do contato com outros campos 

sociais ou pela incorporação de outros habitus. Uma representação social é capaz de 

traduzir esta síntese. 

                                                
4 No Teste de Associação Livre de Palavras, cada respondente procede da seguinte forma: faz seis 
associações que são classificadas por ordem de importância e, em seguida, justifica a palavra considerada 
mais importante. Destas justificativas surgem as categorias. 
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Nesta pesquisa, as representações sociais dos professores foram examinadas 

com base, também, na teoria complementar do Núcleo Central, desenvolvida por Abric 

(2001). 

De acordo com Domingos Sobrinho (1998b), os esquemas do habitus 

constituem uma manifestação coletiva do grupo, o que dá visibilidade a certas crenças, 

valores e, também, a outros referentes da cultura. Nisso reside a importância da 

apreensão dos elementos do núcleo central, como uma forma de acesso aos esquemas do 

habitus do grupo pesquisado. De fato, como afirma Abric (2001, p. 39), o núcleo central 

traduz: 

 

[…] uma certa quantidade de crenças, coletivamente 
produzidas e historicamente determinadas não podendo ser 
questionadas, posto que elas são o fundamento dos modos de 
vida e garantem a identidade e permanência de um grupo 
social.  

 

Com base no aporte teórico apresentado, passa-se ao exame das 

representações sociais apreendidas ao longo desta pesquisa. O núcleo central da 

representação social de família do grupo pesquisado está constituído das seguintes 

palavras: amor (f 197 e m 3.26); amizade (f 72 e m 3,25) e paz (f 62 em 3,27). E, como 

elementos periféricos foram encontrados os seguintes vocábulos: afeto (f 19 e m 3,31); 

alegria (f 44 e m 4,02) e base (f 35 e m3,34).  

Os teóricos da Teoria do Núcleo Central5 têm ressaltado que os elementos 

do núcleo central tendem a se apresentar como funcionais e normativos. Com base nos 

resultados encontrados, infere-se que, os elementos constituintes do núcleo central 

amizade e amor podem ser entendidos como descritores do objeto representacional 

família, enquanto o elemento paz indica uma prescrição normativa para a vida em 

família. As observações dos teóricos da Teoria do Núcleo Central são pertinentes, pois, 

conforme afirma Moscovici (1978), as representações sociais são um guia para a ação, o 

que as diferencia de outras produções mentais que visam basicamente apreender e 

classificar os objetos do mundo social.  

Antes de iniciar a análise das justificativas apresentadas para as palavras (ou 

evocações) mais importantes, é preciso deixar claro que, no modelo proposto por 

Domingo Sobrinho, a análise dos elementos periféricos não é primordial, pois o seu 

                                                
5 A Teoria do Núcleo Central, formulada por Jean-Claude Abric, tem sido complementada por Claude 
Flament e Celso Pereira de Sá. Vide referências bibliográficas no final deste texto. 
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interesse de pesquisa está voltado para a apreensão das regularidades, que dão uma 

maior visibilidade dos esquemas do habitus. Por conseguinte, a sua análise faz parte da 

dimensão macro da observação. Os elementos periféricos são aqueles de menor 

freqüência e que foram evocados mais tardiamente. Segundo esse autor, são mais 

indicados ao estudo das manifestações micro, isto é, manifestações individuais ou de 

segmentos e frações de um grupo ou de uma coletividade que compartilham de um 

mesmo sentido atribuído a um determinado objeto. 

Passa-se agora, à análise das justificativas para ampliar a compreensão do 

sentido do núcleo central e, assim, ter mais acesso aos referentes culturais, que estão na 

base de sua constituição. As justificativas foram submetidas à análise categorial de 

conteúdo, conforme orientações de Bauer (2002) e Bardin (1977). Seguindo a sugestão 

de Vergès6, nesta pesquisa foi criado um sistema de categorias a partir das palavras ou 

expressões enunciadas pelos professores, pois: 

 

Habitualmente o pesquisador introduz, aqui, um misto entre seu 
próprio sistema de categorização e aquele que parece emergir dos 
dados. Da nossa parte, tentamos ser mais rigorosos, tomando como 
princípio de reagrupamento o da ligação às palavras mais freqüentes. 
[...] Respeita-se, assim o princípio do campo semântico organizado 
em torno de uma noção prototípica (VERGÈS apud SÁ, 1996, p. 
118).  

 

O elemento amor que funciona como um campo semântico, atraindo 

algumas variações de sentido dentro do grupo. Os professores afirmaram que escola é 

amor e explicitam amor da seguinte forma: base de tudo; superação de obstáculo e 

dedicação / doação. Vide depoimentos a seguir7: 

 

O amor é a base, é a chave de tudo, pois quando se ama a si mesmo e 
ao próximo todas as relações são possíveis com harmonia e equilíbrio 
(P 355). 
 
Quando temos o amor próprio e a Deus conseguimos vencer todos os 
obstáculos encontrados no nosso caminho (P 008). 
 
Sentimento tão forte capaz de unir opostos, de fazer do fraco um 
forte, de aceitar as diferenças ou os defeitos de quem amamos mesmo 
que eles nos doam ou maltratem, sentimento que faz com que 
sejamos capazes de fazer sacrifícios por quem amamos (P 067). 

                                                
6 Embora essa sugestão de Vergès seja adotada para a análise das evocações, optamos por adotá-la, 
também, na análise de conteúdo, visando atenuar a influência do nosso próprio sistema de categorização. 
7 A legenda segue a numeração dos protocolos da pesquisa. 
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Do ponto de vista do uso deste método de identificação do núcleo central de 

uma representação social, impõe-se ressaltar algumas particularidades desta pesquisa. 

Examinando os elementos (ou campos semânticos) do núcleo central, consta-se que, nas 

justificativas das palavras consideradas mais importantes, não existiam justificativas 

referentes à amizade e à paz. À primeira vista, isto pode parecer uma incongruência, no 

entanto, é preciso relembrar que, ao responder ao teste, o sujeito desenvolve três 

operações:  

• no primeiro momento, responde livremente a um estímulo, o que diminui a 

influência das racionalizações discursivas; 

• em seguida, classifica as palavras por ordem de importância, ocorrendo, assim, um 

processo de hierarquização;  

• por último, constrói um discurso justificatório, racional, retórico sobre o objeto.  

No primeiro momento, encontra-se o caráter mais espontâneo do processo 

de coleta dos sentidos atribuídos ao objeto. Esse processo de coleta de sentidos é menos 

controlado e tem um caráter projetivo, o que possibilita um acesso mais imediato ao 

campo semântico do objeto pesquisado. Dessa forma, consegue-se entender o fato em 

tela, pois, quando o sujeito passa para a etapa classificatória das palavras evocadas, 

distancia-se das evocações mais estereotipadas e começa a enunciá-las a partir das 

especificidades de seus universos lingüísticos. Além disso, não foram constatadas 

divergências entre os sentidos, mas nos códigos utilizados para expressá-los. Ocorreu, 

mais uma vez, o mesmo procedimento, pois os professores associam família à união, ao 

invés de utilizarem o vocábulo paz, integrante do núcleo central. Devem ser feitas duas 

observações: a primeira refere-se ao cuidado que o pesquisador precisa ter para não 

reduzir a interpretação a uma ótica essencialmente quantitativista.  

A segunda observação diz respeito à teoria desse duplo sistema 

representacional (nuclear e periférico) uma vez que o núcleo central tem uma 

determinação essencialmente social, pois está ligado às condições históricas, 

sociológicas e ideológicas do grupo. E o sistema periférico está mais associado às 

características individuais. 

Com base nestas observações, chega-se a um melhor entendimento das 

nuanças apresentadas pela análise do corpus da pesquisa. Para concluir a análise dos 

sentidos atribuídos ao objeto família, chama-se a atenção para o conteúdo que expressa 
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a influência da matriz religiosa sobre os esquemas do habitus desse professorado. O 

sentido amor possui, assim, duas faces: uma terrena, outra transcendental: 

 

Sagrada – A família é centrada no lar como Jesus, Maria e José são 
sagrados e centrados para todos nós (P 213). 
Amor: O sentimento maior que nos foi dado por Deus (P 274). 

 

Após a análise das representações sociais de família, inicia-se a 

apresentação dos resultados relativos a representação social de escola. O núcleo central 

da representação social de escola do grupo pesquisado está constituído das seguintes 

palavras: amizade (f 52 e m 3,65); aprendizagem (f 93 e m 3,63) e família (f 52 e m 

3,32). E dentre os elementos periféricos foram identificadas a seguintes palavras: alegria 

(f 31 e m 3,80); vida (f 28 e m 4,03) e responsabilidade (f 27 e m 3,85). 

A seguir serão descritos os sentidos atribuídos à aprendizagem, ressaltando 

os seguintes aspectos: os professores consideram que a escola é um lugar para o 

desenvolvimento da cidadania e preparação para o futuro, ficando, assim, ressaltada a 

dimensão política dessa categoria. Vide depoimentos a seguir:  

 

O conhecimento é o principal na escola porque é através dele que 
podemos formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade (P 283). 
 
Aprendizado sistemático que vai nos propiciar a aquisição de saberes 
indispensáveis para o nosso futuro (P 333). 

 

 A escola assume também o significado de transmissão / aquisição / 

conhecimento e complementação / aprofundamento da aprendizagem, como 

expressaram os professores: 

 

Aprender é garantir seus conhecimentos é saber fazer, conhecer e 
compreender (P 254). 
 
Na escola buscamos conhecimentos e compartilhamos o que já 
carregamos conosco, assim vamos conquistando cada vez mais 
conhecimentos (P 108). 

 

Ressalta-se que os professores incorporam, no discurso representacional, 

informações de caráter científico, apreendidas no contato com os textos de Vigotski 

(1996), utilizados no Curso de Formação Docente. No entanto, além das cognições 

descritoras de escola, o que permite a construção da categoria transmissão de 
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conhecimento, surgem outras mais abstratas, referindo-se à escola como 

complementação dos saberes adquiridos, seja na família, seja no mundo exterior ao 

espaço escolar. Isto se refere ao caráter de síntese, que é intrínseco aos saberes do senso 

comum, que, no âmbito desta teoria, chegou a ser denominado de bricolagem, termo 

típico da língua francesa.  

Ainda não foi examinada a última categoria de escola (constituída pela 

palavra família), no entanto, percebe-se que os sentidos atribuídos ao objeto em questão 

podem ser igualmente classificados em descritivos e prescritivos, seguindo as 

elaborações de Abric (2001) e Flament (2001), dois teóricos importantes da análise 

estrutural das representações sociais. 

Flament (2001) defende que algumas cognições podem ser unicamente 

descritivas e outras apenas prescritivas. No entanto, afirma que, no caso das 

representações sociais, esses dois aspectos têm estado sempre presentes, por 

conseguinte, os fenômenos representacionais podem ser tratados basicamente em termos 

das cognições prescritivas que as constituem. Algumas vezes, esses dois aspectos são 

bastante evidentes apenas no plano discursivo e não aparecem no plano das cognições 

que são apreendidas, por exemplo, pelo Teste de Associação Livre de Palavras. O 

núcleo central é constituído por prescrições absolutas ou incondicionais, ao passo que os 

elementos periféricos compõem-se de prescrições condicionais. As prescrições do 

núcleo central parecem absolutas e homogêneas para todo o grupo, o que as aproxima 

novamente da proposta teórica de Domingos Sobrinho, que focaliza os elementos 

centrais por considerar as representações sociais como uma via de acesso aos esquemas 

do habitus. Dessa forma, é possível ressaltar os sentidos mais amplamente 

compartilhados pelos agentes (indivíduos) portadores das disposições comuns a um 

determinado habitus. No entanto, Domingos Sobrinho (1998b) afirma que não é esse o 

caminho para explorar a relação entre elementos centrais e periféricos nem para 

apreender as variações de sentido que apontam as singularidades do viver uma 

representação, pois é “[...] é na periferia que se vive uma representação social no 

cotidiano” . (Sá, 1996, p. 82). 

Na atribuição de sentido ao objeto representacional escola, os professores 

assinalaram sua funcionalidade, descrevendo-a como um lugar tanto de novos 

aprendizados, quanto de ampliação dos saberes trazidos da família. Surgiu, também, o 

caráter prescritivo, pois a escola foi vista como um lugar de formação do cidadão, do 

cidadão crítico, de preparação para o futuro, para ocupar um bom lugar na sociedade. 
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Na formação desta representação, depreende-se que os professores 

incorporaram o sentido hegemônico circulante, segundo o qual a escola seria redentora 

de todos, particularmente, dos milhões de pobres e excluídos pela sociedade. A esse 

discurso, os professores acrescentam suas acentuações particulares. 

 

A escola é uma troca de conhecimentos; é através dos conhecimentos, 
ou seja, experiências que o aluno mais tarde possa interagir na 
sociedade de forma construtiva e harmoniosa (P 411). 

 

Na perspectiva do modelo teórico adotado, o habitus do professorado em 

foco constrói-se pela interação dos referentes culturais locais com os padrões culturais 

hegemônicos na sociedade brasileira. Nessa ótica, a construção de sentidos para os 

diversos objetos do mundo social e (aqui se fala de representações sociais) não são 

construídos à margem dessas influências. Torna-se útil trazer mais uma vez a discussão 

feita por Domingos Sobrinho (2003a) sobre as relações entre o poder simbólico e o 

processo de construção das representações sociais. Com base na teoria bourdiesiana, 

esse autor ressalta que a imposição da definição legítima sobre as coisas pressupõe a 

existência de um poder que não atua pela coação nem pela força física, exercendo-se, 

pelo contrário, sobre os corpos, de modo quase imperceptível. O sentido atribuído à 

escola, como está sendo demonstrando, traduz uma ressignificação de um sentido 

primeiro imposto como definição legítima da escola. 

A seguir são feitas algumas considerações sobre a categoria família (surgida 

em decorrência da expressão indutora Escola é…). Neste trabalho, defende-se que o 

habitus do professorado de Maracanaú é construído enquanto síntese dos habitus rural, 

provincianos e religiosos presentes na realidade social do Nordeste. Esse município 

apresenta, como é usual nas pequenas cidades do interior nordestino, uma 

predominância de relações sociais primárias (de amizade, parentesco, companheirismo e 

compadrio). Com base no conceito de campo social, infere-se que os espaços do mundo 

familiar e, particularmente, das práticas educativas, não possuem fronteiras bem 

demarcadas. Portanto, a escola é considerada como um prolongamento da família e o 

professor se comporta como um parente do alunado. O exame da trajetória de cada 

professor pesquisado revela a influência familiar na escolha profissional..  
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Considerações Finais 

 

Os resultados encontrados na pesquisa tornaram patentes a aplicabilidade do 

modelo proposto por Domingos Sobrinho, sua pertinência às expectativas teórico-

metodológicas desta pesquisa e, sobretudo, sua adequação às características do objeto 

de estudo. 

Foi demonstrado que a aplicação da Teoria das Representações Sociais 

articulada ao estudo do habitus é um caminho teórico-metodológico bastante produtivo, 

o que possibilitou a constatação dos seguintes aspectos: 

- a identidade do professor de Maracanaú se constitui e se transforma em 

uma dinâmica multifacetada, na qual se manifestam acertos e desacertos, certezas e 

dúvidas; 

- a presença de ambigüidades entre o discurso inovador e a postura do 

professor em sala de aula interfere na prática docente. 

No discurso docente, o magistério é visto como profissão e não mais como 

simples missão. No entanto, na sala de aula, nas falas e nas atitudes dos professores 

percebe-se um posicionamento oposto que preconiza a escola como extensão da família, 

chegando a ocorrer a defesa de relações parentais com os alunos e sacralização de certos 

aspectos do cotidiano escolar. 

Tais ambigüidades e incoerências existem aos olhos da ciência, todavia, são 

inerentes ao discurso do senso comum, no qual estão presentes as influências das 

matrizes e referentes culturais do processo da construção identitária desse professorado, 

na perspectiva do referencial teórico proposto. 
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