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RESUMO 

AGUILAR, Márcia Brandão Rodrigues. O ‘ser professor de Química’ no Timor-Leste à 

luz de Jodelet e Dubar. 2017. xxx p. Tese (Doutorado) – Instituto de Química, Instituto 

de Física, Instituto de Biociências e Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 
Este estudo buscou identificar a representação social sobre ‘ser professor de química’ 

de professores timorenses envolvidos com formação inicial ou continuada de Química’, 

bem como analisar a relação entre a representação social de professores timorenses 

sobre ‘ser professor de Química’ e a construção de sua identidade profissional 

docente. O Timor-Leste, um país insular no sudeste asiático, próximo da Indonésia e 

da Austrália, foi colonizado por Portugal de 1511 a 1975 e ocupado pela Indonésia de 

1975 até 1999. As Nações Unidas assumiram o governo transitório até 2002, quando 

foi obtida a independência. Como referencial teóricos, empregou-se a perspectiva das 

representações sociais, considerada a abordagem psicossocial desenvolvida por 

Serge Moscovici e Denise Jodelet   Como referenciais teóricos, esta pesquisa situa-se 

na articulação entre a Teoria das Representações Sociais, na acepção da abordagem 

culturalista, cujos representantes são Serge Moscovici e Denise Jodelet as teorizações 

sobre Identidades Sociais e Profissionais de Claude Dubar. 

Com esse objetivo, foram realizados procedimentos exploratórios para levantamento 

de dados, com abordagem qualitativa. O primeiro, de natureza descritiva, consistiu na 

análise documental de um século da legislação educacional timorense. Participaram 

do estudo onze professores timorenses envolvidos na área de química, oito 

participantes de um programa de formação inicial em serviço (denominado 

Bacharelato em Química) e três participantes de um programa de formação 

continuada nas escolas. Para a coleta de informações foram utilizados os relatos 

escritos da trajetória vivida e entrevistas não-diretivas, além das notas de campo. Para 

a produção dos dados, privilegiou-se a análise de conteúdo (BARDIN, 2011) atrelada à 

análise de similitude e classificação hierárquica descentente, com suporte informático 

do software IRaMuTeQ. 

Como resultados, o dentre os aspectos sobre ser professor de Química que os 

diferenciem de outros países é a RS é ancorada na valorização social, na resistência 

política e cultural. 

 

Palavras-chave: Identidades Profissionais Docentes, Formas identitárias; 
Representações Sociais, Timor-Leste, Ser Professor, Química. 
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Capítulo 1. Introdução 



 

os anos de 2007 e 2008, tive a experiência de trabalhar em um projeto de 

formação de professores no Timor-Leste, um país insular no Sudeste 

asiático, próximo da Indonésia e da Austrália. Tal formação de professores 

ocorreu em Língua Portuguesa, majoritariamente para as áreas de Matemática, Biologia, 

Química e Física1, cuja denominação foi Bacharelato Emergencial. O objetivo era fornecer 

qualificação para os professores que já atuavam nas escolas, mas sem habilitação em nível 

superior. 

A pesquisa de Doutorado que desenvolvo, com o objeto de investigação voltado para 

a constituição das Representações Sociais sobre a Identidade Profissional Docente de 

professores de Química em formação inicial e continuada no Timor-Leste, traduz a atual 

necessidade que aquele país vivencia de melhorar a qualidade do ensino através da 

capacitação dos docentes atuantes na Educação Básica e Secundária, tanto no 

aprofundamento dos conteúdos curriculares como no aprimoramento das práticas 

profissionais. 

Tal como o Brasil, o Timor-Leste passou pela colonização portuguesa, que perdurou 

de 1515 a 1975. Contudo, após a instabilidade política vivenciada por Portugal em 1974, o 

Timor-Leste se mobilizou para a independência, que ocorreu de forma unilateral em 1975, 

sucedida pela invasão do país vizinho, a Indonésia. Pelos 24 anos seguintes, o Timor 

vivenciou um período conturbado de sua história conhecido como ‘ocupação indonésia’. 

Após o resultado favorável à sua autodeterminação, obtido por referendo promovido pelas 

Nações Unidas em 1999, essa organização assumiu o governo no período de transição, 

quando em 2002 foi obtida a independência. Na Constituição do jovem Estado-Nação, o 

Português e o Tétum foram declarados línguas oficiais (TIMOR-LESTE, 2002). Contudo, 

para além das línguas oficiais, coexistem entre si 15 línguas usadas nas diferentes regiões 

do país (HULL, 2001). 

No transcorrer do tempo, estreitavam-se os laços afetivos com os professores 

timorenses que cursavam a formação ‘Bacharelato Emergencial de Química’; a partilha de 

suas histórias de vida, memórias do “tempo da guerra”, as maneiras pelas quais as 

configurações políticas assumidas pelo país influenciaram no âmbito privado e familiar, o 

cercear da liberdade, a tensão e as fugas iminentes, narrativas relatadas pelos nossos 

alunos em momentos de descontração e que, devido ao ineditismo da barbárie e superação, 

ampliava nossa proximidade e envolvimento. 
                                                      

1 Programa de Qualificação de Docente e Ensino de Língua Portuguesa no Timor-Leste (CAPES - 
Edital CGCI nº 008/2007). 

N



Capítulo 1: Introdução 19 

 

 

Uma prática realizada por mim, talvez inconsciente, foi a de preencher os buracos e 

incompreensões dos relatos sobre si narrados pelos professores com a busca por literaturas 

sobre o histórico tão recente do Timor-Leste, de forma que havia um vívido entrecruzamento 

das histórias, possibilitando rememorá-las com fulgor, cor, gosto, cheiro e lágrimas, na 

definição do que denomino “experienciar a palavra lida”. 

Pelo fato de ser um país jovem, e as pessoas participantes de momentos decisivos 

do país ainda estarem vivas, a pesquisa sobre memórias pode contribuir para a 

complementação da escrita da história daquele país. Contudo, Sarlo (2007) alerta para os 

cuidados a serem seguidos quando se reinvidica a memória como reconstrutora de fatos do 

passado, evitando uma visão reificante e positivista da história. 

Devido à escassez de livros, artigos científicos e de material escrito sobre a educação 

no Timor-Leste, há premência de mais estudos e trabalhos de pesquisa sobre a área 

educacional que possam contribuir para o avanço dos processos de ensino e aprendizagem 

naquele país. 

A intenção primária para os dois períodos que vivenciei no Timor foi a atuação como 

professora em projetos de formação de professores, conforme o previsto nos editais. 

Contudo, nos anos precedentes à primeira experiência profissional naquele país estive 

imersa no ambiente de pesquisa, o que inevitavelmente dirigiu meu olhar e pensamento 

para uma vasta possibilidade de pesquisas a serem realizadas naquele contexto sob lógicas 

culturais e sociais diversas do habitus ocidental em diversos aspectos. Assim, a pesquisa 

acadêmica foi desenvolvida em paralelo às atividades de trabalho, que se complementavam, 

à medida que forneciam dados empíricos e teóricos sobre o objeto em análise. Quando 

voltei ao Brasil, desenvolvi pesquisa de Mestrado com objeto direcionado ao que foi 

chamado de “dimensão escolar da química”, entre alunos secundaristas timorenses2.  

Naquele trabalho, foi utilizada como referencial a Teoria das Representações Sociais 

(TRS), surgida na década de 60 na França, no âmbito da Psicologia Social, tendo como 

fundador Serge Moscovici (1961). Essa teoria pauta-se em um duplo mecanismo de 

objetivação, que concretiza o abstrato, e ancoragem, onde o novo e desconhecido são 

ancorados a representações familiares pré-existentes. 

Segundo Doise (1990, p.172), “a teoria das representações sociais pode ser 

considerada como uma grande teoria, [...] pois sua finalidade é a de propor conceitos de 

base”. Essa ‘grande teoria’ sofreu algumas divisões, que trouxeram um aporte particular 

                                                      

2 Em maio de 2011 foi defendida a dissertação de mestrado, intitulada "Representações Sociais de 
alunos secundaristas do Timor-Leste quanto à dimensão escolar da Química" (AGUILAR, 2011). 
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para o seu desenvolvimento, conforme apontado por Sá (1996, p.65): “a grande teoria das 

representações sociais [...] desdobra-se em três correntes teóricas complementares”. As 

três maiores abordagens da TRS são: estruturalista (cujo principal representante é Jean-

Claude Abric), culturalista (representada por Denise Jodelet) e societal (representada por 

Willem Doise). Tais teorias são complementares, na medida em que derivam de uma 

mesma matriz epistemológica. 

Para o Doutorado, após novo período de trabalho com formação de professores no 

Timor-Leste3 no ano de 2012, com interesse na articulação entre níveis individuais e 

coletivos das Representações Sociais (RS), a intenção foi a de aproximar-se da abordagem 

culturalista das RS, que preconiza a relação dialética de identificação da ancoragem e da 

objetivação nos discursos de sujeitos e/ou de grupos (JODELET, 2001). Na compreensão 

de que as RS atuam na constituição da identidade profissional docente, buscou-se articular 

a TRS com os movimentos de atribuição e pertença propostos por Dubar (2005). Dessa 

forma, a intenção é a de triangular, como base teórico-metodológica da investigação, a 

Teoria das Representações Sociais, as Identidades Sociais e Profissionais e a Análise de 

Conteúdo, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1.1 – Referenciais teórico-metodológicos utilizados na Tese, com os principais autores 
representantes de cada abordagem. Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

A opção por manter o alinhamento com a TRS vem ao encontro do que Ângela 

Arruda afirmou ao ser entrevistada: “os que abraçaram essa perspectiva [a TRS] porque ela 

tem alguma coisa de filosófico, que é o respeito pelo saber do outro, pelo saber do diferente, 

pelo saber menosprezado, pelo saber que não é teórico” (SOUSA et al., 2014, p.35). Tais 

valores democratizantes, bem como a conduta que preza pela ausência de hierarquias entre 

os diferentes conhecimentos, integram uma forma de ver o mundo que, tanto a ela quanto a 

mim, nos seduziu. 

                                                      

3 Conforme Edital – CGCI – nº 24/2011. Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua 
Portuguesa no Timor Leste. Disponível em: 

<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_024_TimorLeste2011.pdf>. Acesso 
em: 15 jun. 2015. 
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A perspectiva de pesquisa com fontes orais, caracterizadas pelas escritas e falas 

sobre si, viabiliza a compreensão sobre os vínculos entretecidos entre linguagem, 

reflexividade biográfica e consciência histórica, nas narrativas dos sujeitos sobre si mesmos 

(PASSEGGI, 2011). Assim, a construção de tais narrativas permite que sejam analisadas as 

formas pelas quais os sujeitos representam a própria existência e significam os fatos que 

marcaram suas trajetórias individuais, como também as características peculiares dos 

grupos sociais de que fazem parte (CATANI, 1995; CATANI et al., 2005). 

Esta abordagem de trabalho, com o uso da memória como fonte das narrativas que 

compõem as tramas de vida – as motivações do por que esses professores desejaram ser 

professores, de que forma a organização política do país atingiu suas vidas pessoais, o 

desvelar das influências que receberam para culminar na docência como carreira, as 

motivações para manter-se na carreira – traz possibilidades de delinear a construção de sua 

identidade profissional docente. 

O trabalho desenvolvido por Claude Dubar (2005) lança bases para a discussão 

sobre a socialização e as identidades profissionais, construídas a partir da experiência e da 

formação. A profissão legitima a identidade, pois o sujeito passa a ser identificado de forma 

individual e coletiva através do trabalho. A identidade é um elemento derivado do diálogo de 

um indivíduo com a sociedade (BERGER; LUCKMANN, 1991), de onde deriva tanto a 

identidade para si, compreendida como atos de pertencimento em que os indivíduos “se 

contam sobre o que são” (DUBAR, 2005, p.139), quanto a identidade para o outro, com os 

atos de atribuição. Dessa forma, o autor atribui importante função à experiência social, pois 

é a partir dela que são construídas as identidades sociais e profissionais. 

 

Figura 1.2 – As RS e as identidades derivam do vínculo recíproco entre o indivíduo e a 
sociedade.Fonte: A autora (AGUILAR, 2017), com base em Moscovici (1988) e Berger e 
Luckmann (1991). 
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A dimensão autopoiética4
 presente na reflexão biográfica é dos princípios que 

fundamentam as escritas de si.  Ao narrar sua própria história, o depoente busca significar 

suas vivências e, nesse processo, elabora outra representação de si: reinventa-se. Devido a 

essas múltiplas facetas de flexibilidade da identidade, Hall (2000, p.112) afirma que “as 

identidades são pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós”. 

As temáticas correlatas ao testemunho, à memória e ao esquecimento fornecem 

uma fértil discussão interdisciplinar. O campo de estudos sobre a memória abarca 

lembranças e esquecimentos, com lapsos de significados diversos, mas explicáveis desde 

que reconhecidos. 

A resistência e luta pela autodeterminação do Timor-Leste relaciona-se diretamente 

com a identidade nacional. Após o final do período de ocupação indonésia, com seus 

ganhos e perdas, emergiram as estratégias de reconstrução. A articulação entre guerrilha e 

educação ocorre no sentido da função social. Ambos relacionam-se com a edificação de um 

projeto, uma vez que a derrubada de um projeto é sucedida pelo erguimento de outro, seja 

uma proposta nova ou resgatada de projetos anteriores. A consecução de tal reconstrução 

não ocorre apenas via política, mas também perpassa pela educação. Aliás, não é raro 

observar que, em diversos locais pelo mundo, no Brasil inclusive, nos momentos de 

construção de projetos, a educação entrou no discurso muito fortemente. 

A contribuição trazida por este Doutorado está em evidenciar os significados das 

trajetórias de formação de professores envolvidos com o ensino de Química no Timor-Leste. 

O trabalho também vem colaborar com os debates relativos às RS de profissionais da 

Educação sobre seu próprio percurso de desenvolvimento profissional e pessoal. 

A partir das experiências como pós-graduanda e professora de Química foram 

consolidados questionamentos que pretendo responder com esta pesquisa de Doutorado: 

qual é a RS acerca de docência dos professores timorenses em formação inicial e 

continuada de Química? Como se configura a identidade profissional desses professores?  

Para responder a essas questões, a Tese foi organizada em nove capítulos. Neste, 

inicial, foram apresentados o contexto e as ideias que culminaram na elaboração do 

trabalho, incluindo as motivações, relevância e justificativas que situam a pesquisa, bem 

como a organização do trabalho e os objetivos gerais e específicos a serem atingidos. 

                                                      

4 Autopoiese: do grego, autos, “próprio” e poiésis, “invenção, criação ou produção”. Tal neologismo foi 
cunhado por Francisco Varela e Humberto Maturana, nos anos 1970, para designar a capacidade 
dos seres vivos de produzirem a si próprios. O termo passou em seguida para as ciências sociais e 
humanas para se referir à capacidade humana de se autorregular, autoadequar, autoinventar. 
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Nos Capítulos 2 e 3 são apresentados os embasamentos teóricos utilizados. Assim, 

o Capítulo 2 introduz a Teoria das Representações Sociais, com aportes de sua origem, seu 

desenvolvimento e desdobramentos, além de uma revisão bibliográfica sobre trabalhos que 

utilizam o referencial elaborado por Jodelet e sua aplicação nos estudos educacionais. Já no 

Capítulo 3 tem-se a questão das Identidades Sociais e Profissionais, das configurações 

identitárias e uma revisão de trabalhos que utilizam o referencial de Dubar, articulando-os 

com as identidades profissionais docentes. 

Na consideração de que as RS que circulam em uma sociedade e a construção 

identitária dos grupos sociais se constitui de acordo com a época histórica e o contexto 

social, no Capítulo 4 é exposto um breve histórico educacional de Timor-Leste, com análise 

de um século da legislação referente aos aspectos da docência em seus diversos regimes 

políticos. Também são discutidas questões de fundo sobre a realidade político-social no que 

tange à identidade nacional, sob a ótica da linguagem e à identidade docente, sob a ótica do 

gênero.  

Os pressupostos e procedimentos metodológicos para coleta de informações e 

análise dos dados que subsidiaram a realização da pesquisa são elencados no Capítulo 5. 

No Capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos, expondo os dados coligidos 

após a submissão do corpus empírico da pesquisa à Análise de Similitude, Classificação 

Hierárquica Descendente e Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Além disso, também são 

traçadas discussões subsidiadas pela busca de articulação, cotejo e diálogo com autores 

que já se ocuparam do tema. Finalmente, o Capítulo 7 traz algumas conclusões deste 

trabalho, bem como desdobramentos e perspectivas futuras suscitadas pelo mesmo. 

1.1 – Objetivos 

A partir de escritas sobre si e entrevistas, de professores timorenses participantes de 

programas de formação inicial e continuada em Química nos anos de 2007 e 2012, através 

das quais se podem inferir tanto suas motivações para serem professores como, 

eventualmente, suas concepções sobre educação/ensino, os objetivos gerais da presente 

pesquisa são os de 

� identificar a representação social sobre ‘ser professor de Química’ destes sujeitos; 

� analisar a relação entre a representação social de professores timorenses sobre ‘ser 

professor de Química’ e a construção de sua identidade profissional docente. 

 

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: 
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� desvelar a influência que as rupturas, de âmbito nacional, no quadro político 

timorense exercem / exerceram no âmbito pessoal, mormente quanto ao ingresso e 

permanência na profissão docente, desvelando alguns aspectos de como se fizeram 

docentes; 

� identificar as motivações sobre (1) o porquê ser professor, considerando as 

influências recebidas que acabaram por conduzi-los à carreira docente; (2) o porquê 

optaram por serem professores de Química, na articulação entre o saber e o saber 

fazer nesse campo específico do conhecimento; e (3) as motivações para continuar 

na carreira, atreladas às perspectivas futuras destes profissionais;  

� localizar, na documentação legal sobre a educação no Timor-Leste, a regulação para 

o exercício das funções de ensino em cada um dos períodos vivenciados pelo país, 

de forma a explicitar a gênese dos cursos de formação de professores, 

caracterizando o cenário político-educacional timorense em que estão inseridos os 

atos de atribuição sobre ‘ser professor’, através da análise da legislação educacional 

disponível em quatro épocas distintas 

– final da colonização portuguesa (1914-1975); 

– período de ocupação indonésia (1975-1999);  

– administração transitória (1999-2002); e 

– período de independência (2002-atual).  

Estes são, portanto, os aspectos centrais que se pretende abordar nesta Tese, na 

busca de compreender a recente reconstrução sócio-político\educacional daquela nação 

através dos relatos de quem participou dessa história, e foi por ela modificado. 
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ste Capítulo visa apresentar os fundamentos teóricos e o contexto para o 

surgimento da Teoria das Representações Sociais (TRS). Por estar em 

movimento, nas primeiras décadas após seu surgimento, despontaram três 

principais correntes teóricas: estruturalista, societal e culturalista, cujos principais 

representantes são, respectivamente, Abric, Doise e Jodelet (SÁ, 1996). Mais recentemente, 

a TRS tem passado por expansões, com a emergência de novos paradigmas de pesquisa 

embasados nesta Teoria, conforme discussão apresentada por De Rosa (2014). No 

questionamento sobre como as RS são formadas, elaboraram-se os modelos de objetivação 

e ancoragem, apresentados neste Capítulo. Ao final está sumariada uma revisão 

bibliográfica. 

2.1 – Fundamentação Teórica 

O surgimento desta teoria deve-se a Serge Moscovici, pesquisador romeno judeu, 

naturalizado francês, no contexto da finalização de seu trabalho de doutorado, 

supervisionado por Daniel Lagache, na École des hautes études en sciences sociales1 

(EHESS), em Paris. A obra seminal “La Psychanalyse: son image et son public”2 publicada 

em 1961 e reeditada em 1976 teve o objetivo de compreender como um saber científico, no 

caso a psicanálise, se arraigava no pensamento popular de indivíduos e grupos alocados na 

sociedade francesa dos anos 50. 

O trabalho de Moscovici foi organizado em duas partes independentes: a primeira 

dedicada às representações sociais da psicanálise, onde o autor apresenta as bases 

teóricas e conceituais que o levaram à elaboração da TRS, bem como os métodos 

adotados, os resultados da pesquisa e a análise teórica. Para tal, utilizou questionários 

semi-estruturados, entrevistas e pesquisas de opinião para identificar as percepções da 

população sobre a psicanálise. 

Na consideração de que as RS são elaboradas socialmente, a segunda parte 

apresentou investigação da psicanálise na imprensa francesa. Foram coletados fragmentos 

relativos à psicanálise em mais de 200 periódicos e revistas da França, no período de 1o de 

janeiro de 1952 a 1o de março de 1953. Naquela época, os jornais franceses reproduziam e 

fomentavam uma ampla discussão sobre teoria psicanalítica, como destacado por Vala 

(1993, p.353): “em três anos (1953-1956), um total de 230 jornais revistas não 

especializados publicaram cerca de 1600 artigos sobre a psicanálise”. Assim, as 

                                                      

1 Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (tradução nossa). 
2 “A Psicanálise: sua imagem e seu público” (tradução nossa). 

E



informações veiculadas sobre tal tema pelos meios de comunicação de massa foram 

submetidas à análise de conteúdo. 

No encerramento de sua tese, Moscovici (1961, p.639) lança uma questão 

fundamental: “como o homem constitui a sua realidade?” (tradução nossa)3. Apesar de não 

ter subsídios para responder esta pergunta de imediato, Ângela Arruda pondera que na 

trajetória como pesquisador “é inegável que caminhou nessa direção” (SOUSA et al., 2014, 

p.41). 

De fato, Moscovici recebeu influências de diversas áreas para elaborar a Teoria das 

Representações Sociais, termo apresentado inicialmente em seu trabalho de doutorado. 

Estas influências estão pautadas na sociologia, antropologia, etoria da linguagem, teoria das 

representações infantis, teoria do desenvolvimento cultural (Quadro 3.1) 

Quadro 2.1 – Áreas do conhecimento, e principais representantes, que influenciaram no 
desenvolvimento da TRS.  

Áreas do conhecimento Principais representantes 

Sociologia (representações coletivas) David Émile Durkheim (Francês, 1858-1917) 

Antropologia Lucien Levy-Bruhl (Francês,1857-1939) 

Teoria da linguagem  Ferdinand de Saussure (Suíço, 1857-1913) 

Teoria das representações infantis Jean William Fritz Piaget (Francês, 1896-1980) 

Teoria do desenvolvimento cultural Lev Semenovitch Vigotsky (Bielorusso, 1896-
1934 

 

A alteração de representações "coletivas" para "sociais" é um marco na diferenciação 

com a teoria de Durkheim. As diferenças apresentadas por Moscovici (2003) rompem com a 

ideia de “forças primitivas” que conformam a realidade. Para Moscovici as representações 

são sóciovariáveis, i. e., possuem a mesma natureza prática e simbólica dos grupos sociais 

que as elaboram. Assim, as RS são derivadas de diversas sociedades presentes na 

sociedade maior, trazendo o caráter dinâmico de cotidianas e ao mesmo tempo universais. 

Da antropologia, Moscovici foi influenciado pelas investigações de Lévy-Bruhl acerca 

do pensamento coletivo, com investigações sobre a vida cotidiana e pensamento de 

pessoas leigas. Sobre este autor, Moscovici (2003, p. 332) afirma que as pesquisas de 

Lévy-Bruhl apontam que “as pessoas não são necessariamente cientistas despreparados, 

mas podem ser bons místicos ou filósofos da vida cotidiana”. 

                                                      

3 “comment l’homme constitue-t-il sa réalité?” 
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Quanto ao linguista suíço Ferdinand de Saussure, sua ligação com a teoria das 

representações sociais se dá através do seu estudo sobre a estrutura da linguagem, como 

um sistema. Sob essa premissa, Moscovici (1978, p. 15) destaca que Saussure partiu da 

ideia de que toda “língua é um sistema de signos que exprimem ideias, e é comparável, por 

isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, 

aos sinais militares, etc.” As contribuições de Saussure se tornaram bastante relevantes 

para o desvendamento da comunicação e expressão das representações sociais. Nessa 

perspectiva, não há comunicação sem que partilhemos determinadas representações e uma 

representação só será compartilhada se ela for objeto de interesse de comunicação. Assim, 

a “comunicação é parte do estudo das representações, porque as representações são 

geradas nesse processo de comunicação e depois, claro, são expressas através da 

linguagem” (MOSCOVICI, 2003, p. 373). Em outras palavras, as representações sociais 

entram no mundo cotidiano em que habitamos e discutimos com nossos amigos e colegas. 

Elas circulam pelos meios de comunicação e, assim, elas passam a fazer parte de nossas 

vidas cotidianas, servindo como o principal meio para estabelecer associações e relações 

sociais, pelas quais nos ligamos uns aos outros (MOSCOVICI, 2003). 

Da mesma froma que Moscovici buscou elaborar um estudo sobre o senso comum 

dos adultos, Piaget elaborou a representa;áo do mundo da criança. Contudo há uma 

inversão na análise destes autores, dado que Piaget visava investigar como as 

representações espontâneas são transformadas em científicas, ao passo que Moscovici 

estava interessado em saber como as representações científicas se transformam em 

comuns. Ao propor estudo para os estágios de desenvolvimento da criança, Piaget adotou a 

postura de que há evolução nas formas de representação. 

Por outro lado, Vigotsky seguiu Levy-Bruhl ao considerar que distintas 

representações podem ser geradas em uma mesma cultura, no contexto de 

descontentamento com o marxismo soviético dos anos de 1920. 

No contexto histórico-social da divulgação da TRS, alguns marcos são notórios. Um 

deles foi a publicação da obra “A construção social da realidade” (BERGER; LUCKMANN, 

1991), ocorrida inicialmente em 1966, que já incorporava e sistematizava as RS na 

sociologia do conhecimento. 

Em seus escritos, Moscovici optou por manter a TRS sem uma definição formal, 

tarefa esta que coube a outros pesquisadores que a desenvolveram. Dentre eles, uma 

definição amplamente aceita foi elaborada por Jodelet (2001, p.22), quando afirma que: 

Representação Social é uma forma de conhecimento, socialmente 
elaborada e partilhada e que contribui para a construção de uma realidade 
comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso 



comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida 
como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua 
importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos processos 
cognitivos e das interações sociais. 

Diversos outros autores também propuseram definições para a RS em contextos 

distintos, tal como mostram os excertos a seguir: 

Representações sociais são portadores da memória coletiva; Através delas, 
a experiência passada molda o presente. Assim, as representações sociais 
asseguram aos grupos sociais um grau de continuidade ao longo do tempo. 
Isso é feito de forma flexível usando o passado para atender às demandas 
do presente e avançar para um futuro desejável para o grupo (WAGONER, 
2015, p. 24, tradução nossa)4. 

 

Representação é “uma organização, ou seja, um conjunto dotado de 
coerência interna e orientação. Devemos, portanto, ter uma organização, ou 
seja, para encontrar o que une as variáveis observáveis e confere a esta 
conexão um significado” (BATAILLE, 1972, p. 5, tradução nossa)5. 

 

...definimos as representações sociais como princípios organizadores das 
relações simbólicas entre indivíduos e grupos (DOISE, 2002, p. 30). 

Para Moscovici (1988), as RS podem ser caracterizadas como estruturas de 

conhecimento afetivas, cognitivas e avaliativas, provenientes de um vínculo recíproco, 

estabelecido entre o indivíduo e a sociedade. Esse vínculo é reforçado por De Rosa (2013, 

p. 93) ao afirmar que “os atores sociais compartilham representações sociais 

emocionalmente e cognitivamente mediados pelas suas experiências de vida, suas 

identidades, seus múltiplos papéis sociais”. Dessa forma, compreende-se que o 

conhecimento é construído coletivamente, dado que os valores, as crenças e os modos de 

pensamento dos indivíduos circulam, por vias da linguagem, no ambiente social onde os 

mesmos se inserem. Devido às características de coletividade e partilha desse 

conhecimento, a noção de pertencimento e a identidade social são ratificadas (ALVES-

MAZZOTTI, 1996). 

Na busca pela compreensão sobre a formação e propagação do senso comum, 

Santos (2005, p.22) discute que a TRS aplica-se “ao estudo de um fenômeno específico e 

                                                      

4 Social representations are carriers of collective memory; through them past experience shapes the 
present. Thus, social representations ensure for social groups a degree of continuity through time. 
This is done by flexibly using the past to meet the demands of the present and move towards a future 
desirable to the group. (WAGONER, 2015, p. 24). 
5 la représentation est “une organisation, c'est-à-dire un ensemble doté d'une cohérence interne et 
d'une orientation. Il faut donc saisir une organisation, c'est-à-dire trouver ce qui lie entre elles les 
variables observables et confère à cette liaison une signification” (BATAILLE, 1972, p. 5). 
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delimitado: as teorias do senso comum [...] conjuntos de conceitos articulados que têm 

origem nas práticas sociais e diversidades grupais”. 

2.2 – Os processos formadores da RS: objetivação e ancoragem 

Como, pois, as representações sociais são formadas? Com base nesta pergunta, em 

seu trabalho inaugural, Moscovici (1961, p.107) distingue duas etapas para a produção da 

RS: “une représentation sociale s’élabore selon deux processus fondamentaux: 

l’objetctivation et l’ancrage”6. 

Outra questão levantada pelo autor é acerca das razões pelas quais essas RS são 

criadas. A resposta esboçada é a de que o objetivo para todas as RS pauta-se na 

transformação do não familiar em familiar. Em um primeiro momento, o não familiar é 

movido para a esfera particular, de maneira a possibilitar sua comparação e interpretação 

para, em seguida, ser reproduzido entre os elementos possíveis de serem vistos, 

manipulados e, como resultado, controlados. 

Uma vez que as RS são elaboradas através destes dois mecanismos, Moscovici 

(1961) alerta para a necessidade de compreender seu funcionamento (MOSCOVICI, 1961). 

2.2.1 – Objetivação 

A objetivação é um processo que se fundamenta na passagem de representações 

abstratas para concretas. Dentre suas características, ela mantém a memória em atividade, 

mantendo-a em um processo contínuo de inserir e remover objetos, pessoas e fatos. Estes 

são classificados e rotulados nominalmente, caracterizando-se por processos de exclusão e 

esquecimento, ou por desenvolvimento e de valorização, de forma a viabilizar uma 

explicação simplificada e precisa da realidade. Na objetivação, busca-se criar algo como um 

“objeto” para a representação. 

Para Jodelet (2001), no processo objetivação as significações são materializadas e 

reabsorvidas pelos indivíduos, em um processo de construção formal do conhecimento. Tal 

processo desenvolve-se em três etapas sucessivas, a saber:  

� a construção seletiva, onde o objeto é selecionado e, posteriormente, 
descontextualizado. A redução do excesso de informação ocorre devido à 
impossibilidade de se operar com a totalidade da informação transmitida, que 
“sofre cortes baseados na nossa informação prévia, na experiência [...] e nos 

                                                      

6 “uma representação social é elaborada através de dois processos fundamentais: a 

objetivação e a ancoragem” (tradução nossa). 

 



nossos valores” (ARRUDA, 2002, p.136). De fato, os critérios culturais estão 
relacionados com o acesso que os grupos terão às informações, de onde são 
derivadas as reduções efetuadas. Assim, a apreensão da informação pela 
população ocorre de forma fragmentada, distorcida de sua constituição inicial, 
contudo disponível à compreensão popular. 

� o núcleo figurativo está relacionado ao processo pelo qual o indivíduo busca 
transformar um conhecimento, objeto ou acontecimento novo e misterioso, em 
algo familiar, destrinchado e coerente com os referenciais que carrega consigo. 
Após a realização dos recortes, apontados na primeira etapa, as frações são 
reunidas em um delineamento denominado núcleo figurativo, configurador dos 
aspectos essenciais da representação. Assim procedendo, o indivíduo e/ou o 
grupo busca forjar uma visão harmoniosa entre seus valores e o novo objeto, 
que agora se torna algo efetivamente objetivo e concreto, de modo a parecer 
natural. 

� a naturalização, originada na constituição do núcleo figurativo, possibilita que os 
esquemas conceituais das ciências sejam materializados em elementos do 
senso-comum. Assim, o não-familiar adquire significação própria para o 
indivíduo, articulado com as suas possibilidades de compreensão e com suas 
obrigações de eliminar quaisquer contradições que venham a enfraquecer o 
embasamento das RS já estabelecidas. 

2.2.2 – Ancoragem 

Enquanto na objetivação havia predomínio da esfera particular, na ancoragem o não 

familiar é dotado de visibilidade e concretude, ou seja, é mais direcionada para a esfera 

exterior, de forma a torná-lo conhecido através do que já é conhecido (MOSCOVICI, 1961). 

Assim, as imagens formuladas na mentalidade coletiva são assimiladas na ancoragem, que 

atua como orientadora dos comportamentos e relações sociais. Assim, ao discutir a dupla 

função da ancoragem, Moscovici (1961, p.335-6) observa que: 

le processus d’ancrage est protéiforme. D’une part, il aide à 
comprendre l’existence d’une hiérarchie et d’un réseau de significations 
autour du noyau imageant de la représentation sociale. D’autre part, il fait 
voir comment – par la généralisation fonctionnelle – ce noyau ou modèle 
figuratif devient un système d’interprétation, médiateur entre l’individu et son 
univers7.  

Aqui é possível inferir sobre a influência que o conceito de núcleo figurativo das RS, 

apresentado por Moscovici, exerceu no trabalho realizado posteriormente por Abric (1976), 

conceitualizando o núcleo central e a periferia das representações, características da 

abordagem estruturalista. A objetivação, concebida como elaboração formal do 

conhecimento, busca direcionar os processos cognitivos (pensamentos, juízos e opiniões) 

do indivíduo em uma realidade moldada pelas interações sociais (JODELET, 2001). 

                                                      

7 “O processo de ancoragem é multiforme. Por um lado, ele ajuda a compreender a existência de uma 
hierarquia e de uma rede de significados em torno do núcleo figurativo da representação social. Por 
outro lado, ele mostra como – pela generalização funcional – este núcleo ou modelo figurativo se 
torna um sistema de interpretação, mediador entre o indivíduo e seu universo” (tradução nossa). 
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Porém não há garantia, por vias da objetivação apenas, da plena inserção desse 

conhecimento. Antes, os processos de objetivação e ancoragem são indissociáveis, 

convivendo em uma relação dialética e concomitante, que possibilitará a garantia da 

construção do conhecimento. Para tal, são necessárias três funções primordiais que as RS 

exercem na realidade, a saber: (1) a função cognitiva, onde a novidade é integrada; (2) a 

função de interpretar a realidade; e, por fim, (3) a função orientadora dos comportamentos e 

das relações sociais. 

Ao evidenciar os vínculos que ocorrem entre a objetivação e a ancoragem, torna-se 

possível “compreender determinados comportamentos, pois o núcleo figurativo da 

representação depende da relação que o sujeito mantém com o objeto e da finalidade da 

situação” (JODELET, 2001, p.38).  

Dessa forma, segundo as experiências e tradições de uma comunidade, a difusão 

das concepções sobre os objetos da realidade transforma-se em algo tão próprio e natural 

entre seus integrantes que os comportamentos dos indivíduos, frente a certos objetos, são 

direcionados, de acordo com as RS socialmente atribuídas ao mesmo. Ao abordar a 

transformação do novo em algo familiar, Moscovici (1961, p. 26) pondera que: 

O processo social no conjunto é um processo de familiarização pelo 
qual os objetos e os indivíduos vêm a ser compreendidos e distinguidos na 
base de modelos ou encontros anteriores. A predominância do passado 
sobre o presente, da resposta sobre o estímulo, da imagem sobre a 
‘realidade’ tem como única razão fazer com que ninguém ache nada de 
novo sob o sol. A familiaridade constitui ao mesmo tempo um estado das 
relações no grupo e uma norma de julgamento de tudo o que acontece. 

 

2.3 – Funções e dimensões das representações sociais 

Na aplicação desta teoria, de acordo com Abric (1998), as RS possuem quatro 

funções essenciais, de forma a manter ou reforçar a posição social do grupo, a saber: (1) de 

conhecimento, (2) de identidade; (3) de orientação e (4) de justificação. 

� A função de conhecimento, também compreendida como função de saber, está 
embasada na concepção apresentada por Jodelet (2001) de que a RS é um 
conhecimento de senso comum. De fato, ela possibilita ao indivíduo dar sentido à 
sua realidade, devido à capacidade de compreendê-la através da integração de 
novos saberes ao seu arcabouço cognitivo. Dessa maneira, a RS exerce função de 
saber ao apresentar subsídios aos indivíduos para explicarem sua realidade e 
atuarem sobre a mesma, além de expandirem e difundirem o senso comum, 
integrando-se em um quadro que propicia a comunicação social. 

� A função de identidade das RS tem por objetivo identificar as singularidades que 
possibilitam ao grupo sua diferenciação, através dos sentimentos de pertença dos 
sujeitos que os posicionam naquele grupo particular. As RS permitem que o 
indivíduo construa uma identidade social, condizente com procedimentos e sistemas 
históricos e socialmente determinados, delimitando como também resguardando a 



identidade do grupo. Inclusive, ao adequar os indivíduos e valores sociais nas 
normas e na importância específicas, as RS permitem que a comunidade exerça 
influência sobre o indivíduo, com ênfase nos meios de socialização. 

� A função de orientação é exercida pelas RS ao se estabelecer maneiras de guiar o 
comportamento com vistas a anteceder o desenrolar da ação. Devido a RS 
contextualizar os indivíduos e os grupos sociais no conjunto de valores e normas 
comuns a uma coletividade, os comportamentos ilícitos ou aceitáveis são prescritos 
para cada contexto, Assim, as RS visam auxiliar na identificação do contexto e das 
posturas e estratégias a serem adotadas em cada situação específica. 

� A função de justificação exercida pelas RS permite aos indivíduos explicarem ou 
justificarem as suas posições e os seus comportamentos dentro de um grupo, como 
também avaliarem as ações e as decisões tomadas, podendo desta maneira, 
justificá-las perante outras situações ou indivíduos, reforçando o comportamento 
individual ou de grupos. 

Moscovici propõe três possíveis dimensões de análise para as RS, a saber: 

informação, campo de representação ou imagem e atitude. 

� A dimensão da informação refere-se à “organização dos acontecimentos que o grupo 
possui com respeito ao objeto social” (MOSCOVICI, 1978, p. 62). Ela condiciona o 
tipo de representação que o grupo terá do objeto. 

� A dimensão do campo de representação ou imagem “nos remete à ideia de imagem, 
de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das proposições que expressam 
um aspecto determinado do objeto da representa” (MOSCOVICI, 1978, p. 64). 

� A atitude explicita “a orientação global em relação ao objeto das representações 
sociais”, uma “tomada direta de posição” do sujeito em relação ao objeto da 
representação, envolvendo qualificações positivas, negativas ou neutras que 
denotam um “juízo de valor” (MOSCOVICI, 1978, p. 65). 

 

2.4 – Desdobramentos e estado da pesquisa em Representações Sociais 

No ano de 2011, diversas comemorações foram organizadas pela comunidade de 

pesquisadores das RS devido à data festiva de 50 anos dessa teoria. Nessa ocasião, 

empreendimentos realizados por pesquisadores da área em diversas partes do mundo 

visavam se debruçar sobre os avanços e desdobramentos que a teoria teve, tanto nos anos 

próximos à sua criação, quanto em pesquisas mais recentes. Tradicionalmente, são 

apontadas três grandes divisões para a TRS, a saber: estruturalista, societal e culturalista. 

Contudo, Sá (1996, p.65) enfatiza que “não se trata por certo de teorias incompatíveis entre 

si, na medida em que provêm todas de uma mesma matriz básica”.  

No contexto histórico-social da divulgação da TRS, alguns marcos são notórios. Um 

deles foi a publicação da obra “A construção social da realidade” (BERGER; LUCKMANN, 

1991), cuja primeira edição, de 1966, já incorporava e sistematizava as RS no campo da 

sociologia do conhecimento. 
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O poder unificador dessa teoria, definida por Doise (1988) como a “grande teoria” – 

advém de sua capacidade de articular dimensões, construtos e conceitos e ainda visões 

multidisciplinares - ou de acordo com Kalampalikis e Haas (2008, p. 454) como “mais que 

uma teoria: um novo mapa do pensamento social”. 

Desde a década de 60, a TRS se espalhou por todos os continentes e adquiriu 

características peculiares que a caracterizam, tais como: ser multilíngue, ser multicultural, 

ser multidisciplinar e ser intergeracional (DE ROSA, 2013). A vivacidade do debate sobre a 

TRS é proporcionada pelo diálogo com as ciências sociais (JODELET, 2009) e entre as 

escolas de pensamento que, no decorrer dos anos, emergiram da “grande teoria” (DOISE, 

1990). 

Devido à abertura da teoria para novos contextos e novas aplicações, ao articular-se 

com outros construtos teóricos, ela tem-se ampliado. De fato, De Rosa (2014) alarga as 

subdivisões para novos desdobramentos realizados em pesquisas mais recentes, 

classificando os principais paradigmas de pesquisa inspirados na TRS em cinco vertentes, a 

saber: a abordagem estrutural, a abordagem sócio-dinâmica, as abordagens antropológicas 

e etnográficas, as abordagens dialógicas e narrativas e a abordagem por modelagem. Tais 

escolas em RS compartilham cunho qualitativo, cunho empírico, explícitos na abordagem de 

linha francesa. 

� abordagem estrutural, desenvolvida pela escola de Aix-em-Provence, inspirada pelo 
trabalho seminal de Flament (1986) e difundida inicialmente pela tese de doutorado 
de Abric (1976). 

� abordagem sócio-dinâmica, também conhecida como Escola de Genebra, construída 
sobre o trabalho de Doise (1990, 2005). 

� abordagem antropológica, inspirada na perspectiva de Jodelet sobre as RS 
(JODELET, 1984, 2001), também conhecida como abordagem etnográfica, que tem 
como um dos focos de interesse analisar a articulação entre sócio, onto e micro-
gênese. 

� abordagem narrativa, adotada por pesquisadores como Jovchelovitch (2002), Lazlo 
(2002), Contarello e Volpato (2002). Esta abordagem é geralmente integrada com a 
abordagem dialógica (MARKOVA, 2003), com inspiração na ‘psicologia sócio-
cultural’. 

� abordagem por modelagem, desenvolvida por De Rosa (2013, 2014), baseia-se na 
integração/diferenciação com/para outras construções teóricas afins, tais como: 
atitude, imagem, identidade multidimensional, memória social e coletiva, mitos, 
emoções, dentre outras. A escolha de tais abordagens é justificada com base na 
compatibilidade de seus princípios epistemológicos modelados empiricamente 
através de projetos de pesquisa com uma abordagem multi-metodológica. 

 



2.5 – Revisão Bibliográfica sobre Jodelet 

A penetração da TRS, nesses mais de 50 anos, ocorreu mundialmente, inclusive no 

Brasil, o que originou uma vasta produção acadêmica. A realização de uma sistematização 

de dados para analisar o conhecimento elaborado permite identificar os temas mais 

pesquisados, as lacunas existentes e apontar direcionamentos para o avanço na produção 

do conhecimento. As pesquisas denominadas “estado da arte”, caracterizadas pelo cunho 

inventariante, incidem sobre livros, “Dissertações de mestrado, Teses de doutorado, 

publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e seminários” 

(FERREIRA, 2002, p. 258). Tal opção ocorre devido a esses serem os maiores veículos de 

divulgação das pesquisas nos distintos campos do conhecimento. 

Para Romanowski e Ens (2006), as investigações que abordam o inventário e revisão 

do conhecimento produzido sobre determinado tema possibilitam analisar o processo de 

construção do conhecimento no campo investigado, dada a ordenação descritiva e 

categorial dos resultados obtidos ao longo do tempo: 

Os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, [...] 
recebem esta denominação (estado da arte) quando abrangem toda uma 
área do conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções. [...] 
O estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o tema 
estudado vem sendo denominado de “estado do conhecimento” (p. 39-40). 

Dessa forma, o objetivo dessa Seção é analisar o estado do conhecimento quanto à 

utilização da perspectiva da TRS desenvolvida por Jodelet, a partir das Dissertações e 

Teses brasileiras no recorte temporal de 1993 a 2016. 

Para a constituição do corpus a ser analisado foram levantadas as produções dos 

Programas de Pós-Graduação brasileiros junto à base de dados online do “Banco de Teses 

e Dissertações” (BTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), com o termo de busca “Jodelet”8. 

Embora não represente toda a produção acadêmica em um determinado campo do 

saber, esse recorte empírico é um indicador significativo das pesquisas científicas 

elaboradas pelas instituições de ensino superior, dado a produção de pesquisas no contexto 

da pós-graduação ser importante na estrutura universitária vigente no Brasil (TEIXEIRA; 

MEGID NETO, 2006). 

O Banco de Teses é uma parte do Portal de Periódicos da CAPES/MEC, lançado em 

2002, com o objetivo de facilitar o acesso às informações sobre Teses e Dissertações 
                                                      

8 A base de dados do Banco de Teses e Dissertações da Capes (BTD) está disponível no seguinte 
endereço eletrônico: <http://bancodeteses.capes.gov.br>. Acesso em: 27 jun. 2017. 
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defendidas em Programas de Pós-Graduação do País. A posteriori, os trabalhos defendidos 

a partir de 1987 foram inseridos no Banco e, atualmente, os dados são atualizados ano a 

ano, após o informe à Capes das atividades desenvolvidas pelos programas de pós-

graduação (CAPES, 2016). Assim, para a busca efetuada nesta pesquisa, atualizada em 

maio de 2017, foram identificados trabalhos defendidos até o ano de 2016. 

A opção pelo termo de busca selecionado deveu-se ao interesse em identificar como 

a teorização sobre as RS desenvolvida por Jodelet tem sido utilizada no cenário da pós-

graduação brasileira, ou seja, em que áreas e de que maneira tem ocorrido tal integração, 

de forma a traçar um contorno de sua capilaridade. Assim, a justificativa para realizar tal 

revisão bibliográfica é a de conhecer esse campo do conhecimento para situar o presente 

trabalhona literatura da área. 

Para localizar os trabalhos, foram utilizados todos os mecanismos de busca 

disponíveis na plataforma, a saber: o título, as palavras-chave e o resumo, sem a utilização 

de filtros por data ou por áreas. Assim, foram identificados 344 trabalhos, dos quais 60 eram 

Teses e 284 Dissertações. 

A princípio utilizou-se o termo de busca “Denise Jodelet”, quando foram identificados 

86 trabalhos (14 Teses e 72 Dissertações). No entanto, ao utilizar apenas o sobrenome da 

autora, obteve-se maior abrangência de resultados, razão pela qual foi priorizada a pesquisa 

apenas com o termo de busca “Jodelet”. 

Procedeu-se, então, à busca dos trabalhos completos em formato digital. Para tal, 

inicialmente foi utilizada a plataforma Sucupira, cujo direcionamento é indicado pelo BTD, 

quando o trabalho está inserido nessa Plataforma. Nela, foi possível localizar 101 arquivos 

em formato pdf. Para os demais, foi efetuada a busca pelo nome do autor e título do 

trabalho no mecanismo de busca do Google, que a direcionou para as bibliotecas virtuais 

das universidades, para o site domínio público e/ou para catálogos de Teses e Dissertações 

desenvolvidos por organizações e sociedades científicas. Assim, foram acessados mais 158 

trabalhos completos em formato digital e 53 resumos, além de informações sobre nome do 

orientador e/ou palavras-chave para outros 29 trabalhos. 

De forma concomitante, verificou-se se os trabalhos de fato tratavam de 

representações sociais, no caso de haver outro autor com o sobrenome Jodelet. Em um 

primeiro momento, pela leitura dos títulos e resumos essa hipótese foi refutada, dado que 

todos os trabalhos referiam-se à pesquisadora Denise Jodelet. 

Contudo, dois trabalhos foram eliminados posteriormente devido a incorreções na 

plataforma Sucupira. Em um deles, o mesmo trabalho foi inserido duas vezes, diferindo 

apenas no nome da cidade e no ano de defesa. Ao ler o mesmo texto pela segunda vez em 



trabalhos distintos, retornou-se à plataforma, quando foi observada a duplicação de 

entradas. 

No outro caso, ao abrir a cópia em pdf do trabalho completo e iniciar sua leitura, 

verificou-se tratar de um tema não correlato ao campo pesquisado. Para compreender como 

a busca direcionou a esse trabalho, retornou-se à plataforma Sucupira, quando foi 

observado que o resumo disponível online não era de fato o resumo apresentado no 

trabalho. Estes dois casos foram relatados à administração do BTD, conforme 

especificações no site da Capes (2016): “contamos com a colaboração da comunidade 

acadêmica para informe dos dados que faltam”. 

Dessa forma, as análises referem-se a 342 trabalhos (60 Teses e 282 Dissertações), 

das quais foram localizados 259 trabalhos completos em formato pdf, 53 apenas com o 

resumo, as palavras-chave e o orientador, 29 trabalhos com alguma informação (nome do 

orientador e/ou palavras-chave) e apenas de um trabalho não foi obtida qualquer informação 

adicional, exceto as constantes do BTD (Tabela 2.1). 

Da análise da Tabela 2.1 é possível tecer algumas inferências sobre a acessibilidade 

das pesquisas produzidas no Brasil. Para cerca de 25% dos trabalhos (n = 83) desta revisão 

foi impossível obter o texto completo. Tal fato ocorreu principalmente devido a três fatores: 

(1) os trabalhos defendidos no Século XX não possuem versão digital; (2) as universidades 

em que tais trabalhos foram realizados não possuem e/ou não mantêm atualizados os 

bancos online para acesso aos trabalhos completos; e (3) as universidades disponibilizam 

os arquivos constantes na biblioteca virtual apenas para uso interno, com exigência de login 

e senha. Algumas dessas pesquisas não disponibilizadas obtiveram, inclusive, 

financiamento advindo de órgãos públicos (CAPES, CNPq), o que justifica ainda mais seu 

acesso ser livre e aberto na rede mundial de computadores. 

Tabela 2.1 – Quantidade de trabalhos completos, de resumos e de outras informações localizadas 
para Dissertações e Teses, referente ao corpus “Jodelet”. 

Trabalhos localizados Mestrado Doutorado Total 

Completo (em pdf) 217 43 259 

Resumo, palavras-chave e orientador 40 12 53 

Palavras-chave e/ou orientador 24 5 29 

Nenhuma informação 1 0 1 

Total 282 60 342 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
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A despeito dos esforços envidados por órgãos responsáveis pelo acesso online à 

produção nacional da pós-graduação – como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD)9, o portal Domínio Público10 do governo brasileiro e o próprio BTD da 

Capes, utilizado nesta pesquisa, ainda são necessários novos incentivos e regulamentações 

para ampliar o alcance de tais mecanismos de acesso aberto. Há quase uma década atrás, 

Ortellado (2008, p.187) já mostrava que, apesar do Brasil ser visto como a vanguarda em 

um conjunto de políticas de acesso à informação científica, as mesmas “têm seu alcance 

limitado pela dominação do mercado global de periódicos indexados por editoras 

transnacionais privadas.” 

Se para a divulgação dos resultados em periódicos existem as limitações 

apresentadas por Ortellado (2008), o gargalo para acesso ao texto integral das Teses e 

Dissertações ocorre na instituição em que o trabalho foi concluído, como constatado nesta 

revisão. A Capes (2016) declara que, para a manutenção do BTD, “as informações 

bibliográficas das Dissertações [...] e Teses aqui publicadas são fornecidas diretamente à 

Capes pelos programas de pós-graduação de todo o país, que se responsabilizam pela 

veracidade dos dados.” O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), responsável pela manutenção da BDTD, também informa que “coleta e disponibiliza 

apenas os metadados (título, autor, resumo, palavra-chave, etc) das Teses e Dissertações 

[...]. A qualidade dos metadados coletados e o acesso ao documento integral são de inteira 

responsabilidade da instituição de origem” (IBICT, 2017).  

Dessa forma, a democratização do acesso ao texto integral das Teses e Dissertações 

brasileiras perpassa invarialvelmente pela elaboração de políticas públicas que 

regulamentem os mecanismos de disponibilização desses documentos pelas instituições de 

ensino superior. Iniciativas nessa direção já foram lançadas pelo legislativo brasileiro. O 

Projeto de Lei 1120/2007, apresentado na Câmara dos Deputados pelo Dep. Rodrigo 

Rollemberg (PSB/DF), buscou normatizar o processo de disseminação da produção técnico-

científica pelas instituições de ensino superior brasileiras. O projeto foi apresentado em 

2007, esteve em tramitação por quatro anos nas Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI); de Educação e Cultura (CEC); e de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC), porém foi arquivado em 2011 (BRASIL, 2007). A lacuna de 

regulamentação no setor é evidente. Aqui cabe tanto uma nota de crítica ao sistema 

legislativo por não supri-la, quanto um alerta à comunidade acadêmica, em articular-se 

                                                      

9 A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) está disponível no seguinte endereço 
eletrônico: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 27 jun. 2017. 
10  O portal Domínio Público está disponível no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 27 jun. 2017. 



como sociedade civil para pressionar os poderes públicos na consolidação de uma política 

pública de democratização do acesso às produções acadêmicas da pós-graduação 

brasileira. 

Após a identificação e localização dos documentos referentes à temática em questão, 

foi elaborado um quadro sinóptico11, contendo os seguintes critérios norteadores da análise 

preliminar: autor, sexo do autor, título do trabalho, nível de titulação, área da pesquisa, ano 

de defesa, instituição de ensino, cidade, região, orientador, sexo do orientador. Constaram 

ainda outros elementos, para análise interna da estrutura de cada trabalho, elencados 

posteriormente neste texto. 

Dessa forma, a análise baseou-se nos quesitos temporais e espaciais, além do “quem 

sabe” e “sobre o que se sabe”. Ressalta-se que, no Apêndice A, estão listadas as 

referências – e, quando localizados, os links – dos 342 trabalhos resultantes da busca 

efetuada no BTD com o termo “Jodelet”12. 

Nesta Seção foi realizada, inicialmente, uma breve discussão conceitual sobre a 

concepção adotada para os processos metodológicos de mapeamento da pesquisa, na 

acepção de Romanowski e Ens (2006) para o ‘estado do conhecimento’. Na sequência, 

apresentou-se o processo para constituição do corpus de análise, com trabalhos que 

utilizam alguns dos parâmetros da TRS desenvolvidos por Denise Jodelet e as etapas no 

processo de identificação e fichamento dos mesmos. A seguir, passamos a apresentar e 

discutir alguns resultados da sistematização efetuada. 

A abrangência temporal observada na busca compreendeu trabalhos elaborados no 

intervalo de 1993 a 2016, organizados para esta análise em triênios, conforme apresentado 

na Figura 2.1. Sá e Arruda (2000, p. 22) mostraram que “a evolução da produção de Teses 

e Dissertações aponta para a ocorrência de um processo consistente de ampliação e 

renovação do quadro de pesquisadores brasileiros nesse campo”. Assim, a presente análise 

justifica-se por situar um panorama da continuidade e manutenção de pesquisas nesta área 

em específico, em anos posteriores a 2000. 

Apesar das pesquisas produzidas entre 1987 a 2016 estarem disponíveis no 

BTD, o primeiro trabalho a utilizar as reflexões de Jodelet como referencial foi 
                                                      

11  O quadro sinóptico elaborado encontra-se disponível para consulta em 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PNr9ItpAbKP7KdKVJ3JVMEl7XZ6ovSEClOrsSOSH2dw/e
dit#gid=0>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
12  Os 259 trabalhos completos em pdf localizados nesta busca encontram-se disponíveis para 
consulta em 

<https://drive.google.com/drive/folders/0ByE01Vnx6r72VGVLMzZlYVNxZWc?usp=sharing>. Acesso 
em: 20 jun. 2017. 
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concluído em 1993. Uma primeira característica observada na Figura 2.1 é o 

aumento gradual das pesquisas de pós-graduação na área, com três saltos de 

crescimento. Para as pesquisas de Mestrado, as pesquisas triplicam (5 para 16 

trabalhos) do 2o para o 3o triênio analisados,. O segundo e terceiros saltos duplicam 

a quantidade de pesquisas: 4o para o 5o e 5o para 6o triênio (19 para 30 e 30 para 63 

trabalhos, respectivamente). Nas Teses de Doutorado observa-se o mesmo padrão 

de crescimento, com a diferença de um triênio a mais: o primeiro salto triplica de 2 

para 7 trabalhos do 3° para o 4° triênio, o número quase duplica do segundo para o 

terceiro, de 6 para 10, e de 11 para 21 trabalhos, do 7° para o último triênio. 

Contudo, observa-se de modo nítido certa estabilização na elaboração de 

pesquisas de Mestrado utilizando o referencial de Jodelet nos três últimos triênios. 

Tomando-se como base a simetria nos padrões de crescimento das duas últimas 

duas décadas de trabalhos na área, é possível haver estabilização no percentual de 

Doutorados produzidos. Para que se possa confirmar esta hipótese, serão 

necessárias novas revisões da produção brasileira nesse campo. 

Uma possível justificativa para o comportamento observado nas pesquisas em 

nível de pós-graduação fundamenta-se na análise dos marcos históricos da inserção 

da TRS no Brasil. Em um estudo de revisão sobre as RS no Brasil, Sá e Arruda 

(2000) rememoram os passos iniciais da trajetória da TRS no Brasil como o período 

correspondente aos anos de 1982 a 1987. Nessa época, quando ocorreu a primeira 

vinda de Denise Jodelet ao Brasil, inicialmente para Campina Grande e João 

Pessoa, na Paraíba, ainda em 1982. Na sequência, os autores arrolaram a produção 

brasileira na década subsequente (1988 a 1997), em cinco modalidades distintas de 

divulgação, a saber: livros, capítulos de livros, artigos em periódicos científicos, 

comunicações em eventos científicos (completas ou resumos) e trabalhos de pós-

graduação (Teses e Dissertações), perfazendo 867 trabalhos. À época, ainda sem 

as facilidades das bibliotecas digitais, contaram com 17 pesquisadores de 14 

universidades brasileiras para compilar tal produção. 

Naquele trabalho, os autores analisaram a produção brasileira anualmente e 

identificaram picos de produção nos anos de 1992, 1994 e 1997, gerados graças ao 

número elevado de comunicações em eventos científicos. Sá e Arruda (2000, p. 21) 

também discutem que “o ano de 1994 marca institucionalmente [...] a expansão das 

fronteiras internacionais do campo na América Latina, através da II Conferência 



Internacional sobre Representações Sociais, realizada no Rio de Janeiro”. Nesse 

contexto, Spink (1993) denominou a

início dos anos 90 do século XX como “fase de consolidação”. Na década analisada 

pelos autores, foram concluídas no Brasil 262 Teses e Dissertações em 

crescimento regular de conclusões, estabilizando de 

dos trabalhos analisados pelos autores, apenas quatro foram coincidentes com a 

busca realizada no presente trabalho (

1997; TAVARES, 1997). Este dado confirma que, no mesmo período da fase

consolidação da TRS no Brasil, as ideias de Jodelet estavam em “fase de 

introdução” no contexto nacional, apesar dela ser uma das responsáveis por 

introduzir a TRS no Brasil. 

Figura 2.1 – Produção de Teses e Dissertações brasileiras, utilizando o 
1993 a 2016. 

Nas Figuras 2.2.a e 2.2.b, apresentam

de orientadores, respectivamente, segundo o gênero). Observa

pesquisas produzidas por mulheres perfazem 80% (n = 272) do 

= 70) daquelas produzidas por homens. Ao analisar a distribuição para os 

orientadores dos trabalhos concluídos, os números são mais próximos (73% de 

orientadoras, n = 140; e 27% de orientadores, n = 52), mas ainda predominam as 

mulheres. 
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contexto, Spink (1993) denominou a produção brasileira em RS na década de 80 e 

início dos anos 90 do século XX como “fase de consolidação”. Na década analisada 

pelos autores, foram concluídas no Brasil 262 Teses e Dissertações em 

crescimento regular de conclusões, estabilizando de 1995 a 1997 Ressalta

dos trabalhos analisados pelos autores, apenas quatro foram coincidentes com a 

busca realizada no presente trabalho (ALMEIDA, E. G.1993; CALDAS, 1997; SENA, 

. Este dado confirma que, no mesmo período da fase

no Brasil, as ideias de Jodelet estavam em “fase de 
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a. Pós-graduandos b. Orientadores 

Figura 2.2 – Comparativo entre homens e mulheres que utilizaram o referencial de Jodelet 
para: a. pós-graduandos autores dos trabalhos; e b. os respectivos orientadores. 

 

Este dado nos leva a refletir sobre quem são as pessoas que se aproximam desta 

teoria. A maior quantidade de pós-graduandas e orientadoras pode ser justificado pela 

dominância de mulheres, em contexto brasileiro, nas áreas de educação e enfermagem, que 

despontaram como as majoritárias no corpus analisado (vide Tabela 2.4). Este dado é 

interessante, considerando-se que em outras áreas da pesquisa predominam os homens. 

Por exemplo, ao discutir sobre gênero na Ciência, Chassot (2011, p. 57) aponta que “um 

dos indicadores de destaque na ciência passou a ser a outorga dos prêmios Nobel, que se 

iniciou em 1901 e continua até hoje como o maior indicador [...] de prestígio social”. O autor 

evidenciou que nas seis modalidades de concessão do prêmio (Física, Química, Medicina, 

Literatura, Paz e Economia) ocorre um predomínio masculino maciço de laureados.  

Outra constatação digna de nota foi que dez alunos de mestrado mantiveram-se 

trabalhando com o mesmo referencial ora analisado em suas pesquisas de doutorado. Por 

esta razão, a busca no BTD capturou dois trabalhos distintos destes dez autores. São eles: 

Albino (2010, 2014); Almeida, D. T. (2001, 2004); Anjos (2009, 2014); Aragão (2008, 2013); 

Carvalho, M. C. M. P. (2009, 2013); Gonçalves, A. M. (2010, 2016); Gonçalves, H. M. (1998, 

2006); Leal (2012, 2016); Lima, M. A. R. (2008, 2012) e Silva, L. T. (2003, 2012). 

O Quadro 2.2 apresenta os pós-graduandos cujos trabalhos foram desenvolvidos 

segundo a perspectiva de Jodelet, e após tornarem-se docentes de universidades, 

passaram a orientar pesquisas de Mestrado e Doutorado em que também se adotou esse 

referencial teórico. 

Da análise do Quadro 2.2 é possível observar que três gerações distintas de 

pesquisadores adotaram Jodelet como referencial, em um intervalo temporal de quase 20 

anos – dado que os primeiros trabalhos foram concluídos em 1998 e, os últimos, datam de 

2016. A análise do Quadro 2.2 mostra que o autor do trabalho de pós-graduação, cuja 



pesquisa foi localizada na busca efetuada por utilizar o referencial de Jodelet, sua geração 

antecedente - representada pelo orientador - e as gerações posteriores, ou seja, os 

trabalhos de pós-graduação que vieram a orientar, nas universidades onde lecionam, foram 

desenvolvidos segundo essa vertente teórico-metodológica. Tais pesquisadores foram 

inseridos tanto na coluna de autores, quando alunos de pós-graduação, quanto na coluna de 

orientadores. 

Quadro 2.2 – Pós graduandos que, ao se tornaram orientadores, mantiveram-se filiados ao 
referencial de Jodelet. 

Autor 

Trabalho(s) 

como pós-

graduando N
ív

el
 

Orientador Área 

Universidade 

 em que 
Trabalho(s) que 

orientou 

estudou leciona 

GONÇALVES, 

Helenice Maia 

GONÇALVES, 

H. M., 1998 
M 

MAMEDE, 

Maria 

Apparecida 

Campos 

Edu Puc-RJ 

Estácio 

de Sá 

Silva, A.C. (2006); 

Vianna (2007); 

Esteves (2010); 

Magalhães, 

E.M.M. (2010); 

Ramires (2012); 

Leal (2012); Leal 

(2016); Pacheco 

(2016). 

GONÇALVES, 

H.M., 2005 
D MAZZOTTI, 

Tarso Bonilha 
Edu UFRJ 

LISBOA, 

Márcia Tereza 

Luz 

LISBOA,  

1998 
D 

ARRUDA, 

Ângela Maria 

Silva 

Enf UFRJ UFRJ 
Oliveira, E.B., 

2004. 

QUEIROZ, 

Ana Beatriz 

Azevedo 

QUEIROZ, A. 

B. A., 2002 
D 

TRINDADE, 

Zeidi Araújo 
Enf UFRJ UFRJ 

Osório, 2006; 

Araújo, I.A., 2009; 

Carvalho, 

M.C.M.P., 2009; 

Carvalho, 

M.C.M.P., 2013. 

RODRIGUES, 

Dafne Paiva 

RODRIGUES, 

D.P., 2005 
D 

FERNANDES, 

Ana Fátima 

Carvalho 

Enf UFC UEC Bezerra, 2010. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

Estas constatações possibilitam a reflexão sobre a constituição de um “coletivo de 

pensamento”, de acordo com o referencial de Ludwik Fleck (2010). Segundo modelo 
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proposto por esse autor, para analisar a construção do conhecimento é necessário 

considerar a relação triádica estabelecida entre o sujeito, o objeto e o estado de 

conhecimento do ambiente no qual o sujeito está inserido, não bastando ater-se aos dois 

primeiros componentes dessa tríade. Assim, quando se diz “alguém conhece algo”, 

apontando apenas o sujeito e o objeto, Fleck (2010, p.88) sublinha a exigência de 

complementos a essa sentença, tais como:  

� “sobre a base de um estado determinado de conhecimento”; ou melhor, 

� “como membro de um meio cultural determinado”; ou sobretudo melhor,  

� “em um estilo de pensamento determinado, em um determinado coletivo de 
pensamento”. 

Dessa forma ele desenvolve as categorias epistemológicas “Estilo de Pensamento” 

(Denkstil) e “Coletivo de Pensamento” (Denkkollecktiv). O coletivo de pensamento é uma 

“comunidade das pessoas que trocam pensamentos ou se encontram numa situação de 

influência recíproca de pensamentos” (FLECK, 2010, p. 82) e, portanto, atua como um 

“portador comunitário do estilo de pensamento” (ibidem, p.151). Contudo, o autor adverte 

que esse conceito “não deve ser entendido como um grupo fixo ou uma classe social. [...] 

Um coletivo de pensamento existe sempre que duas ou mais pessoas trocam ideias” (ibid., 

p.152). Assim, essas ideias compartilhadas, influenciadas e influenciadoras pela época e 

contexto em que ocorrem, moldam o estilo de pensamento. 

Fleck (1986) discute a existência de diferentes hierarquias em um grupo, com maior 

ou menor poder para influenciar o estilo de pensamento, as quais ele denomina de centro e 

periferia (ou de elite e público). Com uma descrição pormenorizada do coletivo de 

pensamento, o autor caracteriza sua constituição por dois círculos. Os especialistas de um 

campo da Ciência compõem um grupo mais restrito, com maior domínio intelectual, o círculo 

esotérico. Tal círculo está circunscrito por um outro maior, o exotérico, formado por leigos 

(FLECK, 2010). 

Toda cognição é um ato social [...], pois durante toda troca 
duradoura de pensamentos, aparecem e crescem ideias e padrões que não 
estão associados a qualquer autor individual. Desenvolve-se um modo de 
pensamento coletivo que interliga todos os participantes (FLECK, 1986, p. 
154, tradução nossa13). 

O ato de troca de pensamentos de que trata o autor encontra um ambiente fértil na 

produção do conhecimento acadêmico no contexto da pós-graduação, quando se formam 

novas gerações de pesquisadores. Nesse contexto, são compartilhadas as concepções, as 

                                                      

13 “Every cognition is a social act [...], for during every lasting exchange of thoughts there appear and 
grow ideas and standards which are not associated with any individual author. A communal mode of 
thinking develops which binds all participants” (FLECK, 1986, p. 154). 



práticas, a linguagem, as tradições, os modelos e as condições da produção do 

conhecimento, em suma, o habitus de um determinado campo de conhecimento para os 

pesquisadores iniciantes, alunos de pós-graduação. 

De fato, a obra de Fleck ganhou destaque após sua morte, graças a uma menção de 

Thomas S. Kuhn, no prefácio de “A estrutura das Revoluções Científicas”, quando descreve 

sua influência para a elaboração de suas próprias ideias e destaca que “devo a ele mais do 

que me seria possível reconstruir ou avaliar neste momento” (KUHN, 2005, p.11). 

A seguir, a título de exemplo, são sumariados dois estudos desenvolvidos na 

perspectiva fleckiana. Da Ros e Delizoicov (1999) analisaram setenta e duas (72) 

Dissertações e Teses produzidas na Faculdade de Saúde Pública da USP e na Escola 

Nacional de Saúde Pública (FIOCRUZ) de forma a caracterizar e identificar os estilos de 

pensamento dessas instituições. Para tal, os aspectos utilizados na classificação dos 

trabalhos foram: data de defesa; nome do(a) orientador(a); número de páginas; 

departamento de origem; contexto histórico da área da Saúde Pública, de acordo com a 

época de defesa; principais temas abordados; metodologia para coleta e tratamento das 

informações; e principais referenciais teóricos utilizados. Assim, averiguaram a manutenção 

e/ou alteração das linhas de pensamento delineadas pelos primeiros orientadores. Entre os 

principais resultados, os autores detectaram doze estilos de pensamento diferentes, 

destacando como aspectos mais significativos para tal determinação: (1) a historicidade do 

estilo, (2) a presença de um grupo de pesquisadores que compartilham premissas comuns, 

(3) a similaridade na coleta e análise de dados, (4) o processo de formação, (5) os 

referenciais teóricos e (6) a linguagem específica. 

Milaré (2013) analisou, na perspectiva fleckiana, cinquenta e cinco trabalhos (55) 

sobre Ensino de Química desenvolvidos na USP entre 2006 a 2009, em quatro programas 

de pós-graduação, das áreas da Educação, do Ensino de Ciências e da Química. Na 

metodologia, considerou oito parâmetros: o curso de pós-graduação onde o trabalho foi 

realizado, os problemas de pesquisa abordados, o foco temático, o conhecimento químico 

envolvido, os referenciais teórico-metodológicos adotados, os procedimentos utilizados e a 

sistematização dos resultados. Apesar de verificar a ocorrência de uma diversidade de focos 

temáticos, problemas de pesquisa e referenciais adotados, a pesquisa apontou para um 

estilo de pensamento comum a todas as áreas da pós-graduação, referente ao nível técnico 

e metodológico dos trabalhos analisados (instrumentos e procedimentos de coleta de 

informações, obtenção e tratamento dados e apresentação dos resultados). Já para outros 

aspectos analisados, há evidências da existência de pelo menos dois diferentes coletivos de 

pensamento sobre Ensino de Química, devidos provavelmente à área a que se filiam os 
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programas, caracterizados pela motivação e natureza do problema de pesquisa, o foco 

temático, os níveis de ensino e os referenciais utilizados. 

Um fator comum para ambas as pesquisas foi a influência dos referenciais teóricos 

utilizados para determinar os estilos e coletivos de pensamento. Analogamente, conclui-se 

que, para os trabalhos analisados neste estudo, observou-se que há um coletivo de 

pensamento constituído por uma comunidade científica que incorporou o estilo de 

pensamento caracterizado pela concepção da TRS adotada no referencial elaborado por 

Jodelet. 

Os 342 trabalhos de pós-graduação selecionados para esta análise foram orientados 

por 192 pesquisadores. Aqueles que possuem três ou mais trabalhos em que se adotou este 

referencial foram elencados no Quadro 2.3, juntamente com os trabalhos que orientaram, 

classificados de acordo com o nível de titulação (Mestrado ou Doutorado).  

Da análise do Quadro 2.3 observa-se que apenas 16% (n = 30) dos 192 

pesquisadores orientaram três ou mais trabalhos na área. Contudo, o total de pesquisas 

orientadas pelos mesmos perfaz 45% (n = 154) do total. A identificação dos orientadores 

com três ou mais trabalhos mostra quais são aqueles que consolidaram sua filiação a esta 

corrente, eliminando os iniciantes na área ou aqueles que utilizam o referencial de Jodelet 

apenas eventualmente. 

Dentre os pesquisadores de maior destaque, com maior número de trabalhos 

orientados, também predominam as mulheres (27 de 30 pesquisadores). Tais dados 

permitem ampliar as características descritoras do coletivo de pensamento (FLECK, 2010) 

para esta área do conhecimento. 

De forma a identificar um panorama regional, além dos pesquisadores também foram 

destacadas as instituições em que os trabalhos foram desenvolvidos. Assim, a Tabela 2.3 

sumaria a região, a cidade, o nome da instituição de ensino superior e a quantidade de 

trabalhos defendidos, por universidade e por região, que adotaram Jodelet como referencial. 

No panorama regional, os trabalhos foram elaborados em instituições localizadas em 

57 cidades, abrangendo todas as regiões geográficas brasileiras: Sudeste (23 cidades; 49% 

dos trabalhos; n = 169), Nordeste (13 cidades; 26% dos trabalhos; n = 91), Sul (12 cidades; 

10% dos trabalhos; n = 33), Norte (4 cidades; 8% dos trabalhos; n = 26) e Centro Oeste (5 

universidades; 7% dos trabalhos; n = 23).  

Foram contabilizadas 72 universidades, sendo que seis (6) se destacaram com mais 

de 15 pesquisas cada. Na região Nordeste, as Universidades Federais de Pernambuco 

(UFPE; n = 20) e do Rio Grande do Norte (UFRN; n = 17); na região Norte, a Universidade 

Federal do Pará (UFPA; n = 15). e, na região Sudeste, as Universidades Federal do Rio de 



Janeiro (UFRJ; n = 25), Estácio de Sá (UNESA; n = 21) e Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP; n = 18). Juntas, essas seis universidades respondem por mais de 

um terço (n = 116) dos trabalhos produzidos na área. 

Quadro 2.3 – Pesquisadores com três ou mais trabalhos de pós-graduação desenvolvidos 
segundo o proposto por Jodelet, organizados segundo a ordem decrescente de trabalhos e 
a ordem alfabética.  

Orientador Total M D Citação dos trabalhos orientados 

Ângela Maria 
Silva Arruda 11 

7  
Soares (1999); Spinelli (2002); Cruz, A. C. D. (2006); 
Albuquerque, M. P. (2008); Aragão (2008); Gonçalves, L. P. 
V. (2008); Lorenzutti (2008). 

 4 Lisboa (1998); Santiago (2000); Carvalho, J. G. S. (2010); 
Aragão (2013). 

Ivany Pinto 
Nascimento 11 

5  Ferreira, H. S. N. (2008); Sousa, M. F. (2012); Kimura (2013); 
Silva, M. R. S. (2016); Trindade (2016). 

 6 
Santos, M. R. S. (2012); Anjos (2014); Rodrigues, S. E. C. 
(2014); Duarte, F. E. B. (2015); Gonçalves, A. M. (2016); 
Morais (2016). 

Helenice Maia 
Gonçalves 8 

7  
Silva, A. C. (2006); Vianna (2007); Esteves (2010); 
Magalhães, E. M. M. (2010); Leal (2012); Ramires (2012); 
Pacheco (2016). 

 1 Leal (2016). 

Marília Claret 
Geraes Duran 8 

8  
Ialago (2007); Ribeiro, F. R. M. (2008); Costa, C. V. (2009); 
Ramos, L. M. (2009); Fernandes (2010); Milanelli (2010); 
Guarnier (2012); Moraes (2012). 

 - - 

Romilda 
Teodora Ens 8 

8  
Costa, R. F. (2011); Groxko (2011); Withers (2011); Burko 
(2012); Geronasso (2012); Ribeiro, R. (2012); Ribas, M. S. 
(2013); Silva, G. P. C. (2013). 

 - - 

Célia Antunes 
Chrysóstomo de 

Sousa 
7 

7  
Sena (1997); Xavier (1998); Souza, G. G. (1999); Sousa, E. 
(2000); Antunes (2001); Lourenço (2003); Sant'ana, E. G. M. 
(2006). 

 - - 

Erika dos Reis 
Gusmão 
Andrade 

6 
4  Lima, M. A. R. (2008); Albino (2010); Dutra (2016); Mendonça, 

S. R. P. (2016). 
 2 Lima, M. A. R. (2012); Albino (2014). 

Maria de Fátima 
Barbosa Abdalla 6 

6  Rocha, A. G. (2009); Andrade (2010); Careno (2010); Santos, 
M. R. (2011); Duarte, M. R. (2012); Pereira, A. F. G. (2012). 

 - - 

Rosinda de 
Castro Guerra 

Ramos 
6 

5  
Branco (2005); Valério (2005); Ricci (2007); Souza, Z. F. 
(2009); Cichelero (2014). 

 1 Cunha (2008). 

Sérgio Kodato 6 
4  Molina (2003); Ribeiro, S. D. N. (2005); Ikuma (2007); Dias 

(2015). 

 2 Lopes, Z. A. (2009); Paula (2014). 

continua 
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(continuação) 
Orientador Total M D Citação dos trabalhos orientados 

Vânia Maria de 
Oliveira Vieira 6 

6  
Lemos, R. M. (2011); Baratella (2012); Souza, D. N. (2012); 
Nascimento, C. A. O. (2013); Zaidan (2015); Silva, E. P. 
(2016). 

 - - 

Lívia Márcia 
Tiba Radis 

Baptista 
5 

3  Irineu (2011); Miranda, C. A. A. (2012); Santos, G. J. L. 
(2016). 

 2 Nascimento, M. V. F. (2012); Pereira, G. C. (2014). 

Ana Beatriz 
Azevedo 
Queiroz 

4 
3  Osório (2006); Araújo, I. A. (2009); Carvalho, M. C. M. P. 

(2009). 

 1 Carvalho, M. C. M. P. (2013). 

Eugênia Coelho 
Paredes 4 

4  Kawahara (2000); Pecora (2003); Pizaneschi (2004); Batista, 
C. M. P. (2007). 

 - - 

Fátima Maria 
Leite Cruz 4 

4  Oliveira, T. A. N. (2010); Silva, F. A. (2012); Lacerda, T. S. 
(2014); Teixeira, M. J. S. (2014). 

 - - 

Luís Carlos 
Sales 4 

3  Lima, M. C. B. (2010); Oliveira, J. E. P. L. (2012); Sousa, R. N. 
(2012). 

 1 Oliveira, L. C. C. (2016). 
Maria 

Apparecida 
Campos 

Mamede Neves 

4 
3  Gonçalves, H. M. (1998); Carvalho, A. M. C. (2009); Meirelles 

(2010). 

 1 Souza, E. M. P. (2010). 

Marinalva Lopes 
Ribeiro 4 

4  Ramos, R. A. R. S. (2013); Santos, N. S. (2015); Freitas, E. N. 
B. (2016); Souza, C. F. S. (2016). 

 - - 

Mônica Rabello 
de Castro 4 

4  D´Aquino (2011); Florêncio (2011); Santos, Z. A. (2011); Mota 
(2015). 

 - - 

Ademir José 
Rosso 3 

3  Santos, E. R. (2013); Ferreira, A. C. (2014); Oliveira, V. 
(2016). 

 - - 

Alda Judith 
Alves-Mazzotti 

3 
2  David (2004); Bruno (2009). 
 1 Sarlo (2015). 

Cristina Novikoff 3 
3  Azevedo (2012); Bizerra (2012); Kauss (2013). 

 - - 

Juliana Alves 
Assis 3 

-  - 

 3 Carvalho, A. M. B. (2010); Leite, M. A. (2014); Silva, C. F. C. 
R. (2016). 

Orientador Total M D Citação dos trabalhos orientados 

Laêda Bezerra 
Machado 

3 
3  Guerra (2009); Santos, P. I. (2010); Gomes, V. C. (2013). 

 - - 

Ludmila Mourão 3 3  Vasconcelos (2005); Wildhagem (2005); Silva, G. N. S. 
(2009). 

 - - 

(continua) 



Maria do 
Rosário de 
Fátima de 
Carvalho 

3 

-  - 

 3 Aguiar (2013); Leite, M. C. D. (2013); Martins, D. K. O. (2014). 

     
   - - 

Nébia Maria 
Almeida de 
Figueiredo 

3 
2  Caldas (1997); Magalhães, G. R. A. A. (2000). 

 1 Ferreira, M. A. (1999). 

Vera Rudge 
Werneck 3 

3  Vargas (2008); Alvarenga (2009); Silva, M. B. (2012). 

   

 - - 

 154 119 27  

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

Não surpreende o fato de 13 dos 30 professores com orientação concluída de três ou 

mais trabalhos nesta vertente da TRS (vide Quadro 2.2) estarem inseridos nessas seis 

instituições elencadas como aquelas em que houve maior penetração do referencial de 

Jodelet. Tais resultados permitem identificar quais polos de produção consideram 

majoritariamente a teorização proposta pela autora. 

Com relação às áreas de conhecimento em que as pesquisas estavam inseridas, 

estas foram identificadas pela palavra ou expressão posterior à “Mestrado em ___” ou 

“Doutorado em ___” (Tabela 2.4), constantes nas indicações bibliográficas que remetem ao 

trabalho. As 57 áreas do conhecimento em que as pesquisas foram classificadas (Tabela 

2.4) podem ser agrupadas em cinco categorias: educação (54%; n = 185 trabalhos), saúde 

(13%; n = 45), línguas (14%; n = 47), psicologia (10%; n = 34) e outros (9%; n = 31). O 

percentual de trabalhos inseridos na área da educação é superior àqueles das demais 

categorias por um fator de cinco, traduzindo a importância das reflexões da pesquisadora 

Jodelet para trabalhos desenvolvidos nesse campo do conhecimento. 

Esse amplo número de estudos é passível de ser examinado tanto em uma análise 

sincrônica (perspectiva atual) quando em análise diacrônica (evolução histórica). Na análise 

sincrônica, é possível reconhecer o universo da área ou produto em questão, e com isso, 

evitar reinvenções. Bonsiepe et al. (1984) apontam que o quadro atual é constituído 

segundo um processo histórico, mas centraliza-se fundamentalmente no panorama recente 

e abrangente de um campo específico do saber. 

A análise diacrônica, por outro lado, visa documentar o desenvolvimento de uma área 

ou produto no decorrer do tempo. Dependendo da natureza do objeto a ser analisado, é 

necessária a reunião de uma coletânea de material histórico para demonstrar as 

transformações ocorridas. Nesse sentido, o estabelecimento de critérios comuns é 

fundamental para se realizarem críticas e comparações das áreas e/ou produtos 
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(BONSIEPE et al., 1984). A relevância deste duplo olhar para um objeto de estudo é 

discutida pelos autores no contexto das constantes evoluções que acompanham os 

produtos industriais de complexidade tecnológica. Contudo, tais abordagens também são 

profícuas para pesquisas do tipo estado da arte.  

Tabela 2.3 – Trabalhos na perspectiva de Jodelet segundo as regiões geográficas do Brasil. 

 
Cidade Universidade 

Quantidade 
Região a b 

N
o

rt
e 

Belém 
Univ. Federal do Pará 15  
Univ. do Estado do Pará 7  

Boa Vista Fundação Univ. Federal de Roraima 1 26 
Manaus Univ. Federal do Amazonas 2  
Porto Velho Univ. Federal de Rondônia 1  

S
u

d
es

te
 

Bauru Univ. Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 1  

Belo Horizonte 

Centro Federal de Educ. Tecnol. de Minas 
Gerais 1  

Pontifícia Univ. Católica de Minas Gerais 5  
Univ. Federal de Minas Gerais 3  

Campinas Univ. Estadual de Campinas 1  

Duque de Caxias Univ. do Grande Rio-Prof. José de Souza 
Herdy  2  

Juiz de Fora Univ. Federal de Juiz de Fora 2  
Mariana Univ. Federal de Ouro Preto 1  
Montes Claros Univ. Estadual de Montes Claros 3  
Niterói Univ. Federal Fluminense 2  
 Univ. Salgado de Oliveira 1  
Osasco Centro Universitário Fieo 1  
Ouro Preto Univ. Federal de Ouro Preto 1  
Petrópolis Univ. Católica de Petrópolis 4  

Ribeirão Preto 
Centro Universitário Moura Lacerda 1  
Univ. de São Paulo/ Ribeirão Preto 6 169

Rio de Janeiro 

Pontifícia Univ. Católica do Rio de Janeiro 6  
Univ. do Estado do Rio de Janeiro 8  
Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro 12  

 Univ. Federal do Rio de Janeiro 25  
Univ. Gama Filho 3  

Seropédica Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro 1  
Santos Univ. Católica de Santos 7  
São Bernardo do Campo Univ. Metodista de São Paulo 9  
São Carlos Univ. Federal de São Carlos 2  

São Paulo 
Pontifícia Univ. Católica de São Paulo 18  
Universidade de São Paulo 7  



Taubaté Univ. de Taubaté 2  
Uberaba Univ. de Uberaba 7  
Uberlândia Univ. Federal de Uberlândia 2  
Vitória Univ. Federal do Espírito Santo 1  
Volta Redonda Centro Universitário de Volta Redonda 1  

S
u

l 

Blumenau Univ. Regional de Blumenau 1  

Curitiba 

Pontifícia Univ. Católica do Paraná 10 

Univ. Federal do Paraná 1 

Univ. Tuiuti do Paraná 1 

Florianópolis Univ. Federal de Santa Catarina 1 

Itajaí Univ. do Vale do Itajaí 1 

Londrina Univ. Estadual de Londrina 3 

Maringá Univ. Estadual de Maringá 3 

Matinhos Univ. Federal o Paraná 1 

Pelotas Univ. Federal de Pelotas 1 

Ponta Grossa Univ. Estadual de Ponta Grossa 4 

Porto Alegre Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2 

Santa Maria Univ. Federal de Santa Maria 3 

São Leopoldo Univ. do Vale do Rio dos Sinos 1 

C
en

tr
o

-
o

es
te

 

Brasília Univ. de Brasília 5 

23 
Campo Grande Univ. Católica Dom Bosco 1 

Cuiabá Univ. Federal de Mato Grosso 13 

Goiânia Univ. Federal de Goiás 3 

Guarapuava Univ. Estadual do Centro-Oeste 1 

N
o

rd
es

te
 

Campina Grande Univ. Federal de Campina Grande 2 

91 

Feira de Santana Univ. Estadual de Feira de Santana 6 

Fortaleza Univ. Estadual do Ceará 4 

 Univ. Federal do Ceará 13 

Jequié Univ. Estadual do Sudoeste da Bahia 1 

João Pessoa Univ. Federal da Paraíba 3 

Recife Fundação Univ. de Pernambuco 1 

 Univ. Federal de Pernambuco 20 

 Univ. Federal Rural de Pernambuco 1 

Natal Univ. Federal do Rio Grande do Norte 17 

Pau dos Ferros Univ. do Estado do Rio Grande do Norte 1 

Salvador Univ. Católica de Salvador 2 
 Univ. do Estado da Bahia 4 

 Univ. Federal da Bahia 4 

São Cristóvão Fundação Univ. Federal de Sergipe 2 

São Luís Univ. Federal do Maranhão 3 

Teresina Fundação Univ. Federal do Piauí 6 

Vitória da Conquista Univ. Estadual do Sudoeste da Bahia 1 

  Total 342 342 
a. Quantidade de trabalhos defendidos por Universidade; 

b.  Quantidade de trabalhos defendidos por Região. 
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Tabela 2.4 – Áreas de conhecimento dos trabalhos que adotaram o referencial de Jodelet. 

Categorias e Áreas dos Trabalhos Mestrado Doutorado 
Total 

a b 
E

du
ca

çã
o 

Educação 142 25 167 

185 

Educação e Contemporaneidade 3 ̶ 3 

Educação Física 3 ̶ 3 

Educação Agrícola 1 ̶ 1 

Ensino de Ciências 1 ̶ 1 

Ensino, Filosofia e História das Ciências 1 ̶ 1 

Ensino Ensino de Física 1 ̶ 1 

Ensino de Ciências e Matemática 1 ̶ 1 

Educação em Ciências e Matemática  1 ̶ 1 

Educação Matemática ̶ 1 1 

Educação Matemática e Tecnológica 1 ̶ 1 

Educação Tecnológica 1 ̶ 1 

Ensino em Educação Básica 1 ̶ 1 

Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente 1 ̶ 1 

Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação 1 ̶ 1 

S
aú

de
 

Enfermagem 24 11 35 

45 

Enfermagem Fundamental 1 ̶ 1 

Enfermagem e Saúde 2 ̶ 2 

Saúde Coletiva 1 ̶ 1 

Saúde Pública 1 ̶ 1 

Saúde e Gestão do Trabalho 1 ̶ 1 

Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia 1 ̶ 1 

Saúde da Criança e do Adolescente 1 ̶ 1 

Cuidados Clínicos em Saúde 1 ̶ 1 

Hebiatria (Determinantes de saúde na adolescência) 1 ̶ 1 

Lí
ng

ua
s 

Letras 8 3 11 

47 

Linguística 5 3 8 

Linguística Aplicada 3 ̶ 3 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 10 2 12 

Estudos Linguísticos 1 ̶ 1 

Estudos da Linguagem 2 1 3 

Comunicação 2 ̶ 2 

Letras Neolatinas 1 1 2 

Letras e Ciências Humanas 1 ̶ 1 

Linguagem e Ensino 2 ̶ 2 

Comunicação, Cultura e Amazônia 1 ̶ 1 

Língua e Cultura 1 ̶ 1 

Ψ 

Psicologia 21 7 28 

34 Psicologia Social 3 2 5 

Psicologia Educacional 1 ̶ 1 

O
ut

ro
s 

Administração 1 1 2 

31 

Ciência da Informação 1 ̶ 1 

Ciência da Religião 1 ̶ 1 

Ciências Ambientais ̶ 1 1 

Extensão Rural e Desenvolvimento Local 1 ̶ 1 

Geografia 4 2 6 

Gerontologia 1 ̶ 1 

História 5 ̶ 1 

Desenvolvimento Urbano 1 ̶ 1 

Desenv. Humano: Formação, Políticas e Práticas 2 ̶ 2 

Desenvolvimento Territorial Sustentável 1 ̶ 1 



 

Memória Social e Patrimônio Cultural 1 ̶ 1 

Política Social 1 ̶ 1 

Serviço Social 3 ̶ 3 

Humanidades, Culturas e Artes 1 ̶ 1 

Direitos Humanos 1 ̶ 1 

Família na Sociedade Contemporânea 2 ̶ 2 

Total 282 60 342 342 

a. Quantidade de trabalhos defendidos por Universidade; b. Quantidade de trabalhos 
defendidos por Região. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017).  

 

Assim, em uma perspectiva sincrônica, ressalta-se que, apesar da gênese da TRS 

encontrar-se no campo da psicologia social, sua inserção na área da psicologia perfez 

apenas 10% dos trabalhos identificados nesta busca. Sá e Arruda (2000) discutem o 

contexto e objetivos iniciais que permearam os preâmbulos desta teoria, afirmando que seu 

surgimento ocorreu  

no âmbito de um movimento de contestação da orientação 
predominante [na psicologia social] [...], com o propósito de renová-la 
temática, teórica e metodologicamente. Mas, para além desse objetivo mais 
imediato, nutria também a pretensão de constituir um domínio 
transdisciplinar de estudo, comum a uma vasta gama de preocupações em 
todas as ciências humanas e sociais (SÁ, ARRUDA, 2000, p. 24). 

 

Estes autores encontraram cenário bem diferente de 1988 a 1997, dado que apenas 

uma terça parte da produção brasileira referente à TRS no período considerado estava fora 

do campo disciplinar da psicologia social. Para justificar a inserção da teoria em outras 

áreas foram aventadas duas hipóteses, dada a possibilidade de ocorrer “incursão de 

psicólogos sociais nessas chamadas "Áreas de interface", ou através da apropriação da 

teoria psicossocial das representações por parte de estudiosos de tais campos” (SÁ; 

ARRUDA, 2000, p. 25). 

Essa incipiência de trabalhos nas áreas de interface, correlatas à psicologia social, 

recaía nas áreas de educação, enfermagem e saúde pública. Contudo, cerca de 70% dos 

trabalhos eram na área de origem. Na análise da produção brasileira mais atual, a segunda 

hipótese parece a mais consolidada, a observar a multiplicidade de áreas a se apropriarem 

desse construto teórico-metodológico. 

Considerando que o panorama atual é derivado de um processo histórico, realizou-se 

a análise diacrônica de forma a ampliar a avaliação das áreas nas quais os trabalhos foram 

desenvolvidos. Para tal, analisou-se a evolução temporal das áreas do conhecimento em 
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que os trabalhos que utilizaram o referencial de Jodelet estavam inseridos, considerando o 

mesmo recorte por triênios já utilizado. (Figura 2.3)

Figura 2.3 – Distribuição dos trabalhos em q
função de triênios, no intervalo temporal analisado.

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017).

 

Analisando-se a Figura 2.3 observa

categoria Saúde nos primeiros anos da 

o triênio ‘1996-98’ perfazem juntos oito trabalhos, dos quais cinco são da área específica de 

Enfermagem e três da Educação. Observa

que os cinco estudos no campo da Enfermagem foram realizados no Rio de Janeiro, sendo 

quatro Mestrados (CALDAS, 1997; SENA, 1997; MUNIZ, 1998; XAVIER, 1998) da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (

1998) da UFRJ. Já para os três trabalh

e instituições: foram concluídos dois Mestrados, um na 

outro, na PUC-Rio (GONÇALVES, H. M., 1998), e um doutorado (TAVARES, 1997), na 

UFRN. 

Dos 18 trabalhos do segundo triênio

realizados em quatro instituições, a saber: 

1999; SOUZA, G. G., 1999; MAGALHÃES, G. R. A. A., 2000; SOUSA, E., 2000; ANTUNES, 

2001; AVELAR, 2001) e dois Doutorados (
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que os trabalhos que utilizaram o referencial de Jodelet estavam inseridos, considerando o 

mesmo recorte por triênios já utilizado. (Figura 2.3) 

Distribuição dos trabalhos em que se utiliza Jodelet como referência, por área, em 
função de triênios, no intervalo temporal analisado. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

se a Figura 2.3 observa-se que prevalecem os trabalhos inseridos na 

categoria Saúde nos primeiros anos da utilização desse referencial. Os períodos ‘até 1995’ e 

98’ perfazem juntos oito trabalhos, dos quais cinco são da área específica de 

Enfermagem e três da Educação. Observa-se, também, uma concentração regional, dado 

campo da Enfermagem foram realizados no Rio de Janeiro, sendo 

quatro Mestrados (CALDAS, 1997; SENA, 1997; MUNIZ, 1998; XAVIER, 1998) da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e um Doutorado (LISBOA, 

. Já para os três trabalhos na área da Educação, houve dispersão de cidades 

e instituições: foram concluídos dois Mestrados, um na USP (ALMEIDA, E. G., 1993) e, 

Rio (GONÇALVES, H. M., 1998), e um doutorado (TAVARES, 1997), na 

Dos 18 trabalhos do segundo triênio (1999-01), 12, relativos à Enfermagem, foram 

realizados em quatro instituições, a saber: UNIRIO (seis Mestrados: MARTINS, T. B. B., 

1999; SOUZA, G. G., 1999; MAGALHÃES, G. R. A. A., 2000; SOUSA, E., 2000; ANTUNES, 

e dois Doutorados (FERREIRA, M. A., 1999; SANTIAGO, 2000

que os trabalhos que utilizaram o referencial de Jodelet estavam inseridos, considerando o 

ue se utiliza Jodelet como referência, por área, em 

se que prevalecem os trabalhos inseridos na 

utilização desse referencial. Os períodos ‘até 1995’ e 

98’ perfazem juntos oito trabalhos, dos quais cinco são da área específica de 

se, também, uma concentração regional, dado 

campo da Enfermagem foram realizados no Rio de Janeiro, sendo 

quatro Mestrados (CALDAS, 1997; SENA, 1997; MUNIZ, 1998; XAVIER, 1998) da 

) e um Doutorado (LISBOA, 

os na área da Educação, houve dispersão de cidades 

(ALMEIDA, E. G., 1993) e, 

Rio (GONÇALVES, H. M., 1998), e um doutorado (TAVARES, 1997), na 

01), 12, relativos à Enfermagem, foram 

MARTINS, T. B. B., 

1999; SOUZA, G. G., 1999; MAGALHÃES, G. R. A. A., 2000; SOUSA, E., 2000; ANTUNES, 

FERREIRA, M. A., 1999; SANTIAGO, 2000) – 



sendo esses os dois únicos trabalhos nessa modalidade concluídos nesse triênio. Na UFRJ, 

foram desenvolvidos três mestrados (SOARES, 1999; AMORIM, R. A. C., 2000 e 

JACQUES, 2000) e um na UFC (ALMEIDA, D. T., 2001). Não houve crescimento das 

pesquisas na área da Educação nesse período, mantendo-se três trabalhos de Mestrado na 

área, dispersos por diferentes instituições situadas em várias cidades: nas Universidades 

Federais da Paraíba (UFPB; MATOS, 1999), do Mato Grosso (UFMT; KAWAHARA, 2000) e 

de Goiás (UFG; SILVA, M. G. B., 2001). Ressalta-se que os dois primeiros trabalhos na área 

da Psicologia (LIMA, A. K. M., 2000 e MIGUEZ, 2000) surgiram apenas nesse triênio, além 

de haver o início da inserção de outras áreas, representado por um Mestrado em Serviço 

Social (MARQUES, G. A., 2000).  

Convém destacar que, dos 26 trabalhos analisados até o ano de 2001, cinco foram 

orientados pela Profa Dra Célia Antunes Chrysóstomo de Sousa e, outros três, pela Profa Dra 

Nébia Maria de Almeida Figueiredo, ambas da área de Enfermagem da UNIRIO. Tal dado 

reflete a formação do que Fleck (2010) chama de círculo esotérico do coletivo de 

pensamento, dado que são especialistas na mesma universidade e área, orientando 

pesquisas sob o mesmo referencial teórico. Ainda sobre esse período, não foi localizado 

qualquer arquivo em pdf, o que impossibilitou a análise das formas pelas quais as 

apropriações do referencial teórico elaborado por Jodelet foram efetuadas pelos trabalhos 

de pós-graduação que primeiro utilizaram essa abordagem. 

No entanto, a área de Educação triplica no triênio ‘2002 a 2004’ e explode em número 

de trabalhos a partir de ‘2008-10’, afastando-se da faixa em que se encontravam as demais. 

Na busca por elucidar a que se deveu tal comportamento – cidades, instituições e docentes 

responsáveis pelo crescimento – deu-se sequência à análise pormenorizada por período.  

Para o triênio de ‘2002 a 2004’, dos 26 trabalhos contabilizados, 11 são da área de 

Educação. O perfil desses trabalhos inclui dez orientadores e sete universidades, das quais 

a UFMT e a UNESA tiveram três trabalhos cada uma. Estes dados nos fazem refletir que, 

apesar da difusão da teoria por mais universidades, começa a haver uma incipiência de 

concentração de trabalhos em algumas instituições. Já para a área da Saúde, há 

decréscimo no número de trabalhos e, dos oito trabalhos concluídos, cinco eram da UFRJ, o 

que indica concentração de orientação em uma única instituição. Nesse período, são 

defendidos os três primeiros trabalhos na área de línguas a utilizar esse referencial, em três 

instituições distintas. 

No triênio ‘2005 a 2007’ observa-se um padrão diferenciado para a área da Saúde. 

Se, no triênio anterior, houve convergência em uma universidade, os cinco trabalhos 

concluídos foram realizados em cinco instituições distintas. Para a área de Educação, os 17 
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trabalhos foram concluídos em 14 instituições e orientados por 16 pesquisadores. Nesse 

período, observa-se o dobro de instituições a utilizar este referencial na Educação. Destaca-

se a UNESA, com quatro trabalhos defendidos nessa área durante o triênio. Salienta-se, 

também, que, dos 17 trabalhos, sete foram concluídos em instituições na cidade do Rio de 

Janeiro, o que indica a centralidade dessa região para a área.  

Contudo, é no período de ‘2008 a 2010’ que área da Educação explodiu em número 

de trabalhos com 43 pesquisas desenvolvidas em 20 instituições e 30 orientadores. 

Observa-se maior frequência de dois ou mais trabalhos na mesma instituição. Destas, se 

evidenciam a Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), com cinco trabalhos; a 

UNESA, a UFPE e a Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), com quatro trabalhos 

cada, e a UFPA e a PUC-Rio com três trabalhos cada. Quanto aos orientadores, cinco 

trabalhos foram defendidos sob orientação da Profa Dra Marília Claret Geraes Duran na 

UMESP, e a Profa Dra Maria de Fátima Barbosa Abdalla da UNISANTOS orientou três dos 

trabalhos concluídos. Tais dados indicam maior concentração de instituições e docentes a 

trabalhar com essa perspectiva e a consequente consolidação dos grupos de trabalho na 

área da Educação. 

Entre 2011 e 2013 foram concluídos, na área de Educação, 58 trabalhos em 24 em 

instituições, abrangendo 34 orientadores. Dessas, ressaltam-se a PUC do Paraná (10 

trabalhos concluídos, oito sob orientação da Profa Dra Romilda Teodora Ens), a UNESA, 

com cinco trabalhos concluídos, a Universidade de Uberaba e a UFMT, com quatro 

trabalhos cada, orientados pelas  Profas Dras Vânia Maria de Oliveira Vieira e Daniela Barros 

da Silva Freire de Andrade, respectivamente. Também destacaram-se, com três trabalhos 

cada, as instituições: UNISANTOS (orientados pela Profa Dra Maria de Fátima Barbosa 

Abdalla), a UFPA (orientados pela Profa Dra Ivany Pinto Nascimento), a UFPE e a UFRN. 

Por fim, no último triênio, foi observado um ligeiro decréscimo na área da Educação, 

ainda mantendo-se distanciada das demais, com 54 trabalhos. Nesse período, os trabalhos 

concluídos foram orientados por 44 professores em 27 instituições. Dessas, destacam-se 

três instituições e orientadores. Na UFPA sete trabalhos foram orientados pela Profa Dra 

Ivany Pinto Nascimento e as Profas Dras Marinalva Lopes Ribeiro (da Universidade Estadual 

de Feira de Santana) e Erika dos Reis Gusmão Andrade (da UFRN) orientaram três 

trabalhos cada. No período de ‘2014-16’, houve crescimento nas áreas de Línguas, de 

Psicologia e outras áreas. Na área da Psicologia, o crescimento foi acentuado (de 6 para 13 

trabalhos), devido principalmente à expansão da área em novas universidades. Dos 12 

trabalhos, cinco vieram das universidades precursoras e sete foram oriundos de cinco novas 

instituições, com seis novos orientadores a utilizar esse referencial. O que surpreendeu foi a 



queda abrupta de trabalhos na área da Saúde, com apenas um trabalho defendido no 

período. 

Cabe destacar o crescimento de outras áreas que começam a adentrar na aplicação 

desse referencial. O destaque recai na área de História, com cinco trabalhos concluídos, dos 

quais três são da Universidade Estadual de Montes Claros. 

A área das Línguas perfez 45 trabalhos em 23 instituições e 30 orientadores, durante 

as duas décadas e meia. Das instituições, três se destacam: PUC-SP com 12 trabalhos 

concluídos, sendo 6 orientados pela Profa Dra Rosinda de Castro Guerra Ramos e três pela 

Profa Dra Maria Antonieta Alba Celani; a UFC, com seis trabalhos concluídos, cinco 

orientados pela Profa Dra Lívia Márcia Tiba Radis Baptista.; e a PUC-MG, com quatro 

trabalhos concluídos, sendo 3 orientados pela Profa Dra Juliana Alves Assis.  Nos três 

primeiros triênios, ou seja, de 2013 a 2010, dos 16 trabalhos concluídos, 10 eram oriundos 

da PUC-SP. A partir de 2011 o referencial de Jodelet se pulverizou para mais grupos de 

pesquisa na área de línguas. 

Na área de psicologia observa-se, para todos os anos analisados, que quatro 

instituições respondem por mais de 50% dos trabalhos realizados na área (23 de 39 

trabalhos). São elas: UFRJ, com sete trabalhos (todos orientados pela Profa Dra Ângela 

Maria Silva Arruda); USP campus Ribeirão Preto, com seis trabalhos (todos orientados pelo 

Prof. Dr. Sérgio Kodato); UFPE, com seis trabalhos (três orientados pela Profa Dra Fátima 

Maria Leite Cruz); e UERJ, com quatro trabalhos (orientados pelos Profs. Drs. Celso Pereira 

de Sá e Ricardo Vieiralves de Castro, com dois cada). 

Tal panorama permite identificar não apenas a ampliação do número de instituições, 

mas também o de orientadores que aderiram à utilização desse referencial teórico-

metodológico. Considerou-se importante mencionar os nomes de instituições e orientadores, 

pois concordamos com Sá e Arruda (2000), quando afirmam que são as pessoas as 

principais protagonistas para o avanço da área. 

Assim, ao se efetuar a análise sincrônica, constatou-se a existência de 57 áreas do 

conhecimento distintas que utilizam o referencial de Jodelet, agrupadas nas cinco categorias 

supracitadas (Tabela 2.4). Este dado permite confirmar que, de fato, a difusão da TRS a tem 

constituído como um domínio comum a um amplo conjunto de interesses em diferentes 

campos das ciências humanas e sociais, tal como a expectativa inicial de seus precursores. 

Na análise diacrônica, os dados refletem a consolidação de uma tendência já 

identificada por Sá e Arruda (2000) de pós-graduandos e pesquisadores das ‘áreas de 

interface’ desenvolverem seus trabalhos utilizando a TRS, que amplia sua capilaridade com 

o passar do tempo. Como síntese, observa-se que a área da Educação inicialmente 
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apresentou-se esparsa em diversas instituições, contudo, a partir do triênio ‘2002 a 2004’ 

apresentou elevado crescimento, com a ampliação do número de orientadores a adotar essa 

perspectiva e diversidade de instituições e regiões em que os mesmos estavam localizados. 

Essa análise permitiu a identificação dos polos de produção de pesquisas que utilizam o 

referencial de Jodelet. 

O papel da pós-graduação na formação de quadros para uma nova geração de 

pesquisadores tem sido exercido, dada a afiliação desses alunos a esse campo de 

pesquisa. Tal fato redunda no fortalecimento dos grupos de pesquisa existentes e no 

surgimento de novos, consolidando assim os coletivos de pensamento (FLECK, 2010).  

Neste ponto, convém salientar que o caminho descritivo-analítico da pesquisa pode 

ser desdobrado em duas dimensões (FERREIRA, 2002). Na primeira, os mecanismos 

utilizados pelo pesquisador para interagir com a produção acadêmica perpassam pela 

[...] quantificação e identificação de dados bibliográficos, com o 
objetivo de mapear essa produção num período delimitado, em anos, locais, 
áreas de produção [...]. Nesse esforço de ordenação de uma certa produção 
de conhecimento também é possível perceber que as pesquisas crescem e 
se espessam ao longo do tempo; ampliam-se em saltos ou em movimentos 
contínuos; multiplicam-se, mudando os sujeitos e as forças envolvidas; 
diversificam-se os locais de produção, entrecruzam-se; desaparecem em 
algum tempo ou lugar (FERREIRA, 2002, p. 265).  

Das análises efetuadas até o momento, classificadas como a “primeira dimensão” de 

que fala Ferreira (2002), é possível chegar a algumas sínteses conclusivas, tais como: a 

área apresenta crescimento regular na elaboração das pesquisas na pós-graduação, com 

estabilização na produção de Mestrados nos três últimos triênios. Há polos de produção que 

consideram o referencial desenvolvido por Jodelet em grande quantidade de trabalhos. Esta 

perspectiva é utilizada majoritariamente por mulheres, na área da Educação. Apesar de ter 

origem na Psicologia Social de expressão francesa, a TRS avançou para diversos outros 

campos, o que evidencia sua potencialidade no âmbito acadêmico. 

Teixeira e Megid Neto (2006, p.169) discutem que “a pesquisa pode ser concluída 

nesse momento e, neste caso, se obtêm uma radiografia abrangente dos trabalhos num 

determinado período de tempo, ou seja, a construção de um panorama geral da área”. 

Em um segundo momento, Ferreira (2002) destaca que o pesquisador pode adentrar 

na estrutura interna de cada investigação de modo mais aprofundado, com vistas a 

desencadear um estudo analítico para compreender aspectos específicos dessa produção. 

Nesse “debruçar-se” em cada pesquisa, a análise ora desenvolvida prossegue 

tomando-se as palavras-chave, os resumos e os textos completos. 



A justificativa para analisar as palavras-chave perpassa pela possibilidade de acessar 

diretamente as descrições que os autores dão aos seus trabalhos. Em avaliação sobre 

pesquisas do tipo “estado da arte” em educação, Romanowski e Ens (2006, p. 47) 

consideram que “os descritores, nesse tipo de estudo, são palavras-chave que servem para 

indicar a essência da pesquisa ao final dos resumos”. 

Para a elaboração deste corpus 14 foram localizadas as palavras-chave de 340 

trabalhos. Dado estes serem oriundos de distintas instituições, os padrões sobre quantas 

palavras-chave inserir variou significativamente (frequência entre 2 a 8 termos). De forma a 

considerar a maior parte das palavras-chave citadas, tomou-se para a esta análise as cinco 

primeiras de cada trabalho. Para aqueles que possuíam mais de cinco, as últimas foram 

eliminadas; para os que tinham menos de cinco, foram deixadas células em branco na 

planilha elaborada. 

Sobre os aspectos descritivos do corpus, foram elencadas 1404 palavras-chave das 

1700 possíveis (340 x 5), o que corresponde a aproximadamente 83% das possibilidades, 

dado que nem todos os trabalhos traziam cinco palavras-chave. Quanto à variabilidade dos 

descritores utilizados, identificaram-se 611 palavras-chave diferentes. Destas, 460 

apareciam foram citadas apenas uma vez (denominadas hapax). Estes dados indicam a 

variabilidade que os autores utilizam para descrever, em termos específicos, seu próprio 

trabalho. 

A análise das palavras-chaves ora efetuada abarcou duas dimensões. Em um 

primeiro momento, buscou-se articular a frequência de citação das mesmas com relação à 

ordem sequencial com que eram citadas em cada trabalho. Assim, considerou-se que as 

primeiras palavras-chave indicadas exprimem o que o autor considera de maior relevância 

para representar seu trabalho − a “essência da pesquisa”, segundo Romanowski e Ens 

(2006), ou seja, a ordem está diretamente relacionada com a importância. 

Com esta premissa foi possível identificar quais as palavras-chave mais 

representativas para o grupo de trabalhos que adotam o referencial de Jodelet, pela alta 

frequência com que são citadas e posição de maior destaque. Também foram identificadas 

aquelas citadas em primeiro lugar por um grupo mais restrito, o que possibilita a 

identificação de subgrupos temáticos (ou clusters) no corpus em questão. Já aquelas 

palavras-chave que exprimem as particularidades dos trabalhos são eliminadas da análise. 

                                                      

14 De forma a identificar o corpus aqui analisado, o mesmo foi denominado “corpus palavras-chave 
Jodelet”. 
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Em um segundo momento buscou-se analisar quais os pares de palavras-chave 

apareceram juntos em distintos trabalhos, ou seja, uma análise de co-ocorrência. 

Para desenvolver esta dupla via de análise das palavras-chave, duas ferramentas de 

software livre foram empregadas, a saber: o EVOC 2005 (Ensemble de Programmes 

Permettant l’Analyse des Évocations) – que distribui as informações em quatro quadrantes 

de acordo com sua frequência e ordem de importância; e o IRaMuTeQ (Interface de R pour 

les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) – para a elaboração da 

árvore máxima de similitude, que expressa a co-ocorrência entre as palavras-chave de 

distintos trabalhos. Passaremos então a apresentar os programas, os procedimentos 

adotados para efetuar as análises e os resultados obtidos. 

O software EVOC foi concebido no contexto da Abordagem Estruturalista das RS – 

elaborada por Jean-Claude Abric (ABRIC, 1976, 1998; SÁ, 1996) – para identificação dos 

elementos centrais e periféricos de uma representação. Desenvolvido pelo professor Pierre 

Vergès (VERGÈS, 1992; VERGÈS; SCANO; JUNIQUE, 2003), o EVOC possibilita cruzar a 

análise das frequências e das hierarquias dos termos evocados. Os trabalhos que são 

desenvolvidos nesta perspectiva normalmente adotam o teste de associação livre de 

palavras (TALP) como um instrumento para produção de dados, baseado em um estímulo 

indutor (SÁ, 1996). 

O EVOC é composto por um conjunto de 13 sub-programas que possibilita a análise 

de evocações. No entanto, para a elaboração do quadrante de Vergès são utilizados apenas 

cinco, de acordo com a sequência: Lexique, Trievoc, Nettoie, Rangmot, Rangfrq. Na 

classificação dos termos pelo EVOC, consideram-se os limites estabelecidos pela 

combinação de dois parâmetros: a frequência (f), que expressa quantas vezes uma palavra 

foi evocada, e a Ordem Média de Importância (OMI), que indica a ordem com que a palavra-

chave foi citada pelo autor do trabalho. Assim, a OMI expressa a posição que um termo 

específico ocupa em relação ao conjunto de termos disponíveis na análise (ABRIC, 1998). 

No processamento da análise pelo software, com base no tratamento estatístico dos 

termos, expressões ou palavras consideradas, são gerados quatro quadrantes em uma 

análise padrão da abordagem estrutural (análise prototípica), denominado “quadrante de 

Vergès” ou “quadro de quatro casas” (REIS et al, 2013). 

O primeiro quadrante (quadrante superior esquerdo) comporta aquelas palavras-

chave inseridas majoritariamente na primeira ou segunda posições (baixa OMI)15  e em 

                                                      

15 Para a análise aqui apresentada, o valor de OMI varia entre 1 a 5, pois é caracterizado pelo número 
de posições possíveis que a palavra pode assumir. A importância é inversamente é inversamente 
proporcional à posição com que a palavra aparece na linha de palavra-chave. Assim, uma OMI baixa 



diversos trabalhos distintos (alta frequência) e, portanto, possuem maior relevância como 

boas descritoras para o grupo de pesquisas analisadas. Aquelas com alta frequência, mas 

citadas em sua maioria nas últimas posições (alta OMI) localizam-se no segundo quadrante 

(parte superior à direita). No terceiro quadrante (parte inferior à esquerda) situam-se as 

palavras com baixa citação, mas elencadas nas primeiras posições da linha de palavras-

chave (baixa OMI), o que revela a possibilidade de identificar subgrupos com temas distintos 

daqueles apresentados pela maioria dos trabalhos. Por fim, as palavras-chave localizadas 

no quarto quadrante (inferior direito) são pouco evocadas (baixa f) e não prontamente 

citadas (alta OMI), associando-se a aspectos mais pormenorizados por subgrupos menores. 

Neste trabalho o uso do EVOC visa a análise das palavras-chave, consideradas como 

descritores dos trabalhos que utilizam o referencial de Jodelet, desvirtuando-o de sua função 

original, dado que não foram suscitadas evocações advindas de um termo indutor para 

efetuar análise estrutural das RS. Assim, a nomenclatura típica dos quadrantes (núcleo 

central, primeira periferia, zona de contraste e segunda periferia) foi substituída para “maior 

relevância”, “relevância intermediária 1”, “relevância intermediária 2” e “menor relevância”, 

respectivamente, devido a expressarem o significado subjacente da relação entre a palavra-

chave e o conjunto de trabalhos. 

Alguns procedimentos prévios à inserção dos dados no programa foram necessários, 

para evitar bugs e erros de incompatibilidade por ser um software livre. O banco de dados 

foi organizado em planilha a partir do OpenOffice Calc16. Em cada linha em inseridas as 

palavras-chave relativas a um trabalho, na ordem em que eram expressas pelos autores. O 

arquivo foi salvo com a extensão .csv e codificação de UTF 8 all languages. Além disso, no 

preparo da análise foram eliminados acentos, sinais gráficos e espaços nas palavras 

compostas ou expressões (substituídos pelo underline). O quadrante de Vergès elaborado 

pelo processamento, no programa EVOC 2005, das palavras-chave inseridas nos trabalhos 

que utilizam o referencial teórico de Jodelet é apresentado no Quadro 2.3. 

O posicionamento das palavras-chave nos quadrantes é efetuado através de cortes 

para delimitar as frequências mínima e intermediária e a OMI. Tais cortes são efetuados a 

partir da mediana e do T de Goffman (baseado na Lei de Zipf) de forma a localizar o ponto 

de transição das palavras de baixa frequência para as de alta frequência (REIS et al, 2013). 

                                                                                                                                                                      

significa que a palavra-chave foi citada logo no início do campo, nas primeiras posições, sendo 
considerado, neste trabalho, como um termo de maior destaque. Já uma OMI alta significa que a 
posição das palavras citadas é 4 ou 5. 
16 Dado o EVOC ser um software livre, a planilha não deve ser realizada no Microsoft Excel (que 
utiliza as extensões .xls ou .xlsx) para evitar incompatibilidades ou erros no processamento. 
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Quadro 2.3 – Quadrante de Vergès com as palavras-chave dos trabalhos que utilizam o referencial 
teórico de Jodelet (n = 340). 

 1° quadrante – maior relevância 2° quadrante – relevância intermediária 1 

 f ≥ 10 e OMI < 2,5 f ≥ 10 e OMI ≥ 2,5 

 Palavras-chave f OMI Palavras-chave f OMI 

 Representações Sociais 272 2,2 Formação de Professores 38 2,5 

 Educação 19 1,7 Ensino-Aprendizagem 25 2,6 

 Enfermagem 19 1,9 Professor 19 2,7 

 Educação Infantil 16 1,9 Identidade 11 3,3 

 Escola 11 2,2 Gênero 10 3,3 

 Adolescentes 10 2,4 

3° quadrante – relevância intermediária 2  4° quadrante – menor relevância 

 4 ≤ f < 9 e  OMI < 2,5 4 ≤ f < 9 e OMI ≥ 2,5 

 Palavras-chave f OMI Palavras-chave f OMI 

 Família 9 1,8 Língua Inglesa 7 2,6 

 Trabalho Docente 9 1,9 Prática de Ensino 7 2,7 

 Avaliação 7 1,9 Formação Inicial Docente 6 2,5 

 Educação Superior 7 2,1 Prática Pedagógica 6 2,8 

 Linguística Aplicada 6 1,3 Psicologia Social 6 2,8 

 EJA 6 1,8 Trabalho 5 2,6 

 Mulher 6 2,2 Violência 5 3,0 

 Saberes Docentes 5 2,2 Psicologia 4 2,7 

 Idosos 4 1,2 Sexualidade 4 2,7 

 Afetividade 4 2,2 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

 

Para identificar as palavras-chave de maior significação para o grupo de trabalhos em 

questão o primeiro corte é determinado pela identificação de 50% das palavras-chave mais 

citadas, que apresentam frequência elevada. Assim, o valor da frequência mínima de corte 

foi estabelecido como igual a 4, dado que as palavras-chave com frequência 1 a 3 foram 

citadas 701 vezes das 1404 totais (50% do total de palavras-chave), e portanto foram 

eliminadas. 

Após a exclusão dos valores de baixa frequência, consideraram-se para a análise 703 

palavras-chave com frequências mais altas e, consequentemente, representando menor 



diversidade. A mediana da frequência igual a 10, valor obtido através do cálculo da mediana 

entre os termos de frequência mais elevada (maior ou igual a 4). Essa informação equivale a 

dizer que aquelas palavras-chave com frequência maior ou igual a 10 são alocadas nos 

quadrantes superiores, que representam maior significação. 

Feitas as considerações sobre os procedimentos de cortes necessários para 

estabelecer em qual quadrante do Quadro 2.3 as palavras-chave foram alocadas passa-se a 

uma análise dos conteúdos presentes como descritores das pesquisas. 

No primeiro quadrante é compreensível a aparição da palavra-chave 

“Representações Sociais” com uma frequência muito acima de todas as demais 

−  localizada em 272 trabalhos, o que perfaz 80% dos 340 selecionados − dada a filiação 

das pesquisas que utilizam os referenciais de Jodelet à Teoria das Representações Sociais. 

Para os termos “Educação” e “Enfermagem” observa-se frequência elevada e baixa 

OMI (posicionados entre a primeira ou a segunda colocações na ordem de citação no 

campo destinado às palavras-chave dentro dos trabalhos). Os dois representam a área em 

que os trabalhos foram desenvolvidos e, consequentemente, estão filiados. A “Educação 

infantil” é uma subárea dentro da educação que, juntamente com a palavra-chave 

“Adolescentes”, expressa o público-alvo e/ou o objeto a ser focalizado pelas pesquisas. Já 

palavra-chave “Escola” foi abordada nos trabalhos tanto como o locus da pesquisa quanto 

seu objeto. 

Uma característica da relevância destes termos localizados no primeiro quadrante é 

que eles formam conjuntos organizadores que dão respaldo e direcionamento às demais 

palavras-chave elencadas. Tal como aponta Sá (1996), eles são “inegociáveis” pois 

constituem a base comum consensual e coletivamente compartilhada por um grupo 

homogêneo de trabalhos. Assim, os termos “Educação”, “Enfermagem”, “Educação infantil”, 

“Escola” e “Adolescentes” possuem características de centralidade nos trabalhos analisados 

“[...] porque eles estão localizados no quadrante onde há uma congruência positiva entre os 

dois critérios (muito frequente e bem colocados)” (VERGÈS, 1992, p. 205, tradução 

nossa)17. 

Nos sistemas periféricos, de acordo com Abric (1998), é apresentada uma interface 

com a realidade concreta. Dessa forma, nos outros três quadrantes a heterogeneidade do 

grupo de trabalhos é indicada de acordo com suas características específicas e 

contradições, contendo palavras-chave mais sensíveis ao contexto imediato. 

                                                      

17  “[...] car situés dans la case où il y a une congruence positive entre les deux critères (très fréquent 
et bien placé)” (VERGÈS, 1992, p. 205).  
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No segundo quadrante, apesar das palavras-chave possuírem relevância 

intermediária (devido à alta frequência, mas em evocações de menor hierarquia do que as 

primeiras), há possibilidade delas serem centrais. Esta hipótese pode ser confirmada ou 

refutada através de análise articulada entre o quadrante de Vergès e a análise de similitude, 

apresentada a seguir. Neste quadrante, encontram-se os termos “Formação de 

Professores”, “Ensino-aprendizagem” – que dizem respeito a processos – e “Professor”, que 

diz respeito ao sujeito da pesquisa. Já “Identidade” e “Gênero” representam teorias também 

adotadas pelos trabalhos, complementares à área da Educação. 

Das dez palavras-chave contidas no terceiro quadrante, cinco são correlatas à área 

da Educação, o que indica a presença de outros subgrupos temáticos minoritários para os 

quais os termos são os mais bem posicionados. São eles: “Família”, “Linguística Aplicada”, 

“Mulher”, “Idosos” e “Afetividade”. Já para a área da Educação, os outros cinco são: 

“Trabalho docente”, “Avaliação”, “Educação superior”, “EJA” (Educação de Jovens e 

Adultos) e “Saberes docentes”. Tais termos possuem relevância intermediária dado que são 

citados nas primeiras posições (OMI baixa), porém por um número mais restrito de autores 

(baixa frequência). 

No quarto quadrante também são identificados outros subgrupos temáticos, contidos 

nos trabalhos desenvolvidos nas áreas da Saúde, Linguística, Comunicação e Psicologia, 

tais como “Língua inglesa”, “Psicologia social”, “Trabalho”, “Violência”, “Psicologia” e 

“Sexualidade”. 

Em uma análise categorial das palavras-chave distribuídas pelos quatro quadrantes, 

observa-se que algumas estão relacionadas diretamente à prática dos profissionais da área 

da educação, tais como “Ensino-aprendizagem” (no 2° quadrante), “Trabalho docente” e 

“Avaliação” (no 3° quadrante), “Prática de ensino”, voltada às práticas dos professores e 

“Prática pedagógica”, voltada à prática de pedagogos (no 4° quadrante). 

Também foi possível localizar outro subgrupo de palavras-chave relativas a distintas 

modalidades de educação, com respectiva variação dos sujeitos da pesquisa, tais como: 

“Educação infantil” (no 1° quadrante), “Educação superior” e “EJA” (no 3° quadrante). 

A citação de sujeitos e/ou objetos de pesquisa foi identificada em: “Adolescentes” (no 

1° quadrante), “Professor” (no 2° quadrante), “Mulher”, “Idosos” e “Família” (no 3° 

quadrante). Por fim, outras subáreas também foram identificadas: “Afetividade” (no 3° 

quadrante), “Violência” e “Sexualidade” (no 4° quadrante). 

Em decorrência desta análise veio a identificação de 11 trabalhos que utilizam os 

referenciais de Denise Jodelet para articulação entre a TRS e a identidade, expresso pela 

palavra-chave “Identidade”, posicionada no segundo quadrante. este é um cluster de tema 



de pesquisa particularmente interessante para este trabalho, dado articularem os dois vieses 

aqui abordados. 

Na análise das palavras-chave foi possível observar o destaque dos elementos 

essenciais e dos circunstanciais. Os primeiros inseridos como principais descritores do 

conjunto de trabalhos e os segundos a desvelar os aspectos mais singulares de subgrupos. 

Para os essenciais, observa-se um duplo movimento na seleção das palavras-chave. Tanto 

ocorre a descrição da proposição teórica adotada, − seja pela filiação às TRS ou outras 

teorias, na qual a grande parte dos trabalhos convergiu − quanto a explicitação dos 

conceitos e áreas em que o trabalho se situa. 

Ressalta-se que para cada uma das cinco categorias elencadas na Tabela 2.4 − 

Educação, Saúde, Línguas, Psicologia e Outros − foram identificadas palavras-chave 

representativas. A lógica que subjaz a esta análise considera que as palavras-chave 

mencionadas mais prontamente sejam, em princípio, aquelas que melhor descrevem o 

trabalho de pesquisa de cada um dos autores. 

Portanto, com tal abordagem foi possível analisar em pormenor a descrição do 

conteúdo dos trabalhos, através das palavras-chave, o que permitiu identificar as lógicas 

internas estabelecidas que explicitam a coerência entre os descritores e a própria pesquisa. 

De forma a expandir o olhar para os dados já produzidos, outra possibilidade de 

articular os resultados é a análise de similitude, que expressa as co-ocorrências entre pares 

de palavras. Com esta abordagem é possível identificar quais os pares das palavras co-

ocorreram em distintos trabalhos, fornecendo a indicação da conexidade entre os termos e, 

possivelmente, entre os trabalhos que as palavras-chave pertencem. 

Para tal, foi realizada uma análise de similitude das palavras-chave com a ferramenta 

disponível no software IRaMuTeQ. A mesma planilha preparada para inserção no software 

EVOC 2005 foi reutilizada e inserida no software IRaMuTeQ, sendo feita apenas uma cópia 

em outra pasta e alterado o título, para questão de identificação do arquivo. 

A apresentação, histórico e modalidades da análise do IRaMuTeQ, bem como os 

pressupostos subjacentes, são apresentados com maior profundidade no capítulo de 

procedimentos metodológicos desta Tese, dado também ter sido utilizado para a análise do 

corpus textual produzido pelas escritas e entrevistas com professores timorenses. Os 

procedimentos adotados para esta análise foram descritos em um manual elaborado por 

Camargo e Justo (2017).  

O índice de co-ocorrência para materiais textuais resultantes de entrevistas e, neste 

caso, entre as palavras-chave, é obtido através da Equação 2.1 a seguir, aplicada por 



67 Capítulo 2: Representações Sociais 

 

diversos autores (LE MARC et al., 1991; CAMBROSIO et al, 1993; ROBREDO, CUNHA, 

1998; SU; HSU; PAI, 2010): 

��� =  
(���)	

��  . ��

 

(Equação 2.1) 

onde: 

Eij = coeficiente de equivalência, expressa a probabilidade de associação (co-
ocorrência) dos termos i e j nos diversos verbetes; 

Fi = frequência (ou ocorrência) do termo i; 

Fj = frequência (ou ocorrência) do termo j; 

Fij = frequência com que o par de termos i e j apresentam-se juntos (ou co-
ocorrência) em um conjunto de verbetes. 
 

Neste caso, o cálculo de Eij foi efetuado com auxílio do IRaMuTeQ. Após a inserção 

da planilha neste programa, foi selecionada a análise de similitude que possibilita especificar 

quais os termos a serem inseridos na análise e gera como produto final do tratamento das 

informações uma “árvore de similitude máxima”.  

Nesta árvore, os termos aparecem correlacionados entre si por um traço 

(denominado “aresta”) com um número entre eles, que neste caso18 designa o valor da co-

ocorrência, ou seja, o número de vezes que duas palavras-chave co-ocorreram em 

diferentes trabalhos. Além disso, o tamanho das palavras está relacionado à frequência de 

citação e a espessura das arestas é proporcional ao número de co-ocorrências.  

Para esta análise, foram considerados o valor da co-ocorrência (Co), identificado pelo 

número entre dois termos; o somatório do número de arestas (ΣAr), representado pela 

quantidade de traços que estão ligados a um termo; e o somatório de co-ocorrências (Σco), 

identificado pela soma de todos os valores presentes nas arestas derivadas de um termo. 

Assim, foram tomadas as 30 palavras-chave mais significativas, identificadas no 

quadrante de Vergès (Quadro 2.3), de forma a estabelecer as co-ocorrências entre as 

mesmas, através de uma árvore máxima de similitude (Figura 2.4). 

                                                      

18 Além do valor da co-ocorrência, o software permite inserir o valor numérico na aresta entre dois 
termos outras opções, dentre elas, o coeficiente de equivalência. Outra possibilidade é apenas inserir 
as arestas de ligação entre os termos, sem a indicação do valor de coocorrência. 



Uma primeira observação foi a opção por excluir a palavra

sociais” da análise, o que à primeira vista pode parecer incompreensível, dado ser a 

expressão pivotal que perpassa por todos os trabalhos. Contudo, sua elevada frequência 

atrai todas as correlações entre os demais termos para si (como no desenho de um “sol”), o 

que impedia de observar as co

Figura 2.4 – Árvore máxima de similitude elaborada com as palavras
que utilizaram o referencial de Jodelet.

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017).

 

Na Figura 2.4, são observadas quatro famílias de termos que correspondem a blocos 
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Uma primeira observação foi a opção por excluir a palavra-chave “representações 

sociais” da análise, o que à primeira vista pode parecer incompreensível, dado ser a 

pressão pivotal que perpassa por todos os trabalhos. Contudo, sua elevada frequência 

atrai todas as correlações entre os demais termos para si (como no desenho de um “sol”), o 

que impedia de observar as co-ocorrências entre os próprios termos.  
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parte superior19 a expressão “Formação de professores” letras em tamanho maior, dado a 

sua maior frequência (n = 38). Esta palavra-chave possui co-ocorrência com seis outros 

termos (ΣAr = 6 e Σco = 11), o que é reflexo de sua elevada conexidade. 

Na família em que a expressão “Formação de Professores” está contida é possível 

observar a correspondência com as palavras-chave sobre os “Saberes” e o “Trabalho 

Docente”, a prática de ensino correlata também à “Formação inicial docente” e duas 

modalidades de ensino, a saber, “Educação superior” e “EJA”. 

O termo “Formação de Professores” também se correlaciona a outra família através 

da palavra-chave “Linguística aplicada”, que está na família posicionada no centro e à 

esquerda, onde possui correlação com a palavra central “Ensino-aprendizagem” que 

encontra-se no segundo quadrante. Correlatas a ela estão tanto a “Linguística aplicada” e a 

“Língua inglesa” como a “Avaliação”. 

O termo “Avaliação” se liga à família posicionada na parte inferior e à esquerda da 

Figura 2.4, onde estão alocadas as palavras-chave presentes no primeiro quadrante de 

maior relevância. Contudo observa-se dispersão destas palavras, não tendo uma central, 

apesar de terem mais de duas arestas as palavras “Professor” e “Educação infantil”. Nos 

trabalhos analisados, a palavra-chave “Educação infantil” co-ocorre juntamente com 

“Professor”, “Afetividade”, “Gênero” e “Prática pedagógica”. 

A palavra-chave “Professor” co-ocorreu com “Educação” (3 vezes) e com “Educação 

infantil” (4 vezes) e com “Avaliação” (2 vezes) . Estas são as maiores co-ocorrências 

observadas em uma mesma palavra-chave. Já a palavra-chave “Educação” co-ocorreu 

tanto com “Professor”, quanto com “Escola” (3 vezes cada). É interessante observar que 

apesar dos termos estarem inseridos no primeiro quadrante, apenas a palavra-chave 

“Educação infantil” apresentou um número de correlação maior com os demais termos. 

Já na família delimitada pelo halo à direita da Figura 2.4, observam-se correlações de 

outras áreas que não a Educação, com as palavras-chave “Enfermagem”, “Adolescentes”, 

“Psicologia social”, “Mulher”, “Identidade” e “Família”. 

Em uma análise articulada com o quadrante de Vergès (Quadro 2.3), observa-se que 

seis palavras-chave não tiveram co-ocorrência com os demais trabalhos. São elas: “Idosos”, 

na terceira periferia; e “Trabalho”, “Violência”, “Psicologia” e “Sexualidade” no quarto 

quadrante. 

                                                      

19 A disposição das famílias na árvore máxima de similitude não representa hierarquização. Assim, a 
referência às famílias na posição “superior” ou “inferior” ocorre a título de localização da mesma para 
a discussão no texto. 



Das palavras-chave presentes no segundo quadrante da análise prototípica (Quadro 

2.3), “Formação de professores”, “Ensino-aprendizagem” e “Professor”, possuem mais de 

duas arestas, ou seja, a conexão com outras palavras-chave é mais elevada quando 

comparada às demais. Destas, a “Formação de professores” (Ar = 6), “Ensino-

aprendizagem” (Σco = Ar = 3) e “Professor” (Ar = 3) e no primeiro quadrante, apenas a 

palavra-chave “Educação infantil” (Ar = 4). Em última instância, essa análise possibilitou 

identificar padrões de comportamento neste grupo de pesquisas. 

 

Para a análise do corpus textual − referente aos resumos dos trabalhos de 

representações sociais que utilizam a perspectiva de Denise Jodelet − além da utilização do 

software IRaMuTeQ para a Análise de Similitude, também foi adotada como modalidade de 

tratamento das informações a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), cujo produto 

final é a elaboração de dendrogramas (clusters). 

Apesar dos pressupostos subjacentes e procedimentos de utilização deste programa 

estarem especificados no capítulo com os procedimentos metodológicos, serão 

apresentadas as principais nomenclaturas para a melhor compreensão da explanação sobre 

os resultados aqui descritos. 

Buscou-se realizar uma análise exploratória lexicográfica, a partir de 312 resumos de 

dissertações e teses (vide Tabela 2.2), organizados sequencialmente em um único 

documento no software Open Office 20 , separados por uma linha de comando (com 

asteriscos). 

Nas análises de similitude e classificação hierárquica descendente o corpus é 

particionado em textos, que podem ser uma entrevista, um resumo, um artigo, um livro, um 

poema, uma reportagem, dentre outros. Inicialmente o corpus é lematizado e são 

selecionadas quais as classes de palavras serão identificadas como formas ativas ou formas 

suplementares.  

Para as análises aqui efetuadas, foram tomadas como classes ativas apenas os 

substantivos, verbos, adjetivos e formas não reconhecidas (para incluir nomes de autores, 

por exemplo). Após os textos serem codificados com linhas iniciadas por quatro asteriscos 

(****), os mesmos são divididos em fragmentos menores pelo processo de iteração.  

                                                      

20  Open Office disponível para download em <http://www.openoffice.org/>. Além deste, pode ser 
utilizado qualquer software livre (libreoffice ou broffice). Contudo, não é aconselhável abrir arquivos 
produzidos por este software ou pelo IRaMuTeQ com aplicativos da Microsoft (Word, Excel, WordPad 
ou Bloco de notas), devido à incompatibilidade com os caracteres em Unicode UTF-8, usados pelos 
softwares livres, o que produz bugs no sistema (CAMARGO, JUSTO, 2017). 
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Assim, os textos são particionados  segmentos de texto (ST) ou Unidades de 

Contexto Elementar (UCE), que constituem o ambiente contextual da palavra, originando a 

unidade sobre a qual são feitos os cálculos estatísticos. O ST é constituído por um 

fragmento do texto com duas a quatro linhas. O objetivo final das análises é propor uma 

organização para os ST. 

Na preparação deste corpus textual foram eliminados todos os símbolos, tais como 

porcentagem (%), cifrão ($), ampersand (&), aspas simples (‘), aspas duplas (“), travessão 

( -) e asterisco (*), esse último mantido apenas na linha de códigos. O texto foi corrido, ou 

seja, não ocorreu a quebra em parágrafos. Também foram eliminados os recursos de itálico, 

sublinhado ou negrito, com alinhamento à esquerda (sem justificar o texto). Após 

lançamento o arquivo foi revisado, pois erros de digitação ou falta de espaços são tratados 

como palavras distintas. 

Os verbos associados a pronomes foram alterados para próclises (mesmo que 

incorreto gramaticalmente), pois o dicionário não prevê as flexões verbo-pronominais. Dessa 

forma, as construções verbais como “realizou-se” ou “conclui-se” foram alteradas para “se 

realizou” ou “se conclui”, respectivamente. Outra alteração foi nos valores numéricos, 

padronizados todos para a forma algarísmica. Assim, por exemplo, foi utilizado “5” ao invés 

de “cinco” ou “2014” no lugar de “dois mil e quatorze”. 

O programa possui mecanismo de lematização padrão (por exemplo: professor, 

professora, professores e professoras são reunidos em uma única forma, masculina e 

singular - no caso, professor). No entanto, após efetuar as primeiras análises, outros ajustes 

se mostraram necessários, como a substituição da palavra aluno por estudante e docente 

por professor, dado que termos distintos referem-se ao mesmo sujeito. É possível classificar 

as palavras com parâmetros de formas ativas ou suplementares. Para este trabalho, utilizou-

se como formas ativas apenas os substantivos e verbos.  

De acordo com Camargo e Justo (2017), para o software reconhecer cada resumo 

como um texto (uma UCI), eles devem começar por uma linha de comando seguida do texto 

a ser analisado. Tal linha de comando se inicia com quatro asteriscos, seguida de um 

asterisco para cada tópico de identificação. Dessa forma, para a elaboração destas linhas 

no corpus Jodelet, foram escolhidos seis identificadores: 

1. o número do resumo: inserido na sequência crescente, de 1 ao 312; 

2. o sexo do autor: feminino (fem) ou masculino( mas); 

3. o nível de titulação: mestrado (me) ou doutorado (do); 



4. a área: educação (edu), saúde (sau), línguas (lin), psicologia (psi) e outros (out), 

conforme apresentado na Tabela 2.4; 

5. o local de produção do trabalho, referente às regiões geográficas brasileiras: 

Centro-Oeste (ceo), Nordeste (noe), Norte (nor), Sudeste (sud) e Sul (sul); e 

6. o ano de conclusão do trabalho: identificado por sete códigos, conforme os triênios 

apresentados na Figura 2.1. 

Um exemplo para a elaboração da linha de comando é dado no Quadro 2.4, com 

trabalho capturado pela busca e elaborado pelo nosso grupo de pesquisa (MIRANDA, C. L., 

2014). Dessa forma a linha de comandos pode ser lida da seguinte maneira: o resumo em 

questão foi classificado como o de número 307, o trabalho foi elaborado por alguém do sexo 

feminino, ao nível de mestrado e inserido na categoria de educação. O trabalho foi 

desenvolvido em alguma Instituição de Nível Superior localizada na região Sudeste e o ano 

de defesa ocorreu no intervalo temporal entre 2014 a 2016 (correspondente ao identificador 

7). As sub-divisões se mostram interessantes, pois possibilitam desvelar possíveis aspectos 

até então não observados no panorama geral. 

 

Quadro 2.4 – - Exemplo de linha de linha de comando elaborada para classificar o corpus e lançá-
lo no IRaMuTeQ. 

**** *res_307 *sex_fem *niv_me *area_edu *local_sud *ano_7 

O presente estudo se estrutura em torno de questionamentos referentes à 

investigação da Representação Social de licenciandos ingressantes e concluintes em 

Química quanto a ser professor dessa disciplina, visando compreender como entendem 

e vislumbram sua futura profissão, verificando a influência da Licenciatura nas possíveis 

diferenças dessas representações e as motivações que levaram esses sujeitos a buscar 

esse curso em um contexto marcado pela progressiva desvalorização dos professores. 

O referencial teórico eleito foi o da Representação Social (MOSCOVICI, 1978) 

privilegiando as abordagens: estrutural, visando identificar o núcleo central e os 

elementos periféricos da representação e a ênfase na descrição dos entornos sociais 

proposta pela abordagem culturalista. (continua) 
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Figura 2.5 – Exemplo de tela do 
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21 “finds keywords belonging to more than one keyword domain, namely bridge
PAI, 2010, p. 669). 

imilitude máxima, com indicação de famílias e halos, resultante da 
corpus Jodelet. 

se que as palavras “Pesquisa” e “Estudo” estão contidas em duas famílias

(SU; HSU; PAI, 2010, p. 669) desenvolveram abordagem que permit

chave pertencentes a mais de um domínio de palavras

chave de ponte”21 (SU; HSU; PAI, 2010, p. 669, tradução nossa)

dois subgrupos de campos semânticos distintos.

observam-se quatro agrupamentos de termos, denominados “famílias” 

uma central e três correlacionadas diretamente a ela. O termo central da 

corresponde ao sujeito e/ou objeto da pesquisa: o “Professor” (Ar = 12

diversas conexões com termos distintos para este grupo d

              

“finds keywords belonging to more than one keyword domain, namely bridge‐keywords” (SU; HSU; 

, com indicação de famílias e halos, resultante da 

se que as palavras “Pesquisa” e “Estudo” estão contidas em duas famílias. A 

esenvolveram abordagem que permite 

chave pertencentes a mais de um domínio de palavras-chave, 

(SU; HSU; PAI, 2010, p. 669, tradução nossa) 

de campos semânticos distintos. 

, denominados “famílias” 

O termo central da 

12 e Σco = 1095), 

diversas conexões com termos distintos para este grupo de 

keywords” (SU; HSU; 
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trabalhos, o que indica ser o principal termo agregador. Ao seu redor estão diversos 

aspectos relativos ao fazer do professor, tais como aula (Σco = 47), ensino (Ar = 2 e Σco = 

217), formação (Ar = 2 e Σco = 188). Ainda que em menor grau, é interessante observar a 

corrrelação tanto com os processos de ancoragem (Σco = 17) e objetivação (Σco = 12), 

típicos da TRS, como a correlação entre formação e identidade (Σco = 19). Tal constatação 

aponta a correlação entre tais teorias, abordada em estudos de pós-graduação.  

Na família do lado esquerdo encontram-se aspectos relacionados ao método. A 

entrevista correlaciona-se à técnica de análise de palavras, como instrumento de pesquisa. 

A maior co-ocorrência observada é entre entrevista semi-estruturada (Σco = 104), que, junto 

com questionário (Σco = 58) são as formas utilizadas pelos pesquisadores da área obterem 

informações. Correlacionado à entrevista encontra-se o termo técnica (Σco = 76) e palavra 

(Σco = 334), remetendo à Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) amplamente 

utilizada na abordagem estrutural das RS. A análise de conteúdo (Σco = 60), na perspectiva 

de Bardin, relaciona-se com a elaboração de categorias (Σco = 28 proposta por Bardin (Σco 

= 91). 

Uma outra família de contextos lexicais refere-se aos aspectos teóricos da pesquisa, 

posicionada na parte direita e superior da Figura 2.5. O termo professor também 

correlaciona-se ao estudo (Σco = 106) que origina uma nova família de termos, posicionada 

na parte direita e superior. Nela estão contidos alguns referenciais principais, tais como 

Moscovici (Σco = 545; Ar = 4) e Jodelet (Σco = 237). Apesar de não ser a família principal, 

nem serem os termos mais centrais na análise, aqui se encontra o maior valor de co-

ocorrência entre duas palavras. Tal dado é justificado devido à forte associação que há 

entre a TRS, desenvolvida por Moscovici, e um de seus desdobramentos desenvolvidos por 

Jodelet. Assim, a rede de co-ocorrências desvela discursos muitas vezes não tão evidentes, 

o que pode contribuir com o conhecimento deste panorama de pesquisas. 

A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 22 , abordagem complementar à 

análise de similitude, e que também analisa a palavra inserida em seu contexto de 

enunciação, foi a avaliação utilizada para dividir o corpus Jodelet em classes. O vocabulário 

mais significativo em cada classe foi obtido pela combinação de dois critérios: (1) 

quantidade de ocorrências das palavras lematizadas (frequência) e (2) associação à classe 

(prova do qui-quadrado, χ²). Deste modo, a análise da CHD possibilita identificar os 

segmentos de texto (ou unidades de contexto elementar - UCE) mais significativos de cada 

classe, provendo por consequência o contexto das palavras com maior associação. 

                                                      

22 A ferramenta para efetuar a CHD também disponível no software IraMuTeQ. 



A CHD do corpus Jodelet foi formada por 312 textos (ou unidades de contexto inicial - 

UCI). O corpus foi dividido em 3.067 UCE, dos quais 89,5% (2.745 classificados) foram 

considerados na CHD. Nestes, 6.525 palavras foram analisadas, apresentando, em média, 

16,5 ocorrências (número total de ocorrências = 107.652), conforme representado na Figura 

2.7 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente para o corpus Jodelet.  

O corpus examinado se dividiu em seis classes de segmentos de texto; elegeu-se, 

examinando o dendrograma desse corpus, um valor de qui-quadrado mais elevado, 

diminuindo assim a margem de erro em cada associação da palavra com sua classe. 

Estão assinaladas no dendrograma, além das palavras mais significativas de cada 

classe, a frequência de cada palavra na classe correspondente e o valor do qui-quadrado 

(Figura 2.6). 

Num primeiro estágio o corpus Jodelet foi dividido (1ª partição) em dois sub-corpus: 

de um lado, as futuras classes 1 e 2, e do outro o bloco que depois viria a formar as classes 

3, 4, 5 e 6. Numa segunda etapa o primeiro sub-corpus  foi dividido em dois (2ª partição), 

dando origem às classes 1 e 2. Um terceiro ciclo (3ª partição) manteve agrupadas as 

classes 3, 4 e 5 e isolou a classe 6. Uma nova fase (4ª partição) subdividiu o primeiro sub-

corpus da partição predecessora, dando origem à classe 5; a última divisão, que afetou o 

primeiro sub-corpus da fase anterior (5ª partição), formou as classes 3 e 4.  

Na classe 1, nomeada ‘teorias e autores’ observa-se a concentração de nomes de 

autores, como Denise Jodelet, Serge Moscovici, e representantes de outras correntes da 

teoria das representações sociais. Contudo, outros autores de relevância para o campo da 

educação também são citados, tais como: Tardif, Pimenta, Nóvoa, Gatti e Spink. São 

abordados, ainda, os referenciais teórico-metodológicos da teoria das representações 

sociais. 

Para cada classe, são apresentados três exemplos, com indicação dos códigos 

identificadores do resumo e o valor do escore absoluto, representado pela soma de qui-

quadrado de todas as palavras marcadas no segmento. Quanto maior o escore, maiores são 

os valores de qui-quadrado e, portanto, maior será a associação do segmento de texto com 

a classe. Por fim, são indicados os segmentos de texto, com indicação em negrito das 

palavras associadas à classe. É importante ressaltar que nos segmentos de texto 

apresentados foram eliminados os sinais de pontuação, que para a análise proposta, 

tornam-se inócuos. 
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Figura 2.6 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente para o corpus  



Assim sendo, os três excertos de segmentos de texto representativos da classe 1 

estão apresentados a seguir: 

 

**** *res_60 *sex_fem *tip_do *area_psi *local_noe *ano_7 

Score: 6516.67 

“o referencial teórico que dá suporte ao estudo é a teoria das representações sociais de 

serge moscovici 1978 e a abordagem estrutural proposta por jean claude abric e também a 

contribuição de outros autores como denise jodelet e alves mazzotti” 

 

**** *res_82 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_sud *ano_6 

Score: 6032.26 

“o estudo foi realizado em uma escola pública municipal de ensino fundamental ii do rio de 

janeiro adotou se como referencial teórico a teoria das representações sociais com base na 

abordagem processual proposta por serge moscovici e denise jodelet” 

 

**** *res_76 *sex_fem *tip_me *area_sau *local_sud *ano_5 

Score: 5978.94 

“o aporte teórico se deu pela teoria das representações sociais de serge moscovici 

dentro da abordagem processual descrita por denise jodelet apresentou se no referencial teórico 

um resgate histórico da aids no brasil e da construção do programa nacional de dst e aids como 

também da teoria da representações sociais” 

 

Na classe 2, apelidada de ‘metodologia’ são citadas, por exemplo, a técnica de 

associação livre de palavras, entrevista semiestruturada, análise de conteúdo de Bardin, 

softwares EVOC e ALCESTE, coleta de dados, dentre outras. Essa classe pode ser 

ilustrada pelos seguintes recortes textuais:  

 

**** *res_204 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_noe *ano_6 

Score: 6271.52 

“os dados provenientes dos questionários e das entrevistas foram tratados com base na 

técnica de análise de conteúdo bardin 2009 e o teste de associação livre foi analisado a partir do 

quadro de quatro casas gerado pelo software evoc” 
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**** *res_105 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_ceo *ano_3 

Score: 5876.25 

“teve como procedimentos metodológicos a observação participante e entrevista 

semiestruturada os dados coletados da técnica de associação livre de palavras foram 

processados pelo programa programmes permettant lanalyse des evocations evoc e os 

resultados submetidos à análise orientada pela teoria do núcleo central abric 1998” 

 

**** *res_290 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_noe *ano_7 

Score: 5445.76 

“atinente às técnicas utilizada no manuseio dos dados utilizamos como instrumentos de 

coleta de dados o teste de associação livre de palavras talp e o questionário na tabulação 

tratamento e análise dos dados fizemos uso dos softwares word” 

Para as classes 1 e 2 observam-se grande aderência e pertencimento das palavras 

às classes, dado que os valores de qui-quadrado encontram-se na casa das centenas e até 

dos milhares. Essa grande aderência pode ser explicada devido aos trabalhos possuírem 

referenciais teóricos e procedimentos metodológicos similares, independente da área à qual 

estão filiados. 

A classe 3 versa sobre ‘contexto’, abrangendo palavras como identidade, memória, 

cultura, espaço, sociedade, comunicação, mídia, digital etc. Três fragmentos de texto 

contidos na classe 3 são reproduzidos abaixo: 

 

**** *res_301 *sex_mas *tip_me *area_edu *local_sud *ano_5 

Score:455.06 

“e apesar de evidenciarem a existência de uma relação intrínseca entre a estruturação da 

atual sociedade e as novas tecnologias da informação e da comunicação e mídias interativas e 

considerarem nas imprescindíveis à vida atual e à produção e ordenação da realidade práticas 

sociais” 

 

**** *res_301 *sex_mas *tip_me *area_edu *local_sud *ano_5 

Score: 384.98 

“os sujeitos deste estudo enquanto usuários da world wide web e diante da emblemática 

virtualidade das novas tecnologias da informação e da comunicação e mídias interativas 

experimentam novas formas de comunicação linguagem interação e des construção criativa 

permanente” 



 

**** *res_117 *sex_mas *tip_me *area_edu *local_sud *ano_5 

Score: 384:88 

“no sentido de mudanças significativas a tv tem seu papel a ser repensado entre os meios 

de comunicação principalmente quando relacionados à educação permanecendo a incógnita de qual 

função social a tv digital passaria a ter no contexto dos modos de recepção das novas mídias 

digitais como a interatividade da internet” 

 

Na classe 4, maior dentre o corpus, acha-se representado o conteúdo da ‘profissão 

docente’ em expressões como formação docente, prática pedagógica, sala de aula, 

aprendizagem, estágio, professor, aluno, dentre outras. Exemplos ilustrativos da classe 4 

são reproduzidos nos trechos a seguir: 

**** *res_199 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_noe *ano_4 

Score: 1077.17 

“tendo em vista a intrínseca relação entre as representações sociais e a prática pedagógica das 

professoras necessária e urgente se faz a criação de espaços de formação que possibilitem a 

reflexão sobre essas representações levando as docentes a revê las à luz de outros 

conhecimentos” 

 

**** *res_78 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_sud *ano_6 

Score: 1066.93 

“este estudo realizado com professores de matemática em atuação teve como principal motivação 

a possibilidade de contribuir para uma reflexão tanto sobre a formação de professores de 

matemática em cursos de licenciatura como a respeito dos entraves e avanços na formação 

pedagógica e suas relações com a aprendizagem dos alunos na disciplina” 

 

**** *res_287 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_sud *ano_7 

Score: 1056.88 

“os resultados mostram que os docentes pesquisados por não possuírem uma formação inicial 

pedagógica têm se constituído professores ancorados em representações sociais construídas a 

partir de vivências que tiveram durante a vida acadêmica e por tentativas de ensaio e erro” 

 

Representativa das instituições e objetivos, a classe 5 traz um conjunto de palavras 

relacionadas a rede de ensino, ensino público, esferas municipal, estadual e federal, escola, 
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universidade, objetivo, pesquisa, analisar e investigar, exemplificadas em passagens como 

as três colocadas a seguir: 

**** *res_131 *sex_fem *tip_me *area_lin *local_ceo *ano_6 

Score: 1816.89 

“esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as representações sociais dos 

professores de língua inglesa doravante li do primeiro ciclo 1o ao 5o ano do ensino fundamental 

das escolas particulares do distrito federal sobre os seguintes aspectos” 

 

**** *res_185 *sex_fem *tip_me *area_edu *local_ceo *ano_7 

Score: 1719.14 

“entretanto como um processo ainda em construção a educação inclusiva vivencia conflitos no 

contexto escolar procuramos nesse estudo analisar as representações sociais de professores 

dos anos finais do ensino fundamental sobre a aprendizagem de estudantes com deficiência 

matriculados em escolas inclusivas da rede pública do distrito federal” 

 

**** *res_190 *sex_mas *tip_me *area_lin *local_sul *ano_5 

Score: 1713.59 

“esta dissertação de mestrado tem como objetivo principal analisar as representações sociais de 

escrita e do seu ensino para alunos de primeiro e terceiro ano do ensino médio em um colégio da 

rede pública na cidade de maringá paraná” 

 

Com ênfase nas ‘áreas de saúde’, na classe 6 estão arroladas palavras a exemplo de 

mulher, mãe, homem, filho, família, feminino, masculino, cuidado, doença, corpo, 

atendimento, enfermeiro e enfermagem. Trechos como os reproduzidos a seguir ilustram 

esta última classe: 

**** *res_202 *sex_fem *tip_do *area_sau *local_sud *ano_3 

Score: 1182.97 

“identificar as relaçöes existentes entre as representaçöes sociais dos usuários portadores do hiv 

sobre o processo saúde doença o cuidado e o modo de enfrentar o adoecimento e identificar as 

relaçöes entre as representaçöes sociais das enfermeiras sobre o processo saúde doença o 

cuidado e o modo de cuidar do portador do hiv” 

**** *res_275 *sex_fem *tip_me *area_sau *local_noe *ano_6 

Score: 1114.53 



“o usuário do gênero masculino faz parte de um grupo de pacientes cuja política de saúde ainda 

está em desenvolvimento tal fato pode gerar insegurança no enfermeiro em estabelecer um 

processo que promova a prevenção da doença promoção e ou recuperação da saúde deste 

usuário” 

 

**** *res_243 *sex_mas *tip_me *area_sau *local_noe *ano_6 

Score: 997.77 

“implantar o nasf no município de jequié trabalhar na perspectiva das linhas de cuidado em redes 

de atenção à saúde estabelecer o processo de enfermagem aplicado à família qualificar os 

profissionais por meio da formação e manutenção da cies e aumentar a cobertura populacional do 

psf em jequié” 

 

Na análise do texto completo, inicialmente foram realizados dois levantamentos: (1) 

localização do termo “Jodelet” na Tese ou Dissertação; e (2) identificação de quais obras 

produzidas pela autora foram utilizadas nos trabalhos. 

A análise individualizada de cada trabalho pautou-se pela localização do termo 

“Jodelet” nas subseções de cada trabalho23. Para isso, 259 trabalhos completos em pdf 

foram inicialmente submetidos a uma identificação do número de vezes em que o termo 

aparecia na pesquisa. O segundo passo foi localizar o sumário e, a partir dele, identificar 

seis subseções constantes no trabalho, a saber: pré-texto, resumo, capítulo teórico, 

metodologia, resultados e referências. 

Na tabela 2.5 observamos que, dos 259 trabalhos analisados, no pré-texto foi 

citado o nome Jodelet por apenas 25 autores, mas a maior incidência ocorreu no 

resumo de suas teses com 253 citações de 1 a 5 vezes. Não menos importante, mas 

digno de se ressaltar que com um número quase equivalente  nos capítulos teórico, 

metodológico e resultados, as citações se equipararam. O capítulo teórico dentre os 

demais se destaca dentre os demais não só pela citação do nome Jodelet em todas 

as variáveis de ocorrências, como também quando o nome Jodelet em 4 trabalhos é 

citado mais que 25 vezes.  

  

                                                      

23 A localização do termo “Jodelet” nas subseções de cada Tese ou Dissertação analisada encontra-
se inserida no quadro sinóptico elaborado 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PNr9ItpAbKP7KdKVJ3JVMEl7XZ6ovSEClOrsSOSH2dw/ed
it?usp=sharing). 
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Tabela 2.5  – Localização do termo “Jodelet” no corpo das Teses e Dissertações 

F           

Ocorrências 

Localização 

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 >25 Total 
Total nos 

trabalhos

Pré-texto  234 25 0 0 0 0 0 259 29 

Resumo 6 253 0 0 0 0 0 259 531 

Cap. Teórico 22 91 61 53 23 4 5 259 2047 

Metodologia 126 111 18 4 0 0 0 259 414 

Resultados 101 121 20 14 2 0 1 259 696 

Referências 8 196 52 2 1 0 0 259 965 

4682 

Total 0 17 37 71 49 39 46 259  

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

 

No capitulo teórico 22 trabalhos não citaram essa referência. Os resultados que se 

destacam são que nas citações de 1-5 todas tiveram alguma ocorrência sendo bem 

distribuído, sendo 61 trabalhos que citaram Jodelet de 6 a 10 vezes, 51 trabalhos que 

citaram 15 vezes e 23 trabalhos que a citaram de 16 a 20 vezes e ainda houve 4 a 5 

trabalhos que a citaram mais de 25 vezes. 

Na metodologia, os resultados se invertem: dos trabalhos, 126, quase 1/3, não a 

citaram, sugerindo que, embora a teoria exista, não foi utilizada na metodologia. Em 111 

trabalhos, as citações ocorreram apenas de 1 a 5 vezes. Em 22 trabalhos apenas foi 

ultrapassado esse número, sendo que em 18 deles houve de 5 a 10 menções enquanto 4 a 

citaram de 11 a 15 vezes. Esses resultados sugerem que em 102 trabalhos há maior 

possibilidade de que se tenha recorrido a aspectos da teoria de Jodelet apenas para definir 

um recorte metodológico. 

Nos resultados, os trabalhos citaram Jodelet pelo menos 1 vez. Houve mais de 25 

citações em 46 trabalhos.   

A próxima etapa foi a identificação de quais as obras produzidas pela autora foram 

utilizadas nos trabalhos. Foram analisados 259 trabalhos completos em pdf situados no 



intervalo temporal de 2002 a 2016. Na análise das referências dos mesmos, foram 

identificadas quais obras da pesquisadora Jodelet contribuíram para o embasamento 

teórico, metodológico e/ou na discussão desses trabalhos. O interesse por realizar esta 

análise pauta-se no reconhecimento do panorama das fontes primárias, de onde são 

advindos os construtos teórico-metodológicos dos trabalhos analisados. 

Nesta análise, foram identificadas sete modalidades distintas de divulgação da obra 

de Jodelet citadas nos trabalhos analisados, a saber: (1) Autoria de livros, quando a autora 

escreveu um livro completo; (2) Organização de livro, quando a obra constitui-se de 

capítulos de autores distintos, organizados pela autora considerada; (3) Organização e 

autoria de capítulos, dentre a coletânea de textos e autores selecionados por Jodelet para 

composição dos livros, encontram-se textos escritos por ela; (4) Organização e não autoria 

de capítulos, constituem os textos escritos pelos autores convidados por Jodelet para 

escrever nos livros em que ela foi a organizadora; (5) Não organização e autoria de 

capítulos, compreende os textos escritos por Jodelet a convite de distintos organizadores de 

livros; (6) Autoria em revistas, quando a autora considerada escreveu e publicou um artigo 

em revista científica; e (7) Outros materiais. Para cada trabalho foram identificadas quais 

obras produzidas pela autora foram adotadas como referências nos trabalhos analisados, 

listadas no Apêndice B. 

Tabela 2.6 – Modalidades de divulgação das obras de Jodelet, em distintas línguas, citadas nas 
Teses e Dissertações. 

                                      Línguas 
    Modalidades Português Francês Inglês Espanhol Total 

Autoria de livros 4 2 0 0 6 
Organização de livro 4 1 0 0 5 
Organização e autoria de capítulos 4 1 0 3 8 
Organização e não autoria de capítulos 29 10 0 1 40 
Não organização e autoria de capítulos 15 5 4 1 25 
Autoria em revistas 4 1 1 4 10 
Outros materiais 4 1 0 0 5 
Total 64 21 5 9 99 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

 

A tabela 2.6 apresenta trabalhos de Jodelet publicados em 4 línguas, a saber, 

Português, Francês, Inglês e Espanhol. Verifica-se que seus trabalhos divulgados em 

português tem um destaque dentre os demais, perfazendo um total de 64 publicações nas 

diversas modalidades. Nos trabalhos analisados que utilizaram suas referências em outras 

línguas constata-se que houve um total de apenas 35 obras diferentes. 
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Para efetuar uma análise articulada entre os trabalhos que utilizam os princípios da 

TRS na esteira do referencial proposto por Jodelet e que abord

professor”, foram identificadas quatro expressões contidas no 

objeto, a saber: “ser professor”, “identidade docente”, “identidade(s) profis

docente(s)” e “identidade de/do(s) professor(es)”. Sob este enfoque, foram localizados 23 

trabalhos (6 Teses e 17 Dissertações), dos quais 9 estudos referem

formação, e outros 14 autores analisaram profissionais formados (p

para a organização dos trabalhos nesta revisão foi agrupá

de ensino na qual os sujeitos analisados atuam, a saber, 

Fundamental/Médio, Superior

Inicialmente, o interesse foi i

referencial de Claude Dubar para interpretar as identidades profissionais de docentes. Como 

resultado, a busca localizou três dissertações defendidas por 

G. P. C. (2013) e Lima, S. S. (2016)

Figura 2.7 – Articulação entre os trabalhos de Jodelet, Educação e Dubar.

 

Em sua dissertação, Pereira, A. F. G. (2012) teve como objetivo identificar as 

representações sociais de professores da educação profissional sobre sua constituição 

identitária docente. O estudo se fundamenta na TRS e na constituição da “identidade 

profissional”. Para tal, a pesquisa contemplou aplicação de questionário (perguntas 

fechadas, abertas e palavras de evocação) a vinte professores, e entrevista semiestruturada 

com cinco professores e três gestores. Para análise, foram elencadas as dimensões 

identitária (categoria: escolhas e expectativas profissionais; e unidades de sentido: formação 

acadêmica; saberes da docência; e imagem profissional) e contextual/profissional 

(categoria: políticas internas e externas; e unidades de sentido: gestão da instituiç

influência das políticas; e imagem do grupo). Observa

pela instituição, pelos professores e entre os mesmos. O conflito identitário, produtor de 
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análise articulada entre os trabalhos que utilizam os princípios da 

na esteira do referencial proposto por Jodelet e que abordam o objeto de pesquisa “ser 

professor”, foram identificadas quatro expressões contidas no corpus Jodelet correlatas ao 

objeto, a saber: “ser professor”, “identidade docente”, “identidade(s) profis

docente(s)” e “identidade de/do(s) professor(es)”. Sob este enfoque, foram localizados 23 

trabalhos (6 Teses e 17 Dissertações), dos quais 9 estudos referem-se a profissionais em 

formação, e outros 14 autores analisaram profissionais formados (professores). Uma lógica 

para a organização dos trabalhos nesta revisão foi agrupá-los de acordo com a modalidade 

de ensino na qual os sujeitos analisados atuam, a saber, Ensino Infantil, 

Fundamental/Médio, Superior e outros. 

Inicialmente, o interesse foi identificar se há trabalhos que se articula

referencial de Claude Dubar para interpretar as identidades profissionais de docentes. Como 

resultado, a busca localizou três dissertações defendidas por Pereira, A. F. G. (2012)

e Lima, S. S. (2016). 

 

Articulação entre os trabalhos de Jodelet, Educação e Dubar.

Em sua dissertação, Pereira, A. F. G. (2012) teve como objetivo identificar as 

representações sociais de professores da educação profissional sobre sua constituição 

identitária docente. O estudo se fundamenta na TRS e na constituição da “identidade 

ional”. Para tal, a pesquisa contemplou aplicação de questionário (perguntas 

fechadas, abertas e palavras de evocação) a vinte professores, e entrevista semiestruturada 

com cinco professores e três gestores. Para análise, foram elencadas as dimensões 

itária (categoria: escolhas e expectativas profissionais; e unidades de sentido: formação 

acadêmica; saberes da docência; e imagem profissional) e contextual/profissional 

(categoria: políticas internas e externas; e unidades de sentido: gestão da instituiç

influência das políticas; e imagem do grupo). Observa-se um jogo de influências exercidas 

pela instituição, pelos professores e entre os mesmos. O conflito identitário, produtor de 

análise articulada entre os trabalhos que utilizam os princípios da 

m o objeto de pesquisa “ser 
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referencial de Claude Dubar para interpretar as identidades profissionais de docentes. Como 

Pereira, A. F. G. (2012), Silva, 

Articulação entre os trabalhos de Jodelet, Educação e Dubar. 

Em sua dissertação, Pereira, A. F. G. (2012) teve como objetivo identificar as 

representações sociais de professores da educação profissional sobre sua constituição 

identitária docente. O estudo se fundamenta na TRS e na constituição da “identidade 

ional”. Para tal, a pesquisa contemplou aplicação de questionário (perguntas 

fechadas, abertas e palavras de evocação) a vinte professores, e entrevista semiestruturada 

com cinco professores e três gestores. Para análise, foram elencadas as dimensões 

itária (categoria: escolhas e expectativas profissionais; e unidades de sentido: formação 

acadêmica; saberes da docência; e imagem profissional) e contextual/profissional 

(categoria: políticas internas e externas; e unidades de sentido: gestão da instituição, 

se um jogo de influências exercidas 

pela instituição, pelos professores e entre os mesmos. O conflito identitário, produtor de 



insatisfações e fragmentação do grupo, é gerado entre expectativas profissionais 

desconexas das demandas institucionais. Assim, as representações sociais remetem para 

uma indeterminação da identidade docente na educação profissional. 

Silva, G. P. C. (2013), no seu trabalho de mestrado, investigou as representações 

sociais dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em 

duas universidades da cidade de Curitiba, uma pública e outra comunitária, sobre "ser 

professor" e sobre o programa de formação. A autora ressalta que, se por um lado acredita-

se que as representações sociais e a formação inicial refletem na constituição da “identidade 

profissional” dos futuros professores, não se pode ignorar que as políticas educacionais 

também têm um peso considerável no reflexo dessa identidade. Silva identifica o PIBID, 

diante deste cenário, como uma ação política para suprir lacunas básicas na formação inicial 

oferecida nas licenciaturas, e ressalta que as políticas relativas à formação inicial dos 

docentes no Brasil, no que se refere às instituições formadoras e aos currículos, precisam 

ser repensadas. Durante a pesquisa foram aplicados 123 questionários, 53 na instituição de 

ensino superior pública e 70 na instituição de ensino superior comunitária, e ao identificar e 

analisar a estrutura das representações sociais dos bolsistas PIBID sobre ser professor e 

sobre o programa, a autora constatou que o possível núcleo central dessas representações 

remete às dimensões identitárias motivacionais, representacionais, socioprofissionais e 

inclusive políticas, já que estão intimamente ligadas aos objetivos do PIBID e se mesclam à 

própria visão que os bolsistas têm sobre sua profissão e sobre programa de formação do 

qual fazem parte. 

Com o propósito de analisar as contribuições do curso de pedagogia do 

PROFEBPAR/UFMA de Vargem Grande – MA na construção da identidade de professores-

alunos à luz da TRS, Lima, S. S. (2016) fez uma abordagem qualitativa na sua dissertação, 

elegendo a técnica da análise de conteúdo, e enfocando inicialmente a formação de 

professores no Brasil, com destaque aos programas emergenciais, uma vez que a história 

dessa formação contribui para a construção de identidades docente. Utilizando a técnica 

“quem sou eu” nos 20 professores-alunos sujeitos da pesquisa, a autora verificou que a 

maioria dos participantes da pesquisa se considera professor, alegre e amigo, a partir do 

que Lima infere que o curso de pedagogia tem contribuído positivamente para que os 

sujeitos incorporem a docência em sua formação acadêmica, e que os elementos professor, 

alegria e amizade fazem parte da construção da identidade docente destes professores-

alunos. Após análise dos dados coletados por meio de questionário de perfil e entrevistas 

semiestruturadas, a autora considerou três unidades temáticas para a pesquisa: sou 

professor, sim; aprendizado na formação; e o PROFEBPAR/UFMA em tudo isto. Lima 

conclui sua pesquisa afirmando serem muitos os processos envolvidos na constituição da 
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identidade docente, desde os relativos à história pessoal de cada um, como, por exemplo, 

experiências da infância, de brincadeiras ou vivências com professores – aspectos do eixo 

biográfico, mais subjetivo – até experiências efetivas de prática profissional e de práticas de 

formação, especialmente envolvendo estágios supervisionados e experiências didáticas, e 

sugere ampliar o debate sobre a construção da identidade dos professores-alunos em 

cursos de graduação. 

Para os trabalhos realizados com o público alvo de estudantes de graduação que se 

preparam para atuar no ensino fundamental ou médio, foram localizados seis trabalhos 

[Albino (2014), Miranda, C. L. (2014), Roma (2010), Mendonça, S. R. P. (2016), Freitas, E. 

N. B. (2016), Zaidan (2015)], sintetizados a seguir. 

Na sua tese, Albino (2014), analisa a TRS sobre disciplinas didático-pedagógicas em 

grupos de formandos de diversos cursos, buscando compreender como ela é influenciada 

pela formação desses licenciandos. A autora identifica a representação social de disciplinas 

didático-pedagógicas centrada na ideia de que é por meio dessas disciplinas que se molda o 

perfil do “bom profissional”, aquele que reúne conhecimentos e atributos necessários ao 

pleno desenvolvimento da docência, envolvendo capacidades e características delimitantes 

do sentido da profissionalização. A autora constata ainda a ancoragem dessa representação 

social no entendimento de que as referidas disciplinas ensinam a "ser professor” e sua 

objetivação na imagem do “bom professor”, aquele que alcança, através do processo 

formativo e das experiências vivenciadas, qualidades que o tornam singular e capacitado 

para o pleno proceder profissional. Ela cita a repercussão da atuação do professor formador 

na maneira como os estudantes apreendem, assumem e se envolvem no estudo das 

disciplinas didático-pedagógicas, e o significativo reflexo dessa atuação na representação 

social então criada. 

Miranda, C. L. (2014) analisou as representações sociais de licenciandos em química 

sobre o "ser professor", visando compreender como estes profissionais em formação 

entendem e vislumbram sua futura profissão, e verificando a influência da licenciatura nas 

possíveis diferenças dessas representações. A autora identificou que os sujeitos que 

aspiram à atividade docente (53% dos estudantes pesquisados - embora seja essa apenas 

uma segunda opção profissional) foram guiados ao curso por motivações pessoais 

relacionadas ao seu próprio desenvolvimento. Para responder ao questionamento sobre 

qual a influência da licenciatura nas representações sobre a docência em química, o grupo 

investigado foi fracionado em ingressantes e concluintes, e neste estudo foram criadas três 

categorias de representações: a denominada características, na qual estão presentes ideias 

relacionadas aos requisitos para os processos de ensino e aprendizagem; uma categoria 

que enfatiza o imaginário social na construção das representações; e uma terceira 



categoria, que retrata a visão de ensino desses sujeitos. A autora destaca que, dentre os 

licenciandos ingressantes, há uma distribuição das evocações entre todas as categorias 

propostas, com certa predominância de visão de ensino, em referências distribuídas entre 

duas abordagens praticamente antagônicas, a centrada no aluno e a conteudista, com 

predomínio desta última; no grupo dos ingressantes que pretendem lecionar, no entanto, a 

distribuição entre as subcategorias centrada no aluno e conteudista foi equivalente. Por sua 

vez, entre os concluintes a tendência se inverte, predominando a visão de ensino centrada 

no aluno. As subcategorias atitudes e práticas pedagógicas agrupadas em “características” 

estão presentes entre os ingressantes e permanecem entre os concluintes, reforçando, 

segundo a autora, que o processo de tornar-se professor antecede ao ingresso na 

licenciatura. Finalizando suas conclusões, Miranda ainda sinaliza que o desejo de se tornar 

professor, entre os ingressantes, é acompanhado pela percepção de que a afetividade pode 

contribuir para a concretização de uma aprendizagem eficaz, sendo essa percepção 

suprimida entre os concluintes. 

Em sua pesquisa de doutorado, Roma (2010) analisou as representações sociais dos 

alunos do curso de licenciatura em matemática dos dois últimos anos de três instituições do 

interior do Estado de São Paulo, sendo uma particular, uma pública e uma confessional, 

sobre a profissão docente. Para responder a questões como que representações esses 

alunos fazem sobre a profissão, sobre "ser professor" de matemática, e quais as 

representações dos alunos do curso de matemática sobre o processo de escolha da sua 

futura profissão, a pesquisa desenvolveu-se através de questionários e entrevistas grupais 

semiestruturadas. O autor afirma que a representação desses alunos sobre sua futura 

profissão está ancorada no gosto por ela, seja por influência familiar, seja pelos professores 

modelos ou antimodelos, assim como na busca pela articulação das disciplinas pedagógicas 

e específicas com as práticas e o estágio supervisionado, e nas novas tendências em 

educação matemática, na formação humana, no bom relacionamento. Nessa pesquisa 

foram ressaltados também os diferentes papéis do professor, que oscilam do político ao de 

pai, monge, conselheiro, e a representação da profissão como dom e sua importância social 

em contraposição às condições de trabalho. Roma conclui abordando a necessidade de 

novos desenhos curriculares, de nova organização do ensino e do fortalecimento dos 

projetos formativos para o favorecimento da profissão docente e estímulo dos jovens a 

buscá-la. 

Mendonça, S. R. P. (2016) buscou identificar, no seu doutorado, as representações 

sociais dos licenciandos, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID, sobre o ensino de Matemática, e enfatizar os benefícios do contato com 

os alunos da rede pública para sua formação. Participaram da pesquisa quinze licenciandos 
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de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), campus Santa Cruz - RN, atuantes no ensino médio de três escolas 

estaduais, que no PIBID tiveram a oportunidade de desenvolver suas práticas de ensino de 

acordo com a realidade escolar. A partir de reuniões, diálogos e entrevistas 

semiestruturadas, a autora percebeu a importância do programa PIBID para a formação dos 

licenciandos e para o desenvolvimento das suas práticas de ensino. A dificuldade dos 

licenciandos em se apropriar do conteúdo do curso de formação inicial é relacionada, pela 

autora, a representações de complexidade e de inutilidade construídas sobre o objeto de 

aprendizagem, o que fomentou uma hipótese de origem da elevada evasão dos licenciandos 

e escassez de profissionais formados na área, indícios de uma representação social de 

matemática e não de ensino de matemática. Ainda segundo Mendonça, o fenômeno foi 

comprovado nas marcas da ancoragem desse objeto, presentes nos discursos dos 

participantes ao abordarem o ensino de matemática, quando ressaltam a disciplina 

matemática como algo difícil, confuso e desinteressante. A participação no PIBID, de acordo 

com os licenciandos, faculta a aproximação da realidade no exercício da docência, pelo 

confronto entre o contexto escolar e os conhecimentos específicos do curso, com a 

experimentação do real ofício de "ser professor", e, através dessa vivência, eles 

demonstram indícios de construções/transformações no campo representacional sobre o 

ensino de matemática. A autora considera que o PIBID traz benefícios à formação inicial dos 

licenciandos, visto que os futuros docentes se defrontam com representações histórico-

sociais construídas e exercidas no percurso de sua profissão, reelaboração dos 

conhecimentos específicos da área de formação, tendo em vista o seu ensino e o perfil dos 

estudantes da educação básica e reestruturação de suas representações sociais sobre a 

área e seu ensino. Assim, esse movimento na formação inicial permitiria, dentre outras 

coisas, o confronto com as representações sociais sobre o ensinar e o objeto de ensino 

estabelecido, provocando conflitos cognitivos que podem contribuir para transformações 

representacionais não só na área de Matemática, mas em todos os contextos de formação 

de professores. 

Buscando compreender, mediante as representações de estudantes do mestrado de 

saúde coletiva na Universidade Estadual de Feira de Santana - Bahia (UEFS), a 

contribuição do estágio docência para a formação pedagógica de professores da educação 

superior, o trabalho de mestrado de Freitas, E. N. B. (2016) foi elaborado com o uso de 

pesquisa qualitativa de caráter descritivo fundamentada em princípios da TRS, análise 

documental do regimento e da proposta pedagógica do Programa de Pós-Graduação de 

Saúde Coletiva da UEFS, e entrevistas semiestruturadas com 12 estudantes. Na análise dos 

dados foram utilizados princípios da análise de conteúdo e, assim, identificadas cinco 



categorias: a primeira refere-se ao conceito de estágio docência; a segunda menciona os 

saberes necessários para a docência universitária; a terceira expõe a(s) contribuição(ões) 

do estágio para a docência universitária; na quarta é descrito o processo da experiência do 

estágio docência, e a quinta categoria apresenta sugestões para a melhoria da experiência 

do estágio docência. A autora certifica a importância do componente curricular estágio 

docência como espaço de formação do futuro docente universitário, lócus em que os 

estudantes apreendem saberes necessários para a prática docente, ao mesmo tempo em 

que ressalta que a aprendizagem da docência se estende por toda a carreira. As principais 

conclusões salientadas por Freitas enfocam a contribuição do estágio para a preparação 

dos pós-graduandos para a docência universitária, para o desenvolvimento da “identidade 

docente”, para aquisição de conhecimentos da realidade da sala de aula universitária, para 

a troca de saberes com professores experientes e, por último, para a percepção dos 

mestrandos sobre a condição humana do profissional docente e a humanização nas 

relações que ocorrem no contexto educativo. Segundo a autora a pesquisa confirmou a 

necessidade da implantação de políticas institucionais voltadas para a formação do 

professor universitário, especialmente os iniciantes, que estão em período de adaptação e 

aprendizagem da profissão e, também, dos professores experientes, para que 

continuadamente reflitam sobre suas práticas de ensino, com o propósito de reformulá-las. 

O estudo que Zaidan (2015) desenvolveu durante um mestrado que integrou o projeto 

“Representações sociais de licenciandos sobre uma boa prática pedagógica: o que revelam 

as mediações”, teve como problema e foco a ausência de uma formação inicial para a 

atuação na docência universitária, visto que a profissionalização do professor para esse 

nível de ensino se dá sem os parâmetros pedagógicos advindos dos cursos de licenciatura. 

O estudo partiu da hipótese de que a formação do professor universitário acontece 

principalmente a partir de elementos que constituem suas representações sociais acerca do 

que compreende "ser professor", elementos constitutivos estes expressos nas vivências 

oriundas da sua trajetória acadêmica como aluno, da forma como pensa e organiza suas 

práticas pedagógica, e de informações e orientações presentes nas propostas pedagógicas 

dos cursos em que atua. Tem-se, como objetivo geral, identificar as representações sociais 

que os professores universitários de uma instituição de ensino superior (IES) do Triângulo 

Mineiro, que não tiveram formação pedagógica, estão construindo sobre a “docência no 

ensino superior”. Para isso o autor descreveu o perfil dos participantes; verificou as 

orientações postas nos projetos pedagógicos dos cursos; identificou os elementos relativos 

à profissionalização docente oriundos das vivências que o professor traz de sua trajetória de 

vida como aluno; verificou, na perspectiva do professor, como ocorrem as suas práticas 

pedagógicas, expressas na forma como realiza as estratégias de ensino, avalia e se 
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relaciona com seus alunos; e identificou o núcleo central e o sistema periférico das 

representações sobre o significado e sentido da docência no ensino superior. O estudo, uma 

pesquisa qualitativa/descritiva, teve como referencial teórico-metodológico a TRS, com 

pesquisa de campo realizada por meio de questionário (questões abertas e fechadas) 

respondido por 80 professores, e a utilização da técnica de associação livre de palavras, 

além do uso da análise de conteúdo. Zaidan afirma, a partir dos resultados, que os docentes 

pesquisados, por não possuírem uma formação inicial pedagógica, têm-se constituído 

professores ancorados em representações sociais construídas a partir de vivências que 

tiveram durante a vida acadêmica e por tentativas de ensaio e erro. A autora ainda cita a 

notória ausência de elementos que incentivem a formação continuada desses professores, e 

sugere, para a instituição pesquisada e para os órgãos responsáveis pelas políticas 

educativas, ações que possam sensibilizar o desejo desses professores no sentido de 

realizarem cursos de formação continuada. 

Foram localizados quatro estudos dos profissionais que atuam no Ensino Infantil 

[Ribeiro, A. F. P. (2013); Fink (2014); Almeida, C. J. S. (2016); Silveira, G. L. (2013)] e que 

abordaram a representação social dos professores de educação infantil, sintetizados abaixo. 

Ribeiro, A. F. P. (2013), em sua dissertação, realizada a partir de pesquisa integrante 

do Grupo de Pesquisa Aprendizagem e Conhecimento na Prática Docente, buscou 

identificar e interpretar o conteúdo das representações que as professoras de educação 

infantil fazem delas como docentes e o conteúdo das representações sociais que a equipe 

gestora, os representantes da associação de pais e mestres (APM) e a família têm sobre o 

“ser professora” de educação infantil. A pesquisa foi desenvolvida em um Centro Municipal 

de Educação Infantil de Curitiba (CMEI), envolvendo 32 professoras, 187 representantes 

das famílias das crianças matriculadas no CMEI, três membros da equipe gestora e um 

representante da APM. Entrevistas semiestruturadas, questionários e encontros reflexivos 

foram utilizados, e os dados apontam que as representações sociais se mesclam e são 

compartilhadas pelas professoras, educadoras e equipe gestora, delineadas por uma opção 

pela docência remetida à estabilidade profissional, influência feminina e identificação com a 

criança pequena; por uma professora com características afetivas, priorizando em sua 

prática a rotina e o lúdico, necessitando para isso, formação voltada para a prática; por uma 

criança pura e inocente que precisa da família, de motivação, de afetividade e de uma 

professora comprometida para aprender; por uma imagem sobre o que a família espera 

dela, voltada para o cuidado com afetividade e desenvolvimento da criança. A autora 

constatou que, para este grupo, as representações sociais parecem se ancorar em um 

discurso formado historicamente, delineando dimensões que se articulam desde a ascensão 

social com o ingresso na profissão até a presença de aspectos afetivos, da figura materna e 



da mulher, de uma infância pura, inocente e práticas do educar e cuidar. Ribeiro ressalta 

que, enquanto a família percebe a professora como uma profissional docente, as 

professoras aparentemente não se identificam como profissionais da educação, mantendo-

se na função pela estabilidade que o concurso público oferece, ficando atreladas a uma 

rotina rígida, que possivelmente as impede de aceitar inovações. De acordo com Ribeiro tais 

representações sociais não são estáticas, e podem ser transformadas por meio de uma 

formação continuada que permita espaços para a professora discutir e refletir com seus 

pares a realidade expressa no contexto específico.  

Em seu trabalho de mestrado, Fink (2014) investigou as representações sociais sobre 

"ser professor" alfabetizador e sua correspondência nas práticas de alfabetizadoras, no 

contexto de implantação da nova proposta de ensino de nove anos, na rede municipal de 

União da Vitória – PR, para identificar os movimentos de reprodução e/ou a busca de novas 

lógicas de alfabetização. Tendo em vista três categorias relativas às representações sociais: 

a) "ser professor" alfabetizador no contexto da nova proposta de ensino de nove anos; b) o 

professor alfabetizador e o trabalho com a criança de seis anos e; c) as interferências da 

formação continuada nas representações e práticas de alfabetização, foram identificadas as 

respectivas subcategorias a partir dos depoimentos e representações sociais do grupo de 10 

professoras alfabetizadoras investigado. A autora observou que as práticas das 

alfabetizadoras no contexto da proposta de ensino de nove anos expressaram influências da 

formação continuada ofertada pela Secretaria de Educação de União da Vitória. A autora 

também reconheceu que as representações sociais e as práticas a elas correspondentes 

constituem o "ser professor" alfabetizador, sendo que as estratégias pedagógicas das 

alfabetizadoras indicaram tanto maneiras mais autônomas de construir as práticas em suas 

trajetórias, como prenúncios de mudanças de atitude e busca de novas lógicas de 

alfabetizar. 

Partindo do pressuposto da importância do estudo de temáticas específicas e 

inerentes às necessidades formativas dos docentes, status social, valorização profissional e 

“identidade docente”, Almeida, C. J. S. (2016) investigou a representação social dos 

professores de educação infantil - EI de Angicos/RN, acerca da formação continuada, 

refletindo, sobretudo de que forma essa representação interfere na sua prática educativa, e 

delineando ainda, as motivações destes professores para participarem das referidas 

formações. Com a colaboração de 25 professoras, amparando o objeto de estudo nos 

reptos da TRS e utilizando como instrumentos as técnicas de associação livre de palavras, 

hierarquização de itens e análise de conteúdo, observação e entrevistas semiestruturadas, a 

autora identificou que a RS deste grupo de professoras de EI acerca da formação 

continuada se estrutura diante de três elementos chaves: conhecimento, aprendizagem e 
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capacitação. No entanto a autora ressalta, a partir de observação direta, uma dissonância 

entre o discurso e a prática de algumas docentes, e ainda descreve uma divisão no grupo 

pesquisado: enquanto algumas professoras são conscientes de que seu reconhecimento 

profissional exige delas uma nova postura, um novo olhar para as práticas educativas 

realizadas no nível de ensino no qual atuam, outras, mesmo conscientes de suas atitudes, 

continuam reproduzindo práticas assistencialistas, reafirmando dentro do grupo a 

representação assistencialista da educação infantil. Almeida conclui afirmando que 

elementos novos integram a representação social das professoras acerca da formação 

continuada, no entanto, não conseguem se configurar como uma nova RS desse campo em 

relação à formação docente, pelo fato de existirem obstáculos simbólicos impedindo a 

consolidação do discurso dessas docentes na prática. 

Em sua dissertação Silveira, G. L. (2013) buscou identificar as significações 

compartilhadas por um grupo de profissionais de educação infantil que atuam nas creches 

da rede municipal de ensino no município de Cuiabá / MT, acerca do berçário como lugar de 

trabalho, considerando o estudo deste objeto de representação como indicador da 

“identidade profissional” destes profissionais, especialmente aqueles que trabalham com 

bebês. A autora contextualiza o profissional de educação infantil como um ator recente na 

história da profissão docente, e destaca que as creches, concebidas originalmente como 

lugares de guarda destinados a acolher crianças de famílias pobres, atualmente são 

instituições que compõem a primeira etapa da educação básica brasileira, evidenciando 

assim a importância de se compreender as significações que orientam a formação identitária 

desse profissional que se constitui em um espaço que traz em sua história uma concepção 

assistencialista. Orientado pela TRS e seu diálogo com os estudos sobre espaço, 

identidade, educação infantil e “identidade docente”, o estudo foi realizado com um grupo de 

35 das 70 profissionais que ocupam o cargo de técnico do desenvolvimento infantil, que 

trabalham nos oito berçários da rede municipal de Cuiabá-MT, e foi dividido em duas partes: 

na primeira foi utilizada a associação livre de palavras e entrevistas semiestruturadas, e na 

segunda, a autora realizou a observação participante e entrevistas semiestruturadas numa 

das oito creches que possuem berçário. Silveira afirma, a partir do seu estudo, que as 

representações sociais do grupo analisado delineiam o berçário como lugar de guarda e 

proteção, remetendo à concepção historicamente construída. A imagem de uma segunda 

mãe que carrega características de uma babá competente ancora os significados 

partilhados pelo grupo quanto ao profissional de educação infantil e a imagem de uma 

professora de bebês surge na figura da educadora, anunciando a presença de novos 

significados atribuídos a esse profissional. Silveira diz ainda que o profissional de educação 

infantil se constitui na tensão entre os significados anunciados nos centros de formação 



profissional e os que circulam na sociedade, legitimado pelas incongruências entre os 

documentos oficiais e as reais condições de trabalho a que estão submetidos. 

Em relação à representação social dos professores que atuam no Ensino 

Fundamental, foram levantados dois trabalhos [Batista, C. M. P. (2007); Santos, P. I. (2010)] 

acerca das atividades docentes desses professores, relatados abaixo.   

Num trabalho de mestrado que apresenta resultados da pesquisa realizada com 

professores que atuam na rede pública de Ensino Municipal de Cuiabá, Batista, C. M. P. 

(2007) estudou as representações sociais (RS) dos professores acerca de suas atividades 

docentes. Neste estudo baseado na TRS foram indagados 305 docentes dos 959 atuantes 

na rede municipal de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no ano de 2005, distribuídos em 

32 unidades escolares municipais das 78 franqueadas ao ensino fundamental. A autora 

aponta, com a análise estrutural das RS, resultados que destacam as características 

pessoais: os professores investigados atribuem a si a condução da escola, apontando para 

RS do tipo hegemônica. A despeito das dificuldades reveladas em categorias como mal-

estar e conflitos, as categorias bem-estar e apreço revelaram, segundo a autora, que o 

grupo pesquisado está satisfeito e feliz na profissão. A influência social na representação 

social foi comprovada pela ânsia de preservar aquilo que é recorrente no grupo, com a 

emissão de palavras de consenso, expressando aquilo que é ditado pela maioria, com 

receio de incorrer em sanções. Nos relacionamentos, Batista indica que os docentes 

pesquisados se dizem amigos ao responderem sobre os colegas, embora declarem que as 

atividades docentes sejam individualizadas; quanto às relações com os alunos, patentearam 

com mais ênfase os conflitos. Em relação à categoria retribuição o grupo espera que 

investimentos restaurem um quadro do passado no que concerne a status, valorização, 

reconhecimento, contudo expressam desejo por melhores salários. A autora ressalta que a 

qualificação aparentemente está mais voltada à promoção pessoal que profissional, visto 

que o ensino não aflora como característica da identidade do professor. A autora ainda 

pontua, no que diz respeito à avaliação, que esses profissionais representam-se 

tradicionalistas e, diante de um modelo novo de escola, perpetuam as antigas formas de 

ensinar e de aprender. Quanto ao futuro oscilam entre otimistas e esperançosos, na 

expectativa de mudanças, e pessimistas, ressaltando dificuldades, mal-estar e incertezas. 

Santos, P. I. (2010), na sua dissertação, analisou as representações sociais do ‘ser 

docente’ entre professoras dos anos iniciais do ensino fundamental do município do 

Jaboatão dos Guararapes e suas implicações para o exercício da profissão. Com referencial 

orientador embasado na TRS, o estudo teve a participação de 20 professoras efetivas dos 

anos iniciais do ensino fundamental de escolas públicas que compõem a Regional 02 – 

Cavaleiro. Os dados foram coletados em entrevistas semiestruturadas e por um texto 
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narrativo, baseado na história de vida profissional das professoras, e interpretados com o 

emprego da análise de conteúdo. Santos destaca nos resultados que a representação social 

da própria profissão é complexa e permeada por elementos de subjetividades, reações e 

expectativas dos outros para com o seu trabalho e que o apelo à vocação marca as 

representações sociais do "ser professor", mas outros aspectos como falta de 

reconhecimento social, enfrentamento de várias jornadas de trabalho, baixos salários, crise 

de autoridade, entre outros, ganham destaque nessas representações. A autora ainda 

considera que o estudo traça um caráter multidimensional para o "ser professor", 

envolvendo elementos das dimensões pessoal e profissional do grupo, e faz referência aos 

resultados obtidos como um alerta para a necessidade de políticas públicas que resgatem a 

valorização e reconhecimento social do trabalho professor como essenciais à construção e 

edificação da sociedade. 

Dentre os profissionais que atuam no Ensino Médio, destacamos dois trabalhos de 

mestrado [Cruz, D. R. N. (2015); Ribeiro, R. (2012)]. O primeiro autor investiga a 

representação social dos docentes de história e o segundo autor citado, aborda o tema da 

violência nas escolas. Os trabalhos seguem sumarizados abaixo. 

Cruz, D. R. N. (2015) analisou representações elaboradas pelos docentes acerca do 

conhecimento histórico, do ensino de história e da educação escolar, numa pesquisa de 

mestrado que teve como objetivo principal o estudo das representações sociais de 

professores de história cuja ação profissional se desenvolve no ensino básico público da 

Região dos Inconfidentes, abrangendo escolas estaduais das cidades de Diogo de 

Vasconcelos, Mariana e Ouro Preto, sob jurisdição da Superintendência Regional de Ensino 

de Ouro Preto. Em sua pesquisa qualitativa com um grupo de 5 professores, os dados foram 

coletados em entrevistas semiestruturadas e diários de campo provenientes da observação 

das práticas pedagógicas dos docentes colaboradores. O autor afirma que a educação 

abrange cenários humanos nos quais se verificam fluxos de sentidos invertidos e 

reelaborados pelos sujeitos em suas atividades cotidianas, em suas vivências e em suas 

relações com as outras pessoas, e reforça a importância das representações sociais dos 

docentes nas articulações entre os momentos de vivências e sobrevivências dentro da 

profissão, no entrecruzamento de experiências, conhecimentos, significados e os valores 

que envolvem o fazer cotidiano e o "ser professor". Cruz expõe um ponto de intersecção 

entre as representações, cujo cerne está na questão da continuidade na carreira, da 

sobrevivência profissional a partir de significações que sustentam o cotidiano, sustentam as 

táticas de “caça não autorizada”, na medida em que a dúvida permeia tanto os novatos na 

profissão quanto os professores mais experientes, do mesmo modo que a pouca satisfação 

no exercício profissional. O autor destaca ainda que as representações sociais docentes 



representam papel relevante nos investimentos realizados no cotidiano profissional, nas 

rearticulações de saberes, nas reflexões sobre a própria prática, reequilibrando e 

estabilizando a continuidade na carreira, possibilitando o acesso a momentos de vivência 

dentro da sobrevivência profissional. 

Partindo de um questionamento sobre “quais a representações sociais de professores 

de escolas estaduais e municipais em regiões de vulnerabilidade social sobre violências nas 

escolas e que relação estas apresentam com as políticas de formação de professores”, 

Ribeiro, R. (2012), em seu trabalho de mestrado, examinou as representações sociais dos 

professores sobre violências nas escolas, e caracterizou as políticas educacionais presentes 

nas representações docentes da violência nas escolas. Utilizando-se de uma abordagem 

qualitativa com a técnica da análise de conteúdo e com o aporte teórico das representações 

sociais, o trabalho é composto por análise teórica, análise documental e entrevistas 

estruturadas com 43 professores das redes municipal e estadual de 6 municípios do Paraná. 

Os professores entrevistados identificaram que a finalidade da educação está em “formar, 

desenvolver, transmitir”, “conhecimentos, conteúdos” que preparem “o cidadão, os alunos, 

as pessoas, as crianças” para a “cidadania, vida e trabalho”, e o “ser professor” está 

relacionado a “vocação” para uns, enquanto outros o reconhecem como “profissão”, sendo a 

mediação um dos principais aspectos da sua função. O autor apresenta o descolamento 

entre o papel mais profissional que a legislação educacional brasileira atribui ao professor e 

os papéis destacados nas representações dos professores (principalmente vocação, dom).  

Reis (2009), na sua dissertação, buscando compreender o sentido de que se reveste 

a docência para os profissionais da engenharia que ingressam no magistério do Ensino 

Superior, abordou os temas "ser professor", ingresso e permanência no magistério, os 

saberes necessários à docência e os desafios atuais da docência, pautada no entendimento 

de que, face à ausência de diretrizes claras acerca da formação pedagógica do professor 

universitário, a prática docente nesse nível de ensino norteia-se basicamente em valores, 

crenças e representações sociais sobre o que é "ser professor", construídas ao longo de sua 

história de vida familiar e escolar, bem como a partir de suas interações com pares e alunos. 

Assim, para identificar as representações sociais de engenheiros-professores quanto à 

docência, como também os processos, experiências e relações que mediaram a construção 

dessas representações, a autora realizou um estudo qualitativo, utilizando-se de entrevistas 

semiestruturadas, cujos resultados principais indicaram que as representações sociais sobre 

a docência apresentam elementos que apontam para uma nucleação em torno do modelo 

de professor tradicional ou prático-artesanal e que a docência é concebida como dom inato 

que se desenvolve na prática. Para o grupo investigado, os saberes necessários à docência 

são, nesta ordem, os disciplinares, seguido dos experienciais, basilares para o bom 
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desempenho docente; esses professores consideram a sala de aula o lugar por excelência 

onde se aprende a "ser professor", e os alunos sua principal referência a respeito da 

assertividade de suas práticas. Reis julga que estas representações sociais estão ancoradas 

numa visão não-profissional da docência veiculada nos diversos contextos discursivos com 

os quais esses docentes vêm interagindo, e cita inclusive o discurso educacional oficial 

expresso na LDB que desvaloriza o ensino em detrimento da pesquisa. 

Abaixo, destacamos estudos relevantes na área de educação como o  trabalho do 

professor Ribeiro, M. S. P. (2008) que atua em cursos de pós-graduação latu sensu (MBA e 

similares) e dois trabalhos de profissionais que atuam na EJA  [Albino (2010) e Ribas, M. S. 

(2013)], que abordam a representação social do “ser professor”.  

Constituiu o propósito da pesquisa de Ribeiro, M. S. P. (2008) compreender a 

natureza da ação docente desenvolvida por professores que, sem formação específica para 

o exercício da docência, atuam em cursos de pós-graduação latu sensu (MBA e similares) 

voltados para o mercado corporativo. Foram aplicados questionários a 25 profissionais que 

atuam em cargos executivos no mercado de trabalho, prestam serviços de consultoria ou 

são proprietários de empresas e têm dupla atividade profissional, mesclando a docência e a 

atuação no mundo corporativo. As respostas foram tabuladas, categorizadas, analisadas e 

processadas e, muito embora este trabalho não tenha se guiado pela identificação das 

representações sociais acerca da docência, os pressupostos teóricos da abordagem 

suportaram seus avanços, na identificação de um conhecimento espontâneo acumulado no 

dia-a-dia, denominado conhecimento de senso comum, que, de certa forma, como acredita 

Ribeiro, orienta o fazer docente do grupo em estudo. Analisando os dados a autora encontra 

evidências de que os professores possuem saberes próprios, competências específicas 

sobre como educar, ancorados em sua experiência profissional no mercado de trabalho, e 

observa que a docência se apresenta, para este profissional, como uma ação facilitadora da 

apropriação de um conjunto de práticas que melhoram a execução de tarefas e o 

desempenho de funções, afigurando-se assim como uma tarefa de repassar aos alunos as 

experiências profissionais dos professores. 

Tendo como fundamentação a TRS Albino (2010) buscou, por meio da sua pesquisa, 

compreender a representação social do "ser professor" em meio aos professores atuantes 

nos períodos iniciais da educação de jovens e adultos (EJA). Para isto, contou com a 

participação de 110 profissionais de escolas da região metropolitana de Natal e utilizou 

como procedimentos metodológicos o grupo focal e o procedimento das classificações 

múltiplas (PCM), evidenciando a categoria “o contexto da EJA sob o olhar docente”; os 

resultados passaram por análises multidimensional e de conteúdo. A partir destas análises 

Albino descreve três facetas: dimensão do ter e do ser docente (ideal), que trata das 



características e dos comportamentos que, segundo os professores, definem um profissional 

modelo; relação docente/discente, voltada às questões que permeiam as dificuldades, as 

dúvidas e também os êxitos desta relação; e, por fim, a dimensão conflitiva da/com a 

prática, centrada nos conflitos vividos pelos docentes mediante a prática com a EJA, além 

de quatro categorias: atributos do ter para ser, que retrata igualmente as definições do 

professor ideal, o que precisa ter para ser este profissional; discursos sobre a docência, 

reveladora do que pensam os professores sobre o saber e o fazer do docente; obstáculos à 

EJA, que evidencia situações ou condições que dificultam a atuação na EJA; e, ainda, o 

ingresso do docente na EJA: vislumbrando razões, cujo teor expressa os motivos que 

impulsionaram os professores a ingressarem na EJA ainda que formados para a prática com 

crianças. O autor revela, com o conjunto dessas análises, evidências do pouco domínio dos 

professores participantes da pesquisa a respeito da origem, do significado e da natureza da 

EJA enquanto modalidade singular de ensino; a confirmação de uma representação social 

do ‘ser docente’ numa visão generalista, demarcando, com isto, a inexistência de uma 

representação social do ‘ser professor da EJA’; além da identificação de uma representação 

social de ‘aluno da EJA’ enquanto elemento marcante na referência às singularidades que 

definem essa modalidade de ensino. 

Também analisando as representações sociais no universo da EJA, Ribas, M. S. 

(2013), na sua dissertação, investigou as representações sociais de professores da rede 

municipal de Curitiba que atuam na Educação de Jovens e Adultos sobre "ser professor" da 

EJA, num diálogo com a formação e as políticas educacionais. Com abordagem qualitativa e 

aporte teórico-metodológico na TRS, articulada e analisada sob a ótica da teoria do núcleo 

central, foram realizadas inicialmente uma análise documental das políticas educacionais 

direcionadas para a EJA pós-LDB (9394/1996) e pesquisa bibliográfica sobre a formação de 

professores para a EJA. A autora optou pela aplicação de um teste de evocação livre de 

palavras para identificar o conteúdo e a estrutura das representações sociais dos 79 

professores que atuam na EJA no Município de Curitiba, em conjunto com um questionário 

(perguntas abertas e fechadas) relativo ao perfil do professor e à formação inicial e 

continuada para atuar na EJA. A autora destaca que os elementos que compõem o provável 

núcleo central das representações dos participantes sobre “ser professor da EJA” estão 

relacionados a dimensões afetivas e atitudinais, o que confirma o movimento histórico-social 

do "ser professor" enquanto um campo desprofissionalizado. A pesquisa de Ribas revela 

que a frágil formação do professor e o distanciamento das políticas públicas em relação à 

EJA acabam refletindo na falta de “identidade profissional” dos docentes que nela atuam, de 

forma muito semelhante às conclusões levantadas por Albino (2010). 
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Estudando a representação social do "ser professor" em comunidades ribeirinhas, 

Lima, M. A. R. (2012) realizou uma pesquisa junto a professores-alunos do Programa 

Especial de Formação de Professores da Educação Básica – zona rural (PROFIR), região 

tipicamente amazônica que nesta pesquisa compreende cinco municípios do Vale do Juruá 

– Acre. À luz da TRS e das discussões sobre a formação de professores (LDB no 9.394 de 

1996) foram pesquisados 137 professores. Das diferentes estratégias de análise, a autora 

identificou as regionalizações: Além floresta; Atributos da docência e Atributos mobilizados. 

Já com dados oriundos de classificação dirigida Lima encontrou: Referência de professor; 

Dimensão negativa e Atributos afetivos e técnicos e, por fim, da análise das entrevistas 

emergiram as categorias: Relação urbano versus rural, Saberes em construção e Apostas 

possíveis. As experiências vivenciadas evidenciaram a Lima a existência de elementos 

simbólicos e representacionais que influenciam e norteiam as condutas e as ações 

educacionais desses professores e que estão fortemente ancoradas e objetivadas em 

elementos técnicos e afetivos do fazer docente. O grupo pesquisado vivencia, no seu 

cotidiano, a concretude do realismo amazônico redesenhando o real e o simbólico como 

forma de se compreender professor na adversidade desse contexto. A autora ainda 

destacou em sua pesquisa as marcas históricas, sociais e culturais locais que emolduram a 

personalidade coletiva e geram guias de ação a estes docentes. 

Investigando a formação pré-serviço de professores de inglês em uma sociedade em 

processo de digitalização, tendo como foco um semestre da disciplina Prática de Ensino de 

Inglês, oferecida no quarto ano de graduação do curso de letras na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC), Ifa (2006) fundamentou sua pesquisa em vários pilares 

conceituais, dentre eles o conceito de representação social. A pesquisa envolveu 30 

professores em formação e o pesquisador numa universidade particular na cidade de São 

Paulo. Foram considerados cinco momentos de problematização: as representações iniciais 

e finais que os professores em formação tinham sobre tecnologia e sobre a utilização de 

recursos tecnológicos nas aulas de inglês como Língua Estrangeira, e a natureza da 

formação pré-serviço proporcionada durante o primeiro semestre letivo da disciplina Prática 

de Ensino de Língua Inglesa. O autor afirma que, no momento inicial, as representações 

sobre a tecnologia e seu uso eram influenciadas pelo senso comum, identificadas como: a 

tecnologia é ferramenta que está no mundo e pode ser utilizada para oferecer aulas 

dinâmicas, atualizar-se e contribuir para o processo ensino-aprendizagem, enquanto as 

representações identificadas no momento final foram mais embasadas teoricamente, 

revelando a percepção de que a tecnologia, entendida como recurso, poderia ser utilizada 

para promover a formação de cidadãos críticos e auxiliar no processo ensino-aprendizagem. 

Ifa também aponta nos resultados que o fenômeno investigado possuía uma estrutura que 



destacava busca (por aprendizagem, por superação, por inclusão e por solução de 

problemas), conscientização (sobre a interação, sobre o papel da tecnologia e sobre o "ser 

professor") e desafios (pessoais, profissionais e sociais) como seus temas fundamentais. 
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Capítulo 3. A constituição identitária em Claude Dubar 

 

[...] A identidade humana não é dada, de uma vez por todas, 
no ato do nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se 
sempre ao longo da vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: 
depende tanto dos julgamentos dos outros, como das suas próprias 
orientações e auto definições. A identidade é produto de sucessivas 
socializações. (DUBAR, 1997, p. 13). 

 

O conceito de identidade constitui-se como um fenômeno abrangente, 

multifacetado e perspectivado sob diversas óticas, o que não permite uma 

especificação linear e objetiva. Neste Capítulo são lançadas algumas bases sobre a 

construção da identidade, com aportes da psicologia e da sociologia, de forma a situar 

as formas identitárias e a identidade profissional. Também é apresentada uma revisão 

bibliográfica sobre pesquisas que abordam a temática da identidade profissional 

docente. 

 

3.1 – Marcos teóricos no campo da identidade 

Ao analisarmos as origens das teorias da identidade, sob a ótica sociológica, 

recairemos inicialmente nos estudos sobre identidade individual, particularmente nos 

estudos de Talcott Parsons, iniciados na década de 1930, com a busca pela 

compreensão da ação social. Durante décadas o autor desenvolveu sua teoria de 

sistemas, classificando-os em sistemas de ação e sistema social (PARSONS, 1983). 

No primeiro caso, os sistemas de ação podem se dividir nos subsistemas: (1) Cultural; 

(2) Social; (3) Psíquico; e (4) Biológico. Já o sistema social (também conhecido como 

sistema LIGA) possui quatro imperativos funcionais: (1) Latência; (2) Integração; (3) 

Objetivos (do inglês, Goal-attainment); e (4) Adaptação. 

1. A Latência relaciona-se à estabilidade dos valores e sua interiorização 

pelos indivíduos. Ao saírem da norma, a cultura os atrai de volta e assim a 

permanência de valores é mantida. 

2. A Integração confere ao sistema social a coordenação entre os 

membros do sistema e assegura sua coesão interna. 

3. Os Objetivos devem assegurar que o sistema social defina e concretize 

as finalidades da ação. 
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4. A Adaptação deve ocorrer na adequação dos meios aos fins 

perseguidos. 

Dessa forma, no esquema explicativo de Parsons não há rupturas e as 

diferenciações de identidades entre indivíduos, com relação à normalidade dominante, 

são consideradas desvios. Esta concepção do sistema social revela Parsons como um 

teórico funcionalista, no qual a identidade geralmente refere-se ao campo específico 

da psicologia da personalidade. 

Nessa chave teórica, a identidade é definida como o “sistema central de 

significados de uma personalidade individual” (PARSONS, 1983, p.70, tradução 

nossa). Parsons é contemporâneo à emergência da teoria da psicanálise e incorpora o 

arcabouço da personalidade centrada no ID, ego e superego, desenvolvido por Freud, 

em sua teorização sobre a identidade. Assim, a identidade é considerada um aspecto 

estrutural da personalidade do indivíduo, ou seja, definidora dos significados 

adquiridos pela personalidade individual no sistema de interação do qual ele faz parte. 

A socialização, no modelo funcionalista, é pautada no condicionamento social, onde a 

assimilação é precoce e por vezes inconsciente. É no processo de socialização que o 

indivíduo se torna portador de seu sistema social, o que assegura a interiorizacão na 

personalidade, das quatro estruturas do sistema LIGA. 

As críticas à teoria de Parsons baseiam-se, dentre outros fatores, na ausência 

de rupturas e de conflitos. Para Alberto Melucci (2000) a diferença e a igualdade são 

ambas, dimensões das relações sociais. Apesar do risco desagregador de conviver 

com a diferença, esta confere enorme sinergia e potencial dinâmico, que “em um 

mundo homogêneo não seria possível” (MELUCCI, 2000, p.70). 

Ao distinguir as origens da construção social da identidade, Castells (2000) 

aponta que as relações de poder permeiam tal construção e podem resultar em três 

possíveis origens, a saber: 

Identidade legitimadora, na qual as instituições que dominam a sociedade 

buscam ampliar e racionalizar o seu domínio sobre os atores sociais, com aplicação 

em diversas teorias do nacionalismo; 

Identidade de resistência, elaborada pelos atores sociais que se encontram em 

posições desprivilegiadas pela lógica da dominação. Em tais condições, são 

encontradas formas de resistir e sobreviver pautando-se em uma lógica distinta da que 

permeia as instituições da sociedade; e 
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Identidade de projeto, compreendida pela construção de uma nova identidade 

que tem como matéria-prima qualquer material cultural ao alcance dos atores sociais. 

Suas posições na sociedade são redefinidas por esta nova identidade, que é capaz de 

buscar a mudança de toda a estrutura social. 

Nesse sentido, a matéria-prima utilizada para construir as identidades é 

“fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 

memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de 

cunho religioso” (CASTELLS, 2000, p.23). Contudo, os significados desses elementos 

são reorganizados pelos indivíduos e sociedades, dependendo da visão de 

tempo/espaço e dos projetos culturais arraigados em sua estrutura social. O mesmo 

autor defende a hipótese de que os determinantes do conteúdo simbólico da 

identidade pautam-se, em grande medida, nas questões sobre quem constrói a 

identidade coletiva e para quê essa identidade é construída. Essas perguntas não 

podem ser abordadas no abstrato, antes, possuem relação direta com o contexto 

social. 

Para Blanco (1994), diversas identidades sociais concomitantes podem ser 

conflitantes, pois o assumido em um determinado contexto pode ser contraditório se 

transportado para outro. Devido a essas múltiplas facetas de flexibilidade da 

identidade, Hall (2000, p.112) afirma que “as identidades são pontos de apego 

temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós”. Já 

Melucci (2004) não aponta para o conflito, como faz Blanco, mas compreende o 

processo de construção da identidade, pela multiplicação de experiências individuais 

que ocorrem sob lógicas culturais diversas. Tais experiências modificam 

continuamente o indivíduo, ao mesmo tempo em que o mesmo mantém as lógicas e 

valores tradicionais que o definem. É essa simultaneidade de permanências e 

modificações que caracterizam o que o autor define como ‘jogo do eu’. 

A discussão desenvolvida por Blanco (1994) é pautada no caráter analítico das 

diferentes formas de ação, a saber: o comportamento coletivo, a ação coletiva e o 

movimento social. Na construção teórica sobre os processos de identificação, surge o 

argumento sobre a assimilação de interesses coletivos ou comuns por um grupo de 

indivíduos. A hipótese proposta é que a identidade coletiva constitui em si um incentivo 

seletivo para a ação. 

Na teoria da identificação de Alessandro Pizzorno, a ação coletiva é 

compreendida como o processo de identificação, pelo qual os indivíduos se associam 

a um “círculo de reconhecimento” (PIZZORNO, 1989, p.38; apud BLANCO, 1994), que 
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permite dar alguma continuidade aos valores que definem preferências e expectativas 

dos indivíduos. 

O diferencial da teoria da identificação de Pizzorno se encontra em que, ao 

garantir um círculo de reconhecimento no qual são inscritas as preferências e ações 

individuais, é proporcionado o pertencimento a uma identidade coletiva que reforça a 

própria identidade pessoal (BLANCO, 1994). Assim, a identidade coletiva oferece aos 

indivíduos participantes o que Blanco (1994) denomina por ‘sobrenome’, que atua 

como um contributo à formação da identidade individual. Nesse aspecto, para 

Woodward (2000) a identidade é relacional, na qual a diferença é estabelecida por 

uma marcação simbólica relativa a outras identidades. 

O conceito de identificação é explorado por áreas distintas, tais como a 

sociologia, os estudos culturais e a psicanálise. A identidade e a identificação são 

distinguidas por Hall (2006, p.39), ao afirmar que: 

assim, em vez de falar da identidade como uma coisa 
acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um 
processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude 
da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma 
falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas 
formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 
Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a ‘identidade’ e 
construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus 
divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer 
fantasiado da plenitude. 

Para expressar esse caráter processual e auto-reflexivo, Melucci (2004) propõe 

o conceito de identização, que apresenta a identidade em seu aspecto dinâmico, dado 

o processo consciente de individuação e de crescimento da autonomia. 

As preferências de um indivíduo orientam seus critérios de ação e definem seus 

interesses. A sobreposição entre o interesse coletivo e interesse individual é definida 

na própria identidade coletiva. As ações tomadas com base em uma identidade 

coletiva são revertidas no nível individual, como confirmação da própria identidade 

pessoal. Assim, tanto a identidade individual quanto a coletiva, no curso da ação, são 

confirmadas pelo processo de identificação (BLANCO, 1994). 

A identidade coletiva e o processo de identificação também podem referir-se à 

capacidade de projeção, individual e coletiva, a partir do presente para o futuro. Isso 

porque ao estabelecer uma identidade coletiva, o grau de incerteza sobre o futuro é 

diminuído, à medida que certa continuidade é atribuída às preferências atuais. Assim, 

o indivíduo adquire a capacidade de prever as preferências e expectativas futuras. 
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Dois elementos-chave para examinar o conceito de identidade coletiva 

apresentados por Blanco (1994) são as preferências e as expectativas. Quando as 

preferencias são modificadas ou as expectativas possuem alto índice de não 

correspondência, o novo e o ameaçador são rejeitados, o que pode gerar processos 

defensivos de reconstituição da identidade. Com a perda de sentidos na ação 

individual e coletiva, as identidades coletivas que interagem em uma sociedade 

tornam-se insuficientes, abrindo terreno para a eclosão dos movimentos sociais. A 

hipótese que Blanco (1994) utiliza para explicar o surgimento de um movimento social 

ocorre na necessidade processual de (re)constituir uma identidade coletiva, 

(re)apropriando-se do sentido da ação. Esta é uma condição vivida individualmente, 

pautada na incerteza entre preferências e expectativas. 

Blanco (1994) argumenta também que nas ações de um movimento social 

estão presentes dois componentes, o expressivo e o instrumental. O primeiro 

caracteriza-se pelo processo de (re)constituição de uma identidade coletiva; enquanto 

o instrumental almeja obter recursos políticos e sociais para que tal identidade coletiva 

se desenvolva. 

Contudo, os aspectos envolvidos na constituição da identidade perpassam não 

apenas pelos processos individuais como também pelos sociais. 

Marisa Blanco (1994) aponta para a ideia de projeto social, o que fornece 

respaldo à discussão sobre a construção de um projeto nacional, ainda bem presente 

no Timor-Leste, visto ser uma jovem nação independente. A independência daquele 

país ocorreu em 2002 e o que se observou na primeira década de auto-determinação 

foi um processo de consolidação da democracia. Veiga-Neto (2001, p.36) fala sobre 

marcadores identitários, concebidos como: 

símbolos culturais que funcionam para diferenciar, agrupar, 
classificar, ordenar e inscrevem-se fundamentalmente no corpo. É, 
sobretudo, no corpo que se tornam manifestas as marcas que nos 
posicionam: ser (ou não ser) baixo, negro, magro, loiro, deficiente. 
Ter (ou não ter) tal ou qual sexo, idade, língua, etc.; partilhar (ou não 
partilhar) de tal ou qual costume, tradição, território, classe social, etc. 
Essas marcas, cujos significados nem são estáveis nem têm a 
mesma importância ou penetração relativa, combinam-se 
permanentemente entre si e é principalmente no corpo que se 
tornam visíveis. 

Essas ‘marcas’ de que fala Veiga-Neto (2001) são produzidas ou 

ressignificadas por mecanismos e instituições onde os indivíduos se ajustam, criando 

ou mobilizando os marcadores existentes, o que possibilita a (re)construção de suas 

identidades. 
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Os discursos declarados ou implícitos em espaços de socializações primárias 

(tais como família, escola ou trabalho) desencadeiam a ressignificação das 

identidades, baseada em diversos marcadores identitários de indivíduos ou 

comunidades. Assim, a consideração da variedade de marcadores que compõe a 

identidade corrobora os pressupostos de que esta não é estática. Como afirma Pinto 

(1991), a pertença a uma comunidade não ocorre de forma totalitária, pura e uniforme, 

como se a pertença a determinado grupo presumisse a recusa ou o afastamento dos 

demais. Antes, os marcadores de pertença são entremeados por hibridismos e 

sincretismos que norteiam a compreensão das singularidades. 

Por outro lado, o campo das identidades sociais articula-se em torno de 

marcadores centrais presentes no espaço de atuação dos indivíduos. No contexto do 

Timor-Leste, de acordo com os resultados obtidos por Reis (2015), alguns dos 

marcadores identitários centrais foram a religião e a língua. A religião, pois reflete 

certa homogeneidade na forma como o indivíduo se vê e é visto, no sincretismo entre 

crenças católicas e animistas; e a língua, devido tanto à multiplicidade de línguas 

encontradas em uma restrita faixa territorial, quanto à Língua Portuguesa, que se 

apresenta significativa no contexto histórico-identitário. 

De fato, Anderson (1991) ao discutir sobre a gênese e a propagação do 

nacionalismo, afirma que a língua é um dos fatores pivotais para tal desenvolvimento. 

A evolução e a fixação de uma mesma língua é possibilitada, dentre outros fatores, 

pelo artefato da leitura, que segundo Medeiros (2006, p.374), funciona “como 

elemento facilitador de um sentimento nacional, de um “nós” alargado, de uma 

comunidade imaginada de co-leitores que se vai especializando numa oferta canônica 

literária particular de base linguística e geográfica”. 

O sociólogo francês Claude Dubar (2005) articula a construção das identidades 

sociais com as profissionais, o que traz contribuições à reflexão sobre a identidade 

docente. Para o autor, a formação e a experiência são elementos balizadores na 

constituição da identidade profissional. A influência da socialização na identidade de 

professores também é abordada por Carlos Carrolo (1997, p.27), que identifica “a 

concepção dinâmica e construtivista da identidade como produto de um processo de 

sucessivas socializações”. 

Nesse contexto, o presente estudo está estreitamente baseado nas teorizações 

de Dubar, visto a identidade coletiva discutida neste trabalho ser uma identidade 

profissional. Ainda que sejam contempladas outras dimensões da identidade, é pela 

chave da profissão que nos perguntamos. 
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3.2 – As identidades sociais e profissionais 

A socialização apresenta inúmeras perspectivas, dentre as quais a profissional 

possui relevância, em virtude de o trabalho ser uma característica central da 

identidade social do indivíduo. Para Lopes e Ribeiro (2000, p.44) é possível definir as 

identidades profissionais como uma subdivisão das “identidades sociais, onde os 

saberes profissionais assumem particular relevância nas lógicas de reconhecimento e 

como resultantes constantes da dupla transição identitária”. Com relação a esta “dupla 

transação”, as socializações podem ser determinadas como “uma transação externa 

do sujeito com o mundo exterior e outra interna do sujeito consigo mesmo” 

(CARROLO, 1997, p.27). 

Nas interrelações ocorridas entre as dimensões individuais e sociais, Fino e 

Sousa (2003, p.233) alegam que a identidade é “uma questão do foro pessoal, que só 

ganha significado no confronto que o sujeito tem consigo próprio e com o “outro”, no 

seio de uma estrutura social onde os poderes se encontram desigualmente 

distribuídos”. 

A construção da identidade profissional de um indivíduo pauta-se “não só da 

relação consigo próprio, no conflito entre imagens de si (presentes, passadas e 

idealmente projetadas), como [...] da relação que ele estabelece com o outro, no 

reconhecimento [...] e diferença entre ambos” (FINO; SOUSA, 2003, p.234). 

Diversas pesquisas acerca da constituição das identidades profissionais se 

fundamentam nas ponderações teóricas de Dubar (2005). Para o autor, a identidade é 

pautada em um processo contínuo de constituição do sujeito, gerada no convívio com 

outras pessoas, marcada pela tensão entre o que é dito ao sujeito sobre o que ele é e 

o que o sujeito imagina como seu, em uma dinâmica recíproca de identificação, não 

identificação e diferenciação. 

Para a análise da chave teórica elaborada por Claude Dubar, acerca das 

identidades sociais e profissionais, tomou-se como base de referência a obra 

“A socialização: construção das identidades sociais e profissionais”, nas 

edições portuguesa e brasileira (DUBAR, 1997, 2005). Para tal, foram 

elaborados três mapas conceituais (Figuras 3.1 a 3.3) que expressam quais 

foram os principais embasamentos teóricos utilizados pelo autor para compor 

sua teoria sociológica da identidade, suas discussões sobre as distintas 

abordagens para a profissão e a socialização profissional, bem como as quatro 

configurações identitárias propostas pelo mesmo. 
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Na Figura 3.1 buscou-se iniciar de um lado com a socialização para, 

após os desenvolvimentos conceituais expostos no capítulo, chegar no eixo da 

identidade. A ideia foi realizar uma síntese articulada entre os capítulos 1 a 4, 

iniciando na socialização e terminando na identidade, gerando um quadro.  

Para cada palavra ou expressão foi indicada uma legenda, 

correspondente ao(s) capítulo(s) de citação do termo específico. 

Nessa obra, Dubar inicia o Capítulo 1 trazendo as influências da psicologia 

piagetiana para a socialização. Dentre elas, ocorre a relação dialética pautada na 

equilibração e na reequilibração, com um conflito que marca a relação entre a 

reequilibração e a equilibração. Esses dois conceitos estão presentes na mudança dos 

estágios de desenvolvimento, que é um ponto central na teoria de Piaget. Cada 

estágio de desenvolvimento é articulado por dois movimentos complementares: a 

assimilação e a acomodação. No primeiro caso, ocorre a incorporação de coisas ou 

pessoas às estruturas já existentes. O reajuste das estruturas em decorrência das 

transformações exteriores caracteriza a acomodação. 

Dubar ainda discute a integração dos aspectos afetivos - correlatos ao social - 

 e cognitivos - correlatos ao individual, apresentados por Piaget. O aspecto afetivo é 

relativo ao social, enquanto o cognitivo pauta-se nos aspectos individuais. O individual 

é condicionado pela socialização, considerada como “um processo de identificação, de 

construção de identidade” (DUBAR, 1997, p.31). Assim, o social e o individual 

representam a dualidade da identidade. 

Ao abordar a socialização na antropologia e funcionalismo, destacam-se três 

tipos de “socializações”, a saber: a primária, a secundária e a antecipatória. As duas 

primeiras são trazidas da conceituação de Parsons, associado ao funcionalismo. Já a 

socialização antecipatória é referenciada em Merton, que aborda a teoria do grupo de 

referência. A socialização primária é atrelada à ocorrida na infância, com familiares ou 

no contexto de escolarização, e a secundária, considerada como a que ocorre na 

entrada no ambiente profissional. Dubar (1997, p.56) aborda a insistência de Parsons 

“na importância da passagem da socialização primária marcada pela dependência e 

considerada “hierárquica e naturalista” para a socialização secundária submetida às 

interações e concebida como “igualitária e artificialista”’. 

A socialização primária e a secundária estão moldadas no grupo de 

pertencimento e a socialização antecipatória e a secundária estão moldadas no grupo 

de referência. O grupo de pertencimento forja o núcleo duro da identidade, constituído 
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pela moral e pelos valores. O mesmo é parte constituinte da identidade e está 

presente na personalidade, sendo esta última, um produto da cultura. Cabe ressaltar 

que tanto o grupo de pertencimento como o grupo de referência podem ser um grupo 

social. Por fim, ressalta-se que a cultura é formada por um conjunto de instituições que 

condicionam o individual, integrado ao aspecto cognitivo, já abordado por Piaget. 

Nessa relação de conflito, Dubar (2005) admite que as representações 

presentes no sujeito, sobre si e sobre os outros, compõem a noção de identidade, que 

expressa tanto a singularidade, como também uma intenção de se assemelhar a um 

grupo de referência. A identidade apresenta, ao mesmo tempo, duas perspectivas: 

uma individual, evidenciada pelas percepções sobre si mesmo; outra coletiva, 

caracterizada pelos papéis que o indivíduo exerce em seu grupo de pertença. 

Nessa abordagem, a concepção de identidade emparelha a percepção de si 

com o reconhecimento do outro, pois “[...] o outro me reconhece e me constitui como 

pessoa, brindando-me sua mirada que me personifica e me permite ver o mundo tal 

como o veem os demais” (SEIDMANN et al., 2012, p.49). 

O capítulo três é dedicado a um conceito central para Bourdieu: o habitus. 

Dubar apresenta a socialização como incorporação do habitus, dado que o mesmo é 

um caracterizador do grupo social, não sendo fixo e nem um costume. O habitus pode 

ser de trajetória e é dependente da classe social. O primeiro pode acompanhar uma 

trajetória linear ou trajetória ascendente. E os habitus de classes sociais podem se 

subdividir em classes superior ou inferior. A classe superior é destacada pela maior 

capacidade de transação do capital, em suas diversas modalidades, a saber: (1) 

simbólico, (2) social, (3) cultural e (4) econômico. Aqueles que possuem o capital 

econômico e cultural são os que detém o “poder”, tratado como termo central e 

recorrente na teorização de Dubar (temática apresentada nos capítulos 3, 5 e 7). 

Dubar chama a atenção para a disposição “característica do pertencimento de 

classe, que [...] pode escapar em grande medida à consciência e deixar os indivíduos 

na ilusão da escolha quando apenas ativam o habitus que os modelou” (DUBAR, 

1997, p.71). A conceitualização do pertencimento advinda de Bourdieu terá lugar 

central na conceitualização sobre as identidades profissionais elaborada por Dubar. 
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Figura 3.1 - Construtos teóricos que embasaram a teoria sociológica da identidade de Dubar. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
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O capítulo quatro aborda a socialização como construção social da realidade, 

pautada na dualidade amplamente tratada por diversos autores. A princípio, Dubar traz 

a dualidade do social entre Hegel e Habermas. Na concepção de Hegel o social é 

desmembrado entre trabalho, pautado no mundo objetivo, de relação com as 

instituições; e interação, pautada nas relações que ocorrem no mundo social. O 

mesmo propõe que a identidade do eu só é possível graças à identidade do outro. A 

dualidade na concepção de Habermas é classificada pelos sistemas de atividades, 

como ação instrumental e ação comunicativa, ambas estruturantes da identidade. 

Dubar também faz uma leitura de Max Weber contrapondo a socialização comunitária 

e a societária. A primeira é baseada nas expectativas vindas do costume e respeito 

pelos valores partilhados, pressupondo uma coletividade de pertença, advinda de uma 

coletividade lingüística. Por outro lado, a segunda fundamenta-se em regras 

estabelecidas de maneira racional para se atingir uma finalidade, expressando 

interesses variados. A dualidade na concepção de Mead propõe a divisão de 

categorias entre o “outro significativo” e o “outro generalizado”. Os outros significativos 

representam etapa essencial da socialização, denotando relações de afeto em “papéis 

desempenhados pelos que lhe são próximos” (DUBAR, 1997, p. 92). Tanto o outro 

significativo e quanto o outro generalizado fundamentam-se na ação comunicativa, já 

mencionada por Habermas. Na contraposição entre as funções desempenhadas pelas 

socializações primárias e secundárias, Berger e Luckmann operacionalizam esta 

última. Dubar utiliza as definições e conceitualizações dadas pelos autores. Goffman 

propõe a identidade virtual, ou seja, como o outro me vê, e a identidade real, como de 

fato eu sou.  

Dubar (1997) apresenta a sua teorização, no capítulo cinco defendendo as 

identidades real e virtual, que foram propostas por Goffman. Quando Dubar vai valer-

se desses conceitos, ele, porém, altera apenas com a inserção do social. Assim, o 

autor propõe que a identidade virtual tem o reconhecimento e o não-reconhecimento, 

os quais estão baseados na transação objetiva com atos de atribuição, identidade para 

o outro e processo relacional, cujo processo está ligado ao poder.  

Paralelamente, a identidade real pode estar baseada na continuidade ou na 

ruptura e, também, pode estar baseada na transação subjetiva, com atos de 

pertencimento, identidade para si e processo biográfico. O autor também reporta que a 

identidade se subdivide tanto no processo relacional como no processo biográfico e 

que essas relações estão ligadas a ela (identidade). 
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Dubar (2005) privilegia a denominação ‘formas identitárias’ a ‘identidades’, pois 

entende que as possibilidades de identidades a serem assumidas por um indivíduo 

são múltiplas. Nessa teorização, as formas identitárias são constituídas por um 

movimento de tensão que se conjuga em dois processos iniciais: 

Atos de atribuição, relativo ao que é dito, pelos outros, ao sujeito sobre o que 

ele é, nomeado por Dubar (2005) de identidades virtuais. Essa atribuição equivale à 

identidade para o outro, marcada pelo processo relacional, ou seja, referente à 

identidade para o próximo, onde as interrelações assumem uma forma objetiva e 

genérica. 

Atos de pertencimento, onde ocorre a identificação do sujeito com as 

atribuições recebidas, com adoção das identidades atribuídas para si mesmo, quando 

as pessoas “contam a si daquilo que são” (LAING, 1986, p.114 apud DUBAR, 2005, 

p.139). Também chamado de processo biográfico, dado que se refere aos acordos 

mais subjetivos que moldam a identidade para si, corresponde ao que o autor 

denomina por identidades herdadas e identidades visadas. Uma síntese de tais 

categorias de análise para a identidade elencadas por Dubar (2005) é apresentada no 

Quadro 3.1. 

A oposição existente entre o que é esperado que o sujeito assuma e seja; e o 

aspirar do próprio sujeito a ser e assumir certas formas identitárias é o cerne que 

caracteriza tal movimento de tensão. Assim, o processo central para a constituição 

identitária, segundo Dubar (2005), é a identificação ou não identificação com as 

atribuições do outro, uma vez que esse caminhar somente é possível no campo da 

socialização. 

Portanto, os processos relacional e biográfico contribuem para a elaboração das 

formas identitárias, com destaque para a experiência social, pois é através dela que o 

sujeito elabora tanto a sua identidade social quanto a profissional. A dualidade entre 

os dois processos marca a identidade social, enquanto o diálogo existente entre eles 

é, segundo o autor, um elemento basilar para a análise sociológica da identidade. 

Ao final da obra, são apresentadas quatro configurações identitárias, a saber: 

identidade de fora do trabalho, identidade de ofício, identidade de empresa e 

identidade de rede. Como as mesmas estão diretamente correlacionadas com a 

teorização expressa do capítulo 5, as mesmas são apresentadas conjuntamente 

(Figura 3.2) de forma  se identificarem as possíveis conexões.  
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Quadro 3.1 - Categorias de análise da identidade. 

Processo relacional Processo biográfico 

Identidade para o outro Identidade para si 

Atos de atribuição 

“Que tipo de homem ou de mulher você é” = 

dizem que você é 

Atos de pertencimento 

“Que tipo de homem ou mulher você quer 

ser” = você diz que é 

Identidade 

Numérica: definem alguém como ser único 

(estado civil, códigos de identificação). 

Genérica: permite classificar alguém como 

membro de um grupo, de uma classe. 

Identidade predicativa de Si 

Exprime a identidade singular de uma 

pessoa, com sua história de vida individual. 

Identidade social “virtual” Identidade social “real” 

Transação objetiva entre: 

Identidades atribuídas/propostas 

Identidades assumidas/incorporadas 

Transação subjetiva (depende das relações 

para com o outro) entre: 

Identidades herdadas ↔ identidades visadas 

Alternativa entre: 

Cooperação → reconhecimento 

Conflitos → não reconhecimento 

Alternativa entre: 

Continuidades → reprodução 

Rupturas → produção 

“Experiência relacional e social do PODER” 
“Experiência de estratificações, 

discriminações e desigualdades sociais” 

Identificação com instituições consideradas 

estruturantes ou legítimas 

Identificação com categorias consideradas 

atraentes ou protetoras 

Identidade social marcada pela dualidade 

Fonte: Adaptado de Dubar (2005, p.142). 
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Figura 3.2 - Configurações identitárias elaboradas com base na teoria sociológica da 
identidade.  

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
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O modelo de identidade fora do trabalho (capítulo 9) caracteriza-se por ser 

gerado no contexto de um processo de exclusão. Por exemplo, operários 

especializados que vivenciam a exclusão e estão em processo de autodesvalorização. 

A autodesvalorização desestrutura a transação subjetiva, já apresentada 

anteriormente. Os operários desvalorizados que estão em processo de exclusão e 

autodesvalorização, possuem pouca formação, mas muita experiência, que são 

denominados como saberes práticos. Sua crise ocorre através do processo de 

exclusão, quando este sofre interrupção de suas atividades e dos saberes práticos. 

Tais processos de exclusão (ou autoexclusão) e de autodesvalorização são a origem 

de ameaça à identidade. 

A identidade de ofício apresenta uma tripla divisão: a primeira é caracterizada 

pela oposição entre a identidade para si e a identidade para o outro; a segunda é 

estruturada por um modelo de competência, definido pela empresa e que objetiva o 

domínio de um cargo. Para tal, exige-se domínio intelectual e compromosso com o 

resultado. A terceira divisão é constituída por profissionais assalariados de origem 

operária, que ocupam empregos de execução e que desejam plano de carreira e 

estabilidade, porém estes empregados adquirem um bloqueio, gerado pela falta de 

especialidade adquirida, produzindo o não reconhecimento.  

Já a identidade de empresa caracteriza-se pela evolução e pelo modelo 

carreirista. A evolução gera interesse nos saberes de organização, resgatando a 

concepção dos atos de pertencimento. Esses saberes de organização produzem uma 

coincidência entre a identidade para si e a identidade para o outro. Destaca-se 

também que a evolução da carreira é individual, porém a mesma é almejada pela, na e 

da empresa onde ocorre a identidade para o outro, sendo este o locus e a referência 

da identidade referenciados no capítulo 5. Nesse sentido, a formação ocupa uma 

função central de ampliar a possibilidade de  mobilidade ou facilitar as mudanças.  

A formação também é mencionada no capítulo 12, quando é abordada a 

identidade de rede. Esta é vivenciada por profissionais que a) possuem muita 

formação, possibilitando o aumento da mobilidade; b)  vivenciam o desemprego ou a 

aposentadoria como uma recuperação do tempo para si, sendo capazes de investir em 

projetos pessoais; c) possuem sua própria rede de relações, propiciando o aumento da 

mobilidade que é quase nula para empresa, porém é grande no âmbito dos projetos 

pessoais; d) vivenciam a dissociação do eu. Entre o eu exterior que é caracterizado 

pela identidade oficial, identidade atribuída e identidade falsa e o eu interior que detém 

a identidade verdadeira e possui as características de ser autêntico, porém 
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indeterminado e não realizado. Tanto o eu exterior como o interior caracterizam um 

dos desdobramentos constitutivos da identidade. O eu exterior liga-se à transação 

objetiva com o processo relacional (identidade para os outros) e ao se falar do eu 

interior fala-se da transação subjetiva porque se está falando da identidade verdadeira, 

que é autêntica mas, não é realizada. Após finalizar o breve panorama sobre a análise 

das quatro configurações identitárias, retornou-se à análise dos capítulos seis a oito 

(Figura 3.3). 

A socialização é estudada pela sociologia das profissões, que se subdivide em 

três formas: a) empregos (do inglês occupations); b) profissões liberais e sábias (do 

inglês professions) e c) ofício, (do francês métier). No ocidente, as profissões no ofício 

são chamadas de corporações. 

Para Weber, a profissionalização é a passagem da socialização comunitária 

para a societária. A comunitária é pautada nos valores e a societária é baseada nos 

interesses da profissão. A profissionalização, ainda possui as características de 

formação específica, associações profissionais e especialização. Segundo Le Goff o 

termo “profissão” deriva da inserção em um contexto religioso sobre a “profissão de 

fé”.  

Para Parsons, na concepção teórica do funcionalismo, o profissional se constitui 

na competência e basta apenas o diploma, que confere o reconhecimento, o que 

incidide na construção da identidade profissional. Merton também aborda a 

centralidade do diploma na burocratização das carreiras, que como mencionado 

acima, confere o reconhecimento. 

Para Hughes, no entanto, segundo a concepção do interacionismo simbólico, 

não basta o diploma, mas também é necessário o mandato. Este confere o 

reconhecimento que vem através do diploma. Tal reconhecimento é uma busca 

constante do quarto modelo identitário analisado, o pertencente à ‘identidade de rede’, 

que almeja ser reconhecido através do diploma e das formações.  

Dubar também traz a discussão sobre como a sociologia das profissões está 

relacionada com os economistas que encaram o fato profissional como um entrave ao 

mercado de trabalho. Numa primeira abordagem, o autor traz que o mercado de 

trabalho se inscreve no prolongamento de uma análise marxista, com a 

compartimentação de novas estratégias capitalistas. Numa segunda abordagem, 

Dubar discute que o mercado de trabalho vem do modelo de competição pelos 

empregos que é centrado na empresa e no sistema social. 



 

 

Figura 3.3 - As abordagens da socialização profissional, a partir da sociologia das profissões.
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Por fim, discute que o mercado de trabalho se modifica quando é introduzida 

uma descontinuidade entre o mercado primário e o secundário. Ainda em relação ao 

mercado de trabalho, Paradise relata diretrizes do mercado de trabalho fechado ,no 

qual a força de trabalho é subordinada pelas regras.  

Procedendo assim, a identidade pode ser definida como um processo de 

construção, acoplada ao contexto, à história individual e social da pessoa, no 

encadeamento entre os ‘atos de atribuição’ (do outro para si) e de ‘pertencimento’ (de 

si mesmo para o outro), em um movimento duradouro, regular e tensionado.  

A partir deste panorama unificador entre a definição de identidade vinculada ao 

contexto social, nos indagamos sobre as identidades dos professores em formação 

inicial e continuada na área de Química, no Timor-Leste, com o olhar duplamente 

direcionado para as: 

dinâmicas de atribuição (referente ao que se diz ao professor timorense sobre o 

que ele é, os processos relacionais de sua identidade para o outro, se há identificação 

de classe profissional, compreendida como identidade genérica, em seus discursos, a 

transação entre as identidades propostas ao professor e as assumidas pelo mesmo, 

como incorporam ou não as percepções do status que goza a profissão docente no 

país, através do reconhecimento e do conflito, as experiências sociais e relacionais 

relativas à autoridade e ao exercício do poder, bem como a percepção ou não de 

identificação com instituições daquela sociedade, consideradas estruturantes ou 

legítimas) e  

dinâmicas de pertencimento (relativo ao processo biográfico sobre o que o 

professor diz que é e sobre o que quer ser, referente à identidade para si, com traços 

de sua história de vida que refletem a identidade singular, a dependência das relações 

para com o outro, nas marcas entre as identidades herdadas por estes professores e 

suas identidades visadas, as representações que possuem sobre a profissão docente, 

o reconhecimento das rupturas e continuidades nas trajetórias como estudantes e 

como professores, as experiências vivenciadas de discriminações e desigualdades 

sociais e, por fim, se no discurso dos professores há identificação com categorias 

avaliadas como atraentes e interessantes ou se tal identificação possui aspectos 

protetores e defensivos).  

A efetuação de tal empreendimento reveste-se de complexidade, pois como nos 

lembra Dubar (2005), é indispensável ponderar sobre a heterogeneidade e as 
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diferenças presentes entre os processos que caracterizam este duplo mecanismo, a 

atribuição e o pertencimento.  

Portanto, a articulação nessa chave teórica é indutora do questionamento sobre 

como se subdivide o balanço de forças entre as dinâmicas de pertença e atribuição 

quanto à identidade profissional dos professores timorenses. 

 

3.3 – Identidade e Representações Sociais 

A teoria das identidades sociais e a das representações sociais andam em 

paralelo na compreensão das conexões entre o caráter coletivo (relacional, identidade 

para o outro, atos de atribuição e campo comum nos discursos dos sujeitos) com o 

caráter individual (biografias, identidade para si, atos de pertencimento e identificação 

e ancoragem das diferenças individuais). A articulação entre estas teorias mostra-se 

interessante, pois existem muitos pontos de diálogo e convergência entre as mesmas. 

De fato, as possíveis correlações entre o campo das questões identitárias e o das RS 

são temas recorrentes na literatura (VASCONCELLOS; CAETANO, 2014; SEIDMANN 

et al., 2012; DESCHAMPS; MOLINER, 2009). 

As RS são tomadas sob o foco da identidade, da diferença e dos processos de 

exclusão pelos estudos culturais. Sob esta esteira, Kathryn Woodward (2000) 

argumenta que as identidades, tanto as individuais quanto as coletivas, são fundidas 

nas RS, pois é na posição de sujeito que ocorre a formação particular definida por uma 

formação coletiva. 

Seidmann et al. (2012) discutem que a manutenção da identidade docente é 

uma das atribuições das RS através da influência que a cultura exerce nos grupos de 

pertinência. Tais grupos possibilitam a construção identitária, veiculando a efetivação 

de práticas sociais. 

A reflexão sobre a relação entre as práticas educativas e a construção 

identitária, sob a ótica da TRS, segundo implica [...] “abordar as relações entre a 

identidade como produto intersubjetivo; a representação social como expressão da 

identidade” e “a interdependência simbólica eu/outros em termos de processos 

psicossociais” (SEIDMANN et al., 2012, p.48). 

Por outro lado, Deschamps e Moliner (2009) argumentam que ambas as 

identidades social e pessoal são circunscritas em aproximações e distanciamentos 

entre o próprio grupo (ou indivíduo) e os demais, ressaltando a função precípua das 
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RS na descrição dos processos identitários, considerados por Moscovici (2005) ao 

referir-se à subjetividade social. 

 

3.4 – Revisão Bibliográfica sobre Dubar 

A compilação de informações para verificação do conhecimento produzido em 

determinado campo do saber possibilita reconhecer temáticas com maior destaque na 

pesquisa, as áreas ainda inexploradas, além de sinalizar encaminhamentos para o 

progresso na realização de novos empreendimentos de investigação. 

As pesquisas que versam sobre o ‘estado do conhecimento’ gerado a respeito 

de determinado assunto, segundo Romanowski e Ens (2006), propiciam investigar as 

formas pelas quais ocorre o desenvolvimento da ciência, considerando disposição 

detalhada e organizada dos dados e conclusões alcançados no decorrer do tempo. 

Posto isso, a finalidade desta Seção é examinar “um setor das publicações 

sobre o tema” (ROMANOWSKI; ENS, 2006), a saber, a adoção da perspectiva teórica 

elaborada por Claude Dubar sobre as identidades profissionais, em trabalhos de pós-

graduação brasileiros. 

Além da busca pelo termo Jodelet, cujas análises estão apresentadas no 

Capítulo 2, foi efetuada nova pesquisa no BTD, agora inserindo a expressão de busca 

“Dubar”. Considerando-se que este banco é atualizado anualmente, até o instante de 

realização da última verificação (maio de 2017) estavam disponíveis as Teses e 

Dissertações finalizadas até 2016. Após efetuar a busca, sem filtrar por data ou lugar, 

foram obtidos 218 estudos (59 Teses e 159 Dissertações). 

Em virtude do presente trabalho também se inserir no contexto das identidades 

profissionais, optou-se por realizar esta busca de forma a situá-lo no escopo do que já 

é desenvolvido no panorama da pesquisa brasileira. 

Como teste inicial, pesquisou-se o termo “Claude Dubar”, que sumarizou 53 

estudos (21 Teses e 32 Dissertações). Contudo, privilegiou-se a pesquisa mais global 

através da busca utilizando somente o sobrenome do autor. Dada a maior amplitude 

de estudos encontrados, espera-se produzir uma pesquisa com maior confiabilidade 

sobre a utilização desta abordagem para pesquisas sobre identidades profissionais. 

Procedeu-se, então, à busca dos trabalhos completos em formato digital, 

utilizando-se a plataforma Sucupira e o mecanismo de busca do Google, com o nome 

do autor e do trabalho. Após eliminação dos trabalhos que não eram correlatos, a base 
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primária para esta revisão apresenta 159 Dissertações e 59 Teses, para as quais a 

grande maioria (184 pesquisas) foi possível localizar o arquivo que contém o trabalho 

completo. Apenas para 34 trabalhos não foi obtido acesso à integralidade da pesquisa, 

com a localização do resumo, palavras-chave e orientador para 24 trabalhos e apenas 

as palavras-chave e/ou o orientador para 10 trabalhos (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 – Quantidade de trabalhos completos, de resumos e de outras informações 
localizadas para Dissertações e Teses, referente ao corpus “Dubar”. 

Trabalhos localizados Mestrado Doutorado Total 

Completo (em pdf) 134 50 184 

Resumo, palavras-chave e orientador 15 9 24 

Palavras-chave e/ou orientador 10 0 10 

Total 159 59 218 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

Da análise da Tabela 3.1 são possíveis algumas observações acerca da 

acessibilidade às pesquisas produzidas no Brasil. Aproximadamente 16% dos 

trabalhos (n = 34) inseridos neste levantamento não estavam disponíveis ou abertos 

ao público. Dado os trabalhos serem defendidos a partir do final do Século XX, as 

bibliotecas universitárias já dispunham de bases de dados digitais, o que facilitou o 

acesso à produção acadêmica. No entanto, em algumas universidades foram 

localizados arquivos não abertos ao público, com exigência de login e senha.  

Após a identificação e localização dos documentos referentes ao tema 

investigado, foi elaborado um quadro sinótico1, contendo os seguintes critérios: 

autor, sexo do autor, título do trabalho, nível de titulação, área da pesquisa, ano 

de defesa, instituição de ensino, cidade, região, orientador, sexo do orientador. 

Outras colunas identificadoras, elaboradas com o conteúdo interno dos 

resumos, serão explicitadas quando mencionada a respectiva análise efetuada. 

Dessa forma, a análise conjugou os fatores tempo (análises sincrônica e 

diacrônica), espaço, sujeitos e objetos. Ressalta-se que no Apêndice D estão listadas 

                                                

1 O quadro sinótico elaborado com pesquisas que utilizaram o referencial de Dubar encontra-se 
disponível para acesso em: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YThsxN-
nd0tcau49TnjUhtFAhCiXO0KvUfWjLkyJBeE/edit?usp=sharing>. Acesso em: 04 jul. 2017. 



 

as referências – e, quando localizados, os links 

busca efetuada no BTD com o

Nesta Seção foi realizada, inicialmente, uma breve discussão conceitual sobre a 

concepção adotada para os processos metodológicos de mapeamento da pesquisa, 

na acepção de Romanowski e Ens (2006) para o ‘estado do conhecimento’. Na 

sequência, apresentou-se o processo para constituição do 

trabalhos que utilizam alguns dos parâmetros da 

e as etapas no processo de identificação e fichamento dos mesmos. A seguir, 

passamos a apresentar e discutir alguns resultados da sistematização efetuada.

A abrangência temporal observada na busca compreendeu trabalhos 

elaborados no intervalo de 1999 a 2016, organizados para esta análise em triênios, 

conforme apresentado na Figura 3.4. Assim, esta análise

panorama da própria continuidade e manutenção de pesquisas nesta área em 

específico. 

Figura 3.4 – Gráfico com a evolução da produção de Teses e Dissertações brasileiras, 
utilizando o referencial de Dubar.

Apesar de estarem disponíveis na 

2016, o primeiro trabalho a utilizar o referencial de Dubar foi concluído em 1993. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a primeira característica observada 

na Figura 3.4 diz respeito ao aumento gradual das pesquisas de pós

área, movimento que acompanha o aumento do número de programas de pós 

graduação ofertados nas instituições brasileiras.

                                        

2 Os 184 trabalhos completos em pdf localizados nesta busca encontram
consulta em <https://drive.google.com/drive/folders/0ByE01Vnx6r72eEVoS1R2QU9vcUU
Acesso em: 20 jun. 2017. 
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e, quando localizados, os links – dos 218 trabalhos resultantes da 

com o termo “Dubar”2. 

Nesta Seção foi realizada, inicialmente, uma breve discussão conceitual sobre a 

concepção adotada para os processos metodológicos de mapeamento da pesquisa, 

na acepção de Romanowski e Ens (2006) para o ‘estado do conhecimento’. Na 

se o processo para constituição do corpus de análise, com 

trabalhos que utilizam alguns dos parâmetros da TRS desenvolvidos por Claude Dubar 

e as etapas no processo de identificação e fichamento dos mesmos. A seguir, 

iscutir alguns resultados da sistematização efetuada.

A abrangência temporal observada na busca compreendeu trabalhos 

elaborados no intervalo de 1999 a 2016, organizados para esta análise em triênios, 

conforme apresentado na Figura 3.4. Assim, esta análise justifica-se por situar um 

panorama da própria continuidade e manutenção de pesquisas nesta área em 

Gráfico com a evolução da produção de Teses e Dissertações brasileiras, 
utilizando o referencial de Dubar. 

Apesar de estarem disponíveis na BTD as pesquisas produzidas entre 1987 a 

2016, o primeiro trabalho a utilizar o referencial de Dubar foi concluído em 1993. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a primeira característica observada 

espeito ao aumento gradual das pesquisas de pós-graduação na 

área, movimento que acompanha o aumento do número de programas de pós 

graduação ofertados nas instituições brasileiras. 

                                                

Os 184 trabalhos completos em pdf localizados nesta busca encontram-se disponíveis para 
https://drive.google.com/drive/folders/0ByE01Vnx6r72eEVoS1R2QU9vcUU
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de análise, com 
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elaborados no intervalo de 1999 a 2016, organizados para esta análise em triênios, 
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panorama da própria continuidade e manutenção de pesquisas nesta área em 

Gráfico com a evolução da produção de Teses e Dissertações brasileiras, 

as pesquisas produzidas entre 1987 a 

2016, o primeiro trabalho a utilizar o referencial de Dubar foi concluído em 1993.  

Conforme apresentado no capítulo anterior, a primeira característica observada 

graduação na 

área, movimento que acompanha o aumento do número de programas de pós 
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São observados três saltos de crescimento 

o primeiro deles entre o 1º e o 2° triênio analisado, quando as pesquisas passam de 2 

para 10 trabalhos. Entre o 3º e o 4º triênio analisado as pesquisas mais que duplicam

passando de 13 para 31 trabalhos, e, num período de seis anos, o número quase 

duplica mais uma vez, aumentando 77% (

trabalhos de Doutorado começam a surgir no 2º triênio analisado (2002

números também são crescentes, p

duplicam, passando de 8 para 18 publicações, apenas do 4° para o 5° triênio, e 

atingem a marca de 25 publicações no triênio mais recente.

Diferentemente do verificado nas pesquisas de mestrado que se utilizam d

referencial de Jodelet, não se observa mudança na tendência de crescimento do 

número de Dissertações e Teses utilizando o referencial de Dubar nos triênios 

analisados, e revisões futuras podem ser utilizados para avaliar se e por quanto tempo 

a tendência crescente se mantém.

Em relação ao comparativo de gênero, a discrepância entre as pesquisas 

produzidas por mulheres e homens se exacerba, conforme dados apresentados nos 

dois gráficos a seguir. 

Entre os pós-graduandos autores dos trabalhos 86% (n = 187) s

enquanto apenas 31 pesquisas (14%) foram produzidas por homens. Também não foi 

observada uma situação de equidade quanto aos orientadores, visto que 81% dos 

trabalhos concluídos tiveram orientadoras (n = 121), enquanto 19% foram orientados 

por homens (n = 29).  

a. Pós-graduandos

Figura 3.2 – Comparativo entre homens e mulheres que utilizaram o referencial de Dubar 
para: a. pós-graduandos autores dos trabalhos; e os respectivos b. orientadores.

Como dito anteriormente, o predomínio de mulheres nas áreas de educação e 

enfermagem no Brasil, também majoritárias no 

referencial de Dubar, pode esclarecer a dominância de pós
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São observados três saltos de crescimento das pesquisas de Mestrado

entre o 1º e o 2° triênio analisado, quando as pesquisas passam de 2 

para 10 trabalhos. Entre o 3º e o 4º triênio analisado as pesquisas mais que duplicam

13 para 31 trabalhos, e, num período de seis anos, o número quase 

aumentando 77% (de 31 para 55 trabalhos). Os primeiros 

trabalhos de Doutorado começam a surgir no 2º triênio analisado (2002-2004) e os 

números também são crescentes, porém com saltos mais discretos. Os trabalhos 

duplicam, passando de 8 para 18 publicações, apenas do 4° para o 5° triênio, e 

atingem a marca de 25 publicações no triênio mais recente.  

Diferentemente do verificado nas pesquisas de mestrado que se utilizam d

referencial de Jodelet, não se observa mudança na tendência de crescimento do 

número de Dissertações e Teses utilizando o referencial de Dubar nos triênios 

analisados, e revisões futuras podem ser utilizados para avaliar se e por quanto tempo 

crescente se mantém. 

Em relação ao comparativo de gênero, a discrepância entre as pesquisas 

produzidas por mulheres e homens se exacerba, conforme dados apresentados nos 

graduandos autores dos trabalhos 86% (n = 187) são mulheres, 

enquanto apenas 31 pesquisas (14%) foram produzidas por homens. Também não foi 

observada uma situação de equidade quanto aos orientadores, visto que 81% dos 

trabalhos concluídos tiveram orientadoras (n = 121), enquanto 19% foram orientados 

 

graduandos b. Orientadores

Comparativo entre homens e mulheres que utilizaram o referencial de Dubar 
graduandos autores dos trabalhos; e os respectivos b. orientadores.

Como dito anteriormente, o predomínio de mulheres nas áreas de educação e 

enfermagem no Brasil, também majoritárias no corpus analisado que se vale do 

referencial de Dubar, pode esclarecer a dominância de pós-graduandas e orientadoras 
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das pesquisas de Mestrado, sendo 

entre o 1º e o 2° triênio analisado, quando as pesquisas passam de 2 

para 10 trabalhos. Entre o 3º e o 4º triênio analisado as pesquisas mais que duplicam, 

13 para 31 trabalhos, e, num período de seis anos, o número quase 

. Os primeiros 

2004) e os 

s trabalhos 

duplicam, passando de 8 para 18 publicações, apenas do 4° para o 5° triênio, e 

Diferentemente do verificado nas pesquisas de mestrado que se utilizam do 

referencial de Jodelet, não se observa mudança na tendência de crescimento do 

número de Dissertações e Teses utilizando o referencial de Dubar nos triênios 

analisados, e revisões futuras podem ser utilizados para avaliar se e por quanto tempo 

Em relação ao comparativo de gênero, a discrepância entre as pesquisas 

produzidas por mulheres e homens se exacerba, conforme dados apresentados nos 

ão mulheres, 

enquanto apenas 31 pesquisas (14%) foram produzidas por homens. Também não foi 

observada uma situação de equidade quanto aos orientadores, visto que 81% dos 

trabalhos concluídos tiveram orientadoras (n = 121), enquanto 19% foram orientados 

 

Orientadores 

Comparativo entre homens e mulheres que utilizaram o referencial de Dubar 
graduandos autores dos trabalhos; e os respectivos b. orientadores. 

Como dito anteriormente, o predomínio de mulheres nas áreas de educação e 

analisado que se vale do 

graduandas e orientadoras 
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quando se aproxima o olhar para quem são os autores que se valem destes 

referenciais. 

Observando o Quadro 3.2, estão identificados autores pós-graduandos que 

pesquisaram no Doutorado utilizando os referenciais de Dubar, e depois de serem 

admitidos como professores em universidades, começaram a orientar estudos de 

Mestrado com a mesma teoria. 

Quadro 3.2 – Pós-graduandos que ao se tornaram orientadores mantiveram-se filiados 
ao referencial de Dubar. 

Autor 

Trabalho(s) 

como pós-

graduando N
ív

el
 

Orientador Área 

Universidade 

 em que 
Trabalho(s) que 

orientou 

estudou leciona 

COSTA, 

Váldina 

Gonçalves da 

COSTA, 2009 D 

Laurizete 

Ferragut 

Passos 

Edu PUC-SP UFTM 
SOUZA, A. F., 

2015 

SLAVEZ, 

Milka Helena 

Carrilho 

SLAVEZ, 

2012 
D 

Luciana 

Maria 

Giovanni 

Edu PUC-SP UEMS 
MARTINS, T. R. 

M., 2016 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

Da análise do Quadro 3.2 é possível observar três distintas gerações de 

pesquisadores que adotaram o referencial de Dubar, em um intervalo temporal de 

2009 a 2016. Tais gerações são representadas pelo autor do trabalho de pós-

graduação que utilizou o referencial de Dubar; sua geração antecedente, representada 

pelo orientador; e as gerações posteriores, representados pelos seus orientandos. 

Estas comprovações proporcionam a consideração a respeito da criação de um 

“coletivo de pensamento” (FLECK, 2010), no qual é necessário considerar a ligação 

entre o sujeito, o objeto e o estado de consciência em que o sujeito é colocado. Na 

esteira dessa ideia, ele afirma que um coletivo de pensamento é formado sempre que 

há compartilhamento de ideias entre duas pessoas, o que influenciam e são 

influenciadas pelo contexto histórico e espacial em que estão inseridas.  

Os 218 trabalhos de pós-graduação analisados foram orientados por 149 

orientadores. Foram inseridos no Quadro 3.3 aqueles que possuem três ou mais 

trabalhos orientados neste padrão, classificados conforme o grau de qualificação 

(Mestrado ou Doutorado), simultaneamente com os trabalhos que orientaram. 
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Quadro 3.3 – Pesquisadores com três ou mais trabalhos de pós-graduação orientados no referencial 
de Dubar. 

Orientador Total M D Citação dos trabalhos orientados 

1 Luciana Maria 
Giovanni 

11 
5  DEU, 2007; SOUZA, V., 2008; CARVALHO, T. M., 2009; 

FREITAS, T. P., 2011; PALERMO, 2013. 

 6 DOTTA, 2010; CUNHA, 2011; FURLAN, 2011; SLAVEZ, 
2012; OLIVEIRA, L. M. S., 2014; DELGADO, 2015. 

2 Vera Maria Nigro 
de Souza Placco 10 

7  
ALFONSI, 2013; CATELLANI, 2013; CIPRIANO, 2013; 
PEREIRA, S. B. R., 2013; FERRON, 2014; MIRANDA, 
2015; SANTOS, A., 2016. 

 3 VIEIRA, M. S., 2009; CARLOS, 2013; OLIVEIRA, A. S., 
2013. 

3 Maria Imaculada 
de Fátima Freitas 6 

5  BRASILEIRO, 2004; GOULART, 2004; MATÃO, 2004; 
OLIVEIRA, C. M., 2004; SOUZA, M. C. M. R., 2008. 

 1 PENIDO, 2012. 

4 Menga Lüdke 5 
5  

FREITAS, M. N. C., 2000; ALBUQUERQUE, 2007; 
PORTELLA, 2008; FREUND, 2009; PEREIRA, R. L. O., 
2013. 

 - - 

5 Miriam Waidenfeld 
Chaves 5 

5  SILVA, A. C. O. D. S. S., 2012; CALADO, 2013; MACIEL, 
2016; SANTOS, C. R., 2016; SILVA, A. C., 2016. 

 - - 

6 Ecleide Cunico 
Furlanetto 

4 
4  TOLEDO, 2011; LARIEIRA, 2012; FERNANDES, J. A. 

T., 2013; MORAES, 2014. 

 - - 

7 Libânia Nacif 
Xavier 4 

3  CARDOSO, L. F., 2007; SILVA, J. T., 2013; LOPES, A. 
P., 2014. 

 1 GONDINHO, 2016. 

8 Vera Lúcia Bueno 
Fartes 4 

1  GONÇALVES, 2009. 

 3 FILHO, R. A., 2014; SANTOS, C. P., 2015; BRITO, 2016. 

9 
Ana Waleska 
Pollo Campos 

Mendonça 
3 

1  CARDOSO, L. F., 2015. 

 2 LOPES, I. G., 2013; SOARES, J. C., 2014.  

10 
Isabel Alice 

Oswald Monteiro 
Lelis 

3 
2  ALVES, M. J. L., 1999; NEVES, 2008. 

 1 IORIO, 2016. 

     (continua) 

(conclusão) 
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Quadro 3.3 – Pesquisadores com três ou mais trabalhos de Pós-Graduação orientados no padrão de 
Dubar. 

Orientador Total M D Citação dos trabalhos orientados 

11 
Maria da 

Conceição 
Carrilho de Aguiar 

3 
2  SOUSA, 2013; LINS, 2016. 

 1 ROCHA, 2014. 

12 
Marisa Todescan 

Dias da Silva 
Baptista 

3 3  SALES, 2003; MENDES, 2004; MAZARO, 2008. 

 - - 

13 
Marli Eliza 

Dalmazo Afonso 
de André 

3 

-  - 

 3 PAGNEZ, 2007; HOBOLD, 2008; OLIVEIRA, S. M., 
2015. 

Total 64 41 23  

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

Observando o Quadro 3.3 constata-se que apenas 9% (n = 13) dos 149 

pesquisadores orientaram três ou mais trabalhos na área. Entretanto, o total de 

pesquisas orientadas pelos mesmos perfaz 29% (n = 64) do total. A detecção dos 

orientadores com três ou mais trabalhos permite definir aqueles que estabeleceram 

sua conexão nesta ideia de pensamento, desconsiderando então, os principiantes na 

área ou os que ocasionalmente citam o nome de Dubar. 

Dentre os pesquisadores de maior destaque, dado o maior número de trabalhos 

orientados na área, identificamos 13 mulheres. Estas informações possibilitam ampliar 

as características descritoras do coletivo de pensamento (FLECK, 2010) para este 

tema do conhecimento. 

De forma a identificar um panorama regional, além dos pesquisadores também 

foram destacadas as instituições em que os trabalhos foram desenvolvidos. Assim, na 

Tabela 3.3 foram indicadas a região, a cidade, o nome da instituição de ensino 

superior e a quantidade de trabalhos defendidos, por universidade e por região, que 

adotaram o referencial de Dubar. 

No cenário regional, foram identificados trabalhos em instituições situadas em 

47 cidades, distribuídos nas 5 regiões brasileiras: Sudeste (18 cidades; 61% dos 

trabalhos; n = 134), Nordeste (9 cidades; 16% dos trabalhos; n = 35), Sul (13 cidades; 

16% dos trabalhos; n = 34), Centro Oeste (5 universidades; 6% dos trabalhos; n = 12) 

e Norte (2 cidades; 1% dos trabalhos; n = 3).  
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Tabela 3.2 – Panorama regional dos trabalhos defendidos com o referencial de Dubar. 

Região Cidade Universidade 
Quantidade 

a b 
C

en
tr

o-

O
es

te
 

Brasília Univ. de Brasília 3 

12 

Cuiabá Univ. Federal de Mato Grosso 5 

Goiânia Univ. Federal de Goiás 2 

Paranaíba Univ. Estadual do Mato Grosso do Sul 1 

Ponta Grossa Univ. Estadual de Ponta Grossa 1 

N
or

de
st

e 

Caruaru Univ. Federal de Pernambuco 1 

35 
 

Fortaleza Univ. Federal do Ceará 2 

João Pessoa Univ. Federal de Pernambuco 1 

Maceió Univ. Federal de Alagoas 1 

Natal Univ. Federal do Rio Grande do Norte 7 

Recife Univ. Federal de Pernambuco 11 

Salvador 
Univ. Federal da Bahia 6 

Univ. do Estado da Bahia 1 

São Cristóvão Univ. Federal de Sergipe 2 
São Luís Univ. Federal do Maranhão 3 

Norte Belém Univ. Federal do Pará 2 
3 

Rio Branco Univ. Federal do Acre 1 

S
ud

es
te

 

Araraquara Univ. Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 1 

134 

Belo Horizonte 

Centro Federal de Educ. Tecnol. de Minas Gerais 2 

Fac. de Estudos Admin de Minas Gerais 1 

Pontifícia Univ. Católica de Minas Gerais 2 

Faculdade Novos Horizontes 5 

Univ. Federal de Minas Gerais 13 

Itatiba Univ. São Francisco 1 

Juiz de Fora Univ. Federal de Juiz de Fora 2 

Mariana Univ. Federal de Ouro Preto 2 

Petrópolis Univ. Católica de Petrópolis 2 

Rio Claro Univ. Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 1 

Rio de Janeiro Pontifícia Univ. Católica do Rio de Janeiro 10 

 Univ. Estácio de Sá 2 

 Univ. Federal do Rio de Janeiro 17 

Santos Univ. Católica de Santos 2 

S. Bernardo do Campo Univ. Metodista de São Paulo 1 

São Gonçalo Univ. do Estado do Rio de Janeiro 2 

São Paulo 

Pontifícia Univ. Católica de São Paulo 33 

Univ. Cidade de São Paulo 5 

Univ. Presbiteriana Mackenzie 1 

Univ. Nove de Julho 1 

(continua)
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(conclusão)

Região Cidade Universidade 
Quantidade 

a b 
 

São Paulo 
Universidade São Marcos 3  

S
ud

es
te

 

Univ. de São Paulo 6 

 

Seropédica Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro 1 

Taubaté Univ. de Taubaté 1 

Uberaba Univ. Federal do Triângulo Mineiro 1 

Uberlândia Univ. Federal de Uberlândia 3 

Viçosa Univ. Federal de Viçosa 1 

Vitória Univ. Federal do Espírito Santo 3 

S
ul

 

Blumenau Univ. Regional de Blumenau 1 

34 

    Capão do Leão Univ. Federal de Pelotas 1 

Criciúma Univ. do Extremo Sul Catarinense 1 

Curitiba Pontifícia Univ. Católica do Paraná 2 

Florianópolis Univ. Federal de Santa Catarina 6 

Itajaí Univ. do Vale do Itajaí 5 
Maringá Univ. Estadual de Maringá 1 

Pelotas Univ. Católica de Pelotas 1 

Porto Alegre 
Pontifícia Univ. Cat. do Rio Grande do Sul 1 

Univ. Federal do Rio Grande do Sul 8 

Ponta Grossa Univ. Estadual de Ponta Grossa 1 

Rio Grande Univ. Federal do Rio Grande 1 

Santa Maria Univ. Federal de Santa Maria 1 

São Leopoldo Univ. do Vale do Rio dos Sinos 4 

Total 218 218 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

a. Quantidade de trabalhos defendidos por Universidade. b. Quantidade de trabalhos 

defendidos por Região. 

Das 60 instituições contabilizadas, cinco se destacaram com mais de 10 

pesquisas cada, quatro delas localizadas na região Sudeste, sendo estas a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP; n = 33), Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ; n = 17), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG; n = 13) e 

PUC-RJ (n = 10), além da Univ. Federal de Pernambuco (UFPE, n = 10). As cinco 

universidades respondem, em conjunto, por quase 40% (n = 83) dos trabalhos 

produzidos na área. 

Da mesma forma que para o referencial Jodelet com relação à TRS, foi 

verificado que nove dos 13 professores com orientação concluída de três ou mais 

trabalhos na vertente das identidades sociais e profissionais (vide Quadro 3.2) apoiada 

em Dubar atuam nas cinco instituições relacionadas como as de maior penetração do 
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tema, permitindo, de forma semelhante, identificar os polos de produção que 

consideram majoritariamente a teorização proposta pelo autor. 

As áreas de conhecimento em que as pesquisas estavam inseridas foram 

identificadas pela palavra ou expressão posterior à “Mestrado em ___” ou “Doutorado 

em ___” (Tabela 3.4), constantes nas indicações bibliográficas que remetem ao 

trabalho, da mesma forma que na análise presente no capítulo dois. 

As 57 áreas do conhecimento às quais as pesquisas foram elaboradas 

(Tabela 3.4) foram agrupadas em três categorias: educação (83%; n = 180 

trabalhos), saúde (7%; n = 15) e humanas (10%; n = 23). O grande percentual 

de trabalhos abordados na área da educação reflete a relevância que as 

reflexões do sociólogo Dubar assumem para esta área do conhecimento. 

Tal domínio transdisciplinar de estudo é passível de ser examinado tanto 

em uma análise sincrônica (perspectiva atual) quando em análise diacrônica 

(evolução histórica).  

Apesar dos estudos de Dubar estarem circunscritos na sociologia das 

profissões, dado o próprio ter sido um sociólogo, a adoção em trabalhos 

específicos da sociologia é ínfimo se comparado ao montante de trabalhos que 

utilizam esta abordagem teórico-metodológica. 

Considerando que o panorama atual é derivado de um processo 

histórico, conforme afirmam Bonsiepe et al. (1984), a evolução temporal das 

áreas do conhecimento em que os trabalhos que utilizaram o referencial de 

Dubar estavam inseridos foi plotada em um gráfico (Figura 3.3), considerando o 

mesmo recorte por triênios já utilizado previamente. 
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Tabela 3.4 – Áreas de conhecimento dos trabalhos que adotaram o referencial de Dubar. 

Categorias e Áreas dos Trabalhos Mestrado Doutorado 
Total 

a b 
E

du
ca

çã
o 

Administração 1 ̶ 1 

180 

Artes 1 ̶ 1 

Artes Visuais 1 ̶ 1 

Ciências da Motricidade  ̶ 1 1 

Ciências do Movimento Humano 1 ̶ 1 

Cultura e Sociedade 1 ̶ 1 

Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e 
Práticas Sociais  1 ̶ 1 

Difusão do Conhecimento  ̶ 1 1 

Educação 110 40 150 

Educação (Currículo) ̶ 1 1 

Educação e Contemporaneidade ̶ 1 1 

Educação Matemática 1 1 2 

Educação Tecnológica 2 ̶ 2 

Educação: formação de formadores  1 ̶ 1 

Estudos Culturais 1 ̶ 1 

Estudos da Linguagem  2 1 3 

Gestão e Práticas Educacionais 1 ̶ 1 

Letras  1 ̶ 1 

Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem 1 ̶ 1 

Música 4 ̶ 4 

Psicologia  2 ̶ 2 

Sociologia 1 1 2 

S
aú

de
 Administração  1 ̶ 1 

15 Enfermagem 7 6 13 

Saúde Coletiva ̶ 1 1 

H
um

an
as

 

Administração  5 ̶ 5 

23 

Ciência da Informação  1 ̶ 1 

Ciências Sociais 2 1 3 

Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade ̶ 1 1 

Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social  1 ̶ 1 

Extensão Rural e Desenvolvimento Local 2 ̶ 2 

Psicologia  1 1 2 

Sociologia 6 1 7 

Sociologia e Antropologia ̶ 1 1 

Total 159 59 218 218 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017).  

 



 

Figura 3.3 – Gráfico com a evolução temporal das áreas do conhecimento por triênio, 
o referencial de Dubar. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017).

O início da utilização do referencial de Dubar ocorreu em trabalhos da área de 

Educação (Figura 3.3), única categoria a utilizá

Já no triênio ‘2002-04’, dos 13 trabalhos produzidos, seis são da categoria Educação, 

cinco da Saúde (especificamente da Enfermagem) e outros dois são da área de 

Humanidades (Psicologia). Dos cinco trabalhos de Enfermagem, quatro foram 

Mestrados realizados na UFMG

M., 2004 e GOULART, 2004) 

Os seis trabalhos de Educação estão distribuídos entre o Rio Grande do Sul, São 

Paulo e Mato Grosso: dois mestrados na 

Doutorado na PUC-RS (DIAS, 2003), um Doutorado na 

um Mestrado na PUC-SP (MARGATO, 2002) e um Mestrado na 

2003). Os trabalhos da categoria Psicologia foram realizados na Universidade São 

Marcos, em São Paulo (MENDES, 2004 e SALES, 2003).

Dentre os 19 trabalhos inseridos no segundo triênio (

de Educação, que quase triplica em número de trabalhos (15), seguida de 

Humanidades (dois) e Saúde, cuja execução de pesquisas ligadas ao tema di
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Gráfico com a evolução temporal das áreas do conhecimento por triênio, 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

O início da utilização do referencial de Dubar ocorreu em trabalhos da área de 

Educação (Figura 3.3), única categoria a utilizá-lo nos trabalhos concluídos até 2001. 

’, dos 13 trabalhos produzidos, seis são da categoria Educação, 

cinco da Saúde (especificamente da Enfermagem) e outros dois são da área de 

Humanidades (Psicologia). Dos cinco trabalhos de Enfermagem, quatro foram 

UFMG (BRASILEIRO, 2004, MATÃO, 2004, OLIVEIRA, C. 

 e um Doutorado realizado na UFRJ (HUARCAYA, 2003).

Os seis trabalhos de Educação estão distribuídos entre o Rio Grande do Sul, São 

mestrados na UFRS (PRATES, 2004 e TITTON, 

(DIAS, 2003), um Doutorado na USP (GOMES, M. O.,

(MARGATO, 2002) e um Mestrado na UFMT

. Os trabalhos da categoria Psicologia foram realizados na Universidade São 

(MENDES, 2004 e SALES, 2003).  

os 19 trabalhos inseridos no segundo triênio (2005-07) predomina a área 

que quase triplica em número de trabalhos (15), seguida de 

Humanidades (dois) e Saúde, cuja execução de pesquisas ligadas ao tema di
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Gráfico com a evolução temporal das áreas do conhecimento por triênio, utilizando 

O início da utilização do referencial de Dubar ocorreu em trabalhos da área de 

lo nos trabalhos concluídos até 2001. 

’, dos 13 trabalhos produzidos, seis são da categoria Educação, 

cinco da Saúde (especificamente da Enfermagem) e outros dois são da área de 

Humanidades (Psicologia). Dos cinco trabalhos de Enfermagem, quatro foram 

2004, MATÃO, 2004, OLIVEIRA, C. 

HUARCAYA, 2003). 

Os seis trabalhos de Educação estão distribuídos entre o Rio Grande do Sul, São 

 2003), um 

GOMES, M. O., 2003), 

UFMT (LANDO, 

. Os trabalhos da categoria Psicologia foram realizados na Universidade São 

predomina a área 

que quase triplica em número de trabalhos (15), seguida de 

Humanidades (dois) e Saúde, cuja execução de pesquisas ligadas ao tema diminuiu, 
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com apenas um trabalho concluído no período. Quatro trabalhos de Mestrado na 

Educação foram desenvolvidos na PUC-RJ (CARDOSO, L. F., 2015, FREUND, 2009, 

ALBUQUERQUE, 2007 e NEVES, 2008), dois Doutorados (PRANDINI, 2005 e 

PAGNEZ, 2007) e um Mestrado (DEU, 2007) na PUC-SP, um Mestrado na PUC-MG 

(COTA, T. C. M., 2007). Ainda no Rio de Janeiro, foram desenvolvidos mais dois 

Mestrados, um na UFRJ (CARDOSO, L. F., 2007) e outro na Universidade Estácio de 

Sá (TOMÉ, 2005), aos quais somam-se ainda um Mestrado na UFPE (XIMENES, 

2006), um Mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora (FRANCO, 2006), um 

Mestrado na Fundação Universidade Federal do Piauí (SILVA, V. L. L., 2007), e dois 

Doutorados, um na UFRN (MOURA, M. G. C., 2006) e outro na UFRS (MELLO, 2007). 

Dos três trabalhos de Humanidades dois são da área de Sociologia (SIQUEIRA, 2006 

e CARVALHO, J. P., 2006), e o terceiro é um Mestrado na área da Administração 

(VIANNA, 2007). 

A categoria Educação continuou em ascensão no triênio seguinte (2008-10), 

quando 28 trabalhos foram realizados, quase o dobro do triênio anterior, sendo cinco 

Doutorados desenvolvidos na PUC-SP (COSTA, 2009, DOTTA, 2010, VIEIRA, M. S., 

2009, HOBOLD, 2008 e LEMOS, 2009), e 24 Mestrados. Além destes, nove trabalhos 

de Humanidades e dois de Saúde foram concluídos no período. 

Mantendo a tendência do período anterior, a categoria Educação contribuiu com 

52 dos 69 trabalhos finalizados entre 2011-2013, ficando os 17 trabalhos restantes 

distribuídos entre Humanidades e Saúde, categoria que apresentou um aumento nos 

trabalhos produzidos depois de dois períodos sucessivos de números baixos. Foram 

realizados 13 trabalhos na área de Educação na PUC-SP, sendo sete Doutorados e 6 

Mestrados e na área de Humanidades destacam-se os quatro trabalhos de Mestrado 

desenvolvidos na Faculdade Novos Horizontes, em Belo Horizonte, Minas Gerais 

(LOPES, C. A., 2013, TADIM, 2011, ARRUDA, 2011 e LAGE, M. A. N., 2011). 

No último triênio em análise destacam-se, na categoria Educação, que 

manteve-se absolutamente dominante, a produção de 19 trabalhos de Doutorado. Na 

Saúde a produção de trabalhos se concentrou em Doutorados, cinco dos quatro 

trabalhos concluídos, e na área das Humanidades a totalidade dos trabalhos foi 

produzida nas regiões Nordeste (cinco trabalhos) e Norte (um trabalho), todos 

realizados em instituições públicas. 

Podemos concluir, com base nas análises realizadas, que a área possui 

um avanço moderado na produção das pesquisas na pós-graduação, com 
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conservação na criação de Mestrados nos três últimos triênios. Há diretrizes de 

elaboração que acatam o referencial apresentado por Dubar em uma vasta 

quantia de trabalhos. Levando em conta a área de Educação, este referencial 

teórico costuma ser mais usado por mulheres. 

Além de desvelar um panorama sobre o campo de pesquisas na identidade 

profissional, pautado na obra elaborada por Dubar, nas dimensões temporais, 

espaciais e por áreas, o pesquisador pode adentrar na estrutura interna de cada 

investigação de modo mais aprofundado, com vistas a desencadear um estudo 

analítico para compreender aspectos específicos dessa produção. 

Nesse “debruçar-se” em cada pesquisa, a análise ora desenvolvida prossegue 

tomando-se os resumos e os textos completos. 

Para apreender os conteúdos dos trabalhos de maneira sistemática, recorreu-se 

aos métodos de escavação de texto (do inglês, text mining; CHARTIER; MEUNIER, 

2011; LAHLOU, 2012) que produzem tipologias de texto a partir das co-ocorrências 

das palavras empregadas (software IRaMuTeQ). Os resumos que possuem o mesmo 

tipo de vocabulário são reagrupados em famílias e classes. 

Para a análise do corpus textual − referente aos resumos dos trabalhos de 

identidades profissionais que utilizam a perspectiva de Claude Dubar − foi utilizado o 

software IRaMuTeQ, em duas modalidades de tratamento das informações: a Análise 

de Similitude, que gera como produto final a árvore máxima de similitude; e a 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD) que gera dendrogramas (clusters). 

O software IRaMuTeQ3 foi desenvolvido por Pierre Ratinaud é um software de 

estatísticas textuais. No capítulo de metodologia desta Tese são detalhados em 

pormenor os pressupostos subjacentes e procedimentos de utilização deste 

programa.A título de contextualização da terminologia adotada nas análises 

subsequentes, serão retomados brevemente alguns dos pressupostos elementares.  

                                                

3 O sotfware IRaMuTeQ teve como precursor o sotfware ALCESTE (do francês, Analyse 

des Lexèmes Co-occurrents dans les Enoncés Simples d'un Texte - Análise de Lexemas 

Coocorrentes nos Enunciados Simples de um Texto, tradução nossa). O ALCESTE era 

comercializado, porém o código não estava sob copyright e manteve-se com seu 

desenvolvedor (Prof. Pierre Ratinaud) que elaborou novo programa (o IRaMuTeQ) com as 

mesmas funcionalidades do anterior, mas aberto e gratuito. 
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Os textos são introduzidos por variáveis “estreladas” (*) que serão utilizadas 

como variáveis adicionais nas análises. Após o reconhecimento individual de cada 

resumo, dá-se início ao processo de iteração na análise padrão, ou seja, os resumos 

são recortados em segmentos de texto (ST) menores, que constituem o material base 

para todos os processamentos de dados.   

Buscou-se realizar uma análise exploratória lexicográfica, a partir de 312 

resumos de Dissertações e Teses (vide Tabela 2.2), organizados sequencialmente em 

um único documento no software Open Office4, separados por uma linha de comando 

(com asteriscos). 

Na preparação deste corpus textual foram eliminados todos os símbolos, tais 

como porcentagem (%), cifrão ($), ampersand (&), aspas simples (‘), aspas duplas (“), 

travessão (-) e asterisco (*), este último mantido apenas na linha de códigos. O texto 

foi corrido, ou seja, não ocorreu a quebra em parágrafos. Também foram eliminados 

os recursos de itálico, sublinhado ou negrito, com alinhamento à esquerda (sem 

justificar o texto). Após lançamento o arquivo foi revisado, pois erros de digitação ou 

falta de espaços são tratados como palavras distintas. 

Os verbos associados a pronomes foram alterados para próclises 

(mesmo que incorreto gramaticalmente), pois o dicionário não prevê as flexões 

verbo-pronominais. Dessa forma, as construções verbais como “realizou-se” ou 

“conclui-se” foram alteradas para “se realizou” ou “se conclui”, respectivamente. 

Outra alteração foi nos valores numéricos, padronizados todos para a forma 

algarísmica. Assim, por exemplo, foi utilizado “5” ao invés de “cinco” ou “2014” 

no lugar de “dois mil e quatorze”. 

Neste caso optou-se por não ajustar em um único vocabulário termos 

semelhantes (ex. professor e docente), de forma a identificar os contextos lematizar O 

programa possui mecanismo de lematização padrão (por exemplo: professor, 

professora, professores e professoras são reunidos em uma única forma, masculina e 

singular - no caso, professor). No entanto, após efetuar as primeiras análises, outros 

ajustes se mostraram necessários, como a substituição da palavra aluno por estudante 

                                                

4 Open Office disponível para download em <http://www.openoffice.org/>. Além deste, pode ser 
utilizado qualquer software livre (libreoffice ou broffice). Contudo, não é aconselhável abrir 
arquivos produzidos por este software ou pelo IRaMuTeQ com aplicativos da Microsoft (Word, 
Excel, WordPad ou Bloco de notas), devido à incompatibilidade com os caracteres em Unicode 
UTF-8, usados pelos softwares livres, o que produz bugs no sistema (CAMARGO, JUSTO, 
2017). 
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e docente por professor, dado que termos distintos referem-se ao mesmo sujeito. É 

possível classificar as palavras com parâmetros de formas ativas ou suplementares. 

Para este trabalho, utilizou-se como formas ativas apenas os substantivos e verbos.  

De acordo com Camargo e Justo (2017), para o software reconhecer cada 

resumo como um texto (uma UCI), eles devem começar por uma linha de comando 

seguida do texto a ser analisado. Tal linha de comando se inicia com quatro 

asteriscos, seguida de um asterisco para cada tópico de identificação.  

Assim, para elaborar a linha de comando (com quatro asteriscos) que precedeu 

cada resumo foram utilizadas seis codificações, com as seguintes possibilidades: (1) a 

numeração do resumo: inserido na sequência crescente, do 1 ao 208; (2) sexo do 

autor: feminino (fem) ou masculino (mas); (3) nível: mestrado (me) ou doutorado (do); 

(4) área: educação (edu), saúde (sau), línguas (lin), humanas (hum) e outros (out), 

conforme apresentado na Tabela 3.4; (5) localização: Centro-Oeste (ceo), Nordeste 

(noe), Norte (nor), Sudeste (sud) e Sul (sul); e (6) ano de defesa, com cinco 

identificadores: 1 –1999-01; 2 – 2002-04; 3 – 2005-07; 4 – 2008-10; 5 – 2011-13; e 6 – 

2014-16. 

Após este procedimento de tratamento das informações e identificação do 

material a ser trabalhado, deu-se início às duas análises apresentadas a seguir, a 

saber, similitude e CHD. 

Para efetuar a análise de similitude, o corpus Dubar foi inicialmente inserido no 

IRaMuTeQ. Foram identificados 208 textos, que correspondem ao número de resumos 

codificados, quando se escolheu as palavras com frequência maior ou igual a 70 

ocorrências (Figura 3.4). 

Na Figura 3.4 são observadas quatro famílias de termos que correspondem a 

distintos blocos de palavras-chave, com suas respectivas co-ocorrências. Na família 

posicionada na parte superior a expressão “Identidade” letras em tamanho maior, dado 

a sua maior frequência. Esta palavra-chave possui co-ocorrência com seis outros 

termos (Ar = 9 e Σco = 715). 

Na família em que a expressão “Formação de Professores” está contida é 

possível observar a correspondência com as palavras-chave estudo e processo 

presentes no primeiro quadrante de maior relevância e correlata também à construção, 

Dubar, teórico, social, constituição e socialização em menor número. 

 



 

 Figura 3.4 – Árvore máxima de Similitude, com indicação de famílias e halos, resultante 

da análise de co-ocorrência com o corpus Dubar.

 

A família Identidade se correlaciona com a

centro que possui co-ocorrência com dezoit

são eles: docente e trabalho, presentes no primeiro quadrante de maior relevância e 

profissão, saber, resultado educação, instituição, ensino, aluno, vida história, grupo, 

prático, escola docência, contexto, objetivo

Professor liga à família Pesquisa posicionada na parte inferior e à direita possui 

ocorrências com 6 outros termos 

questão, analise dado, entrevista 

relevância. A família Professor também liga a família Formação posicionada na parte 

inferior e à direita que se correlaciona com outros 3 termos 

eles: pedagógico, experiência e i

Na Figura 3.5 observam

encontrado na Figura 2.5 da revisão de Jodelet. O termo central é relacionado ao 
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Árvore máxima de Similitude, com indicação de famílias e halos, resultante 

ocorrência com o corpus Dubar. 

A família Identidade se correlaciona com a família Professor, posicionada no 

ocorrência com dezoito outros termos (Ar = 18 e Σco = 1788), 

são eles: docente e trabalho, presentes no primeiro quadrante de maior relevância e 

profissão, saber, resultado educação, instituição, ensino, aluno, vida história, grupo, 

prático, escola docência, contexto, objetivo e trajetória em menor relevância. A família 

Pesquisa posicionada na parte inferior e à direita possui 

ocorrências com 6 outros termos (Ar = 6 e Σco = 360), são eles: sujeitar, qualitativo, 

questão, analise dado, entrevista presentes no primeiro quadrante de maior 

relevância. A família Professor também liga a família Formação posicionada na parte 

rrelaciona com outros 3 termos (Ar = 3 e Σco =

pedagógico, experiência e inicial. 

observam-se quatro famílias, em um padrão muito similar ao 

encontrado na Figura 2.5 da revisão de Jodelet. O termo central é relacionado ao 
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Árvore máxima de Similitude, com indicação de famílias e halos, resultante 

posicionada no 

Σco = 1788), 

são eles: docente e trabalho, presentes no primeiro quadrante de maior relevância e 

profissão, saber, resultado educação, instituição, ensino, aluno, vida história, grupo, 

e trajetória em menor relevância. A família 

Pesquisa posicionada na parte inferior e à direita possui co-

360), são eles: sujeitar, qualitativo, 

presentes no primeiro quadrante de maior 

relevância. A família Professor também liga a família Formação posicionada na parte 

co = 165) são 

se quatro famílias, em um padrão muito similar ao 

encontrado na Figura 2.5 da revisão de Jodelet. O termo central é relacionado ao 
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“Professor”, considerado ora como sujeito, ora como objeto da pesquisa, com o 

estabelecimento de diversas conexões com termos distintos para este grupo de 

trabalhos, o que indica ser o principal termo agregador. Ao seu redor estão diversos 

aspectos relativos ao professor, tais como identidade, pesquisa e formação 

Semelhantemente ao exame realizado no corpus Jodelet com o uso da CHD, o 

corpus Dubar foi dividido em quatro classes. Este corpus foi formado por 208 UCIs. O 

corpus foi dividido em 2.174 segmentos de texto, dos quais considerou-se 96% (2.085 

UCEs) na CHD; 4.902 palavras foram analisadas e apresentaram 15,61 ocorrências 

em média, com um total de 76.528 ocorrências (conforme Figura 2.7 – Dendrograma 

da Classificação Hierárquica Descendente para o corpus Dubar). 

No dendrograma estão representadas as quatro partições dos segmentos de 

texto do corpus Dubar, as palavras mais significativas de cada uma das classes, a 

frequência de cada palavra agregada à classe e o valor do qui-quadrado (Figura 2.7). 



 

Figura 3.5 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente para o 

Dubar. 

A 1ª partição dividiu o

posteriormente constituídas classes 1, 2 e 3, e, do outro, a classe 4. Num segundo 

momento, o primeiro sub-corpus foi dividido em dois (2ª partição), mantendo as 

classes 1 e 2 unificadas e individualizando a 

primeiro sub-corpus da partição predecessora foi dividido em dois, dando origem às 

classes 1 e 2. 

Analogamente à análise do 

congrega ‘teorias e autores’ e a classe 2 reúne pa

classe 3 do corpus Dubar (‘educação’) apresenta similaridades com a classe 4 

(‘profissão docente’) do corpus

3. A constituição identitária em Claude Dubar

137 

da Classificação Hierárquica Descendente para o 

A 1ª partição dividiu o corpus Dubar em dois sub-corpus, de um lado as 

posteriormente constituídas classes 1, 2 e 3, e, do outro, a classe 4. Num segundo 

corpus foi dividido em dois (2ª partição), mantendo as 

classes 1 e 2 unificadas e individualizando a classe 3. Por último, na 3ª partição, o 

corpus da partição predecessora foi dividido em dois, dando origem às 

Analogamente à análise do corpus Jodelet a classe 1 do corpus

congrega ‘teorias e autores’ e a classe 2 reúne palavras relativas à ‘metodologia’. A 

Dubar (‘educação’) apresenta similaridades com a classe 4 

corpus Jodelet, e respectivamente, nas classes 4 e 5 dos 
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corpus deste autores percebe-se alguma equivalência no que diz respeito às 

instituições. 

 Desta forma, de modo similar ao exposto no capítulo anterior, na classe 1 estão 

presentes, além de Claude Dubar e Serge Moscovici, representantes de outras 

correntes da teoria das identidades profissionais e outros autores de relevância para o 

campo da educação como Tardif, Pimenta, Berger & Luckmann, Nóvoa, Pimenta, 

Stuart Hall, Gatti e Spink, além de termos como referencial teórico, autor e conceito. 

São apresentados a seguir fragmentos de texto componentes da classe 1 (convém 

destacar que as marcações em negrito representam as palavras mais associadas à 

classe):  

 

**** *res_043 *sex_mas *tip_me *area_edu *reg_sud *ano_6 

 E Escore: 2521,54 

para compor o referencial teórico foi estabelecido um diálogo com autores 

que investigam a formação e a construção dos processos identitários docentes entre 

eles tardif pimenta e anastasiou dubar nóvoa cunha morosini e erikson 

 

**** *res_129 *sex_fem *tip_me *area_edu *reg_sud *ano_6 

 Escore: 2390,41 

perfil e condição de trabalho docente com os indicadores de formação os dados 

produzidos dialogaram com a produção teórica dos interlocutores dubar nóvoa 

oliveira tardif e tardif lessard além do aporte proveniente dos autores contemplados 

na revisão de literatura 

 

**** *res_077 *sex_fem *tip_me *area_edu *reg_sul *ano_4 

 Escore: 2389,93 

os pressupostos teóricos e metodológicos se baseiam nos seguintes autores 

arroyo 2000 dubar 1997 loureiro 2001 nóvoa 1995 perronoud 2002 pimenta e 

anastasiou 2002 tardif 2002 richardson 1999 rauen 2006 entre outros 
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Na classe 2 está presente tudo o que diz respeito ao aparato 

metodológico e instrumentos de pesquisa utilizados pelos autores, e ocorrem 

termos como pesquisa, abordagem qualitativa, entrevista semiestruturada, 

análise de conteúdo etc. Alguns excertos de textos integrantes da classe 2 são 

dados a seguir: 

   

**** *res_079 *sex_mas *tip_do *area_edu *reg_noe *ano_6 

 Escore: 3226,28 

“para alcançar este objetivo a pesquisa utilizou métodos quantitativos e 

qualitativos para coleta e análise dos dados levantados junto aos técnicos foi 

realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com aplicação de 

questionários e entrevistas e utilizou também a análise estatística para a 

interpretação dos resultados obtidos” 

 

**** *res_153 *sex_fem *tip_me *area_out *reg_sul *ano_4 

 Escore: 3099,79 

“a pesquisa é de cunho empírico com abordagem qualitativa para a análise 

dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo de bardin 2004 o 

instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada” 

 

**** *res_130 *sex_fem *tip_do *area_edu *reg_sud *ano_6 

 Escore: 2741,26 

“utilizando como instrumento de coleta de dados o questionário e a 

entrevista semiestruturada o tratamento dos dados pautou se pela análise de 

conteúdo dos questionários e dos depoimentos colhidos de 18 professores de 

educação física da rede estadual de ensino pertencentes à diretoria de ensino de 

limeira” 

 

Os termos agrupados no contexto da classe 3, de maior expressão 

dentre as classes consideradas (60%), estão relacionados à ‘profissão 

docente’, e dentre as palavras mais significativas, destacam-se formação, 
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professor, prática, processo formativo, docente, experiência, relação e 

conhecimento. 

São exemplos de recortes textuais que ilustram essa classe:  

 

**** *res_123 *sex_fem *tip_me *area_edu *reg_noe *ano_3 

 Escore: 398,68 

“objetivou através da problematização de aspectos fundamentais a respeito da 

formação e da prática pedagógica dos professores de língua materna contribuir 

para a compreensão de que tanto os processos formativos quanto as experiências 

profissionais docentes são instâncias singulares na construção re construção da 

identidade profissional” 

 

**** *res_110 *sex_fem *tip_me *area_edu *reg_sud *ano_6 

 Escore: 379,41 

“quais as contribuições das ações de formação continuada de professores 

promovidas pela eape para o desenvolvimento profissional docente como são 

compreendidas as práticas formativas pelas professoras como acontece o 

processo de construção dos saberes docentes e da identidade profissional a partir 

da formação continuada” 

 

**** *res_190 *sex_fem *tip_me *area_edu *reg_noe *ano_6 

 Escore: 359,06 

“assim se conclui que os processos de avanços histórico que permeia a 

sociedade contribui na re construção da identidade profissional docente a partir 

de um movimento cíclico dialético entre as maneiras de se viver o trabalho docente 

a trajetória socioprofissional e a formação inicial e continuada” 

 

Na última classe representativa dos segmentos de texto do corpus Dubar 

(classe 4) acha-se caracterizado o teor relativo às ‘instituições’, pelo 

agrupamento de palavras como, por exemplo, nomes de cidade (Rio de 
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Janeiro, São Paulo), tipos de instituições (universidade, campus, colégio, 

instituto, escola), rede de ensino, ensino público, municipal, estadual e federal. 

Três fragmentos de texto exemplificam a classe 4: 

 

**** *res_078 *sex_fem *tip_me *area_edu *reg_sul *ano_5 

 Escore: 1251,68 

“participaram do estudo professores de ciências e biologia atuantes na rede 

pública estadual de ensino de porto alegre formados na universidade federal do 

rio grande do sul nos últimos dez anos” 

 

**** *res_139 *sex_fem *tip_do *area_edu *reg_sud *ano_6 

 Escore: 1133,93 

“possuem duas matrículas como servidores públicos e lecionam no ensino 

médio em colégios estaduais das zonas sul norte e oeste da cidade do rio de 

janeiro em bairros distintos todos esses professores deram entrada em seus 

processos de aposentadoria no ano de 2015” 

 

**** *res_097 *sex_fem *tip_do *area_edu *reg_sud *ano_5 

 Escore: 981,21 

“o programa de iniciação científica júnior da universidade federal de minas 

gerais conhecido como provoc na ufmg foi desenvolvido de 1998 a 2011 e visou 

integrar estudantes da educação básica e profissional da rede pública de ensino 

instâncias federal e estadual a grupos de pesquisa da universidade” 

 

Por fim, as pesquisas foram analisadas em sua totalidade, a partir dos 

arquivos em pdf, com duas abordagens distintas: (1) identificar em que 

contexto da Tese ou Dissertação a palavra “Dubar” era utilizada; e (2) 

identificar as fontes primárias consultadas pelos autores dos trabalhos, 

referentes ao autor em questão. 
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Para a primeira abordagem, foi localizado o termo “Dubar” nas 

subseções de cada trabalho5. Para isso, 184 trabalhos completos em pdf foram 

inicialmente submetidos a uma identificação do número de vezes em que o 

termo aparecia na pesquisa. O segundo passo foi localizar o sumário e, a partir 

dele, identificar seis subseções constantes na estrutura do trabalho, a saber: 

pré-texto, resumo, capítulo teórico, metodologia, resultados e referências. Após 

a delimitação das páginas inicial e final de cada uma das subseções. 

Tabela 3.5 – Localização do termo “Dubar” no corpo das Teses e Dissertações. 

     Localização 

Ocorrências 

Pré-

texto 
Resumo 

Cap. 

Teórico 
Metodologia Referências Total 

0 152 3 18 113 0 286 

1-5 30 181 54 56 181 502 

6-10 2 0 32 8 3 45 

11-15 0 0 19 3 0 22 

16-20 0 0 14 1 0 15 

21-25 0 0 14 2 0 16 

26-30 0 0 17 1 0 18 

31-35 0 0 7 0 0 7 

36-40 0 0 2 0 0 2 

41-45 0 0 3 0 0 3 

46-50  0 0 0 0 0 0 

>50 0 0 4 0 0 4 

Total 184 184 184 184 184 920 

Total nos 

trabalhos 
54 385 2387 297 1803 367 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
 

                                                

5 A localização do termo “Dubar” nas subseções de cada Tese ou Dissertação analisada 
encontra-se inserida no quadro sinóptico elaborado, disponível em: 
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YThsxN-
nd0tcau49TnjUhtFAhCiXO0KvUfWjLkyJBeE/>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
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Observa-se na Tabela 3.5 que dos 184 trabalhos analisados, apenas 30 citaram 

o nome de Dubar no pré-texto, mas nos resumos houve 181 incidências de 1 a 5 

vezes. É notável destacar que no capítulo teórico dos trabalhos, é quando o nome de 

Dubar mais possui ocorrências, e que em 4 trabalhos, é citado acima de 50 vezes 

(GABBI, 2012 – 57 vezes; PAULA, 2014 – 73 vezes; ROQUETE, 2012 – 72 vezes e 

VIEIRA, M. S., 2009 – 57 vezes). Apesar de ser bastante mencionado no capítulo 

teórico, o nome de Dubar teve um declínio de citações na metodologia. Nas 

referências, verificamos que em todos os trabalhos foi citado o nome de Dubar ao 

menos uma vez. 

Uma segunda análise efetuada com os trabalhos completos foi a identificação 

de quais as obras produzidas por Dubar foram utilizadas nas pesquisas de pós-

graduação. Esta é uma indicação das fontes primárias consultadas pelos autores das 

Dissertações e Teses avaliadas, de onde derivam os pressupostos que orientam e 

embasam as pesquisas desenvolvidas. Os trabalhos completos aqui analisados 

perfizeram 184 arquivos em pdf, defendidos entre 2003 a 2016. 

Ao observar as modalidades em que a obra de Dubar foi difundida, foram 

identificadas quatro maneiras distintas, a saber: (1) Livro que é autor; (2) Capítulo de 

livro que é autor; (3) Capítulo de livro que é autor e não organizador; e (4) Artigo em 

revista. Para efetuar a análise, tomou-se individualmente cada trabalho. 

De forma individual para cada trabalho identificaram-se as obras adotadas 

como referências nos trabalhos de pós-graduação foram identificadas as obras 

produzidas pelo a autora foram adotadas como referências nos trabalhos analisados, 

listadas no Apêndice E (Produção bibliográfica de Dubar citada em Teses e 

Dissertações). 

Tabela 3.6 – Modalidades de divulgação das obras de Dubar, em distintas línguas, 
citadas nas Teses e Dissertações. 

                       Língua 
Publicação por Editora 

Por
tuguês 

Fra
ncês 

Esp
anhol 

Tot
al 

Livro que é autor 6 6 1 13 

Capítulo de livro que é autor 2 0 0 2 

Capítulo de livro que é autor e 
não organizador 

4 3 0 7 

Artigo em revista 5 2 1 8 

Total 17 11 2 30 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
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professora. Conclui-se que ação pedagógica desenvolvida é fortemente influenciada 
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“identidade do(s) professor(es)”, dentre os quais foram localizados 60 trabalhos (43 

Dissertações e 17 Teses). 
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Dos dados constantes na Tabela 3.6, identifica-se um total de treze livros 

publicados, dentre os quais seis foram escritos em francês, seis traduzidos para o 

português e um traduzido para o espanhol. Pode-se identificar, ainda, que houve um 

total de 30 trabalhos em três línguas diferentes. Observa-se que houve quatro 

maneiras diferentes de escrever: Livros que é autor, capítulos de livro que é autor, 

Capítulo de livro que é autor e não organizador e Artigos em revista. 

Dentre os trabalhos encontrados, serão discutidos de maneira mais de

identidade profissional docente, através da articulação entre o objeto de pesquisa 

sobre “ser professor” e a abordagem teórico-metodológica proposta por Dubar (Figura 
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racial foi realizada de acordo com a auto-declaração das professoras 

e consideramos como negras aquelas que se auto-declararam preta e parda. A análise 

dos relatos de vida das professoras narradoras fundamentou-se em Laurence Bardin 

(1977), e foi realizada por meio da técnica de análise temática. O trabalho resultou a 
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corpus Dubar com cinco expressões, a saber: “ser professor”, 

“identidade docente”, “identidade profissional docente”, “identidade de professor(es)” 

“identidade do(s) professor(es)”, dentre os quais foram localizados 60 trabalhos (43 
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Um tema de interesse foi identificar quais trabalhos adotavam, 

simultaneamente, as três perspectivas nesta Tese abordadas, a saber, referenciais de 

Jodelet sobre representações sociais, referenciais de Dubar, sobre identidade 

profissional e cujo objeto de estudo incidisse sobre a docência. Neste panorama, 

foram identificadas quatro dissertações em educação. Além dos trabalhos de Pereira, 

A. F. G. (2012); Silva, G. P. C. (2013) e Lima, S. S. (2016), já abordados na subseção 

da revisão sobre “ser professor” nos trabalhos que utilizam o referencial de Jodelet, 

esta busca também identificou o trabalho de Silva, I. M. B. (2013). 

A pesquisa de mestrado de Silva, I. M. B. (2013) teve por objetivo compreender 

as representações sociais do ser professora de Educação Infantil das docentes de 

Jaboatão dos Guararapes e suas articulações com a identidade profissional, nessa 

etapa da Educação Básica. Participaram da pesquisa 134 professoras de Educação 

Infantil em diferentes estágios da carreira. Como procedimentos de coleta de dados, 

utilizou-se a associação livre de palavras e a narrativa. Para análise dos dados da 

associação livre, não foi utilizado o software EVOC e as narrativas foram discutidas 

como o apoio da técnica de análise de conteúdo de Bardin (1979). Os resultados da 

associação livre sinalizaram uma estrutura representacional, que guarda aproximação 

com a literatura recente no campo, considera recursos teóricos e práticos necessários 

para uma atuação consistente e fundamentada dessas professoras junto às crianças e 

reforçaram os achados da associação livre e revelaram que a identidade profissional 

do ser professora é marcada pela profissionalização. Concluiu-se que a visão 

assistencialista de Educação Infantil vem sendo gradativamente superada entre esse 

grupo profissional. As expectativas de valorização da própria formação são indicativas 

de que caminhamos no sentido de uma Educação Infantil mais identificada com o 

caráter pedagógico. No entanto, a qualidade da atuação profissional envolve questões 

relativas ao aperfeiçoamento profissional, melhores condições de trabalho e salário, 

valorização pessoal e profissional. Tais elementos são, ainda, pouco considerados 

quando se trata da profissão docente no Brasil. 

Dentre as pesquisas realizadas com profissionais atuantes no Ensino Infantil, 

foram localizadas seis pesquisas [Gomes, F. P. C. (2016); Dias (2003); Trova (2014); 

Silva, C. M. (2009); Ferreira (2015); Wille (2013)], sumarizadas abaixo. 

O estudo de mestrado de Gomes, F. P. C. (2016) tem como objetivo analisar o 

processo de constituição da identidade profissional de professoras de creche. 

Participaram do estudo quatro professoras que atuam em creche da Prefeitura 

Municipal de Santo André, com crianças de 4 meses a 3 anos. A metodologia utilizada 
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foi a entrevista semi-estruturada, para resgatar a trajetória profissional dessas 

professoras através da narrativa. Os resultados foram obtidos através das análises 

das categorias: histórias de vida; concepções de criança, infância e creche; 

compreensão do brincar; e condições de trabalho, apresentando atribuições e 

pertenças que marcam e definem a identidade. Conclui-se que conhecer os elementos 

favoráveis à constituição da identidade da profissional de creche, a realidade, a 

concepção de criança, como as professoras de crianças pequenas atuam e os 

problemas enfrentados por elas, permitirá o estabelecimento de um diálogo mais 

aprofundado e análise de forma mais crítica e consciente de questões afetas às 

situações reais que se apresentam, no âmbito da educação infantil em creche, que 

redundem em efetiva transformação da prática e, consequentemente, da constituição 

da identidade. 

O doutorado de Dias (2003) aborda a (re)construção da identidade profissional 

de oito professoras-alfabetizadoras atuantes em escolas públicas e particulares na 

cidade do Rio Grande/RS, partindo das narrativas dos percursos de vida de cada uma 

delas, que falam da infância e as presenças de pessoas do meio da família e contexto 

escolar; da escolha da profissão; dos lugares de formação acadêmica e do início da 

carreira docente. Cada área de vivência orientou a decisão na escolha da profissão e 

no seu modo particular de ser professora-alfabetizadora e as igualdades dessas 

vivências caracterizam esse específico grupo de docentes.  

A investigação de mestrado de Trova (2014) tem como objetivo pesquisar e 

analisar como professores de Educação Infantil do município de São Paulo 

vivenciaram o seu primeiro ano de docência, visando compreender e considerar as 

condições e experiências na realização do exercício de sua profissão docente. 

Participaram da investigação professores de Educação Infantil do município de São 

Paulo. O procedimento metodológico realizado empregou três técnicas de pesquisa 

com a aplicação de formulário (impresso e eletrônico) dois questionários (questões 

abertas e fechadas) e duas entrevistas individuais não diretivas com quatro 

professoras concluintes do curso de licenciatura de Pedagogia no ano de 2012 de uma 

universidade da cidade de São Paulo. Concluiu-se que os dados levantados 

permitiram identificar os desafios enfrentados no primeiro ano da docência destas 

professoras na Educação Infantil. Desafios estes identificados em sua formação inicial, 

na relação com os pares e na ausência de estrutura da instituição na qual trabalham 

em seu primeiro ano de exercício do magistério. 
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O trabalho de mestrado de Silva, C. M. (2009), teve o objetivo de analisar o 

processo de construção da identidade étnico-racial de professoras negras e sua 

influência na emergência de práticas curriculares de enfrentamento do racismo no 

espaço escolar. Participaram do estudo 23 professoras negras da Rede Municipal de 

Ensino do Recife, egressas da primeira versão do Curso História e Cultura Afro-

Brasileira. A metodologia aplicada foi efetivada em duas etapas e realizada com 

professoras, aconteceu de Outubro a Dezembro de 2005. Como instrumentos de 

coleta de informações foi utilizado um questionário de identificação e realizada uma 

entrevista semiestruturada. 

O trabalho de mestrado de Ferreira (2015), teve como objetivo o entender do 

porque que, a professora do Ensino Infantil é tida como uma profissão docente de 

ocupação fácil, exercida mais por amor, do que por saberes e fazeres profissionais 

como, infelizmente, costumamos ouvir. Alguns discursos sociais atribuem à essa 

professora certo despreparo para exercer a função de docência. Baseada nessas 

premissas, a autora do trabalho realizou uma pesquisa, com 10 professoras da 

Educação Infantil que atuam no município de Major Isidoro, a fim de compreender o 

discurso docente ao que é ser professora na educação infantil e aos seus saberes e 

fazeres. Com base na abordagem qualitativa, as entrevistas aplicadas permitiram 

captar o que entendem sobre o ser e os saberes e fazeres da professora na educação 

infantil, que sugere uma profissão marcada social, cultural e historicamente como uma 

profissão que suscita feminilidade, vocacionalidade, afetividade ao ser professora e 

professora de Educação Infantil. Como conclusão, evidenciou-se uma mobilização 

dessas professoras, tanto de creches, quanto de pré-escolas rumo à 

profissionalização docente com planejamento e prática em sala de aula.  

A pesquisa de Wille (2013) estudou a construção da identidade profissional do 

educador de música nas escolas municipais de Pelotas/RS, a partir de suas 

experiências vividas em seu contexto social e cultural. A pesquisadora aplicou 

entrevistas com abordagem qualitativa à dez professores de música de escolas 

públicas. A análise dos dados coletados aponta que a construção das identidades 

profissionais destes advém de suas experiências vividas no dia a dia, suas decisões e 

realizações práticas tanto no âmbito pessoal como no profissional. A aplicação dos 

saberes e conhecimentos é de forma pessoal, assim cada educador musical vai 

construindo a própria sua identidade profissional.  
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Dentre os trabalhos que abordam os processos identitários de professores 

pedagogos, destacaram-se os trabalhos de Miranda (2015); Santos, C.P (2015); 

Alfonsi (2013); Amorim (2016); Marinho (2008); Lemos (2009) e Cavaliere (2009).  

O trabalho de mestrado de Miranda (2015) teve como objetivo a análise da 

constituição identitária docente em relação à inclusão de pessoas com deficiências, e 

como a formação inicial incide nesta questão. Participou do estudo uma professora 

formada em Pedagogia; com 2 a 5 anos de experiência na profissão; inserida no 

ensino regular básico e com aluno portador de deficiência. Como método foram 

realizadas duas entrevistas semiestruturadas, organizadas segundo aspectos da 

trajetória profissional docente; da inclusão; da formação inicial e educação inclusiva; 

das crises identitárias e das práticas pedagógicas, analisadas atribuições e suas 

pertenças. Ser professor de alunos com deficiência, para esta professora, perpassou 

por diversas crises, emanadas das mudanças institucionais, com novas atribuições 

para a educação inclusiva e mesmo das orientações legais. Conclui-se que a transição 

entre distintas formas identitárias (estatutárias anteriores, atuais e reflexivas) demanda 

contínua reconstrução de sua identidade profissional docente. 

A tese de doutorado de Santos, C. P (2015) teve como objetivo analisar a 

cultura profissional dos professores, entendendo tal lugar a partir de sua organização 

enquanto grupo profissional. E ainda investigar as relações entre os profissionais em 

momentos de formação, especificamente nas reuniões de coordenação e em trabalho 

individual, como na sala dos professores, na perspectiva de identificar os elementos 

de sua cultura profissional. A metodologia aplicada constitui-se em uma investigação 

qualitativa de inspiração etnográfica (CARIA, 2013; ANGROSINO, 2009; 

CASTANHEDA, 2002; GOETZ e LECOMPTE; 1988). Os instrumentos de coleta de 

dados foram: a observação, a entrevista e o diário de campo. Como técnica de análise 

dos dados coletados foi utilizada a Teoria Fundamentada em Dados 

(TFD),participaram do estudo professores do Centro de Educação Básica da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, A discussão dos dados 

fundamentada nessa concepção permitiu uma análise do grupo profissional, tendo 

como base as relações entre as professoras que apresentaram como elementos de 

sua cultura o saber, o poder e a autonomia; denominado de epistemologias da cultura 

profissional. Concluiu-se que a compreensão da cultura profissional dos professores 

tem uma importância singular no entendimento do trabalho docente, considerando que 

o grupo apresenta como fundamentos de sua cultura, o comprometimento e autonomia 

intelectual no desenvolvimento do trabalho docente de qualidade; esses aspectos são 
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basilares da socialização entre professores iniciantes e os mais experientes. Além 

disso, evidencia uma relação de poder, denominado perito, que direciona várias ações 

dentro do grupo. 

A pesquisa de mestrado de Alfonsi (2013) teve como objetivo o de investigar 

como as exigências que os professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e 

pela escola, afetam a sua identidade profissional. A pesquisa foi realizada com 26 

professores que atuam em uma escola particular de Ensino Fundamental II, na cidade 

de São Paulo. Para a realização deste estudo, foi utilizado um questionário com 

perguntas fechadas e abertas, que visava identificar, por meio das respostas dos 

sujeitos, o seu processo de negociação identitária e se a sua identidade profissional 

estaria sendo afetada pelas atribuições que eles percebem que lhes são feitas, 

atualmente, pelos pais e pela escola. Foi possível identificar, no conjunto de dados 

analisados, que os sujeitos encontram-se confusos quanto à sua função como 

professor, em decorrência das múltiplas atribuições que eles acreditam que lhes são 

postas. Além disso, é possível identificar que estão vivenciando um momento de crise 

de identidade, apesar de não se narrarem literalmente em crise. A crise é vista, neste 

estudo, como uma ruptura com aquilo que os sujeitos acreditavam ser o seu papel, 

papel este que hoje não aparenta ser o suficiente para atender às demandas das 

famílias e da escola. 

O trabalho de mestrado de Amorim (2016) tem como objetivo principal 

investigar a situação profissional de professores iniciantes que se graduaram há, no 

máximo, cinco anos, enquanto pedagogos atuantes em sala de aula, no que concerne 

a relação entre a formação inicial desses professores e o processo de constituição de 

suas identidades como docentes. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cuja 

metodologia constituiu-se pela aplicação de questionários aplicados a egressos do 

curso de Pedagogia/UNESP-Bauru, numa primeira etapa, e, posteriormente, pela 

realização de entrevistas semiestruturadas com seis professores dos anos iniciais e da 

Educação Infantil. Como principais resultados constatou-se que a formação inicial é 

reconhecida, pelos docentes entrevistados, como fundamental para a preparação e 

exercício da docência, contudo, esta possui limites, considerando os saberes da 

profissão que são desenvolvidos durante a atuação profissional do docente em sala de 

aula, especialmente nos anos iniciais de trabalho. Para a maioria dos sujeitos 

entrevistados houve desafios a serem superados ao adentrarem o ambiente escolar, 

mas também ocorreram significativas aprendizagens no que concerne às trocas de 

experiências com professores experientes e com os sujeitos responsáveis pela gestão. 
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Constatou-se, sobretudo, que as formas de identificação com a docência são 

formuladas desde muito cedo e que a identidade profissional docente se constrói em 

um processo instável e infindável, sendo influenciado pelas experiências de formação 

e de atuação profissional. Assim, foi possível concluir que o tema da identidade 

profissional docente necessita ser consolidado como campo de investigação 

educacional, uma vez que está diretamente relacionado a atuação do professor em 

sala de aula e, consequentemente, à educação como um todo. 

A pesquisa de Mestrado de Marinho (2008), tem o objetivo de identificar marcas 

identitárias dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, investigando 

como essas marcas se constituem e se expressam em um contexto específico, no 

jogo relacional com os pares e “superiores”. Trata-se de investigação de cunho 

qualitativo em que foram utilizados como instrumentos de pesquisa entrevistas 

semiestruturadas com quatro professores, sendo dois das séries iniciais e dois das 

séries finais, e com a Coordenadora Pedagógica de uma escola pública da cidade do 

Rio de Janeiro, além da observação de atividades do cotidiano escolar (reuniões 

pedagógicas, Conselho de Classe e dias de aula). A intenção da amostra foi a de 

promover a análise das questões numa perspectiva relacional, buscando identificar 

semelhanças e/ou diferenças no que diz respeito às marcas identitárias desses dois 

grupos profissionais. A análise dos dados corroborou a hipótese inicial de que há 

diferenças importantes em se tratando da identidade profissional dos professores 

desses grupos. Enquanto os professores das séries finais são fortemente marcados 

por uma orientação disciplinar, presente tanto em sua formação quanto em sua 

atuação profissional, os professores das séries iniciais têm suas marcas identitárias 

constituídas e expressas a partir de experiências vividas nos espaços de formação, 

socialização e atuação profissional. 

A investigação de doutorado de Lemos (2009), teve como objetivo discutir a 

constituição da identidade profissional docente, em um contexto de frustração e 

desencanto com o exercício profissional, entre abandonos e permanência, 

compreendendo identidade profissional tal qual apresentada por Claude Dubar e 

Antônio Nóvoa. Foram selecionados para essa pesquisa dois grupos com trinta e 

quatro professores cada. O primeiro, formado por docentes que abandonaram o 

magistério na rede estadual paulista e, o segundo, por docentes que deixaram a sala 

de aula para exercerem a função de diretores de escola, também em escolas da rede 

estadual de ensino, no ano de 2006. Como metodologia foi utilizada entrevistas 

semiestruturadas, os depoimentos dos professores foram analisados com a intenção 
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de se conhecer as razões que os levaram a abandonar a docência e, como tal 

abandono, associado a sensações de desencanto e frustração, age no processo de 

constituição da identidade profissional. A análise dos depoimentos nos possibilitou 

identificar a existência de um processo que denominamos táticas de abandono, 

compreendendo táticas na perspectiva apontada por Michel de Certeau. Por fim, foi 

defendida a necessidade de que os professores sejam sujeitos ativos na formulação 

de políticas públicas que visem a fixação do docente à escola. Tais políticas devem 

contemplar, inevitavelmente, a melhoria das condições de trabalho e a valorização 

profissional, diminuindo, assim, elevados índices de abandonos e de itinerância.  

A dissertação de mestrado de Cavaliere (2009),visou a compreender a 

constituição da identidade profissional docente através das histórias de vida de 

professoras do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Juiz de Fora, 

enfatizando sua história de formação em contexto de diversidade. O estudo utilizou 

como proposta metodológica a análise das histórias de vida de seis professoras das 

séries iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas municipais de Juiz de Fora, 

todas em início de carreira e formadas em Pedagogia pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora – UFJF, as quais foram obtidas por meio de entrevistas individuais não 

estruturadas. A análise enfocou as lembranças da infância e da fase de escolarização 

básica; o despertar das vocações; as experiências vivenciadas na formação docente; 

as experiências vivenciadas no início da prática docente, inerentes ao “choque com a 

realidade”; a prática docente em contexto de diversidade; e as concepções sobre a 

educação para a diversidade na visão das professoras, com a finalidade de apontar os 

fatores e as situações que influíram na constituição das identidades das professoras, 

procurando, entretanto não generalizar, a fim de compreender como situações, 

similares ou não, vividas pelas professoras podem, não de forma determinística, mas 

em termos de probabilidades, contribuir para a constituição de identidades docentes. A 

pesquisa mostrou que a (re)constituição das identidades profissionais docentes das 

professoras entrevistadas ocorreu por meio da influência exercida por sucessivas 

socializações, surgidas em suas respectivas trajetórias de vida, na escolarização 

básica, na formação inicial e, principalmente, nas experiências de magistério 

vivenciadas em contexto de diversidade no início de suas carreiras, influência essa 

exercida em maior ou menor intensidade em função da significância que cada fato 

tinha para elas. Para algumas professoras, a construção de um pensamento crítico 

voltado para contemplar a diversidade teve origem durante o curso na universidade; 

outras afirmam que foi construído em vivências anteriores ao curso ou, após a 

conclusão deste, durante a prática docente, ao lidar com as diferenças na sala de 
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aula. este trabalho pretende por meio da compreensão de como são constituídas as 

identidades docentes, contribuir para um aprofundamento dos estudos sobre a 

formação inicial e continuada dos professores e professoras em contexto de 

diversidade.  

 

 

Ao analisar os trabalhos que abordam a identidade docente de professores 

atuantes no Ensino Médio, foram identificados seis trabalhos, dentre os quais cinco 

são empíricos [Ambrosini (2012); Silva (2016), Vitor (2014), Santos (2015) e Prado 

(2014)] e um teórico [Soares, J. C. (2014)]. 

Soares, J. C. (2014) apresenta um estudo documental no período entre 1925 e 

1945 acerca do processo constitutivo da identidade profissional docente no Colégio 

Pedro II (RJ). A documentação analisada pautou-se no corpus constituído por 

diferentes fontes, localizadas em dois acervos (Núcleo de Documentação e Memória 

do Colégio Pedro II e Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas), além da consulta à legislação 

educacional da época, entremeada pelas reformas Rocha Vaz (1925), Francisco 

Campos (1932) e Gustavo Capanema (1942), que institucionalizaram o ensino 

secundário no Brasil. Os referenciais teóricos do estudo foram Claude Dubar, com a 

noção de “Identidade Profissional”, e François Dubet, no denominado “Programa 

Institucional”.  

Foi possível verificar que quase todos os docentes que atuaram na instituição 

no período analisado; que estavam enquadrados nas categorias mais baixas a nível 

hierárquico, alguns se tornaram diretores ou catedráticos nos anos que se seguiram. 

Importante ressaltar que foram obtidos dados da maior parte desses professores no 

que se refere à formação, disciplinas lecionadas ou locais de trabalharam, se eram 

julgados como “novos”, “inexperientes” ou “bons” no contexto magisterial e se tinham o 

“Registro” estabelecido pela Reforma de Campos em 1932. Foi encontrado também 

documentos que apresentaram visão diferente no Colégio Pedro II: um ambiente 

desordenado, que não corrobora com as imagem de “padrão”, “excelência” e de 

“ordem” erguidas pelos entes que faziam parte do ambiente da instituição. 

Ambrosini (2012) analisou alguns traços relacionados a identidade de 

professores de Biologia e de Ciências da rede pública estadual de Porto Alegre, 

formados na UFGRS nos últimos dez anos. Foi utilizado na pesquisa a noção de perfil 
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epistemológico de Gaston Bachelard (1979a, 1979b, 1996), o conceito de identidade 

no âmbito sociológico criado por Claude Dubar (2005) e os saberes docentes de 

Maurice Tardif (2007). A perspectiva sociológica está relacionada a compreensão 

sobre a formação de identidades. Já perspectiva epistemológica foi utilizada para 

entender como as Ciências Biológicas assimila seu objeto de pesquisa e como 

constroem conhecimentos a partir deste entendimento. A pesquisa foi de caráter 

qualitativa, onde foi aplicado um questionário e pelos dados analisados verificou-se 

que o perfil desses professores investigados estava ligado ao perfil empírico-

positivista. As características do perfil, referentes ao modo de produção do 

conhecimento, são constatadas também em docentes formados em outras disciplinas. 

Um fato observado pela pesquisadora é que o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UFGRS, prepara o discente para ser professor e pesquisador, onde 

também a identidade profissional dos mesmos deve-se à atuação que mais apresenta 

prestígio diante do olhar das pessoas, que é a pesquisa. 

Silva (2016) pesquisou compreender a formação de identidade profissional dos 

professores docentes dos professores de Ciências egressos do curso de Licenciatura 

em Ciências da Natureza da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo EACH/USP através dos processos de socialização. Claude 

Dubar foi o referencial teórico usado na pesquisa e além disso, a investigação abordou 

identidades sobre questão dos Estudos Culturais e de abordagens propostas por 

Stuart Hall e Néstor García Canclini. A coleta de dados se deu pelas entrevistas 

semiestruturadas com professores de Ciências iniciantes, egressos do curso. Para 

análise dos dados, foi usada a metodologia qualitativo-interpretativa de pesquisa tendo 

como principal referencial metodológico as contribuições da História Oral e da Análise 

de Narrativas. Com os dados obtidos, verificou-se que a construção das identidades 

desses professores foi permeado por uma vasta teia de autenticidades herdadas, por 

tensões e rupturas entre os grupos de referência de origem, onde os sujeitos das 

pesquisas pretendem se inserir na sua carreira profissional. Ainda foi observado que a 

escolha pela profissão, deve-se ao predomínio de identidades herdadas por gerações 

passadas e que estágios obrigatórios foram elementos cruciais na escolha definitiva 

da profissão. Conclui-se que os processos de formação docente são importantes para 

incluir ensejos de reflexão e de trabalho sobre os procedimentos de socialização. 

Vitor (2014) analisou os processos de desenvolvimento profissional e de 

construção das identidades de professores da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais no CEFET. O 
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foco principal da pesquisa foi investigar como os esses sujeitos começaram a lecionar, 

tendo ou não cursado o curso de licenciatura, buscando entender como os mesmos se 

autorreconhecem como docentes. O processo histórico, de constituição da docência 

nesse ambiente educacional foram também investigados. A pesquisa foi de caráter 

qualitativo, onde foram coletados dados através de respostas desses professores a 

um questionário, seguida de uma entrevista daqueles que lecionavam em disciplinas 

técnico-profissionalizantes. Os referencias teóricos usados na pesquisa foram Dubar 

(1997) e Pimenta (2008) acerca da identidade e nos estudos de Garíglio e Burnier 

(2012). Os dados analisados foram baseados em quatros eixos: experiência 

profissional, contexto político sociocultural, trajetórias (familiar e individual) e formação 

acadêmica e continuada. Os dados analisados sugerem que experiências que 

contribuem que cada docente construa o seu estilo e sua forma de atuar; sua atuação 

se faz primeiramente a partir da experiência, em detrimento da formação para a 

docência no ambiente que atuam, a identidade do docente se integraliza com o 

ambiente do trabalho e os eixos de análise devem ser considerados em seu encontro, 

na consideração de constituição identitária por pontos de tensão.  

Santos (2015) tentou compreender como 16 professores efetivos, da rede 

pública estadual de Pernambuco, que lecionam no Ensino Médio na capital Recife, 

vêm (re)construindo a sua identidade profissional docente a partir de reconfigurações 

dispostas pela Lei nº 9.394/96. O estudo teve suporte teórico a partir da Teoria 

Sociológica da Identidade de Dubar, articulado às contribuições de Gatti e Monteiro 

para a identidade profissional docente. A abordagem da pesquisa é de caráter 

qualitativo, com procedimento metodológico de aplicação de questionário e realização 

de entrevista semi-estruturada para esses professores, responsáveis pelas 

componentes disciplinares das áreas de Linguagens, Matemática, Humanas e 

Natureza. 

Utilizou-se a análise do conteúdo para reflexão dos dados obtidos, 

congregando-se três eixos: elementos que contribuem para construção de identidade 

dos professores, elementos que influenciaram na escolha da profissão e elementos 

responsáveis para permanência na carreira. Os processos que percorrem a sociedade 

contribuem na (re)construção da identidade profissional, num movimento periódico 

dialético entre as maneiras de se viver a atuação docente, a trajetória socioprofissional 

e a formação inicial e continuada. Ainda reconhece que dinâmica de identidade dos 

professores que atuam no EM, pode ser configurada de forma mista onde são 

estabelecidas as perpetuidades e descontinuidades no defrontamento de novos 
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paradigmas socioeducacionais. Uma das motivações para o exercício da atividade 

docente no EM foi o elemento de identificação com os jovens, na qual verificou-se uma 

limitada influência da Lei nº 9.394/96 nas reconfigurações identificadas. 

Prado (2014) investigou como as políticas linguísticas se objetivaram no 

cotidiano escolar dos professores da língua inglesa, da primeira série do Ensino 

Médio, de escolas públicas estaduais da cidade de Ponta Grossa. Investigou-se 

compreender nos documentos e pelos próprios sujeitos da pesquisa como é a 

identidade profissional docente. Os suportes teóricos para análise foram as ideias 

expressas por Bourdieu e Dubar, coligados à produção do discurso, que representa a 

identidade do profissional nos dias atuais. O procedimento metodológico adotado 

refere-se a pesquisa-ação. As discussões entre estes professores sobre políticas 

linguísticas ligadas ao ensino a partir dos documentos oficiais são refletidas na 

confecção de diários e houve necessidade por parte dos mesmos de criarem novos 

objetivos para depreenderem com os alunos e uma nova proposta de material foi 

criada, resultando em uma sequência didática. Os resultados obtidos refletem a um 

grupo de profissionais, que consideram que a língua inglesa pode ser um facilitador da 

prática social das políticas que regem sua atuação, mas ainda apresentando algumas 

dificuldades em estabelecer quais experiências. Verificou-se ainda na prática didática, 

um ensino centrado no professor e nos obstáculos de aliar a teoria com a prática. Isso 

resulta num docente em conflito com sua prática, sendo que muitas vezes, as 

situações em torno da sua rotina escolar nem sempre são abordadas em discussões 

na sua formação inicial ou continuada. 

Acerca da identidade profissional dos docentes atuantes no Ensino Superior, 

destacamos onze trabalhos, [Ximenes (2006); Pagnez (2007); Dotta (2010); Schotten 

(2013), Sousa (2013); Barbato (2016); Oliveira T. P (2016); Braga (2013); Ribeiro 

(2016); Bravo (2016); Rocha (2014)] os quais relato abaixo. 

O estudo de Ximenes (2006) teve como objeto de pesquisa a identidade 

profissional de docentes no ensino superior. A autora buscou compreender três 

aspectos correlatos sobre as maneiras pelas quais estes profissionais constroem sua 

identidade profissional; a exploração da relação e percepção que os mesmos têm de 

seu fazer docente; e sua auto-percepção como multiplicadores desse fazer. A 

metodologia usada foi a abordagem qualitativa a partir de histórias de vida de quatro 

professores atuantes em cursos de licenciatura na Universidade do Estado do Pará, 

com atributos de suas identidades pessoal e social. Os resultados apontam frequentes 

reelaborações de comportamentos e representações dos professores sobre si próprios 
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e acerca de suas carreiras; as identidades profissionais foram resultantes de 

investimentos pessoais na carreira, com elevada motivação na busca pelos saberes, 

condicionados pelos contextos sociais, econômico, político, ético, cultural e humano. 

As crises identitárias pessoais e profissionais redundaram no desenvolvimento desses 

professores enquanto pessoas e profissionais docentes. 

Lima, M. G. S. (2009) também investigou a identidade profissional de docentes 

do nível superior, através de reflexões que signifiquem e redirecionem sua própria 

atividade profissional. A pesquisa foi realizada com três professoras da disciplina de 

didática, atuantes na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), valendo-se da 

abordagem narrativa, de forma a valorizar as vozes e histórias de quem faz a docência 

no ensino superior. Concluiu-se que suas auto-percepções revelam identidades 

afirmadoras do ser professora em constante busca por emancipação na situação 

profissional, dado ser um processo dinâmico resultante de sucessivas socializações. 

Essas identidades profissionais docentes resultam, dentre outros, dos investimentos 

na formação e das experiências pedagógicas a partir da (re)significação da condição 

de professoras de didática advindas de distintas interações no exercício da prática 

docente. 

A pesquisa de Pagnez (2007) teve como objetivo entender a concepção de 

docência e aspectos da configuração identitária docente, pautados nas trajetórias 

pessoais e profissionais, dentre 16 professores da área da saúde de uma instituição 

particular (7 docentes do curso de Medicina, 3 da Fisioterapia, 3 da Terapia 

Ocupacional, 2 da Enfermagem e 1 da Nutrição). Os temas levantados foram: 

formação, docência, aprendizagem da docência, instituição, relação professor e aluno, 

família, auto-imagem e projetos. A pesquisadora explorou os temas por meio das 

transações biográficas e relacionais dos professores que, com base nos temas e na 

percepção de crises por parte dos professores, foram elaborados quatro modelos 

profissionais docentes: pioneiros bloqueados, pioneiros críticos, convertidos 

resignados e convertidos transformadores. Como resultado, a pesquisa concluiu que a 

carreira dos profissionais do ensino superior é consolidada através da conclusão de 

uma pós-graduação e que a instituição é, de fato, um meio para a formação e atuação 

terapêutica e docente.  

O objetivo geral da investigação de Dotta (2010) é conhecer e analisar as 

identidades profissionais docentes de formadores de professores de cursos de 

licenciaturas, que se constroem a partir da organização administrativa e acadêmica 

das instituições em que atuam, das disciplinas que ministram e do campo de 
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conhecimento do curso com que trabalham. A autora entrevistou vinte professores de 

cursos de Licenciatura em História, Matemática, Educação Física e Pedagogia. Foram 

escolhidos, de forma aleatória, dois professores de cada curso – um de disciplinas 

específicas e um de disciplinas pedagógicas, de dois campi de uma universidade 

estadual, de um campus de uma universidade particular e de duas faculdades 

particulares, localizadas na região oeste do Estado do Paraná. Com a análise dos 

dados foi possível perceber o papel fulcral, na constituição identitária dos sujeitos, dos 

seguintes aspectos: formação inicial e dinâmica institucional em que essa constituição 

ocorreu; especificidades do contexto de trabalho, de acordo com o tipo de instituição; 

relações com os outros significativos. Nos professores entrevistados, percebeu-se que 

a junção de formação (subjetivo/biográfico) com o contexto de trabalho 

(objetivo/relacional) resultou em identidades marcadas pela continuidade e 

reconhecimento. 

Em seu trabalho de Mestrado, Schotten (2013) valeu-se do estudo das políticas 

educacionais de formação inicial e continuada de professores com o objetivo de 

responder a pergunta: qual a percepção dos professores dos cursos de licenciatura, 

em ciências exatas, sobre a constituição da identidade docente? e, também, discutir o 

processo de formação inicial e continuada. Como metodologia, a autora opta pela 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) pública, junto a professores de cursos de licenciatura em ciências exatas. Como 

resultado, conclui-se que os professores consideram que a identidade docente tem 

forte componente de formação específica que, embora sendo fundamental à formação 

na área de ciências exatas, requer um preparo maior na formação pedagógica e que 

as propostas de formação continuada docente devem se constituir como uma política 

institucional. A necessidade da realização de pesquisas e buscas constantes de novos 

saberes a serem utilizados na prática profissional foram levantados pelos professores 

que, também, sugeriram que a proposta pedagógica institucional deveria oportunizar 

cursos de formação, grupos de pesquisa, grupos de estudo e outras estratégias como 

forma de favorecer a formação continuada dos docentes. 

Visando perceber a relação existente entre a formação continuada de 

professores no ensino superior e a construção da identidade docente, Sousa (2013) 

buscou compreender implicações da formação continuada na (re)construção da 

identidade profissional docente de professores universitários, a partir da identificação 

do processo de formação continuada que está sendo realizado no ensino superior, e 

da identificação dos elementos que possibilitam o reconhecimento dessa formação na 
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construção da identidade profissional docente. Usou-se a metodologia qualitativa, com 

professores da Universidade Federal de Pernambuco que exercem sua função 

docente nos mais diversos centros do campus do Recife. Eles participaram dos dois 

módulos do curso de formação continuada oferecidos pelo NUFOPE. Como resultado 

dessa pesquisa, conclui-se que, embora esses docentes não apresentem, em sua 

maioria, uma formação inicial voltada a prática pedagógica, tiveram a oportunidade de 

refletir sobre a percepção de docência que possuíam, sobre a prática docente que 

exerciam e sobre a finalidade do exercício de sua função durante a formação 

continuada didático-pedagógica e que, assim, a formação continuada no ensino 

superior compõe e organiza a identidade profissional docente. 

O objetivo do trabalho de Barbato (2016) foi a investigação da forma como se 

constitui a identidade do docente formador de professores de Matemática, quais suas 

crenças e seus saberes sobre o seu trabalho e sobre o futuro trabalho do seu aluno e, 

também, se essas crenças interferem na construção da sua identidade profissional nas 

salas da Licenciatura em Matemática. A autora entrevistou oito docentes formadores 

de professores de Matemática, cinco de uma universidade pública federal e três de um 

Instituto Federal de Educação, levantando dados de sua vida pessoal, estudantil, de 

formação e profissional e fez uso da metodologia narrativa. Observou-se que a 

identidade profissional dos formadores se constitui em meio a interações sociais. 

Assim, essa identidade é composta pela concepção que o formador possui sobre o 

que é ser professor de Matemática, e, ainda, sobre seu próprio papel nesse processo. 

As dificuldades inerentes à própria formação, somadas às condições de trabalho do 

professor que atua na educação básica, mostraram-se fatores desmotivadores do 

prosseguimento do licenciando na carreira docente, contribuindo com os altos índices 

de evasão do curso, o que, percebemos, frustra o formador. Essas crenças, imagens e 

concepções que constituem a identidade profissional do formador impactam na forma 

como ele conduz a formação do futuro professor. O resultado indica a necessidade de 

que os cursos de Licenciatura em Matemática privilegiem a formação unificada e 

promovam espaços e tempos para que os professores discutam e reflitam sobre suas 

práticas, de modo a possibilitar seu aprendizado contínuo, viabilizando que se 

reconheçam enquanto formadores de professores de Matemática. 

O trabalho de pesquisa de Oliveira, T. P. (2016) objetivou investigar a inserção 

de profissionais docentes no Ensino Superior para compreender o processo inicial de 

constituição da docência universitária a partir de suas próprias concepções. 

Entrevistou-se professores recém-ingressos, aprovados nos concursos públicos 
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promovidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – FE/UFRJ no período de 

2012 a 2015. A partir desse objetivo, desdobraram-se dois outros: analisar o processo 

de inserção profissional e a constituição da identidade docente no ensino superior; e 

analisar as concepções sobre formação para a docência no ensino superior 

prevalecentes entre os investigados. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa. 

Os resultados da pesquisa indicam que: a atuação na Educação Básica contribui para 

a inserção profissional docente no ensino superior; o apoio e acolhimento dos pares 

favorece a construção da relação de pertença, aspecto determinante para a 

construção saudável dos processos de inserção, socialização e desenvolvimento da 

identidade profissional docente; o processo de inserção orientado por um professor 

mais experiente mostra-se como uma possibilidade de articulação entre a inserção 

profissional e a formação continuada, podendo se constituir em uma estratégia 

possível de ser institucionalizada; a formação entre pares e a autoformação 

representam as principais estratégias de desenvolvimento profissional; a proposta de 

formação específica para a atuação docente no ensino superior não é consensual 

entre os investigados. 

Braga (2016) buscou compreender, através de seu trabalho de mestrado, a 

construção da identidade profissional de enfermeiros docentes do curso de graduação 

em Enfermagem de uma instituição privada localizada na cidade de São Paulo. A 

autora entrevistou sete professores do referido curso, onde aplicou um questionário 

semiestruturado a cinco professoras da pós-graduação em Enfermagem e realizou 

uma entrevista semi-diretiva com dois desses participantes. Como resultado, levantou-

se que as características valorizadas em um professor foram: o domínio do conteúdo 

ensinado, sobretudo o saber técnico; a busca contínua do conhecimento; ética; 

profissionalismo; e humanização. A Docência é tida como uma profissão social de 

destaque do mesmo modo que a Enfermagem. A construção de um docentes ocorre 

de forma contínua ao longo da carreira pois eles se veem melhores professores agora 

do que no início de sua trajetória profissional que torna-se prazerosa e significativa 

com o passar do tempo. Por último, o resultado indica que os enfermeiros que se 

tornam professores foram impelidos pelo desejo de ensinar e de compartilhar 

conhecimentos, oportunidade de trabalho, flexibilidade de horário e complemento da 

renda profissional, sendo, também, influenciados por professores de sua trajetória 

formativa e por familiares. 

A análise dos saberes docentes dos professores iniciantes foi o que motivou o 

estudo de Ribeiro (2016). Ele aplicou numa primeira etapa, questionário e numa 
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segunda etapa, entrevista a fim de para identificar os sujeitos e, também, levantar 

dados da realidade institucional e social da escola sob uma abordagem qualitativa O 

autor utilizou a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2006). O questionário foi 

aplicado para 10 professores que não mais faziam parte do corpo docente do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Acre, entre os anos de 2012 e 2014 e que 

lecionam ou lecionaram recentemente nas classes dos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede estadual acreana. Para aplicação das entrevistas o autor 

selecionou apenas 5 participantes da etapa anterior. Os resultados da pesquisa 

demonstraram que o exercício da docência no início da carreira foi apoiado pelo 

aprendizado obtido na formação profissional para o magistério seguido da experiência 

em sala de aula e na escola e que esse profissionais consideram a experiência como 

ponto chave para o exercício da docência. Estes conhecimentos estão ligados a um 

longo processo de socialização profissional, o que interfere diretamente na identidade 

concebida pelo professor iniciante. 

A pesquisa feita por Bravo (2016) tem como objetivo entender como se dá a 

construção da identidade do professor de nível superior a partir do diálogo com os 

alunos e da própria autoavaliação docente de acordo com o seu contexto avaliativo 

institucional. Participaram deste estudo professores e alunos do curso de Letras – 

Licenciatura em Língua Espanhola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O autor aplicou uma abordagem qualitativa-interpretativa de métodos mistos para se 

basear na análise de dados quantitativos e qualitativos através de questionários e 

entrevistas. Como conclusão, o estudo revela que a identidade do professor se 

constrói basicamente no diálogo permanente entre alunos e professores, na procura 

do melhoramento da qualidade das ações educativas, na compreensão das relações 

interpessoais, possibilitando o surgimento de novos diálogos, pois o ensinar é mais do 

que dominar o conteúdo teórico da uma determinada disciplina.  

A pesquisa de doutorado de Rocha (2014), tem o objetivo de levantar a 

formação do docente de nível superior, partindo da sua influência na formação, 

construção da identidade profissional e profissional desse docente em formação, 

considerando o diálogo entre estudantes, professores e coordenadores. os sujeitos 

dessa pesquisa foram estudantes, coordenadores e professores dos cursos de 

Licenciatura e de Pedagogia.do Campus da UFPE - Recife. A pesquisadora aplicou 

questionário para (05) cinco coordenadores, depois selecionou (120) cento e vinte 

estudantes para indicar professores tidos como “referência” em seus cursos, a sua 

compreensão sobre esse professor e contributos destes na sua formação inicial 
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docente. Numa segunda etapa, foi aplicada uma entrevista semiestruturada para (05) 

cinco daqueles professores referência que foram indicados pelos estudantes. A 

análise de Conteúdo por meio da Análise Temática de Bardin (2011) foi a base para 

analise dos dados coletados, que revelaram que o processo de vir a ser professor, 

para esses professores referência, foi se construindo através da sua trajetória pessoal, 

escolar e profissional e sua própria história de vida. Como conceito de professor 

referência, a pesquisa revela que: é aquele que acima de tudo ama o que faz, vê os 

estudantes como seres humanos , que os escuta, orienta, aconselha, mas também 

que exige, produz e incentiva a produção do conhecimento levando-os a autonomia 

intelectual, valorizando-os afetiva, social e intelectualmente. É aquele professor que 

faz com os alunos não só aprendam o conteúdo mas que os ensina a ensiná-los que 

não apenas o forma, mas inova, é honesto, tem boa relação com os estudantes, 

passeia entre a teoria e a prática numa perspectiva sócio profissional, instiga a 

descoberta. É aquele professor cuja ótica é impar para cada aluno, conhecendo-o e 

fazendo com que esse aluno sempre dê o melhor de si. Conclui-se que a construção 

da identidade profissional e profissionalidade docente tem influências na formação por 

meio do olhar dos estudantes e do próprio professor, nos aspectos emocionais, na 

persistência da busca da formação diante das dificuldades e semelhanças, desafios da 

responsabilidade que a profissão lhes impõe, na percepção se o conhecimento foi 

obtido pelo estudante e no espaço democrático em que se institui na docência 

universitária em toda sua complexidade e dimensões. Os professores observam os 

colegas de profissão experimentando, aplicando modelos de ex-professores, sendo 

alunos, e observando-se a si mesmos para que se tornem o modelo de professor 

referência, trazendo, assim, uma certa autonomia para criarem a sua própria 

identidade e construírem a sua profissionalidade docente. 

Abaixo, destacamos sete trabalhos relevantes [(Cota, L.V. (2015); Guedes 

(2009); Wzorek (2008); Silva, V. L. L. (2007); Palermo (2013); Dominguez (2013); 

Fernandes, N. L. R. (2012)] sobre identidade profissional dos docentes atuantes em 

varias áreas do ensino, como musica, artes, educação, línguas estrangeiras, dentre 

outros.   

O trabalho de Cota, L. V. (2015) visa compreender como são configuradas as 

identidades profissionais de professores de canto. Para este propósito, foi necessária 

a articulação de conceitos abertos de profissão bem como das identidades 

profissionais. Partindo das referências teóricas de Claude Dubar (1998, 2005, 2009), a 

autora entrevistou 04 (quatro) professores de canto que exercem a profissão na cidade 
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de Uberlândia – MG e que tem ampla prática docente que englobam o ensino de canto 

propriamente dito, até projetos sociais com Canto Coral em associações, ONGs e 

igrejas. Os entrevistados ensinam os alunos do Conservatório Estadual de Música e 

escolas particulares específicas de música e alguns ainda ministram aulas particulares 

de canto na sua residência e na residência dos alunos, além de cantarem em 

casamentos e eventos com seus grupos musicais. A pesquisadora optou pela Análise 

do Discurso a fim de extrair os dados da entrevista que, semiestruturada, possuía um 

roteiro sob três eixos: auto imagem, formação e experiência profissional. Como 

conclusão, destacou-se uma ampla e muito típica identidade do professor de canto. A 

ministração das aulas de canto ocorrem ao mesmo tempo em que outras atividades e 

disciplinas na área de canto acontecem. Destacou-se a particularidade do instrumento 

voz e a metodologia para se ministrar aulas de canto. A identidade do professor de 

canto é marcada pelas dualidades de o ser professor de canto e ser 

regente/preparador de coros, de usar ora o repertório erudito e ora, o popular, de ser 

performer e professor, de se valer de um modelo de ensino e o uso de tecnologias.  

O trabalho de Guedes (2009) entendeu os traços de identidade profissional de 

professores que elaboram blogs uma vez que a internet tem-se configurado no meio 

docente como suporte midiático aos processos interativos e de criação de identidade 

profissional. Os blogs surgiram, contendo em sua essência, por meio da escrita, para 

visar o caráter de colaboração, interação e divulgação dos conhecimentos docentes, 

indo além dos diários de classe que, embora em algumas instituições já se tenham 

tornado virtuais, ainda obedecem aos mesmos padrões de registros diários, não 

revelando a identidade profissional do professor. O blog oferece a oportunidade do 

professor despir-se da atual imagem desgastada e valer-se do uso das tecnologias 

como ferramentas para auxiliá-los nos processos educacionais investigativos.A autora 

fez uso da pesquisa qualitativa e analisou conteúdos de 05 (cinco) blogs de 

professores brasileiros no período de atualização de posts em 4 meses em 2008. 

Como conclusão, verificou-se que os diários virtuais revelam traços da identidade 

profissional desses professores pois, como o ambiente virtual é também subjetivo, 

este permite a leitura das escritas de si para compreender a perspectiva profissional 

dos seus autores. 

Wzorek (2008) propõe o estudo da formação, prática docente e entendimento 

dos professores frente à carreira docente. A pesquisa foi feita com os professores da 

rede estadual – ensino fundamental séries finais e ensino médio do município de 

Araucária/PR, através de questionários abordando áreas como dados pessoais, a 
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prática docente, formação e o entendimento dos professores frente à carreira docente. 

A análise inicial deu-se na totalidade das informações e obteve-se a idéia geral dos 

entrevistados. Posteriormente, o autor comparou as respostas dos professores em 

início de carreira (até cinco anos de formação) com aqueles que já possuem uma 

carreira mais sólida, (com mais de dez anos de formação). Os dados finais colhidos no 

município de Araucária/PR foram comparados com a pesquisa nacional desenvolvida 

pela UNESCO no ano de 2002. Como resultado, a prática docente desses professores 

foi levantada a partir do perfil de cada um e nas suas percepções acerca da carreira 

docente. 

O trabalho de Silva, V. L. L. (2007) investigou como o professor de Língua 

Materna constrói sua identidade profissional ao longo da sua vivência e trajetória da 

prática pedagógica, na profissão de docente e como se dá o assumir-se como 

professor de profissão. A autora fez uso da pesquisa qualitativa e como instrumento de 

coleta de dados, foi feita uma entrevista autobiográfica de formação. A construção/re-

construção da identidade profissional desses professores deve-se tanto aos processos 

formativos quanto às experiências profissionais docentes. A coleta dos dados revelou 

que os docentes ingressaram no magistério por diferentes motivos, uns foram de 

ordem pessoal e material; outros iniciaram por razões subjetivas. No geral, a produção 

e disseminação de saberes foi unânime. Revelou-se a preocupação do professor com 

sua ressignificação do desenvolvimento profissional e a valorização os saberes 

construídos e reconstruídos no decorrer do seu processo de formação inicial e 

continuada. Ressaltaram, também, a chamada crise de identidade que interfere 

negativamente no processo de construção desses profissionais, crise gerada por 

vários fatores tais como, deterioração salarial, falta de reconhecimento pessoal e 

profissional e desconsideração dessa classe profissional. 

A pesquisa Palermo (2013) visa o levantamento da produção de teses e 

dissertações brasileiras, no período entre 2001 e 2010, com o tema de formação e 

identidade do professor tutor no ensino superior na modalidade à distância. A pesquisa 

bibliográfica considera os diferentes modelos de educação à distância, identificando, 

caracterizando e investigando as perspectivas de análises presentes nos trabalhos 

selecionados, onde se define professor tutor, sua formação e atuação. Os dados foram 

coletados por meio de mapeamento da produção acadêmica no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior, no período de 2001 a 2010 – produção disponível no site: 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses, observando-se os seguintes pontos: 
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identidade / formação / professor tutor / educação a distância. A pesquisadora analisou 

os dados obtidos com o auxílio de Roteiro de Análise previamente construído e 

testado e foram organizados em quadros-síntese, gráficos e tabelas. Como conclusão, 

alguns aspectos da identidade profissional do docente foram compreendidos. 

Verificou-se que a identidade com a profissão e valorização da função do tutor como 

docência foram fatores decisivos para qualidade de sua atuação; a configuração de 

uma nova faceta da profissão docente na modalidade a distância, com a identificação 

de saberes docentes distintos e próprios da atuação do professor tutor; os modelos de 

EAD foram determinantes da identidade individual e coletiva do tutor; a formação 

docente não tem sido condição para atuação do tutor e sim, a relação entre seu perfil 

pessoal e profissional.  

O estudo Dominguez (2013) visa a compreensão de como se definem as 

identidades de um grupo de professores de Língua Espanhola da rede pública e 

privada de duas cidades do interior do RS. O objetivo da pesquisa tem como meta a 

verificação de como a literatura pertinente define o “professor de línguas”; a verificação 

de como se constitui a identidade do professor de espanhol em particular; qual a 

representação de professor de espanhol dos sujeitos participantes do estudo e discutir 

as implicações pedagógicas e de formação dos professores. A autora aplicou um 

questionário aos professores de Língua Espanhola que deveriam responder, de forma 

escrita, a seguinte questão: “O que significa ser professor de Língua Espanhola?”. 

Após a análise dos dados coletados, a autora conclui que os professores de Língua 

Espanhola foram criando sua identidade profissional quando falam de si, do outro e da 

prática escolar na qual estão envolvidos. Quando falam “de si”, falam da sua história, 

porque se tornaram professores de Espanhol; como adquiriram gosto pela profissão 

(sob aspecto motivacional); que a interação que deve existir entre aluno-professor 

(aspecto interacional); no caso da Língua Espanhola onde há a diferença entre eu e o 

outro; relação entre a gramática e a cultura; como o contexto sociocultural influenciou 

a si e no outro; e, sob o aspecto financeiro, a baixa remuneração torna dolorosa a 

profissão de professor. Quando falam “do outro” destacou-se a importante presença 

do outro na sua formação; aspecto interacional; aspectos conflituosos que ocorrem na 

profissão; desenvolvimento de atividades que sejam interessantes para o outro; a 

contribuição do professor na formação do cidadão e, por fim, a influência do outro no 

aspecto sociocultural.  

Fernandes, N. L. R. (2012) analisou os processos identitários docentes de 06 

(seis) professores que lecionam no Programa Nacional de Integração da Educação 
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Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

– PROEJA, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus 

Fortaleza. A pesquisa foi desenvolvida na perspectiva da pesquisa (auto)biográfica e a 

análise dos dados evidenciou que eles ingressaram na profissão por identificação ou 

por atribuição. alguns processos ficaram inconclusos e, em alguns momentos, 

contraditórios, entre o ato de ensinar a pessoas jovens e adultas, entre ser professor 

de EJA (a identidade para si) e ser professor da educação profissional (identidade 

profissional). A autora conclui que a identidade profissional do ser professor da EJA, 

será construída a partir da junção entre a identidade pessoal e a identidade social 

formada – professor da educação profissional/ensino médio. Como resultado dessa 

junção, é possível que se dê forma à outras identidades, como os professores do 

PROEJA. 

Outros trabalhos correlatos na área da Educação, identificados nesta busca 

bibliográfica foram: [Spengler (2010); Silva, A. C. (2016); Maciel (2016); Silva, R. F. 

(2010); Reis (2013); Carvalho, T. M. (2009); Gondinho (2016); Moura, M. M. M. (2015) 

e Oliveira, L. M. S. (2014)]. 

O trabalho de mestrado feito por Spengler (2010) visou responder à questão de 

como o sujeito professor se constitui enquanto docente? A pesquisa foi realizada com 

professores de séries iniciais com aplicação de redação a partir de imagens mostradas 

a fim de obter respostas para as seguintes questões: Quem é o professor que atua 

nos anos iniciais? Qual sua identidade profissional? Como ele se tornou o profissional 

que é? Que impactos a formação deste profissional tem na sua prática e na 

construção de sua identidade? Como resultado, evidenciou-se que as experiências 

pessoais (história de vida), as políticas e cultura do meio do sujeito são os fatores 

determinantes da construção da identidade profissional desses docentes. 

Silva, A. C. (2016) estuda a construção da identidade profissional da primeira 

geração de professores de Ensino Fundamental em Mesquita (RJ), e também como se 

deu a estrutura da própria Secretaria Municipal de Educação de Mesquita se em seus 

primeiros anos de existência (2000-2006), partindo de uma abordagem sociológica. 

Seu corpo docente, heterogêneo, é composto por professores concursados advindos 

de Nova Iguaçu, professores contratados pela Cooperativa Multiprof e professores 

contratados de escolas particulares, o que promove uma série de tensões e conflitos 

que, inclusive, trazem à tona o próprio modus operandi das lutas emancipatórias na 

Baixada Fluminense. A conclusão deste trabalho é os 8 (oito) entrevistados que 

vivenciaram todo o processo de emancipação indicaram que os 6 (seis) primeiros anos 
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de existência da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita foram turbulentos e 

marcados por discussões entre as partes: Prefeitos de Nova Iguaçu x Prefeitos de 

Mesquita; Prefeitos x Professores; entre professores. Ficou evidenciado que há um 

preço a ser pago quando há uma luta emancipatória.  

A dissertação de mestrado de Maciel (2016), tem como objetivo analisar a 

trajetória profissional de alguns de seus ex-alunos que, mais tarde, tornaram-se 

professores do próprio Instituto, prática, inclusive, bastante usual em seus primeiros 

anos de existência, ainda no Império. Por meio da análise de fontes tanto escritas 

(documentação pesquisada no IBC) quanto orais (entrevistas com seis professores), o 

trabalho procura entender as razões históricas, sociais e individuais que levaram os 

depoentes a passar da condição de ex-alunos à de professores, mesmo que a maioria 

deles tenha tido outras oportunidades profissionais. À luz dos conceitos de 

“socialização escolar”, “trajetória profissional”, de Dubar, “programa institucional”, de 

Dubet e “configuração social”, de Elias foi possível perceber que os seis sujeitos 

depoentes forjaram suas trajetórias profissionais a partir de uma forte identificação 

com as construções identitárias de um tempo de aluno e professor que não volta mais. 

Ou seja, os entrevistados não realizaram em suas vidas práticas o necessário 

rompimento institucional, na medida em que a força moral do programa institucional 

benjaminiano lhes impôs um tipo de socialização escolar que, inclusive, determinou 

sua própria identidade docente no futuro. Escolheram assim, voltar para o IBC, 

monumentalizando-o através do exercício docente. 

A dissertação de mestrado de Silva, R.F(2010)tem o objetivo de trabalho foi 

investigar as concepções de formação continuada presentes no Programa São Paulo. 

O problema de pesquisa concentrou-se no questionamento, descrição e análise das 

identidades profissionais docentes fabricadas e projetadas ao longo da realização do 

referido programa. Realizamos entrevistas com os monitores e coordenadores do 

Programa São Paulo e com uma professora que participou da formação contínua da 

rede estadual de ensino de São Paulo, realizado entre 2004 e 2006 do Programa São 

Paulo: educando pela diferença para a igualdade para a implementação e aplicação 

da Lei federal nº 10.639, sancionada em 09 de janeiro de 2003, para a inclusão no 

currículo oficial da Rede de Ensino brasileira a obrigatoriedade da temática História e 

Cultura Afro- Brasileira e a educação das relações étnico-raciais. realizado pelo 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos 

(NEAB/UFSCar). Como metodologia localizamos e analisamos o material pedagógico 

e os documentos oficiais que dão subsídios para a implantação do referido programa. 



3. A constituição identitária em Claude Dubar 

167 

 

Após apresentar uma revisão de teses e dissertações sobre a temática formação de 

professores e relações étnico raciais e a discussão sobre os materiais e métodos 

utilizados na fabricação da identidade profissional dos professores e professoras da 

rede estadual de ensino, a pesquisa conclui que o programa de formação, promove 

uma articulação de políticas de igualdade com políticas de identidade, por meio da 

fusão, por um lado entre as modalidades de educação permanente, formação 

continuada e educação continuada, (Alda Marin) e, por outro lado, a fusão entre a 

concepção formativa-escolar, forma universitária e a formativa-contratual (Lise 

Demailly). 

A pesquisa de doutorado de Reis(2013) tem o objetivo de analisar como ocorre 

a construção da identidade de professores que atuam em EaD e a repercussão dessa 

identidade na sua atuação profissional. A investigação apresenta um estudo de caso 

de cunho qualitativo. A coleta de dados foi realizada em duas fases: na primeira, 

houve participação de cinco sujeitos professores que atuam em EaD por meio de 

aplicação de memorial descritivo e realização de entrevista, além de análise da sala 

virtual da coordenação do curso de letras a distância; na segunda, além dos cinco 

participantes, mais três sujeitos passaram a fazer parte da pesquisa ao responder às 

questões do memorial descritivo em forma de entrevista. Num primeiro momento, a 

análise dos dados foi realizada na perspectiva da análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2010). Passou-se, então, a analisar também quatro salas virtuais como as 

disciplinas de Leitura e Produção de Textos, Teoria da Literatura I, Língua Latina I e 

Literatura Portuguesa I. Entre os resultados, a investigação verificou que os docentes 

constroem sua identidade a partir das experiências vividas, da busca pelo 

conhecimento e pela relação com o outro. A linguagem é o elemento expressivo 9 que 

permite ao homem identificar-se. Por outro lado, as variedades de papéis, a 

desvalorização do trabalho conforme sua execução trazem uma crise da identidade, 

deixando-a mais fragilizada. Os resultados apontam ainda que há necessidade de uma 

proposta de política de identidade para os docentes. Um aspecto positivo que poderá 

contribuir com sua identidade no processo de ensino-aprendizagem é a busca 

permanente de um processo dialógico que promova ação e reflexão entre os atores da 

EaD. 

O estudo de mestrado de Carvalho, T.M(2009), tem por objetivo analisar os 

significados atribuídos pelos professores que participaram como alunos do Programa 

de Educação Continuada (PEC Formação Universitária) à experiência de formação 

proporcionada por este curso, cuja realização se deu mediante um convênio 
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promovido, de 2001 a 2003, entre a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e 

três universidades paulistas (USP, PUC-SP e UNESP). Para identificar e caracterizar 

tais percepções foram aplicados questionários, no ano de 2008, a 73 professores 

egressos do curso, pertencentes à Diretoria de Ensino Norte I da cidade de São Paulo. 

Os dados, organizados em quadros e tabelas, são analisados com o apoio teórico de 

autores como A. Nóvoa, M. Tardif, M. Huberman, C. Dubar e P. Bourdieu, bem como 

com o auxílio de outras pesquisas já realizadas sobre o tema, considerando-se os 

percursos desses professores e sua posição, seja no espaço social por suas origens 

socioeconômica e seus hábitos culturais, seja em relação ao processo de 

profissionalização no magistério, percursos profissionais e fase em que se encontram 

na carreira. Os resultados obtidos revelam que: se trata de professoras que têm 

famílias de origem social e econômica marcada pelo baixo poder aquisitivo, com um 

modelo patriarcal, no qual, a educação das mulheres não era prioridade fator 

delimitador de suas escolhas profissionais e formativas. Sob a força desse contexto 

familiar e cultural, as professoras vêem as situações formativas que tiveram marcadas 

por poucas escolhas, mas, como um ganho social , elas encontraram no magistério 

uma porta de ascensão social e mobilidade social , através da qual puderam dar aos 

filhos uma vida melhor, uma infância diferente da que tiveram .Para a maioria delas, o 

magistério foi o único meio de continuar o estudo e garantir uma profissão. O fato de 

estar interagindo com o mundo exterior e ocupando um determinado espaço social, 

numa profissão que consideram de relevância social parece justificar a escolha da 

profissão e o significado da mesma na trajetória dessas professoras. As 

representações de ser professora que essas profissionais foram construindo desde a 

infância, permanecem ainda hoje, dada a fragilidade de sua formação, que não lhes 

possibilitou reconhecer essas escolhas, numa perspectiva crítica, retomando sua 

própria história de vida e formação. Esse processo de formação, cheio de lacunas e 

vivenciado de modo pouco crítico, levou as professoras a falarem de suas escolhas e 

da profissão, tomando por base aspectos afetivos como vocação , dom , chamado e 

supervalorizando os aspectos práticos da profissão, que acabam por encobrir os 

determinantes e imposições sociais que tiveram ao longo de seus percursos de 

formação. O PEC-Formação Universitária possibilitou-lhes um certificado de ensino 

superior, um reencontro com o saber, uma maior segurança e prestígio diante do 

grupo de trabalho, mas não representou, de fato, para essas professoras, uma 

mudança de visão sobre a profissão docente. 

A pesquisa de doutorado de Gondinho (2016), traçou como objetivo geral: 

Analisar os processos de constituição da identidade profissional de professores de 
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diferentes gerações da escola filantrópica confessional Irmã Maria Catarina Levrini em 

Teresina-PI, de 1957-2003. Especificamente, procurou compreender através das 

trajetórias profissionais os percursos formativos e profissionais de professores na 

escola filantrópica confessional Irmã Maria Catarina Levrini no município de Teresina-

Piauí; Identificar o papel das políticas educativas do Estado, bem como da política 

institucional nas trajetórias destes professores; Mapear as práticas educativas 

operacionalizadas por estes professores e seus efeitos na constituição de suas 

identidades profissionais no contexto filantrópico-confessional, em que se insere a 

referida escola; e Investigar as ações coletivas mobilizadas por estes professores, 

inquirindo sobre os seus impactos na experiência dos professores. Esta é uma 

pesquisa em história da educação, alicerçada nas contribuições da história cultural e 

da perspectiva teórico-metodológica sócio histórica, fundamentada em Antônio Nóvoa. 

Como metodologia foram utilizados os memoriais confeccionados pelos professores, 

as entrevistas com roteiros semiestruturados e pesquisa documental realizada nos 

acervos das escolas Irmã Maria Catarina Levrini (escola em estudo) e no Colégio 

Sagrado Coração de Jesus (sede da Congregação das Irmãs Pobres de Santa 

Catarina de Sena). No tocante ao diálogo teórico relativo às categorias analíticas desta 

pesquisa, apoiou-se nos estudos de Caria (2007); Certeau (1982); Dubar (1998, 2005); 

Lawn (2001); Nóvoa (1992,1995); Pollack (1992) e Sirinelli (2006). Os achados da 

pesquisa sinalizaram que os espaços educativos ao institucionalizarem-se, 

circunscrevem-se nas histórias dos sujeitos forjando um projeto de sociedade, 

especialmente nos sujeitos/professores e nas suas práticas profissionais, assim como 

os professores ao exercerem sua ação profissional nas instituições também deixam 

marcas singulares de sua ação. 

A pesquisa de mestrado de Moura, M.M.M (2015), tem por objetivo 

compreender, numa perspectiva sociológica, os elementos que contribuem com os 

processos de constituição da identidade profissional de professores de Educação 

Física e como a identidade profissional docente se expressa nos diferentes ciclos de 

vida profissional. Como metodologia utilizou-se, como procedimento de coleta, a 

entrevista biográfica a qual foi realizada com 06 professores de Educação Física, com 

atuação na Educação Básica, em escolas públicas do município de Ouricuri, 

Pernambuco. As entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e 

dezembro de 2014. A análise dos dados pautou-se na análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011). Com base nas análises, construídas à luz dos referenciais teóricos 

adotados, foi possível perceber o quanto foi fundante, para constituição da identidade 

profissional docente de professores de Educação Física, os seguintes aspectos: a 
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Educação Básica e as suas experiências com a Educação Física, sobretudo as 

vivências escolares ou como atletas; o processo de formação profissional inicial e 

continuada; a atuação profissional e as especificidades do contexto de atuação; assim 

como as socializações o autor concluiu que a identidade profissional docente está em 

constante processo de construção, portanto, não se trata de algo dado, acabado. 

Foram as relações entre os familiares, os processos formativos, desde a Educação 

Básica até a Educação Superior, e a atuação profissional docente, permeada pelas 

constantes trocas e pela dinâmica institucional, em seus elementos biográficos e 

relacionais, objetivos e subjetivos, que possibilitaram a constituição da identidade 

profissional docente de professores de Educação Física. 

A pesquisa de doutorado de Oliveira, L.M.S (2014), tem por objetivo a 

construção de retratos sociológicos que recuperam processos de socialização, como 

método para a análise das interações que o professor realiza e de que modo elas 

potencializam suas disposições a partir do princípio gerador do habitus para responder 

aos desafios do cotidiano na sala de aula e na escola, transformando nesse processo 

sua identidade docente nos contextos de trabalho. Como metodologia a pesquisa 

propôs-se a investigar esses elementos por meio da construção de retratos 

sociológicos de três professoras da educação básica para registrar suas trajetórias 

individuais; foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, planejadas de acordo com 

uma grade conceitual que permitiu a elaboração de um roteiro constituído por seis 

categorias: família, escola, trabalho, sociabilidade, lazer/cultura e corpo; cada 

professora respondeu a 160 questões em 37 horas de entrevistas. A coleta de dados 

foi realizada no segundo semestre do ano de 2012, após uma entrevista modelo para 

testar o instrumento de coleta construído. As professoras responderam ainda, a um 

questionário socioeconômico que permitiu a caracterização dos sujeitos de pesquisa. 

Os resultados apontam que as disposições construídas pelas professoras estão 

intimamente relacionadas com as estruturas constituintes do habitus que, embora 

possuam especificidades ligadas à interpretação singular que cada uma delas 

expressa nas suas ações cotidianas nos diferentes contextos de inserção profissional, 

elas decorrem desse princípio gerador. Por outro lado, essas disposições, acionadas 

num jogo de mostrar-ocultar para responder às demandas cotidianas, mostram uma 

tendência a manter as regularidades orientadas pelo habitus e promovem uma 

reconfiguração identitária com rupturas e mudanças pautadas em fracas e provisórias 

mobilizações. O estudo também aponta que por privilegiar o contexto de trabalho das 

professoras, implica o uso do termo “formas identitárias”, uma vez que a análise se 

limita a uma época histórica e a um tipo de contexto social, constituída por ações 
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individuais e coletivas que respondem por “construções sociais” compartilhadas com 

todos que têm trajetórias homólogas, principalmente no campo profissional. 
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Capítulo 4. Histórico Educacional de Timor-Leste 

 

Na elaboração, na escuta e no estudo das narrativas dos professores 

timorenses, cabe traçar o curso do contexto político, histórico e social no qual estes 

colaboradores estiveram imersos nos momentos narrados. Para tal, faremos uma 

breve introdução sobre o contexto histórico de onde os acontecimentos transcorreram, 

o pano de fundo cenário político ocorrido nas décadas recentes da história do Timor-

Leste. 

Ao analisar tal contexto podemos inferir sobre as condições em que as RS dos 

professores sobre sua profissão “ser professor” se originaram. Neste capítulo faz-se 

uma revisão, essencialmente de natureza histórico-descritiva, com foco nos processos 

educacionais de Timor-Leste. 

Os períodos políticos que se sucederam no país – como também as fases do 

processo educativo – estão intimamente relacionados. Ao estudar a história do ensino 

escolar, é imprescindível o confronto com os objetivos educacionais, que se alteram 

conforme os séculos e localidades, de acordo com os valores predominantes em cada 

sociedade. 

O Timor-Leste é atualmente um país livre, independente, localizado ao noroeste 

da Austrália – com o qual estabelece fronteira marítima – e ao leste da Indonésia – 

com o qual possui fronteira terrestre, no Sudeste Asiático (Figura 4.1). O nome do país 

se deve à sua localização geográfica, por estar majoritariamente situado na região 

leste da ilha de Timor (cuja área perfaz 13.643 km2); além do enclave de Oecussi-

Ambeno (815 km2), na região ocidental de Timor; da ilha de Ataúro (144 km2), ao norte 

da ilha de Timor; e do ilhéu de Jaco, ao extremo leste do território, o que totaliza uma 

área de 14.610 km2 (DURAND, 2010). Na metade oeste da ilha de Timor, encontra-se 

o Timor Ocidental, pertencente à província indonésia de Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Na divisão administrativa do território são reconhecidos 13 Distritos, 65 

Subdistritos, 442 Sucos e 2.225 Aldeias1, cuja divisão tem como base razões culturais, 

geográficas e históricas (TIMOR-LESTE, 2009). O Timor-Leste possui 1.183.643 

habitantes (601.112 homens,582.531 mulheres) dos quais 70,4% vivem em zonas 

rurais, de acordo com dados do censo populacional realizado em 2015. 
                                                

1 De acordo com o Diploma Ministerial No: 199/GM/MAEOT/IX/09 de 15 de setembro de 2009, 
“os sucos e aldeias são as unidades de lideranças tradicionalmente aceitas em Timor-Leste” 
(TIMOR-LESTE, 2009, p.3588). 



 

 

Figura 4.1 – Localização geográfica do Timor

Fonte: <http://www.wikiwand.com/cs/V%C3%BDchodn%C3%AD_Timor
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_de_Timor

Leste#/media/File:East_Timor_municipalities_names.png

Em sua trajetória histórica, o Timor

distintos, o que resultou por ser subjugado pelos países Portugal e Indonésia. O Timor 

foi uma colônia de Portugal de 1515 a 1975, ano que foi invadido pela Indonésia, cuja 

ocupação perdurou até 1999. Como sequência, um governo 

e administrado pela ONU 

independência em 2002 (MAGALHÃES, 2007). Nestes períodos

distintas denominações: (a) “Timor Português”

“Província de Timor”, após a proclamação da República Portuguesa (em 5 de outubro 

de 1910); (c) “Timor-Leste”

novembro de 1975); (d) “Timor 
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Localização geográfica do Timor-Leste, com nome dos Distritos.

http://www.wikiwand.com/cs/V%C3%BDchodn%C3%AD_Timor> 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_de_Timor-

Leste#/media/File:East_Timor_municipalities_names.png> . Acesso em: 8 jul. 2015.

Em sua trajetória histórica, o Timor-Leste foi alvo de interesses mundiais 

distintos, o que resultou por ser subjugado pelos países Portugal e Indonésia. O Timor 

foi uma colônia de Portugal de 1515 a 1975, ano que foi invadido pela Indonésia, cuja 

ocupação perdurou até 1999. Como sequência, um governo transitório foi estabelecido 

 por cerca de três anos, até a restauração de sua 

independência em 2002 (MAGALHÃES, 2007). Nestes períodos, o país 

“Timor Português”, no período monárquico Português; (b) 

de Timor”, após a proclamação da República Portuguesa (em 5 de outubro 

Leste”, após a proclamação da independência (em 28 de 
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“República Democrática de Timor-Leste”, após a restauração de sua independência 

(em 20 de maio de 2002) até os dias atuais,. 

Além das línguas oficiais (Tétum e Português), de acordo com o Atlas 

Geográfico organizado pela Gertil (2001) outras dez línguas são faladas no Timor: o 

Baiqueno (no Distrito de Oecússi), o Búnak e o Fatalúco (em Lospalos), o Galóli (em 

Manatuto), o Kêmak e o Macalere (em Lautem), o Makasai (em Baucau e Viqueque), o 

Mambae (em Aileu), o Midiki (em parte de Manatuto e Viqueque) e o Uaimoa (em 

Baucau e Viqueque). Thomaz (2002) chega a designar de “Babel Lorosa’e” a questão 

linguística naquele país. 

4.1 – Timor Português: o Período Colonial (1515-1975) 

Os olhares do colonizador conduzem os fios analíticos que descortinam a 

realidade por ele encontrada no extremo Oriente, na terra de Timor Loro Sa’e, a terra 

do sol nascente. 

A reconstituição histórica do Timor-Leste torna-se complexa, por serem 

escassas as fontes documentais escritas previamente à chegada dos portugueses no 

Século XVI (GERTIL, 2002). Contudo, quando os primeiros comerciantes chineses 

chegaram em Timor no início do Século XIII, atraídos pelo abundante sândalo branco2 

presente na ilha, constataram que havia população no local. Neste contexto, foram 

elaborados pelos navegadores chineses, já em 1225, os primeiros documentos sobre 

a ilha. Chau-u-Kua, um inspetor de comércio externo, atestou que “Timor era um local 

rico em sândalo” (SOUSA, 2010. p.9). Por volta de 1350, o geógrafo chinês Dao yi 

Zhilue descreve que nas montanhas da ilha de Timor, afora os sândalos muito 

abundantes, não se encontram muitas outras espécies arbóreas (HÄGERDAL, 2012). 

Os javaneses também haviam passado pela região, visto que o Timor pagava 

impostos para Majapahit, um reino hindu na Java Oriental, de acordo com sua lista de 

tributários de 1365. Por fim, antes da chegada europeia, a literatura náutica árabe faz 

referência à ilha de Timor no fim do século XV (GERTIL, 2001). 

                                                

2 Sândalo branco (Santalum album L.): madeira amarelada famosa por ser usada em 

trabalhos ornamentais de entalho e também por se obter dela óleos utilizados em perfumarias, 

dado seu aroma adocicado (MICHAELIS, 2009). 
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A intervenção portuguesa nas transações comerciais do arquipélago ocorreu 

posteriormente à conquista de Malaca3 em 1511. No período de 1514-1515 a 1556 a 

presença portuguesa no Timor foi exclusivamente comercial, apesar do sândalo não 

ser declarado um monopólio da coroa portuguesa, o que permitia a negociação com 

navegadores de outras nacionalidades. Dessa forma, comerciantes particulares e 

aventureiros frequentavam a ilha, porém não se estabeleciam no território. O modesto 

uso da língua portuguesa sucedeu na costa norte, para transações comerciais com a 

população nativa (THOMAZ, 1994). 

Devido às ações da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, a segunda 

metade do Século XVI foi marcada pela ação missionária, época em que os primeiros 

padres jesuítas chegaram à Ásia (THOMAZ, 1994). De fato, a Companhia de Jesus, 

fundada em 1537 em Paris, estabeleceu-se em Portugal em 1542 e estendeu sua 

influência para o império português, com a construção de seminários e escolas na 

metrópole e nas colônias asiáticas, africanas e americanas (DIAS, 1960). 

Nesse contexto, os padres da ordem dos dominicanos também chegaram ao 

sudeste asiático, primeiro nas ilhas de Solor e Flores, com o estabelecimento do 

primeiro convento dominicano em Solor em 1562 e posteriormente desembarcaram na 

ilha vizinha de Timor. Neste território, a presença de mercadores e religiosos era 

constante, contudo não se fixavam na ilha. Apenas em 1633, com a fundação de um 

convento dominicano no Timor a presença dos religiosos tornou-se permanente. As 

primeiras escolas primárias foram erguidas pelos religiosos, juntamente com os 

seminários onde o Ensino Secundário era ministrado. Com a expulsão das ordens 

religiosas no Timor em 1834, tais seminários cessaram suas atividades (AGÊNCIA 

GERAL DO ULTRAMAR, 1970). 

Na região da Insulíndia, a coroa portuguesa dirigiu seus esforços para Malaca, 

enquanto os religiosos concentraram-se na parte leste do arquipélago, pois as 

influências religiosas eram mínimas e, portanto, era um terreno fértil para a sua 

evangelização. Dessa forma, os líderes timorenses, chamados de liurais (que significa 

                                                

3 Malaca esteve sob o domínio português no período de 1511 a1641. Sua localização 

era estratégica nas rotas do comércio internacional da época, onde circulavam “cravo das ilhas 

de Maluco, noz e maçã de Banda, sândalo de Timor, cânfora de Bornéu, ouro e prata do 

Líquio, [...] riquezas e espécies aromáticas, cheiros [...] da China, Java e Sião” (CASQUILHO, 

2014, p.101). Devido a esta abundância, ela foi uma cidade muito disputada, e após diversas 

batalhas, os holandeses venceram e sucederam os portugueses em 1641. 
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“rei”, nome tradicional atribuído ao chefe) eram enviados para Malaca para estudar. 

Dom Lourenço foi o primeiro liurai a seguir para Malaca e posteriormente ao ano de 

1633 outros chefes timorenses tiveram o mesmo destino, até a tomada de Malaca 

pelos holandeses em 1641 (THOMAZ, 1994). 

Devido à crescente expansão holandesa no arquipélago era iminente o “perigo” 

da influência da doutrina calvinista, o que motivou o envio de um governador ao Timor 

pela monarquia portuguesa. 

Já em 1640 havia no território timorense 22 templos católicos, quando o 

governo português passou a interferir mais ativamente na política interna da ilha. 

António Coelho Guerreiro (1702-1705) foi o primeiro governador designado para o 

Timor, que estruturou o território nos âmbitos político e militar. Nesse sentido, em 1703 

foram distribuídas patentes aos chefes nativos do Timor, que tornaram-se oficiais do 

exército português. Os reis (liurais) tornaram-se coronéis, os chefes de suku (ou 

datos), comandantes e os chefes das vilas, capitães. Já as tropas eram chamadas de 

“companhias de moradores” (LOMBARD-JOURDAN, 1982, p.93). Com isso, a 

estrutura de poder tradicionalmente adotada no território foi desestabilizada. O topo da 

pirâmide social timorense, ocupado pelo liurai de Bé-Hali foi, de certa forma, 

compartilhado com o governador Guerreiro. Sua chegada como representante da 

coroa portuguesa, em 1702, juntamente com uma comitiva de trinta homens, 

oficializou o território de Timor como uma colônia de Portugal (GERTIL, 2001). 

Em 1738, a ordem religiosa dos Oratorianos de Goa4 fundou um colégio em 

Timor, possivelmente no Distrito de Manatuto. Os estabelecimentos desta natureza 

atuaram como centros de expansão da língua portuguesa, não apenas falada, mas 

também escrita, visto que possibilitavam a formação de um grupo restrito de nativos 

mais instruídos (THOMAZ, 1994). 

Antes da transferência da capital do território de Lifau, no distrito de Oecussi, 

para Díli, em 1769, o distrito de Manatuto foi o principal centro de evangelização e de 

presença portuguesa na parte leste da ilha de Timor.  Os religiosos da ordem dos 

Dominicanos manifestaram sua presença com a fundação de um convento e uma 

escola. Nas relações tecidas com os timorenses a língua, a cultura e os valores 

transmitidos foram sendo assimilados. Como exemplo, é possível citar uma 

associação de voluntários nativos, os “leais moradores de Manatuto”, organizados em 

                                                

4 Território conquistado pelos portugueses na região oeste da Índia. 
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quatro companhias comandadas por líderes da aristocracia local, que foi um dos 

principais fontes de suporte aos portugueses até o início do Século XX (LOMBARD-

JOURDAN, 1982). 

Nas capitais Lifau (até 1769) e Díli (até o presente) foram delineados os 

rudimentos para uma administração central. O domínio da língua portuguesa pelos 

líderes locais, a presença do catolicismo, a divisão política do território, dentre outros 

aspectos sobre a forma de vida dos timorenses foram minuciosamente descritas em 

10 páginas pelo comandante de um navio francês, François-Etienne de Rosily, que 

desembarcou no Timor em 1772. Lombard-Jourdan (1982) apresenta a transcrição do 

diário deste comandante, acrescentando notas e comentários. A divisão política da ilha 

de Timor centrava-se em 30 pequenos reinos, cada qual com a liderança de seu 

próprio rei. Após ter visitado diversas povoações costeiras, a presença do catolicismo 

é externada em seu texto: “Existe um missionário por reino e dois missionários nos 

maiores. Todos os chefes são cristãos católicos e uma parte dos habitantes; a maior 

parte é gentil, especialmente aqueles das terras. Existem igrejas em todas as vilas da 

costa”5 (LOMBARD-JOURDAN, 1982, p.94. Tradução nossa). 

Afora o uso das línguas nativas, foi observado que “O malai se faz ouvir e 

existem muitos relatórios. Quase todos os chefes falam português e, nos reinos 

vizinhos dos Portugueses, é a língua geral”.6 (LOMBARD-JOURDAN, 1982, p.94. 

Tradução nossa).  

Ao observar o modo de vida e traços identitários do timorenses, em 1772 o 

viajante francês François-Etienne de Rosily os descreveu como “hesitantes e lentos 

em suas decisões, tímidos, cautelosos, interessados, políticos e um pouco inseguros 

[...]. Eu conheci alguns muito sensatos, espirituais, engenhosos, sinceros e boa-fé, 

entre os quais um que me parecia bem versado na história da Europa”.7 (LOMBARD-

JOURDAN, 1982, p.95. Tradução nossa). 

                                                

5 “il y a un missionaire par royaume et deux dans les grands; touts les chefs sont chrétiens 
catholiques et une partie des habitans; la plus grande partie sont gentils, surtout ceux des 

terres. Il y a des églises dans tous les villages sur la côte” (ibidem, p.94). 
6 “le malai s'y feroit entendre et y a beaucoup de rapport. Presque tous les chefs parlent 
portugais et, dans les royaumes voisins des Portugais, c'est la langue générale”. (ibidem, p.94). 
7 “irrésolus et lents dans leurs décisions, timides, méfiants, intéressés, politiques et peu sûrs 
[...]. J'en ai connu de très sensés, spirituels, ingénieux, sincères et de bonne foy, entr'autres un 
qui m'a paru fort versé dans l'histoire de l'Europe”. (ibidem, p. 95). 
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Contudo, com a expulsão das ordens religiosas no Timor em 1834, tanto o 

ensino quanto o emprego da Língua Portuguesa retrocederam, dado que os conventos 

e seminários dos padres dominicanos foram extintos e o clero, na década de 1870, 

ficou reduzido a dois religiosos oriundos da região de Goa. 

Através da afinidade entre colonizadores e elites tradicionais foi estruturada a 

política de dominação portuguesa. Como a autoridade local estava centrada na figura 

do liurai, tal hierarquia social foi mantida como estratégia para o arranjo político do 

Timor. 

O liurai era o líder do reino, dotado de influência e prestígio, sendo sua 

contribuição muito significativa para que o projeto de colonização se efetivasse. De 

fato, conforme observado por Silva (2000, p.364) “a dominação colonial portuguesa foi 

sempre concretizada, praticamente até a década de 1950 [...] assentado o seu poder 

na vassalagem dos poderes tradicionais de liurais, os grupos sociais dominantes das 

sociedades timorenses”. 

Com o advento das grandes viagens e consequente presença de portugueses 

no Timor, vieram missionários da Ordem Dominicana, que se estabeleceram em 1633, 

com a criação de sua missão religiosa e, a partir daí, consolidaram sua presença com 

a fundação de seminários, conventos e escolas. A ininterrupção da participação 

portuguesa na parte leste da ilha de Timor foi assegurada pelos missionários até o 

início do Século XVII. 

O governador Afonso de Castro (1859-1863) fundou um colégio exclusivo para 

acolher os filhos dos liurais. Já no governo de Joaquim António da Silva Ferrão (1876-

1878), o padre António de Madeiros, da Sociedade das Missões Ultramarinas (depois 

bispo de Macau entre 1885 a 1897, diocese a qual Timor pertencia) reestruturou as 

missões católicas em 1877, construindo igrejas e implantando escolas dirigidas pelas 

irmãs da ordem Canossiana, vindas de Portugal, que também assumiam a função de 

auxiliares do clero na época (THOMAZ, 1994). 

O sistema de educação foi expandido pelo bispo Joaquim de Medeiros, 

fundando em 1875 uma escola agrícola em Dare e outra para indústria em Díli. 

Contudo, tal educação foi pouco difundida, dado que participantes das elites é que 

tiveram acesso a esse ensino especializado, quais sejam, catequistas, pessoas que 

possuíam alguma ligação com os líderes portugueses no Timor, como também 

familiares dos liurais, os líderes do reino (CORTÊS, 2010). 
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Ainda assim, contrapondo ao que acontecia nos domínios holandeses, que 

empregava a língua malaia, o uso da Língua Portuguesa permanecia intenso na 

cidade de Díli. Henry Forbes, pesquisador naturalista inglês que viajou aos 

arquipélagos do Pacífico Sul, escreveu sobre o Timor em 1885: “entrando em vários 

escritórios e lojas eu encontrei as negociações ocorrendo não como nas posses 

holandesas, na língua franca do Arquipélago, Malaio (Bahasa Indonesia), mas em 

Português” (THOMAZ, 1994). 

O governador José Celestino da Silva (1894-1908) logrou êxito em diversas 

campanhas militares, que resultou no domínio sobre os reinos do interior. Para 

administrá-los, todo o território foi particionado, perfazendo cinquenta ‘postos 

militares’, entregues posteriormente à administração civil. 

Neste contexto, os poderes dos liurais foram restringidos em todo o território, 

como também na capital, pelos tutores. Pouco a pouco os cidadãos timorenses mais 

instruídos também começaram a ocupar estas posições, aumentando assim os 

quadros do funcionalismo (THOMAZ, 1994). 

Por muitas décadas a educação secundária foi negligenciada em terras 

timorenses, cujo progresso foi vagaroso: com o término do seminário dos Oratorianos 

(fundado em 1738) houve um hiato até o surgimento do Colégio de Soibada 

(THOMAZ, 1994). 

Tal instituição reveste-se de fundamental importância no contexto da educação 

nacional, dada a formação de lideranças (antigas e atuais) serem oriundas. Seu 

histórico remonta aos anos de 1898 a 1899, data de sua fundação pelo reverendo 

jesuíta Sebastião Aparício da Silva. A administração ficou a cargo dos padres desta 

ordem religiosa até 1910. A fundação deste estabelecimento consagrou-se como o 

maior acontecimento cultural da época em Timor. Dentre suas finalidades estavam 

formar professores catequistas, que tinham não apenas a responsabilidade pela 

alfabetização, como também pelo ensino religioso dos moradores de zonas rurais. Das 

gerações de timorenses que passaram por esse colégio, muitos atuaram em altas 

posições na igreja e no governo. Assim, são contabilizados diversos ex-alunos que se 

configuraram como a elite intelectual, religiosa, política, econômica e cultural de Timor, 

até o presente momento (GERTIL, 2001). 

Na instituição atuavam os mestres-escola que, pelo fato de pertencerem a uma 

classe social com prestígio no meio rural, permaneciam fiéis ao ofício. Devido à sua 
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atribuição como catequistas, eles se tornaram o braço direito do clero e, em menor 

escala, alguns ingressaram na função pública (THOMAZ, 1994). 

Com relação à formação de professores do sexo feminino, foi proposta uma 

formação para as moças, sob a responsabilidade de três madres canossianas 

(Aquilina Joaquim, Carolina de Jesus e Hedwiges da Conceição). Estas chegaram a 

Soibada em 6 de maio de 1902, para atuar no colégio feminino da Imaculada 

Conceição (TEIXEIRA, 1974). 

Dentre o currículo adotado para esta formação de professores, constaram as 

seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Geometria, Aritmética, Religião, Bíblia, 

Ciências da Natureza, Higiene e, no terceiro ano, Elementos de Pedagogia. Tal 

organização curricular era correspondente aos três primeiros anos dos liceus 

portugueses. As alunas eram absorvidas pelo sistema educacional e religioso, contudo 

várias prosseguiam os estudos nos seminários de Macau e de Portugal. 

Dessa forma, tal como ilustrado pela implementação dos processos 

educacionais pelas Ordens religiosas dos Jesuítas e das Canossianas, a expansão da 

Língua Portuguesa em Timor, considerara até então como língua administrativa, deu-

se essencialmente através da igreja, com os colégios católicos, como o de Soiabada. 

Com o advento da proclamação da República em Portugal, a 5 de outubro de 

1910, deu-se fim ao regime monárquico que vigorou por quase oito séculos (1140-

1910) (BELO, 2010). No contexto do regime republicano ocorreu uma segunda 

expulsão de religiosos do Timor. Fernandes (2009) destaca um fragmento do Decreto 

de 8 de outubro de 1910, Art. 3°, onde é ratificada a primeira expulsão de religiosos 

ocorrida em 1834: 

“continua também em vigor com a força de lei da 
República Portuguesa o Decreto de 28 de maio de 1834, 
promulgado sob o regime monárquico representativo, o qual 
extinguiu em Portugal, Algarve, ilhas adjacentes e domínios 
portugueses, todos os conventos, mosteiros, colégios, 
hospícios e quaisquer casas de religiosos de todas as 
ordens religiosas, fosse qual fosse a sua denominação, 
instituo ou regra” (FERNANDES, 2009, p.28, grifo nosso). 

Assim, em 1910 as religiosas Canossianas foram expulsas de Soibada, 

juntamente com os Jesuítas de todo o território, deixando o país em fevereiro de 1911. 

Não apenas a administração de tais estabelecimentos escolares passou gerida pelo 

governo da colônia, contudo todos bens, imóveis e móveis, destas congregações 

passaram a ser posse do governo provincial (BELO, 2010). 
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Com a instauração da República em Portugal, deu-se início ao processo de 

separação entre a Igreja e o Estado (laicização). Como consequências da nova 

administração, o Timor foi promovido ao estatuto de Província Ultramarina, porém no 

âmbito educacional, houve dispersão dos alunos e estagnaram-se as atividades 

escolares (BELO, 2010). 

Um projeto educacional inovador para o Timor foi encabeçado pelo governador 

Filomeno da Câmara Melo Cabral (1910-1917), que implantou para as crianças no 

curso elementar o ensino na língua materna, o Tétum, inclusive com a impressão de 

livros escolares nesta língua. Contudo este empreendimento não logrou continuidade 

e o Português manteve-se como a língua utilizada para o ensino (THOMAZ, 1994). 

Na Portaria n. 235/1914 (PROVÍNCIA DE TIMOR, 1914) o governador 

regulamenta as missões religiosas, considerando como centrais as missões de 

Lahane e Soibada. No Art. 7.° consta que “a cargo das missões ficam o ensino 

primário segundo os programas oficiais e bem assim o serviço agrícola e profissional”. 

O documento informa que na ocasião havia 12 missionários europeus em Timor, mas 

para ampliar possíveis quadros, havia “uma verba destinada a mandar completar em 

Macau a educação literária dos alunos de excepcional aptidão e entre os quais se 

possam recrutar professores auxiliares e os empregados públicos de nomeação 

provincial”.  

Para além dos aspectos religiosos e educacionais específicos, no Art. 12° 

encontra-se que “às missões compete estudo das línguas, usos e costumes dos 

indígenas e de todos os elementos que interessam à etnografia, organizando 

monografias destinadas à publicação oficial” (PROVÍNCIA DE TIMOR, 1914, p. 172). 

Nesse período, a difusão da Língua Portuguesa pelo território era almejada, 

contudo havia insuficiência de professores capacitados para tal. Dentre as ações para 

suprir tal carência, foi fundada a Escola de Professores Catequistas da Missão Central 

de Lahane, pelo bispo de Macau, Dom José da Costa Nunes. Contudo, devido à sua 

transferência para Soibada8 em 1927, a missão reduziu-se a 15 estudantes homens: 

no 1º ano sete alunos, no 2º ano cinco e no 3º ano apenas três alunos, todos 

tutoreados por um único professor, o padre Jaime Garcia Goulart. Após a graduação 

                                                

8 Na época, Soibada era o polo central religioso em Timor, com influência sobre as 

demais missões da ilha. 
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das primeiras turmas, estes estudantes foram distribuídos entre as escolas primárias 

de Balibó, Maubara e Mape. 

Apesar do Ensino Primário no Timor Português ocorrer desde o Século XVII e o 

Secundário a partir do Século XVIII, graças principalmente aos religiosos da ordem 

dos Dominicanos, a Metrópole passou a interessar-se pelo setor educativo apenas no 

início do Século XX (GERTIL, 2001).  

A primeira escola fundada oficialmente pelo governo foi na capital do território, 

Díli, em 1915, seguida pela criação de outras em pontos mais distantes do território, 

embora em número reduzido se comparado ao das escolas confessionais (THOMAZ, 

1994).  

Ao longo de quatro séculos o catolicismo regeu a educação timorense. 

Administradas pela igreja católica, esses estabelecimentos de ensino assumiam o 

papel de transmitir a língua e a cultura portuguesas (CUNHA, 2001). 

Na primeira metade do Século XX foram criadas instituições importantes para 

proporcionar profissionais mais qualificados no país: Magistério (1924), Seminário 

(1936), Colégio-Liceu semi-oficial em Díli (1938) e Escola de Enfermagem (1947) 

(GERTIL, 2001). 

Apesar de tais esforços, Gusmão (2010, p.22) ressalta que “até 1940, apenas 

4% dos timorenses falavam português. Eram eles os funcionários, os professores 

catequistas, os liurais e chefes de suco, aqueles que cursaram a 4ª classe em Díli e no 

colégio de Soibada”. 

 

4.2 – Segunda Guerra Mundial: a Invasão Japonesa no Timor-
Leste (1942-1945) 

No início do período marcado pela Segunda Guerra Mundial (1942-1945), a 

Província de Timor sofreu invasão do exército japonês, que marcou uma época de 

violência e destruição de instituições, incluindo o Liceu, considerada uma das poucas 

organizações da época a ministrar o ensino secundário.  
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Nos anos precedentes à ocupação japonesa no Timor, a Austrália cogitou 

estabelecer domínio mais sobre o Timor Português9, como estratégia para sua defesa 

(FIGUEIREDO, 2009). 

Diversos funcionários públicos (tanto civis quanto militares) que atuavam em 

Timor, bem como os comerciantes, deixavam a colônia rumo à Austrália, pedindo 

refúgio àquele país. O governo português de Salazar demonstrava receio de que a 

Austrália ocupasse o território, sob o pretexto de a administração portuguesa tê-lo 

abandonado (FIGUEIREDO, 2009). 

Todavia as aspirações australianas não se concretizaram devido à soma de 

alguns fatores, tais como: a concessão de benefícios aos Aliados nas ilhas dos 

Açores, a participação efetiva do Governo português nos momentos de desfecho do 

conflito somados a uma rápida reocupação (FIGUEIREDO, 2009). 

A fim de se entender o posicionamento australiano perante a ocupação 

indonésia e subsequente reconhecimento da anexação dos territórios timorenses, 

procurou-se uma afinidade maior com o general Suharto10, baseando-se em interesses 

mútuos, com destaque a exploração do petróleo no Mar de Timor. 

Mesmo sob protestos portugueses, no início da II Guerra Mundial, as forças 

australianas e holandesas montaram suas bases em Díli, pois viram ali uma zona de 

extrema importância militar. Alegando a presença dos australianos, em fevereiro de 

1942 o Japão invadiu e ocupou o Timor até setembro de 1945. Lutando lado a lado 

com os aliados (australianos e holandeses), os timorenses resistiram aos invasores, 

sofrendo inclusive fortes represálias. Calcula-se que foi entre 45.000 a 70.000 a perda 

de vidas timorenses nesses embates. A população timorense foi, inclusive, forçada a 

fornecer alimentos aos invasores, que deixaram, após sua rendição, uma paisagem de 

ruínas e miséria humana em Timor Leste, com mais de 90% das construções 

demolidas (DURAND, 2009). James Dunn, Cônsul australiano em Díli, comentou que 

“Timor-Leste foi uma das maiores catástrofes da Segunda Guerra Mundial em termos 

de perdas em vidas humanas” (DURAND, 2009, p.108). 

 

                                                

9 O deputado Spender, do Partido Trabalhista, lançou a proposta de comprar o Timor 
Português, com o argumento de que o território seria uma proteção à distância para a Austrália 
(ibidem, 2009). 
10 Hadji Mohamed Suharto (1921-2008) foi general e o segundo presidente da Indonésia, no 
período de 1967 a 1998. 
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4.3 – A reocupação portuguesa (1945-1975) 

Ao fim da invasão japonesa no Timor em 1945, o governo português logo 

reestabeleceu-se em Timor-Leste, inclusive no Enclave de Oecussi, ladeado pelo 

território holandês, que foi mais tarde reivindicado como indonésio (DURAND, 2009). 

No contexto da II Guerra Mundial, grande parte dos portugueses que habitavam 

no Timor refugiou-se na Austrália. Após a rendição japonesa, marco para o 

encerramento da Guerra, devido à necessidade de serem evacuados, em 27 de 

novembro de 1945 uma expedição portuguesa transferiu para a Capital grande parte 

deles. 

Portugal, ao invés de admitir civis da colônia como funcionários, optou por 

administrar a população como um todo, mantendo a governabilidade embasada em 

estruturas antigas de poder, governando com estratégias diretas e indiretas, o que 

perpetrou a manutenção da sociedade tradicional de Timor-Leste (DURAND, 2009). 

No plano educacional, o governo português reabriu o Liceu em 1952, como uma 

das primeiras iniciativas educacionais na colônia (THOMAZ, 1994), sendo também no 

mesmo ano inaugurado o Colégio Canossiano em Ossú (GERTIL, 2001). Este último 

se mantém até a presente data, orientado e conduzido pelas madres da Congregação 

Canossiana, lecionando o Ensino Primário. 

As moças e meninas não eram aceitas nas primeiras escolas de Timor-Leste. 

Só conseguiram adentrar ao campo da Educação, a partir da vinda das madres 

canossianas, quando implantaram colégios femininos em 1902 (Soibada), em 1952 

(Ossú) e somente em meados dos anos 60 é que outros colégios foram instalados, 

como por exemplo, o de Ainaro (THOMAZ, 1994). As alunas ficavam em regime de 

internato e aprendiam a educação regular, cívica e religiosa, sendo preparadas para, 

posteriormente, continuarem seus estudos em níveis mais avançados. 

Em 1954, foi estabelecido o Seminário de Dare; em 1965, organizada em Díli a 

primeira Escola Técnica; e no ano de 1972 as escolas do “ciclo preparatório” foram 

fundadas nos Distritos de Bobonaro, Pante Macaçar (Enclave de Oecussi), Baucau, 

Maubisse e Lospalos (THOMAZ, 1994). 

Outras Escolas e Colégios foram estabelecidos no Timor na década de 1950: a 

Escola de Artes e Ofícios, a Escola Agrícola de Fatumaca, a Escola Comercial e 

Industrial Professor Silva Cunha, todas em Díli; Colégio Masculino de Santa Teresinha 
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em Ossú e Colégio Infante de Sagres em Maliana (AGÊNCIA GERAL DO 

ULTRAMAR, 1970). 

Conforme relata Cunha (2001), apenas 39 escolas primárias funcionavam no 

Timor Português em 1953, tendo 8.000 estudantes, em todo o País, a oportunidade de 

frequentá-las, o que demonstra um moroso, minguado e seletivo ingresso ao sistema 

educacional. 

A missão de Soibada tinha as seguintes incumbências: preparar os assistentes 

dos missionários em Timor, ministrar a catequese aos timorenses, como também 

ensinar as primeiras letras aos alunos, tanto na parte escrita como na falada. Contudo, 

em função da precariedade de professores com qualificações adequadas para dar 

prosseguimento, no ano de 1960 a Escola de Professores Catequistas foi transferida 

para o Colégio de São Francisco Xavier, em Dare, onde já era lecionado o 1o ano e, da 

mesma forma, para o Colégio Bispo de Medeiros, os 2os e 3os anos. 

O Curso para o Magistério Feminino começou suas atividades em 1964 (CIC, 

1999), dando origem à Escola de Habilitação de Professores de Posto Escolar 

Engenheiro Canto Resende11, no ano de 1965 (Portaria nº 3616/1965). A Diocese e o 

Governo participaram em conjunto de sua gestão, tendo cada um a atribuição dos 

‘lares’ (locais onde os alunos de ambos os sexos ficavam internados), como também 

do local onde o estabelecimento de ensino funcionava. Neste ínterim, de acordo com a 

Portaria nº 3663/1965, a escola passou a atuar em regime misto, com duração 

alterada para quatro anos e exigindo-se como pré-requisito o certificado de conclusão 

do Ensino Primário. 

Várias escolas municipais foram inauguradas, a partir de 1960, cobrindo todo o 

território, onde as aulas para o pré-primário e primário já eram ministradas pelos 

monitores escolares com qualificação e, posteriormente, pelos professores do Posto 

Escolar, sendo que estes últimos iniciaram em 1968 (GERTIL, 2001). 

Na década de 1960, a Igreja Católica era responsável por cerca de 60% da 

educação primária (CUNHA, 2001). Ainda nos anos 60, o Exército Português fundou 

as primeiras escolas militares, localizadas nas regiões próximas aos postos militares. 

                                                

11 A escolha para o nome da escola foi uma homenagem a Artur do Canto Resende (1897-
1945), um engenheiro geógrafo português que foi morto no Timor-Leste, ao fim da II Guerra 
Mundial, na realização de uma missão geográfica. Disponível em: 
<http://www.adiaspora.com/_port/gentes/artigo/heroi.htm>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
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Mais de uma centena de alunos frequentavam essas escolas, que eram gratuitas 

(THOMAZ, 1994). 

Em 1970 foi realizado o censo populacional no Timor Português, cujos índices 

de alfabetizados perfizeram 6,6% da população total, aproximadamente 40 mil 

pessoas. A taxa de analfabetismo era alarmante. Entre os maiores de 10 anos, a taxa 

era de 90,8% e entre os maiores de 20 anos, 92,8%. A quantidade de alunos que 

havia cursado até a 4ª classe era de 3,3% entre os maiores de 10 anos e entre os 

acima de 30 anos, apenas 2,5%. 

Diante deste quadro, Thomaz (1994) aponta que a metrópole passou a 

empenhar-se nas crianças em idade escolar, com crescente percentagem de 

escolarização nos anos subsequentes: 

- 28% no ano letivo de 1970/1971; 

- 51% em 1972/1973; e 

- 77% em 1973/1974. 

Havia no Timor Português, conforme cálculos das autoridades eclesiásticas, em 

1974, aproximadamente 200 mil católicos, isto é, próximo a um terço da população. 

Também na mesma época, encontravam-se 60 mil estudantes em 456 escolas 

primárias (CUNHA, 2001). 

Dessa forma, uma das hipóteses para a pouca expansão da portuguesa pela 

ilha pode explicada pela lentidão no desenvolvimento da escolarização, à exceção nos 

anos finais da colonização (THOMAZ, 1994). A Língua Portuguesa nunca foi, portanto, 

língua de comunicação oral ou mesmo língua de contato entre etnias com idiomas 

distintos, mantendo-se apenas como língua administrativa, clerical, de ensino e 

cultural. Esta função foi desempenhada pela Língua Tétum, considerada a língua 

veicular tradicional. 

Contudo, a relevância da Língua Portuguesa no Timor, considerada por Thomaz 

(2002) como semelhante à função do latim da Idade Média Ocidental, ocorreu não só 

no plano interno, mas também no plano externo do país.  

A função, quanto ao plano interno, foi a de unir o povo através de uma pequena 

elite influenciadora, articulando-se “como cimento da unidade cultural entre as 

populações da metade oriental da ilha, retalhada por grupos etno-linguísticos” 

(THOMAZ, 2002, p.141). No plano externo, devido à presença do código linguístico 

escrito e da possibilidade de comunicação com outros povos para além desta região, 
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sua função foi “como cordão umbilical que articula as culturas locais, em maior ou 

menor grau ocidentalizadas por uma aculturação quadrissecular, mas de expressão 

exclusivamente oral” (idem, p.141). 

Uma pequena elite de letrados timorenses presente em centros urbanos era 

absorvida no funcionalismo público - constituído por aproximadamente 81% de 

timorenses nas vésperas da invasão (THOMAZ, 1994), nas forças armadas e, 

ocasionalmente, na continuidade dos estudos em Portugal. Contudo, a taxa de 

analfabetismo mantinha-se superior a 90% e o número dos que concluíam o Ensino 

Secundário era ínfimo (CUNHA, 2001). 

Essa sociedade distintamente dividida em dois polos era bem definida: de um 

lado, a parte tradicional composta pela população rural e do outro, a parte “avançada”, 

constituída pelos mestiços, chineses, metropolitanos, e, em especial, os nativos cultos. 

Tal segregação foi acentuada legalmente por Portugal, estabelecendo diferenciação 

entre timorenses indígenas e os “assimilados”. Este termo foi criado em 1930, no 

período do Estado Novo português, segregando a população de Timor Português em 

duas instâncias: os “indígenas (nativos não assimilados) e não indígenas, incluindo 

mestiços (brancos) e assimilados (nativos assimilados). Para adquirir o estatuto de 

assimilado, e a consequente cidadania portuguesa, um timorense tinha que falar 

Português” (TAYLOR, 1993, p.41). 

Diante deste quadro, Cunha (2001) apresenta uma provável explicação para a 

permanência das contendas intratimorenses, que consiste na coexistência de padrões 

tradicionais de estruturas do poder com modelos europeus de comando político. 

Quando do domínio português, ao invés de administrar um país unificado, devido ao 

interesse de dominar reinos rivais, os desentendimentos e divisões entre os grupos 

etnolinguísticos eram estimulados. 

 

4.3.1 – O fim do Estado multicontinental Português e o Surgimento 

Partidário em Timor-Leste  

Com o fim do governo salazarista12 em Portugal, o golpe militar de 25 de abril 

de 1974 marcou a política de descolonização. Tal golpe foi impulsionado pela 

                                                

12 O regime salazarista foi um dos períodos que marcou o Estado Novo português, com António 
de Oliveira Salazar (1889-1970) que firmou governo autoritário durante trinta e quatro anos (de 
1932 a 1968). Foi sucedido por Marcello Caetano, que governou por seis anos (1968-1974) e 
foi o último presidente do regime político do Estado Novo. 
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insatisfação do Movimento das Forças Armadas gerada pelos desgastes da guerra 

colonial e pela queda da economia portuguesa. O movimento, que levantava as 

bandeiras da democracia, da descolonização e do desenvolvimento, propiciou como 

consequências, dentre outras, o desmantelamento do status que Portugal gozava por 

ser um Estado multicontinental (GORJÃO, 2005). A conformação política portuguesa 

possibilitou a formação de partidos políticos nas colônias, tal como afirma Thomaz 

(2008, p.331), “após o 25 de abril, a constituição de partidos, estimulada pelo governo, 

processou-se a ritmo acelerado”. Nesse contexto, as cinco colônias portuguesas na 

África conquistaram sua independência:  

- Guiné-Bissau (declaração da independência em 24/11/1973, reconhecida em 

10/09/1974); 

- São Tomé e Príncipe (em 12/06/1975); 

- Moçambique (em 25/06/1975); 

- Cabo Verde (em 05/07/1975) e 

- Angola (em 11/11/1975). 

No contexto timorense, deu-se início à criação de partidos políticos, dos quais 

três angariaram maior visibilidade, a saber: 

(1) UDT (União Democrática Timorense): defendia a independência com 

inclinações conservadoras. 

(2) ASDT (Associação Social Democrática Timorense), mais tarde transformada 

em FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente): linha de 

esquerda, diretivas pró-independência, considerando o término urgente do 

colonialismo português. 

(3) APODETI (Associação Popular Democrática Timorense): apoiava a 

associação com a Indonésia, na integração política e territorial.  

Havia também partidos minoritários, tais como o (4) KOTA13 e o (5) Trabalhista, 

que posteriormente acoplaram-se à APODETI14. 

                                                

13 Klibur Oan Timor Asuwain, em português, Associação de Filhos dos Heróis Timorenses 
(tradução nossa). 
14 Dentre os líderes fundadores das APODETI, alguns encabeçaram a revolta de Viqueque, 
ocorrida em 1959. 
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Em contraposição às demais colonias portuguesas, não ocorria em Timor-Leste 

um movimento armado se opondo à ocupação portuguesa. A partir da retirada dos 

japoneses, viveu-se um período de paz, desde o final da II Guerra Mundial até o 

embate entre os simpatizantes da UDT e da FRETILIN em 1975, com exceção do 

levante de Viqueque em 1959, que foi incentivado pela Indonésia (PIRES, 1991). 

Ao se iniciar a guerra civil entre UDT e FRETILIN em 11 de agosto de 1975, o 

governo português permaneceu no território, mas optou por isentar-se e não intervir no 

assunto. No entanto, o Governador Lemos Pires, em 27 de agosto, debandou para a 

ilha de Ataúro, acompanhado de militares portugueses. 

Dessa divergência entre os dois principais partidos políticos, se sagrou 

vencedor a FRETILIN, que, em 28 de novembro de 1975, declarou unilateralmente a 

independência de Timor. 

Contudo, o país ficou independente por apenas nove dias. 

Tendo como aliados a Austrália e os Estados Unidos, usando a guerra civil 

timorense como argumento e, após a visita do Presidente dos EUA, Gerald Ford, à 

Jacarta, capital da Indonésia, esta resolveu invadir oficialmente as terras de Timor, no 

dia 07 de dezembro de 1975 (PIRES, 1991). 

Analisando o processo de ascensão dos EUA após a II Guerra Mundial, pode-

se notar que, dentre outros aspectos, a política externa norte-americana teve como 

base a interferência direta em outros países por meio de investidas militares e/ou 

apoiando grupos armados, aliados aos seus interesses político-econômicos (HARVEY, 

2004). 

No panorama geopolítico mundial do pós-guerra, a Guerra Fria entre a União 

Soviética e o bloco americano serviu como patamar dos países dominantes para 

expandirem suas zonas de influência mundial. Devido à instalação do “caos” e à 

necessidade premente de ordem, os EUA elevaram-se ao domínio mundial. Nesse 

contexto, as estratégias fundamentais usadas por este país para o controle mundial, 

foram as associações privilegiadas de “comércio, clientelismo, patronato e coerção 

encoberta” (HARVEY, 2004, p.52). 

O mundo, a partir de 1970 começou a encarar os primeiros sintomas da crise 

internacional, após a derrota dos EUA no Vietnã, com consequente diminuição de seu 

predomínio mundial. 
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O presidente Sukarno15, líder da Indonésia, privilegiava os negócios internos do 

país. Com intensa cooperação norte-americana foi destituído e sucedido por Suharto, 

um dos ditadores reconhecidos como violento e corrupto (DOWBOR, 2002). 

Dentre as ações empreendidas pelos EUA para ampliar sua influência no 

continente asiático encontra-se o apoio à Indonésia - país predominantemente 

muçulmano e contra o comunismo. Em meio à Guerra Fria, os Estados Unidos 

revidavam com represália a tudo que houvesse a possibilidade de ideais comunistas. 

A Declaração da Independência da Indonésia ocorreu em 17 de agosto de 1945 

(apesar de ser reconhecida pela Holanda apenas em 27 de dezembro de 1949). Com 

a ajuda financeira dos EUA, decorridos 30 anos como país independente, guerreou 

contra a Papua Nova Guiné e o Timor-Leste, acrescentando-os aos seus limites 

territoriais. 

No cenário geopolítico mundial, uma nova página na história timorense foi 

aberta após serem ceifadas milhares de vidas, fruto da desmedida ocupação 

indonésia no país. 

 

4.4 – Timor Timur16: a Ocupação Indonésia (1975-1999) 

A guerra civil instaurada no país, antecedendo a invasão indonésia, ocorreu, 

dentre outros motivos, pelo enfraquecimento de Portugal e sua inabilidade de 

comandar uma descolonização pacífica (MENEZES, 2006). 

A população timorense sofreu imensa repressão no período da dominação 

indonésia, passando por incontáveis torturas e assassinatos, prisões, além do abuso 

nos trabalhos forçados escravo e semiescravo, sendo os mortos somados a mais de 

300 mil habitantes em múltiplos genocídios (BRITO; MARTINS, 2004). 

Tais violações e asperezas eram supostamente mitigadas pelas benesses do 

desenvolvimento. Dentre as estratégias implantadas pelo governo invasor para que a 

língua indonésia fosse alastrada por toda a ilha estava a criação de instituições de 

ensino para, dessa forma, tornar o Timor-Leste parecido com as demais províncias 

indonésias, mitigando assim as culturas e línguas portuguesa e timorense. 

                                                

15 Sukarno (1901-1970) lutou pela independência da Indonésia contra a Holanda e 

tornou-se o primeiro presidente do país, governando-o por vinte e dois anos (de 1945 a 1967). 

16 Na Língua Indonésia, Timur significa Leste. 
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Tendo o objetivo primeiro de incorporar pela força o ex-território português 

como a 27ª província da Indonésia, no período da ocupação (1975-1999), foram 

fundados diversos equipamentos de ensino, tais como: a universidade UNTIM 

(atualmente UNTL), tendo mais de 3.000 alunos antes do referendo17; o Instituto 

Politécnico, atualmente em Hera; a Escola de Saúde em Díli; a Escola Agrária em 

Natarbora (Distrito de Manufahi); a Escola de Economia, em Comoro (estes dois 

últimos já não mais existem); o Instituto de Educação em Díli; um estabelecimento de 

Ensino Básico para os cegos, também em Díli; além de Escolas Secundárias nos 

Distritos e Sub-Distritos, interiorizando o acesso à educação (GERTIL, 2001). 

Além destes estabelecimentos de ensino citados, o governo indonésio abriu 

em 1980, a Escola de Formação de Professores para o Ensino Básico, com 

períodos de três anos, chamada “Escola de Formação de Professores” 

(Sekolah Pendidikan Guru - SPG). No mesmo estabelecimento de ensino 

também foi instituído o “Curso de Formação de Professores” (Kursus 

Pendidikan Guru - KPG), com duração de três anos, para professores que já 

exerciam o magistério. As aulas foram ministradas nos prédios da Escola Eng. 

Canto Resende e do Liceu Dr. Francisco Machado, pertencentes atualmente à 

UNTL. O SPG e o KPG equivalem à Escola Secundária da atual legislação. 

Esta instituição formou centenas de jovens para o exercício profissional no 

magistério, mas no final dos anos oitenta, teve seus serviços encerrados. 

Um novo modelo linguístico foi introduzido, o “bahasa indonésio”, apoiado 

pela imposição da língua oficial indonésia no sistema de ensino e em todas as 

esferas da administração pública. Tal política de “destimorização” teve como 

escopo a intimidação ao uso da Língua Portuguesa (BRITO; MARTINS, 2004). 

Segundo Hull (2000, p.32) “o invasor indonésio proibiu em todas as escolas o 

ensino de português, substituindo-o pelo ensino indonésio”.  

                                                

17 O referendo foi uma consulta à população de Timor-Leste, cuja organização e 

monitoração coube à Missão das Nações Unidas em Timor-Leste (UNAMET), ocorrida em 30 

de agosto de 1999, à qual havia a opção de manter-se parte da Indonésia, como uma Região 

Autônoma Especial, ou de rejeitar a proposta de autonomia especial, levando à sua separação 

da Indonésia. Como resultado, “de um total de 451.796 eleitores recenseados, votam 446.953, 

ou seja, cerca de 98,9%. Dos votos validamente expressos, 344.580 (78,5%) optam pela 

independência e 94.388 (21,5%), pela autonomia” (GOMES, 2002). 
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Nesse sentido, outra política levada a cabo foi a "transmigração", com a 

instalação de habitantes vindos de outras ilhas indonésias para o Timor-Leste. No 

campo educacional, a percepção de tal medida é notória. No Ensino Primário, dos 

professores ativos, 20% eram indonésios. Já no Ensino Secundário, tal porcentagem 

era elevada para cerca de 90% dos educadores (TIMOR-LESTE, 2005). 

Não apenas os professores, mas o material didático, o currículo implantado na 

totalidade dos níveis da educação, como também a língua com que as novas gerações 

eram alfabetizadas eram procedentes da Indonésia.  

Em todas as escolas era ensinado o lema da unidade nacional “Satu nusa, satu 

bangsa, satu bahasa” - “uma só pátria, uma só nação, uma só língua”, dentro da 

disciplina de “Pendidikan Moral Pancasila”, que significa “Educação dos Princípios de 

Moral” (CUNHA, 2001). Dessa forma, os valores, a moral e a ideologia que 

permeavam a sociedade indonésia eram inculcados nos alunos timorenses. 

É através do Estado que são implementadas as políticas de educação e no 

currículo seus interesses e ideologias são considerados, tal como afirma Paraskeva 

(2001), “o currículo é a máscara política da educação”. 

Na análise dos manuais escolares, Juliá (2002) afirma que o modelo sociológico 

de escola afetava diretamente modo de processar e reproduzir o ensino. Estas 

reproduções no âmbito escolar equiparavam-se às relações sociais subordinadas às 

classes dominantes. Quanto ao conteúdo apresentado pelos manuais, era implícito o 

pensamento de que as classes subalternas eram mantidas em segundo plano, de 

forma a moldar a permanência e perpetuação da estrutura de poder. 

Este termo currículo é usado de acordo com o ponto de vista do historiador 

canadense George S. Tonkins (apud GOODSON, 1999, p.117), que afirma: 

Currículo é o curso aparente ou oficial de estudos, 
caracteristicamente constituído em nossa era por uma série de 
documentos que cobrem variados assuntos e em diversos 
níveis, junto com a formulação dos objetivos e roteiros que 
constituem as normas, regulamentos e princípios que orientam 
o que deve ser lecionado. 

Com o objetivo de unificar o antigo território português, 
a partir de 1989, foram implantados pelos indonésios diversos 
programas de desenvolvimento para Timor Timur. Mas o 
massacre acontecido em 12 de novembro de 1991 arrefecia 
esse intento, pois avivava as lembranças atrozes praticadas 
pelos indonésios, quando, cerca de 200 pessoas que 
acompanhavam o cortejo fúnebre do jovem Sebastião Gomes, 
caminhando da Igreja de Motael ao Cemitério Santa Cruz, 
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foram cruelmente dizimadas pelo exército indonésio em uma 
emboscada na entrada do cemitério. 

Apesar do detalhamento dos massacres impetrados 
pela Indonésia estarem fora do escopo deste trabalho, foi 
através da disseminação pela mídia deste ocorrido, que se 
popularizou como ‘o Massacre de Santa Cruz’, que a 
comunidade internacional tomou conhecimento das barbáries 
internas e passou a olhar a causa timorense com maior 
seriedade. 

Com a atribuição do Prêmio Nobel da Paz a dois 
timorenses em 199618, Timor-Leste passou a ser muito mais 
observado e conhecido, gerando uma intensa mobilização 
internacional quanto à violação dos direitos humanos e o direito 
à autodeterminação do país. Com a visita do presidente sul-
africano Nelson Mandela ao líder da resistência timorenses, na 
altura prisioneiro, Xanana Gusmão no ano seguinte, a pressão 
para que as negociações quanto à independência de Timor 
ocorressem foi revigorada. 

Suharto, ditador indonésio, teve seu regime agastado 
por uma crise econômica, que o levou a demitir-se do posto em 
1998. Por sua vez, Xanana Gusmão, deslocado da prisão de 
Cipinang para a casa-prisão de Salemba em 10 de fevereiro de 
1999 foi declarado livre em 7 de outubro de 1999. 

No ano de 1999 Timor-Leste passou por um período 
muito turbulento. Já em janeiro, tropas de soldados timorenses 
favoráveis ao regime indonésio, chamadas ‘milícias’, lutavam 
contra seus próprios irmãos nas fronteiras com a Indonésia. 

Sob a coordenação das Nações Unidas, em 5 de maio 
de 1999, após várias negociações, foi feita uma consulta 
popular ao povo do Timor, possibilitando a estruturação do 
“referendo”, em 30 de agosto de 1999. Mesmo intimidados e 
ameaçados, 78,5% dos timorenses optaram nas urnas pela 
independência. Grandes massacres se sucederam ao 
referendo, forçando assim a intervenção da sociedade 
internacional. 

Dos 2091 professores do Ensino Secundário existentes 
em Timor-Leste, 80% fugiram para o outro lado da ilha de 
Timor, território indonésio, temerosos por permanecerem na 
zona de conflito, ocorrido em setembro de 1999 
(OBSERVATÓRIO TIMOR-LESTE, 2000). 

 

                                                

18 Timorenses laureados com o Prêmio Nobel da Paz de 1996: Carlos Filipe Ximenes 

Belo, bispo católico da Diocese de Díli que lutou contra as violações dos direitos humanos e 

contra as políticas de absorção da Indonésia e José Ramos Horta, porta-voz da resistência 

timorense no exílio. 
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4.5 – Período de Transição: a Administração Transitória das Nações 
Unidas (1999-2002) 

Depostos os invasores indonésios do país, em 13 de setembro de 1999, muitas 

organizações internacionais e um diverso contingente estrangeiro se deslocaram para 

o Timor, sob a bandeira das Nações Unidas, para cooperar na organização do 

primeiro país independente do Século XXI. 

O país estava em situação caótica e emergencial após a saída da Indonésia. Os 

soldados da ONU ingressaram em Díli a 22 de setembro de 1999. Equilibrada a 

situação, pela International Force on East Timor (InterFET), as Nações Unidas 

assumiram o governo e instauraram a United Nation Transitional Administration in East 

Timor (UNTAET), que permaneceu em atividade de 1999 a 2002. 

A administração transitória da UNTAET foi comandada pelo brasileiro Sérgio 

Vieira de Melo, que teve como destaque, dentre muitas atividades, a aproximação das 

ex-colônias portuguesas. 

O Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT) enunciou a Língua 

Portuguesa como oficial e a Língua Tétum como nacional no contexto do Congresso 

Nacional realizado em 2000, mesmo cientes de que crianças e jovens não dominavam 

o Português. 

Em agosto de 2000, as escolas reabriram e o ano letivo de 1999/2000 começou 

em 2 de outubro de 1999, mas sem política educacional ou regulamentação didática 

(OBSERVATÓRIO TIMOR-LESTE, 2000). 

No entanto, de acordo com o relatório Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), esta reabertura das escolas em 2000 ocorreu devido à 

organização voluntária de professores timorenses que estavam ligados ao sistema 

indonésio de ensino em parceria com a divisão de educação do CNRT, auxiliados pela 

Igreja Católica, pela UNTAET e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) (PNUD, 2002). 

Recrutados pela gestão das Nações Unidas, funcionários que anteriormente 

eram ativos no sistema educativo quando do domínio indonésio iniciaram as atividades 

de ensino, devido à necessidade premente das crianças voltarem às escolas. Havia 

em Timor-Leste, no ano letivo de 1999/2000, logo após o referendo, 876 escolas. 

Fazendo um comparativo com o ano anterior, verifica-se um decréscimo de 40 

escolas, fruto da onda de violência ocorrida no país nesse período (GERTIL, 2001). 
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Quanto às instalações escolares observaram-se significativas melhorias no 

início do ano letivo 2000/2001, devido à participação de organismos internacionais 

com doações, como também ao empenho de reconstrução, que possibilitou a 

reativação de 58 escolas primárias e, consequentemente, a ampliação no número de 

alunos (GERTIL, 2001). 

Para suprir a demanda premente por mão de obra, foram abertos no ano de 

2000 diversos concursos para ingressar na carreira pública em múltiplos setores. Na 

área da educação, a seleção incluía a contratação de professores. O objetivo desses 

concursos era reintroduzir cidadãos timorenses no mercado de trabalho, a fim de 

serem preenchidas vagas recém-criadas pelas entidades governamentais. As pessoas 

que dominavam a Língua Portuguesa eram favorecidas nesses concursos. 

Já em 2001, estavam em funcionamento 922 escolas em Timor-Leste, 82% das 

quais eram primárias, 14% secundárias e apenas 4% de outras modalidades. A taxa 

de alunos matriculados beirava 230 mil, com um conjunto de 5.789 professores (28% 

do sexo feminino), tanto nacionais como estrangeiros. Quanto aos equipamentos 

escolares, o Estado era responsável por 77% do fornecimento, enquanto a igreja 

católica respondia por 19% do total (idem, 2001). 

Neste período, o sistema educativo mantinha-se no modelo herdado das 

políticas indonésias. Os materiais didáticos, o currículo e a língua de ensino eram 

baseadas nas experiências educacionais anteriores (SILVA; SIMIÃO, 2007), salvo 

algumas adaptações ao contexto timorense, como o abandono do ensino de 

disciplinas permeadas pela ideologia indonésia (ex. o ensino da Pancasila e o de 

cidadania) (ALVES, 2014). 

Com o objetivo de reintroduzir a Língua Portuguesa no sistema educativo, o 

governo criou a política de aplicá-la como língua de instrução, processo conhecido 

como phase in, e progressivamente sair com a Língua Indonésia, processo de phase 

out (PNUD, 2002). 

Desta maneira, no ano letivo de 2000/2001, com o apoio da Língua Tétum, deu-

se início ao processo de ensino e aprendizagem em Português para os dois primeiros 

anos do Ensino Primário; as demais classes do 3º ao 12º anos, além do Ensino 

Superior permaneceram nos moldes anteriores, ou seja, em Língua Indonésia. De 

forma simultânea, aprendiam a Língua Portuguesa era uma das disciplinas presentes 

no currículo de todos os níveis de ensino. 
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Contudo, dos cerca de 3.000 professores que aparentemente demonstravam 

dominar a Língua Portuguesa, após passarem por uma avaliação para frequentarem 

um curso de formação, somente 158 dentre eles classificaram-se com habilitação 

razoável no idioma (PNUD, 2002). 

Como Timor-Leste era um território que saiu de um conflito, a preocupação 

centralizava-se na manutenção da paz, na normalização, na reorganização do 

funcionamento do sistema educativo e, dado ainda não ter nenhum instrumento 

legislativo que o regulasse, continuava com modelo herdado do governo da Indonésia, 

com pequenas adaptações à realidade timorense.  

 

4.6 – O Estado de Timor-Leste: a restauração da independência 

Com a restauração da independência, ocorrida em 20 de maio de 2002, o 

Timor-Leste recebeu “o Secretário-Geral da ONU, chefes de Estado e de Governo e 

representantes de mais de 90 países, de organizações internacionais e de 

solidariedade” (HORTA, 2011), de forma a testemunharem e celebrarem a 

emancipação do povo. 

As Línguas Portuguesa e Tétum (na variedade Tétum-Praça) tornaram-se as 

línguas oficiais, e as Línguas Inglesa e Indonésia as línguas de trabalho, de acordo 

com o art. 13° da Constituição da República Democrática de Timor-Leste (TIMOR-

LESTE, 2002a). 

Essa Constituição foi aprovada em 22 de março de 2002, dois meses antes do 

Estado de Timor-Leste ser legitimado pelas Nações Unidas como um país 

independente. Contudo, para Veras et al. (2008), a Constituição foi pouco 

representativa dos valores próprios timorenses, dado que a Língua Portuguesa era 

dominada por uma minoria dos 88 deputados atuantes na Assembleia Constituinte. 

Por outro lado, Albuquerque (2010) argumenta que apesar da Constituição leste-

timorense de 2002 erguer o português ao patamar de língua oficial, na prática tal 

processo é lento, dado que a língua franca predominante entre a população é a 

Tétum. Já no sistema educacional, nos anos subsequentes à restauração da 

independência, havia o predomínio da Língua Malaia (Bahasa Indonésio) para o 

ensino. 
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O processo de transição linguística com vistas à implantação da Língua 

Portuguesa como língua de ensino foi realizada gradualmente, de forma a 

atingir a todos os níveis de ensino. 

Porém, esse não é um processo tranquilo, já que existem correntes políticas no 

Timor que defendem o uso das diferentes línguas maternas para a alfabetização. 

O contexto peculiar em que a Língua Portuguesa é reintroduzida no Timor-Leste 

caracteriza-se por coexistirem diversas línguas em uso no país. As línguas e dialetos 

locais do território perfazem aproximadamente 30, falados em diferentes regiões do 

país. 

De acordo com levantamentos de 2002, a Língua Tétum era falada e 

compreendida por 80% da população, enquanto cerca de 40% dos timorenses 

dominavam a Língua Indonésia. As línguas com compreensão minoritária entre os 

timorenses eram o Português (5%) e o Inglês (2%) (TIMOR-LESTE, 2002a). 

Ao se comparar esta situação com o censo de 2010 é possível observar 

permanências e mudanças: o Tétum continua sendo a língua mais falada, com 84,9% 

da população com mais de cinco anos dominando-o. O Bahasa Indonésia mantém-se 

como a segunda língua de maior domínio, com 44,2% da população. As mudanças 

são observadas nas Línguas Portuguesa e Inglesa, com compreensão de 30% e 15%, 

respectivamente, da população maior de cinco anos (TIMOR-LESTE, 2010). 

Tais alterações são respaldadas em razão de uma nova classe ser atingida pela 

Língua Portuguesa a cada ano letivo, além das diversas cooperações internacionais 

que atuam no país e contribuem para a expansão do inglês. 

Algumas organizações educacionais, vinculadas a projetos governamentais, 

visam estimular o ensino das disciplinas escolares, na escola primária, com uso da 

língua materna. Tal tema suscita polêmica, dado que muitas destas línguas pautam-se 

na oralidade e, por terem escassos estudos sobre as mesmas, não possuem 

sistematização e normatização da gramática. Como consequência, são parcos os 

subsídios para a produção de materiais educacionais, afora a falta de professores 

habilitados para lecionar em tais línguas, com cursos de formação de professores sem 

condições de habilitá-los para tal. 

Além das línguas locais, também coexistem a Língua Portuguesa, bem como as 

Línguas Inglesa e Indonésia, preconizadas como língua de trabalho pela Constituição 

(TIMOR-LESTE, 2002a), que também se desenvolvem devido à geografia, à história e 

aos imperativos estabelecidos pelo intercâmbio econômico, técnico e estudantil com 
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os países vizinhos. Horta (2011, p.313) discute que a manutenção desta realidade 

multilíngue “não impedirá a Língua Portuguesa de se consolidar como factor de 

identidade”. Ainda de acordo com o ex-presidente Horta, seu governo teve como 

propósito aumentar o orçamento investido na formação em Língua Portuguesa de 

professores do ensino básico, secundário e superior; e de operadores do sistema 

judiciário. 

Nos primórdios da independência, o Timor-Leste enfrentou problemas de 

diversos âmbitos, dentre eles, a falta de profissionais instruídos e qualificados para 

exercer uma profissão, incluindo professores. Tal carência, evidenciada mormente no 

Ensino Secundário e no Superior, ocorreu pela partida de muitos professores que 

atuavam nestes níveis para a Indonésia, deixando o país com insuficiência de 

recursos humanos (FERREIRA, 2011). A situação emergencial exigiu a contratação de 

pessoal não qualificado, o que certamente incide na qualidade da educação. Após 

uma década da adoção de tais medidas emergenciais, diversos esforços foram 

envidados para a formação destes professores. Contudo, segundo apontado pelo 

Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, mais de “75% dos professores não 

estão qualificados de acordo com os níveis exigidos por lei” (TIMOR-LESTE, 2010, 

p.18). 

 

4.6.1. A (re)introdução da Língua Portuguesa no sistema educacional 
 
No trabalho, são apresentados elementos que ajudam a discutir caminhos pelos 

quais a identidade nacional timorense e a profissional docente foram se construindo. 

Assim, não é o objetivo do presente trabalho discutir as questões linguísticas no 

Timor-Leste e sua incidência na educação, contudo, este pano de fundo elucida os 

elementos em análise. É importante ressaltar que nossa pretensão aqui é entrar 

nestas temáticas não como um desvio, mas antes, para fazer brilhar elementos do 

foco. Assim, são apresentados dados mais amplos sobre questões de linguagem e 

gênero que justificam o foco. 

Pelos lugares por onde os portugueses andaram, sempre deixaram marcas 

indeléveis. No caso do Timor as marcas são observadas particularmente na língua e 

na religião (FORGANES, 2002). 

Na Constituição do jovem Estado-Nação, o Português e o Tétum foram 

declaradas as línguas oficiais (TIMOR-LESTE, 2002a). Contudo, no caso da Língua 

Portuguesa, não há confluência entre língua oficial e língua materna. Assim, para além 



4. Histórico Educacional de Timor-Leste 

206 

 

das línguas oficiais, o linguista australiano Geoffrey Hull (2001) argumenta que 

coexistem 15 línguas faladas nas diferentes regiões do país, além de seus dialetos 

(HULL, 2001).  

Ao se discutir a identidade nacional, um fator que merece destaque é a 

linguagem. Sob tal ótica, o panorama timorense apresenta-se como um sincretismo 

cultural e linguístico, no qual a “a escolha do português é um plano de contra-

orquestra à subjugação e satelização regional, pretendida por [alguns] internacionais” 

(CORTE-REAL; BRITO, 2006, p.128). Para Ramos-Horta19 (2011, p. 312), “o reforço 

da língua portuguesa no mundo valoriza a decisão da sua reintrodução em Timor-

Leste”. 

A abordagem política e educacional que tem sido empregada após a 

independência busca restaurar a diversidade que foi cerceada pela brutal imposição 

da cultura hegemônica na ocupação indonésia. Nesse sentido, a língua Tétum está 

fortemente ligada à identidade nacional (ALVES, 2005), pois além de ser a língua 

franca, durante o período colonial português, dentre tantas línguas presentes no 

território, foi a língua melhor documentada. Assim como em outros territórios de 

domínio português, a igreja católica enviou missionários que se encarregaram de 

propagar o idioma, além da religião. No Timor-Leste, a língua adotada para a 

catequese foi o Tétum e os primeiros escritos sobre o Timor são de missionários e 

navegadores. 

Durante a ocupação indonésia, a Língua Tétum, juntamente com as demais 

línguas maternas, se manteve, apesar das iniciativas de “destimorização” e 

homogeneização com os demais territórios indonésios. A Língua Portuguesa foi 

sumariamente proibida, contudo os militantes defensores da independência, reclusos 

nos esconderijos nas montanhas, escolheram utilizá-la em suas cartas e 

comunicações. Dessa forma, a língua configurou-se como um instrumento de luta da 

resistência, o que a posicionou como um dos fatores identitários para aquele povo. 

Payer (1999) desenvolve discussão quanto ao silenciamento, e proibição do uso de 

línguas nativas, no contexto de comunidades estrangeiras que se estabelecem em um 

novo país, afirmando que a forma como a interdição linguística é realizada deixa 

marcas tanto no indivíduo que se escolariza como na memória social.  

                                                

19 José Ramos Horta foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1996. Atuou na 

liderança política do Timor Leste como Presidente e Primeiro Ministro. 
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Nesse contexto, aderir à Língua Portuguesa possibilitou a instauração de 

acordos e cooperações com os demais países que adotam tal idioma, mormente à 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A reintrodução da Língua 

Portuguesa no Timor-Leste incide nas maneiras pelas quais a Educação e, em 

particular, o Ensino de Ciências transcorrerão. 

Todavia, a adesão à Língua Portuguesa não é de todo imediata, ao contrário, 

leva-se tempo, empenho e recursos para efetuá-la. Neste processo de mudança, os 

materiais didáticos disponíveis ao professor timorense podem refletir uma possível 

crise em sua identidade. A leitura de mundo que esse professor faz em suas 

explanações tem antagonizado com a leitura de mundo descrita no material didático 

por ele adotado. Tal inferência é observada em pesquisa realizada por Teixeira (2013, 

p.47), onde “no ensino secundário constatou-se que ainda são usados livros da 

ditadura Suharto, datados da década de 1990”. 

O conflito surge com relação à língua de ensino e dos materiais instrucionais. 

Livros Didáticos em Língua Portuguesa para serem adotados no Timor-Leste foram 

produzidos pelas cooperações brasileiras (para o Ensino Pré-Secundário e 

Secundário, entre os anos de 2006 a 2010) e, mais recentemente, por docentes 

portugueses das Universidades de Aveiro e do Minho (para o 3º ciclo do Ensino Básico 

e Ensino Secundário, respectivamente, entre os anos de 2007 a 2014). Contudo, os 

professores timorenses não a dominam completamente ao ponto de utilizá-la em 

situações didáticas diversas. Já os livros que alguns professores utilizam como base 

está na Bahasa Indonésia, língua que os alunos pouco dominam, além de não se 

adequar às condições de independência do país e não mais como uma província 

indonésia. Assim, a precariedade dos professores para ministrar os conteúdos 

escolares na Língua Portuguesa é um dos atuais entraves que o sistema educativo 

enfrenta. 

Na intenção de resolver esse impasse, ainda no período de transição, foram 

usados materiais escolares e livros indonésios para as matérias em geral, desde a 

segunda classe até o décimo segundo ano, excetuando-se as disciplinas de português 

e de religião. Os livros, examinados previamente por comissões de educadores locais 

coordenadas pela UNTAET e CNRT, eram os mesmos adotados no regime político 

anterior, todos procedentes da Indonésia, tendo um novo prefácio e nova capa, com 

poucas modificações (WORLD BANK, 2000). Tais livros formaram a base do ensino 

ministrado aos alunos tanto no período de transição, quanto nos primeiros anos da 

independência. 
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Em 2003 o Timor-Leste apresentava um alto índice de evasão escolar. Dos 

62.000 jovens com idade de 15 a 17 anos, pouco mais de 16% (10.000) estavam 

matriculados na Escola Secundária (TIMOR-LESTE, 2005). 

Afora as dificuldades linguísticas, a falta qualificações acadêmicas mínimas 

para o corpo docente era notadamente observada. De 2091 professores da Escola 

Secundária, somente 106 (um pouco além de 5%) possuíam a formação adequada 

para ensinar neste nível (TIMOR-LESTE, 2002b). A qualificação necessária para o 

magistério não era observada em diversos professores voluntários, em todos os níveis 

da escola básica. Após a desocupação indonésia não ocorreu um alistamento maciço 

de professores timorenses. Isto se deu pela ausência de candidatos timorenses com 

qualidades suficientes para habilitar outros professores. Assim, torna-se necessária a 

formação de professores aptos para lecionarem em estreita afinidade com a realidade 

do País. 

Cooperações internacionais com o governo timorense foram criadas com vistas 

ao aperfeiçoamento qualitativo do quadro de funcionários de diversos setores, dentre 

os quais, os profissionais da educação. Para isto, são enviados profissionais de vários 

países ao Timor, com o objetivo de capacitar e aprimorar na Língua Portuguesa os 

professores em atividade. Estas cooperações também se articulam em torno do 

estudo de pós-graduação, onde vários timorenses, após uma avaliação, são 

encaminhados aos países cooperantes. 

Em meio a tantas áreas que são assistidas em Timor-Leste, o Brasil também se 

faz presente como cooperante no sistema educativo timorense. Devido a ambos 

serem ex-colônias portuguesas, há similaridades entre estes dois países. De fato, a 

CPLP têm envidado esforços no processo de reintrodução o português no Timor-

Leste, desde sua independência. 

Quanto às atividades de melhoria da formação dos professores que já estão em 

exercício, foram estabelecidos os ‘Bacharelatos de Emergência’ e os programas de 

‘Capacitação de Professores’, ambos ministrados integralmente na Língua 

Portuguesa, através de parcerias entre o Governo Timorense com as Cooperações 

Portuguesa e Brasileira, o que possibilitou a realização deste trabalho. Muitos 

professores timorenses estão a formar-se em áreas específicas, em Língua 

Portuguesa, para que possam atender às necessidades do sistema educativo do seu 

país. 
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Na literatura é possível localizar alguns trabalhos que utilizaram como sujeitos 

da pesquisa os professores timorenses participantes do Bacharelato de Emergência 

(REIS, 2015; LUNARDI, 2014). Dessa forma, revitalizar a educação perpassa por 

diversos fatores, dentre os quais, a formação e qualificação dos quadros docentes é 

uma premissa fulcral. 

 

4.6.2. Atual sistema educacional timorense 

O atual sistema educativo timorense articula-se na Lei de Bases da Educação 

(LBE), Lei nº 14/2008, promulgada pelo Parlamento Nacional em 29 de outubro 

(TIMOR-LESTE, 2008). Seus princípios foram embasados na Constituição e na 

Política Nacional de Educação, que juntos compõe a base legal do sistema de ensino 

(Quadro 4.1). 

A LBE estabelece que as línguas de ensino adotadas no sistema educativo 

timorense são o Tétum e o Português. Como etapa obrigatória e gratuita encontra-se o 

Ensino Básico, para crianças e adolescentes com idade entre 6 a 17 anos (TIMOR-

LESTE, 2008). 

No período de transição e nos primeiros anos de independência, a educação 

organizava-se nos moldes do antigo governo indonésio: 6 anos de obrigatoriedade no 

Ensino Primário para as crianças de 7 a 12 anos, o Ensino Pré-Secundário e o 

Secundário possuíam a duração de três anos cada, mas não eram obrigatórios.  

Após a publicação da LBE em 2008, o Ensino Básico de nove anos de 

escolaridade, com frequência obrigatória e gratuita, passou a ser de três ciclos, em 

função de serem incorporados os antigos Ensino Primário e Pré-Secundário.  

A Universidade do Minho, em Portugal, no ano de 2007 deu início à elaboração 

dos Programas Curriculares, Manuais e Guias do Professor para o 3º ciclo do Ensino 

Básico (antigo Ensino Pré-Secundário), com financiamento da UNICEF e colaboração 

do Ministério da Educação de Timor-Leste. A efetivação desse currículo para o 3º 

ciclo, após a publicação da LBE, ocorreu em fases: o currículo para o 7º ano foi 

introduzido em 2012; para o 8º ano em 2013; e para o 9º ano em 2014, segundo a 

Resolução do Governo nº 24/2011. 

Quanto ao Ensino Secundário Geral de Timor-Leste, a elaboração do Plano 

Curricular, dos Programas, dos Manuais do Aluno e dos Guias do Professor, para os 

três anos e em cada uma das doze disciplinas, ficou a cargo da Universidade de 
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Aveiro, após parceria firmada em 2010 com o Ministério da Educação de Timor-Leste, 

financiados pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) e pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

Paulatinamente foi realizada a implementação do novo currículo do Ensino 

Secundário Geral nas instituições escolares. Conforme a Resolução do Governo nº 

24/2011, o currículo do 10º ano (juntamente com o do 7º ano do 3º ciclo do Ensino 

Básico) foi implementado em 2012; no ano de 2013, o currículo do 11º ano (como 

também o do 8º ano do 3º ciclo do Ensino Básico) e em 2014 foi finalizada a 

introdução do currículo no 12º ano (como também para o 9º ano do Ensino Básico). 

Quadro 4.1 – Estrutura do sistema de ensino em Timor-Leste. 

 

Fonte: Plano Estratégico Nacional da Educação 2011-2030 (TIMOR-LESTE, 2011, p.19). 
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De acordo com a legislação em vigor, para que um timorense atue como 

professor do Ensino Básico ou Secundário, dentre os pré-requisitos estão a habilitação 

específica em nível superior (Bacharelato ou Licenciatura), como também a aprovação 

nos processos seletivos oferecidos pelo Ministério da Educação, tornando-se assim 

um funcionário público (TIMOR-LESTE, 2004). 

4.6.3. Documentos oficiais: um século de legislação educacional timorense 

Uma das possibilidades para se caracterizar o cenário político-educacional de 

um país é através de sua documentação legal disponível. Para compor a análise da 

regulação para o exercício das funções de ensino no Timor-Leste, nos quatro períodos 

administrativos de sua história (colonização portuguesa, ocupação indonésia, 

administração transitória internacional e independência), será apresentado um quadro-

síntese dos documentos oficiais relativos à educação. 

Nesta pesquisa, a busca por tais documentos convergiu, sobretudo, para a 

legislação educacional oficial, de forma a identificar os discursos reguladores que 

perfazem a política educativa, em cuja composição encontra-se: a Constituição, Leis, 

Decretos-Lei, Decretos, Resoluções do Parlamento Nacional, Resoluções do Governo, 

Portarias, Regulamento, Diplomas Ministeriais, Diplomas Legislativos, Despachos 

Ministeriais, Despachos e Directivas. Tais documentos oficiais, 43 ao todo, são 

apresentados no Quadro 4.2, em ordem cronológica de publicação, com uma breve 

síntese de seu conteúdo20. 

  

                                                

20 As referências completas, bem como o endereço eletrônico onde as leis podem ser 

acessadas encontram-se no Apêndice G. 
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Quadro 4.2 –  As legislações educacionais no Timor-Leste. 

 

Ano Documentos legislativos 
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1914 
Portaria nº 165/1914 de 30 de junho 
Regulamenta o Decreto nº 233 de 22 de novembro de 1913, sobre as missões 
religiosas (Ensino Primário). [Anexo A] 

1916 
Portaria nº 98/1916 de 01 de julho 
Aprova provisoriamente o Regulamento para as escolas de educação primária. 
[Anexo B] 

1935 
Diploma Legislativo nº 41/1935 de 9 de fevereiro 
Determina que o ensino primário, agrícola e profissional seja entregue às Missões 
Católicas Portuguesas. [Anexo C] 

1938 

Decreto nº 28.431/1938 de 22 de janeiro 
Autoriza o Governo da colónia de Timor a promover o estabelecimento na colónia 
do ensino particular liceal oficializado (Ensino Secundário). [Anexo D] 

Diploma Legislativo nº 150/1938 de 30 de julho 
Determina que é instituído na colónia de Timor o ensino liceal particular oficializado 
do primeiro ciclo em harmonia com autorização concedida pelo artigo 2.º do 
decreto-lei n.º 28:431 (Ensino Secundário). [Anexo E] 

1946 Diploma Legislativo nº 254/1946 de 2 dezembro 
Regulamentando o ensino primário na colônia. [Anexo F] 

1958 Diploma Legislativo nº 528/1958 de 19 de abril 
Aprova o regulamento do ensino primário. [Anexo G] 

1960 Decreto-Lei nº 43.330/1960 de 18 de novembro 
(Ensino Secundário). [Anexo H] 

1964 

Portaria nº 20.380/1964 de 19 de fevereiro 
Manda aplicar em todas as províncias ultramarinas, observadas as alterações e 
adiantamentos constantes da presente portaria, o Decreto-Lei n.º 42994 (programa 
do ensino primário) – Revoga a Portaria n.º 17883. [Anexo I] 

Decreto-Lei nº 45.810/1964 de 9 de julho 
Regulamenta a obrigatoriedade do ensino primário para seis anos. [Anexo J] 

1965 

Portaria nº 3.616/1965 de 15 de maio 
Criação de escola de habilitação de professores de posto escolar mista, 
denominada Escola de Habilitação de Professores de Posto Escolar “Engenheiro 
Canto Resende” (Ensino Técnico Profissional). [Anexo K] 
Portaria nº 3.663/1965 de 7 de agosto 
Confia à Diocese de Dili a direcção da escola de habilitação de professores do 
posto escolar “Engenheiro Canto Resende” (Ensino Técnico Profissional). [Anexo 
L] 

Decreto nº 46.519/1965 de 4 de setembro 
Cria nas províncias ultramarinas de S. Tomé e Príncipe, Timor e Angola várias 
escolas do ensino técnico e o Liceu de Silva Porto e eleva a escolas comerciais e 
industriais a Escola Comercial do Lobito e a Escola Técnica Elementar de Novo 
Redondo (Ensino Técnico Profissional). [Anexo M] 
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 1965 

Decreto nº 46.519/1965 de 4 de setembro 
Cria nas províncias ultramarinas de S. Tomé e Príncipe, Timor e Angola várias 
escolas do ensino técnico e o Liceu de Silva Porto e eleva a escolas comerciais e 
industriais a Escola Comercial do Lobito e a Escola Técnica Elementar de Novo 
Redondo (Ensino Técnico Profissional). [Anexo M] 

1966 

Diploma Legislativo nº 740/1966 de 26 de novembro 
Estrutura do ensino elementar agrícola na província e regulamenta o 
funcionamento das escolas em que será ministrado (Ensino Técnico Profissional). 
[Anexo N] 
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1989 
Lei nº 2/1989 
Lei do Sistema Educativo Nacional (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

1990 

Decreto-Lei nº 28/1990 
Decreto-Lei da República Indonésia número 28 de 1990 sobre o Ensino Básico 
(Peraturan Pemerintah Republik Indonésia nomor 28 tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar). 
Decreto-Lei nº 29/1990 
Decreto-Lei da República Indonésia número 29 de 1990 sobre o Ensino Médio 
(Peraturan Pemerintah Republik Indonésia nomor 29 tahun 1990 tentang 
Pendidikan Menengah). 
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2000 Directiva nº 4/ 2000 
Sobre os Termos de Contratação de Funcionários Públicos. [Anexo O] 

P
er

ío
do

 P
ós

-I
nd

ep
en

dê
nc

ia
 

2002 Constituição da República Democrática de Timor-Leste 
(Tema educacional nos artigos 19.º e 59.º). [Anexo P] 

2003 

Resolução do Parlamento Nacional nº 8/2003 de 17 de setembro 
Ratifica o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
(Tema educacional nos artigos 13.º a 15.º). [Anexo Q] 

Resolução do Parlamento Nacional nº 11/2003 de 17 de setembro 
Ratifica a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
contra as mulheres (Tema educacional nos artigos 5.º, 10.º, 14.º e 16.º). [Anexo R] 

2006 Decreto-Lei n° 21/2006, de 22 de novembro 
Orgânica do Ministério da Educação e da Cultura. [Anexo S] 

2007 

Resolução do Governo nº 3/2007 de 21 de março 
Aprova a Política Nacional da Educação (2007-2012). [Anexo T] 

Despacho Ministerial n° 01/2007 de 13 de março 
Implementação do Novo Currículo do Ensino Primário. [Anexo U] 

Decreto-Lei nº 7/2007 de 5 de setembro 
Orgânica do IV Governo Constitucional (Artigo 24.º regulamenta o Ministério da 
Educação). [Anexo V] 

2008 

Decreto-Lei nº 2/2008 de 16 de janeiro 
Orgânica do Ministério da Educação. [Anexo W] 

Lei nº 14/2008 de 29 de outubro 
Lei de Bases da Educação. [Anexo X] 

P
er

ío
do

 P
ós

-I
nd

ep
en

dê
nc

ia
 

2010 

Despacho n° 1/GM/ME/I/2010 de 15 de janeiro 
Nova calendarização para o Ano Lectivo do Sistema de Ensino não-Superior. 
[Anexo Y] 

Decreto-Lei n° 7/2010 de 19 de maio 
Regime Jurídico da Administração e Gestão do Sistema de Ensino Básico. [Anexo 
Z] 

Decreto-Lei nº 21/2010 de 1 de dezembro 
Aprova o Regime Geral de Avaliação do Ensino Superior e cria Agência Nacional 
para a Avaliação e Acreditação Académica. [Anexo Aa] 

Decreto-Lei n 22 2010 de 9 de dezembro 
Lei Orgânica do Ministério da Educação. [Anexo Bb] 

Decreto-Lei nº 23/2010 de 9 de dezembro  
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino 
Básico e Secundário (Estatuto da Carreira Docente). [Anexo Cc] 

2011 
Decreto-Lei nº 4/2011 de 26 de janeiro 
Aprova o Estatuto do Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais 
da Educação. [Anexo Dd] 
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Resolução do Parlamento nº 20/2011 de 7 de setembro  
Sobre a Importância da Promoção e do Ensino nas Línguas Oficiais para a 
Unidade e Coesão Nacionais e para a Consolidação de Uma Identidade Própria e 
Original no Mundo. [Anexo Ee] 

Resolução do Governo n° 24/2011 de 7 de setembro 
Para a aprovação do Plano Curricular do 3° Ciclo do Ensino Básico e medidas 
urgentes de sua implementação gradual. [Anexo Ff] 

Decreto-Lei n° 7/2011 de 15 de fevereiro 
Aprova o Estatuto da Carreira Docente Universitária. [Anexo Gg] 

2012 

Decreto-Lei nº 8/2012 de 15 de fevereiro 
Que aprova o Plano Curricular, Regime de Implementação e Modelo de 
Certificação, Organização e Avaliação das Escolas Secundárias Técnico-
Vocacionais. [Anexo Hh] 
Decreto-Lei n° 28/2012 de 04 de julho 
Estatutos da Inspecção Geral do Ministério da Educação. [Anexo Ii] 

2013 Decreto-Lei n° 6/2013 de 15 de maio 
Lei Orgânica do Ministério da Educação. [Anexo Kk] 

2014 
Diploma Ministerial n° 33/ME/2014 de 10 de setembro 
Aprovação do Manual de Certificação do Docente Universitário (Manual CEDU.) 
[Anexo ll] 

2015 

Decreto-Lei n° 3/2015 de 14 de janeiro 
Aprova o currículo nacional de base da educação pré-escolar [Anexo Mm] 

Decreto-Lei n° 4/2015 de 14 de janeiro 
Aprova o currículo nacional de base do 1º e 2º ciclos do ensino básico. [Anexo Nn] 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
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4.6.4. “Ser professor” na legislação educacional timorense  

Uma das características compartilhadas entre documentos e monumentos é a 

peculiaridade de ambos serem detentores do “poder de perpetuação, voluntária ou 

involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a 

testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos” (LE GOFF, 

2003, p. 526). A etimologia do substantivo latino monumentum, advindo do verbo 

monere, remete ao “fazer recordar”. Os marcos para lembrança e rememoração 

resguardam para o futuro representações e imagens de determinados contextos 

históricos e sociais. 

Da mesma forma que os monumentos simbolizam a perpetuação dos 

construtos da humanidade, os documentos também desempenham tal finalidade. 

Nesta relação dialética marcada pelas influências de assimetrias nas relações de 

poder, Le Goff afirma que “documento não é qualquer coisa que fica por conta do 

passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças 

que aí detinham o poder” (LE GOFF, 2003, p. 535). O autor, portanto, sugere uma 

forma de trabalhar com a pesquisa histórica “desmontando” os documentos e 

analisando-os sob a ótica de seu contexto de produção. 

Dos quarenta e três documentos legislativos educacionais relativos ao Timor-

Leste, apresentados no Quadro 4.2, quarenta apresentam-se em língua portuguesa e 

três em língua indonésia. Para a análise sobre as concepções, expectativas e 

regulamentações da docência, no recorte temporal de 1914 a 2015, foram tomadas 

apenas as legislações em língua portuguesa, que abrangem três períodos: colônia 

portuguesa, fase de transição e independência. 

Dessa forma, o objetivo desta subseção foi obter a percepção de uma 

perspectiva diacrônica sobre o ser professor no Timor-Leste, em diferentes contextos 

históricos de produção destes documentos. Esta análise justifica-se pela consideração 

dos “atos de atribuição” (DUBAR, 2005) exercida pelas determinações presentes nas 

políticas educacionais que moldam este campo profissional. Tal como afirma Silva, G. 

P. C., (2013, p. 11), “se por um lado acredita-se que as representações sociais [...] 

refletem na constituição da identidade profissional dos [...] professores, não se pode 

esquecer, que as políticas educacionais também têm um peso considerável no reflexo 

dessa identidade”. 

Para efetuar tal objetivo, em cada documento legislativo foram identificadas as 

palavras “professor”, “docente” e “educador”. Cada vez que uma destas palavras 
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aparecia no texto, o artigo ou parágrafo em que a mesma se encontrava era copiado 

na íntegra, de forma a analisar não apenas a palavra de interesse, mas seu contexto 

de significação. Assim, foi elaborado um agrupamento com todas as legislações, 

denominado “corpus legislação educacional”. 

Na preparação do corpus as legislações foram categorizadas de acordo tanto 

com as denominações que expressam seu teor (Lei, Decreto, Decreto-Lei, Portaria, 

etc.) quanto pelos três períodos históricos-políticos que o país vivenciava quando 

foram promulgadas. 

Ao analisar o contexto das palavras que caracterizam o “ser professor” em 

distintos recortes temporais para este local, foi empregado o software IRaMuTeQ 

como ferramenta para a classificação hierárquica descendente (subseção 4.6.4.1). 

4.6.4.1. Classificação Hierárquica Descendente na legislação 
educacional timorense 

No tratamento das informações relativas à legislação também adotou-se a 

modalidade da Classificação Hierárquica Descendente (CHD). 

Nos dendrogramas resultantes dessa análise verificou-se a divisão do corpus 

de legislação em quatro classes assim identificadas: ‘docente universitário’ (classe 1), 

‘padrão de qualidade’ (classe 2), ‘formação’ (classe 3) e ‘professor primário’ (classe 4). 

O corpus, composto por 40 UCIs e dividido em 1.146 segmentos de texto, teve 

100% dos segmentos considerado na CHD, na qual 2.981 palavras com 13,78 

ocorrências em média cada uma foram analisadas (41.091 ocorrências no total), como 

apresentado na Figura 4.2 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente 

para o corpus de legislação, onde aparecem, além das quatro partições dos 

segmentos de texto, as palavras mais significativas e a frequência de cada uma, além 

do valor do qui-quadrado. 
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Figura 2.7 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente para o corpus legislação. 

O corpus legislação foi dividido em dois sub-corpus com a 1ª partição, de um 

lado o conjunto que depois viria a originar as classes 1, 2 e 3, e, do outro, a classe 4, 

já estável. Posteriormente o primeiro sub-corpus foi dividido em dois (2ª partição), e a 

classe 1 foi individualizada, mantendo-se as classes 2 e 3 ainda unificadas. Na 3ª e 

última partição o segundo sub-corpus da partição anterior dividiu-se e originou as 

classes 2 e 3. As quatro classes são quase equivalentes no que diz respeito à 

representatividade, com um leve predomínio das classes 1 e 3 (docente universitário e 

formação, respectivamente 28 e 27,1%) sobre as demais. 

A classe 1 do corpus de legislação congrega citações da lei relativas ao 

‘docente universitário’, com o aparecimento de palavras e expressões como docente 

universitário, docente superior, carreira e catedrático, dentre outras. 
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A classe 1 engloba fragmentos de texto da legislação após a independência, 

pautados principalmente na regulamentação que refere-se à docência de nível 

superior, como, por exemplo:  

**** *lei_38 *per_indepen *tipo_diploma 

Score: 953.78 

para poder beneficiar do processo de certificação e progressão na carreira 

o docente deve preparar os seguintes documentos comprovativos em articulação 

com o gabinete de certificação do docente universitário gabcedu da sua ies nos 

termos do disposto nos números 3 a 5 do artigo 31 b do ecdu 

 

**** *lei_38 *per_indepen *tipo_diploma 

Score: 922.45 

todas as ies são obrigadas a constituir o gabinete de certificação do docente 

universitário gabcedu n 2 do artigo 31 b do ecdu responsável pela organização do 

portfólio registo de créditos e avaliação de cada docente 

 

**** *lei_38 *per_indepen *tipo_diploma 

Score: 909.34 

categorias de carreira as categorias profissionais do regime de carreira 

encontram se previstas no artigo 2 do estatuto de carreira docente universitário 

ecdu retribuição a retribuição dos docentes corresponde a uma percentagem 

percentual do valor da retribuição do professor catedrático da sua ies constituindo 

o salário deste a referência 100 

 

Na classe 2 estão presentes ‘padrões de qualidade’ da educação, expressos 

por palavras como desenvolvimento, qualidade, capacidade, padrão, tecnologia, 

melhoria, eficiência etc. 

Recortes textuais que exemplificam essa classe são dados a seguir: 

**** *lei_33 *per_indepen *tipo_decretole 

Score: 372.62 
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tal processo de qualificação afigura se tão urgente quanto essencial para 

garantir o desenvolvimento de um ensino superior de qualidade em timor leste e 

ainda para proporcionar a implementação de um regime de carreira docente do 

ensino superior que promova aos mais elevados graus de responsabilidade os 

docentes mais qualificados do país 

 

**** *lei_24 *per_indepen *tipo_lei 

Score: 360.72 

os padrões de qualidade as qualificações para o exercício de outras funções 

educativas nomeadamente educação especial administração escolar ou 

educacional organização e desenvolvimento curricular supervisão pedagógica e 

formação de formadores os professores educadores 

 

**** *lei_38 *per_indepen *tipo_diploma 

Score: 343.08 

componente c prestação dos serviços sociais dedicados à sociedade os 

parâmetros de avaliação neste domínio são 11 implementação de atividades 

sociais 12 mudanças 13 apoios à comunidade 14 capacidade organizacional e 15 

capacidade de cooperação 

 

Os termos dos segmentos de texto agrupados na classe 3 versam sobre a 

‘formação’ para a educação, e dentre as palavras mais significativas estão formação, 

estabelecimento, função, educação, secundário, básico, exercício, desempenho, 

docente, etc. 

Três excertos de textos da classe 3 estão reproduzidos abaixo: 

**** *lei_29 *per_indepen *tipo_decretolei 

Score: 845.86 

o pessoal docente em exercício de funções de direção ou chefia em 

estabelecimentos públicos de educação pré escolar ou ensino básico e 

secundário está sujeito ao sistema de avaliação de desempenho previsto para os 

funcionários e agentes da administração pública com idênticas responsabilidades 
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**** *lei_29 *per_indepen *tipo_decretolei 

Score: 824.24 

o sistema de avaliação e desempenho do pessoal docente em exercício de 

funções de direção ou chefia previstas em estabelecimentos de educação pré 

escolar e ensino básico e secundário é idêntico ao determinado para os demais 

cargos de direção e chefia da administração pública 

 

**** *lei_23 *per_indepen *tipo_decretolei 

Score:577.10 

estabelecer e manter atualizado em coordenação com as direções regionais 

e os serviços centrais competentes o quadro de atividades de formação do 

pessoal não docente do ministério compete designadamente à direção nacional 

do ensino técnico e superior 

A quarta e última classe diz respeito ao ‘professor primário’ e engloba todo o 

teor da legislação mais antiga, que se refere quase exclusivamente a esse nível 

educacional, e é relativa à província portuguesa, colônia, missionários, indígenas, 

liceu, ajudante, monitor, como evidenciado nas palavras em destaque. 

A classe 4 pode ser ilustrada com as seguintes passagens extraídas dos textos: 

**** *lei_06 *per_portugal *tipo_diploma 

Score: 551.06 

os júris dos exames de instrução primária elementar e complementar dos 

europeus e assimilados serão presididos por um funcionário superior da colônia de 

nomeação do governador ouvida a repartição central de administração civil e deles 

farão parte professores do ensino primário que não tenham sido os professores 

dos alunos a examinar 

 

**** *lei_06 *per_portugal *tipo_diploma 

Score: 491.28 
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poderá porém o governador ouvindo o prelado da diocese autorizar que um 

monitor professor catequista ou missionário de uma escola indígena dê lições a 

um ou mais europeus ou assimilados sem prejuízo do serviço da escola 

 

**** *lei_02 *per_portugal *tipo_portaria 

Score: 458.47 

os professores e ajudantes que não forem assíduos à escola e que depois 

de admoestado oficialmente pela secretaria do governo não derem provas de maior 

zelo ficam sujeitos às penas que o governador da província julgar dever aplicar lhes 

ouvindo sempre o inspetor das escolas 

 

4.6.4. Pano de fundo: questões de gênero na realidade educacional 
timorense 

Além das questões linguísticas que embasam a construção da identidade 

nacional, o foco almejado na presente pesquisa de Doutorado não é o estudo das 

questões de gênero. Contudo, o contato com as teorias de gênero tornou possível 

algumas reflexões relevantes, ainda ausentes da discussão. Sem entrar em mais uma 

teoria, a saber, a teoria de gênero, faremos algumas incursões utilizando esta lente. 

Não é meu objetivo, porém a análise dos dados igualmente permite a reflexão em 

gênero, o que contribui para a compreensão mais ampla do panorama educacional 

timorense. 

De acordo com o censo de 2010, o país possui uma população de 1.066.582 

habitantes, com proporção entre os sexos de 100 mulheres para 103 homens. A 

presença de meninos é mais significativa do que a de meninas em todos os níveis de 

ensino, com a diferença de gênero sendo maior para estudantes do ensino superior, 

onde quase 60% são do sexo masculino (TIMOR-LESTE, 2010). 

De acordo com a Lei de Bases da Educação (Lei nº 14/2008; TIMOR-LESTE, 

2008b), o Ensino Básico (1º ao 9º anos) é obrigatório. Ao sair do nível de 

obrigatoriedade, são poucos os que continuam a estudar. Do montante de alunos 

ativos no sistema educacional, apenas 14,2% estão na escola secundária e 5,1% 

estão no ensino técnico ou universitário. 

Ao direcionar o olhar para a questão dos professores, pelo censo de 2010, 

4.831 professores atuantes no Timor-Leste. Entretanto, este número é inferior aos 
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publicados pelo Ministério da Educação (2008/2009), que sugere ser 11.270 o número 

de professores. 

Daqueles professores avaliados pelo censo, observa-se concentração nos 

centros urbanos (54%) frente às áreas rurais (46%). Contudo, tal realidade é oposta à 

distribuição dos alunos em idade escolar, dos quais a maior parte (64%) habita em 

áreas rurais, o que sinaliza a demanda de professores nas zonas rurais. 

No Timor-Leste, a docência é uma carreira predominantemente masculina, com 

68% professores homens e 32% mulheres. O nível de escolaridade onde há a mesma 

proporção de professores entre os sexos é apenas na educação pré-escolar, com 50% 

de professores do sexo masculino e 50% do feminino. No nível superior, as mulheres 

perfazem menos de um quarto do corpo docente (TIMOR-LESTE, 2010). 

De acordo com os dados do censo da população e habitação de 2010 (TIMOR-

LESTE, 2012a, p. 51), foi constatado que naquele país havia 4.784 profissionais do 

ensino, dentro os quais 95% eram professores (n = 4554; Quadro 4.3). Destes, 

aproximadamente 68% (n = 3259) eram homens e 32% mulheres (n = 1525). Desta 

forma pode-se constatar que a carreira de professor Timor-Leste é 

predominantemente masculina, inclusive para nível primário, o que derruba o discurso 

generalizado do magistério ser, em sua maioria, composto por mulheres.  

Quadro 4.3 – Número de professores/educadores no Timor-Leste em 2010. 

Profissionais do ensino Homens Mulheres Total 

Professor Pré-Primário 13 13 26 

Professor Primário 1475 732 2207 

Professor Secundário 1363 621 1984 

Professor Superior 261 81 342 

Inspetores Escolares 19 2 21 

Especialistas em métodos educacionais 12 4 16 

Outros profissionais da educação 116 72 188 

Profissionais Associados de educação especial 2 0 2 

Outros Profissionais associados ao ensino 26 19 45 

Total 3259 1525 4784 

Porcentagem do Total 68,1% 31,9% 100% 
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Fonte: Adaptado de National Statistics Directorate (TIMOR-LESTE, 2012a, p. 51). 

 

Além das informações constantes no censo educacional, também houve 

interesse por conhecer o quantitativo de professores atuantes em cada disciplina do 

Ensino Secundário. Dado não haver publicação oficial sobre tais informações, 

recorreu-se presencialmente ao Ministério da Educação do Timor-Leste, angariando 

assim dados primários relativos ao quadro de docentes atuantes no país no ano letivo 

de 2011 (TIMOR-LESTE, 2012b). Tais dados foram plotados graficamente (Figura 4.2) 

de forma a identificar o montante de docentes atuantes nas disciplinas de Ciências da 

Natureza (Química, Física e Biologia) e Matemática, por gênero.  

 
Figura 4.2 – Proporção entre professores homens e mulheres em disciplinas de Ciências 
Naturais e Matemática no Ensino Secundário (TIMOR-LESTE, 2012). 

Fonte: AGUILAR (2016), adaptado de TIMOR-LESTE (2012b). 

 

Aqui também é possível observar o padrão dentre os professores atuantes nas 

disciplinas de Ciências Naturais e Matemática no Ensino Secundário do Timor-Leste, 

de serem majoritariamente do sexo masculino. Contudo, nas disciplinas de Física e 

Matemática, o número de professores homens supera o da média geral de todas as 

disciplinas dessa modalidade de ensino, apontada como 68% pelo censo de 2010. 

  Já o número de profissionais atuantes do sexo feminino está 

representado na proporção de 23% a 39%. Em comparação com as informações 

apresentadas no Quadro 4.3, quanto maior é o nível educacional a que o ensino se 

destina, maior é a proporção de homens atuantes, por segmento. Por exemplo, no 

Ensino Pré-Primário, a quantidade de homens e mulheres é equivalente (50% em 

cada sexo). Já no Ensino Primário não se encontram valores igualitários, visto a 

diferença ficar estabelecida em torno de 67% de homens e 33% de mulheres. Em 
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comparação com o nível superior, torna-se maior a dissonância, visto o montante do 

corpo docente perfazer apenas 24% (n = 342) de mulheres.  

Tais evidências denotam a discrepância ocorrida no setor educacional entre 

homens e mulheres. Pelos elementos já apresentados no texto, pode-se inferir que a 

mulher timorense continua a ocupar-se da questão familiar e sua presença em setores 

sociais, como a educação, ainda é debilitada. Destaca-se, então, que a atuação de 

homens em sala de aula é muito maior que das mulheres, dado muitas delas 

abandonarem os estudos sem atingir os níveis mais elevados. Também corrobora na 

análise a atuação das mesmas com maior ênfase proporcional nos níveis de ensino 

mais elementares por estes sistemas exigirem de seus profissionais um menor nível 

de formação profissional, em comparação às exigências para lecionar, por exemplo, 

no Ensino Superior.  

As hipóteses para a análise e compreensão mais alargada desta desproporção 

constatada entre homens e mulheres no quadro sócio-educacional daquele país 

perpassam pelas reflexões sobre gênero e sobre a própria sócio-gênese das 

representações sociais, alinhadas a uma perspectiva diacrônica que considera os 

aspectos históricos na leitura do presente.  

Uma problematização possível de levantar é sobre o uso da expressão 

“feminilização do magistério”, tão amplamente empregada em diversos textos, 

acadêmicos inclusive, assumida como um fenômeno de escala global. A leitura crítica 

nos permite observar que a não localização do espaço geográfico, como se ‘no mundo 

inteiro fosse assim’, ocasiona inverdades e incursões de imprecisão. Ao se generalizar 

o conceito, fala-se da realidade encontrada no ocidente. A entrada da mulher no 

mercado de trabalho não apenas no Timor-Leste, mas no mundo oriental e no mundo 

árabe, por exemplo, é extremamente desigual à dos homens ou das mulheres no 

ocidente. Sem direitos sobre o próprio corpo, sobre as vestimentas, sobre a livre 

circulação, com mortes bárbaras, como apedrejamento, sem direito à educação, o 

acesso à formação profissional é um alvo quase inatingível. Nesses contextos, é 

possível compreender o surgimento do fenômeno da “masculinilização do magistério”, 

pois como ser professor, quem não teve asseguradas as condições para estudar? 

Scott afirma, em entrevista à Grossi (1998, p.115), que ao falar em gênero, 

refere-se ao “discurso da diferença entre os sexos”, que perpassa pelas ideias, 

instituições, estruturas, hábitos rotineiros, ritos e demais elementos constituintes das 

relações sociais. Para a autora, a diferença sexual é uma “estrutura social movente, 
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que deve ser analisada nos seus diferentes contextos históricos” (GROSSI, 1998, 

p.115). 

Na articulação entre identidade profissional e as questões de gênero, uma 

hipótese para elucidar as discrepâncias observadas é a relação inversa entre o 

prestígio social gozado pelos profissionais de uma determinada área e a presença de 

mulheres na mesma. Assim, ao aumentar a feminização de determinada atividade 

profissional, seu prestígio social decresce. Na sociedade timorense, ser professor 

ainda é uma profissão que confere aos que dela pertencem certo status social, 

evidenciado, dentre outros, pelo elevado número de homens no magistério. 

Outra possível hipótese pauta-se nas oportunidades mais reduzidas para o 

ingresso de mulheres no nível superior e para obter-se trabalho com vínculo 

empregatício, em uma sociedade tradicional e patriarcal como a timorense 

(CRISTALIS; SCOTT, 2005; CUNHA, 2006). 

A ocupação de Timor-Leste pela Indonésia teve alto custo humano. Em 1994, o 

governador do Timor, nomeado pela Indonésia, declarou ser correto o número de 200 

mil mortos desde a invasão (CAREY; BENTLEY, 1995). Contudo possivelmente tal 

número seja subestimado, de forma a atenuar os horrores ocorridos neste período. 

Alguns distritos viram sua população diminuir em 60% (DURAND, 2010), o que 

claramente caracterizou, dentre outros fatores, uma crise demográfica da população 

(Figura 4.3).  

Em momentos posteriores às crises demográficas, advindas por guerras, pestes 

ou fome, as funções maternais e de reprodução das mulheres ganham relevância em 

políticas natalistas. A característica de uma explosão demográfica (do inglês, baby 

boom) é ocorrer após uma crise populacional, tal como ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial, nos Estados Unidos.  

O padrão espicular do crescimento vegetativo observado em períodos de pós-

guerra também foi observado na Esta percepção cultural do papel das mulheres a ser 

cumprido na família tem afastado as mulheres da escola. 

Os “costumes” (lisan, em tétum; adat, em indonésio) tradicionais timorenses, 

ainda muito enraizados na sociedade, acarretam em atos de agressão nas dimensões 

física e moral contra as mulheres (SIMIÃO, 2006), além de privá-las de assumir na 

sociedade as mesmas funções ditas masculinas (MASON, 2005). Nesse sentido, é 

possível afirmar que a educação das mulheres é influenciada pela cultura arraigada 

nas tradicionais funções femininas. 
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Sobre este panorama, alguns avanços já foram envidados para promoção de 

garantias mínimas para promover a igualdade de gênero, tal como assegura no Art. 

17° da Constituição (TIMOR-LESTE, 2002a) “a mulher e o homem têm os mesmos 

direitos e obrigações em todos os domínios da vida familiar, cultural, social, económica 

e política”, ou no Artigo 50.º (Direito ao trabalho) “Todo o cidadão, independentemente 

do sexo, tem o direito e o dever de trabalhar e de escolher livremente a profissão” ou 

no Artigo 6.º alínea j “o Estado tem como objectivos fundamentais: Criar, promover e 

garantir a efectiva igualdade de oportunidades entre a mulher e o homem”. De forma a 

consolidar as premissas da constituição, em 2009 foi criada a Secretaria de Estado 

para a Promoção da Igualdade (TIMOR-LESTE, 2008a) e, em tempos mais recentes, 

a adesão, como país signatário, da proposta  das Nações Unidas para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, cujo objetivo 5 propõe diversas metas para “alcançar a 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ONU, 2015, p.24-

25). 

Contudo, as disparidades educacionais entre homens e mulheres apontadas 

pelo censo de 2010 devem chamar a atenção do poder público, dos formuladores de 

políticas e da sociedade civil para a importância de se concretizarem os direitos das 

mulheres timorenses, seja na promoção do acesso aos estudos e ao exercício 

profissional, seja na minimização/extermínio da violência contra as mesmas. 

Ainda assim, as disparidades educacionais entre homens e mulheres no campo 

educacional mostradas pelo censo de 2010 (TIMOR-LESTE, 2012a) indicam a 

necessidade de fortalecer a defesa de direitos das mulheres timorenses. Os embates 

políticos e simbólicos que promovem os processos identitários correlatos ao gênero, 

tanto caracterizam a sócio-gênese da RS sobre gênero naquela cultura, como 

delimitam práticas locais e valores supostamente universais (SIMIÃO, 2006). É 

importante também reconhecer a igualdade e a diferença e relacioná-las aos direitos 

individuais e às identidades de grupos, para a promoção de processos democráticos 

(SCOTT, 2005). 

 



 

Figura 4.3 – Evolução populacional 

Fonte: Adaptado de Durand (201
 

 

Figura 4.4 – Comparativo de pirâmides demográficas do Timor

Fonte: Adaptado de Timor-Leste 
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Evolução populacional de Timor-Leste no período de 1860 a 2001.

2010, p.148). 

Comparativo de pirâmides demográficas do Timor-Leste em 2004 e 2015.

Leste Population And Housing Census (TIMOR-LESTE, 2015).
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Capítulo 5. Procedimentos Metodológicos 

Os pressupostos metodológicos da presente pesquisa estão baseados em uma 

abordagem de cunho qualitativo e caráter empírico. Neste Capítulo, buscamos expor 

os procedimentos utilizados, bem como as justificativas para sua adoção. Este espaço 

também é destinado a caracterizar os sujeitos da pesquisa, a apresentar as 

estratégias para a coleta de informações, a maneira de analisá-las e, finalmente, as 

limitações do método adotado. 

 

5.1 – Pressupostos da pesquisa qualitativa 

No tangente às características da abordagem qualitativa, Bogdan e Biklen 

(1994) destacam a influência significativa do contexto sobre o comportamento 

humano, devido à perda de significado dos atos, palavras ou gestos quando estes não 

estão associados ao seu ambiente. Nessa direção, Denzin e Lincoln (2006, p. 17) 

concordam que “os pesquisadores estudam as coisas em seus contextos [...], tentando 

entender ou interpretar os fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas lhes 

atribuem”. 

Nos limites desse quadro, a reflexão feita por Minayo (2008, p. 22) explicita os 

aspectos correlatos a esta modalidade de pesquisa: “a metodologia inclui as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador”. 

Um dos instrumentos-chave para análises desse escopo é a compreensão que 

o investigador possui dos dados, que tendem a ser analisados de forma indutiva. Na 

pesquisa qualitativa, o mesmo busca elucidar os modos pelos quais algumas 

percepções passaram a ser empregadas e classificadas como “senso comum” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Tais acepções encontram ressonância nas contribuições 

de Jodelet ao estudo das RS, dado que, em seu doutoramento, a pesquisadora 

demonstrou processos de gênese, circulação e integração de conhecimentos nos 

sistemas de valor de grupos (JODELET, 2005).  

Ao abordar o papel do pesquisador na pesquisa qualitativa, Jodelet (2003) 

afirma a necessidade de “[...] reconhecer que na pesquisa qualitativa, o pesquisador é 

seu próprio instrumento e que ele deve fazer um verdadeiro aprendizado no manuseio 
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de suas técnicas e da postura que deve ter para aproximar seu objeto e seus sujeitos” 

(JODELET, 2003, p. 148. Tradução nossa)1. 

O tratamento qualitativo também se interessa pela maneira como os diferentes 

sujeitos da investigação atribuem significado às suas vidas, como analisam as suas 

experiências e como a sociedade em que estão inseridos é estruturada, dentre outros, 

pelos próprios sujeitos que a constituem. Portanto, os investigadores conduzem 

estudos de natureza qualitativa através do diálogo com os sujeitos, não havendo 

neutralidade nessa relação. 

No caráter descritivo do estudo qualitativo, a palavra escrita adquire um 

significado relevante para que os dados sejam registrados e os resultados divulgados. 

Sua essência não é a de confirmar ou refutar hipóteses elaboradas a priori, porém as 

abstrações são elaboradas com o conjunto de informações individuais que foram 

recolhidas e inter-relacionadas. 

Assim, o delineamento desse panorama ocorre à medida que as partes são 

coletadas e examinadas e, frequentemente, as principais questões emergem durante 

ou após a pesquisa. Uma possível analogia é a do funil, onde, no início, as situações 

estão mais abertas e flexíveis e, conforme são aproximadas da extremidade, tornam-

se mais definidas (LÜDKE; ANDRE, 1986). 

Para este Doutoramento foram contemplados os seguintes pressupostos 

epistemológicos da abordagem qualitativa, explanados anteriormente: a relevância 

que o contexto possui para a compreensão ou interpretação dos fenômenos, de 

acordo com os sentidos atribuídos pelos envolvidos; a consideração por como tais 

envolvidos significam e analisam suas experiências; a centralidade da palavra escrita 

na coleta de informações, para a construção dos dados e a disseminação dos 

resultados; o realce de questões importantes que surgiram durante ou após a 

investigação; a consideração sobre como os professores relacionam aspectos 

históricos, políticos e culturais da sociedade com suas experiências pessoais. 

Também foi adotado o caráter descritivo, peculiar de estudos qualitativos, bem como a 

elaboração das inter-relações entre as informações individuais coletadas. 

Segundo Farr (2008), é possível utilizar diversas metodologias para a 

investigação das RS, partindo-se de processos espontâneos que, de acordo com 

Spink e Frezza (1999), podem ser produzidos por questões, explicitados abertamente 
                                                

1 reconnaître que dans la recherche qualitative, le chercheur est son propre instrument 

et qu’il doit faire un véritable apprentissage du maniement de ses techniques et de la posture 

qu’il doit apporter pour approcher son objet et ses sujets” (JODELET, 2003, p. 148) 
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em entrevistas, ou já presentes em registros de produções sociais, tais como 

documentos, livros ou produções jornalísticas. Discutindo a combinação de métodos 

na pesquisa em RS, Flick (1992) aponta que o recurso metodológico intitulado 

“princípio da triangulação" é utilizado como uma alternativa para a validação dos 

resultados obtidos. 

 

 

5.2 – A coleta de informações: os instrumentos 

Para atingir os objetivos propostos, a coleta de informações2 foi realizada em 

duas fontes principais, a saber: 

A. empíricas: relatos de história de vida, coletadas na forma de escritas de 

si e de entrevistas, além das observações de campo realizadas pela pesquisadora. 

B. documentais: legislação vigente nas diferentes conjunturas do país. 

O uso de distintas fontes para a composição do corpus da pesquisa, tal como o 

efetuado neste Doutorado, alinha-se à orientação fornecida por Silverman (2010, p. 

210): “reconheça que conversa, documentos e outros artefatos podem proporcionar 

dados reveladores”. 

Apesar de amplamente utilizadas em pesquisas de cunho qualitativo, De Rosa 

(2014, p.17.2) critica o uso massivo da produção verbal e escrita em pesquisas em um 

contexto mais amplo da psicologia social, rotulados pela autora de uma “opção 

metodológica monoteísta”. Ela sugere o uso de uma abordagem multi-metodológica 

que visa integrar as dimensões textual e figurativa. A autora apresenta a função 

central das imagens para conectar grupos e moldar representações no imaginário 

coletivo. Tal abordagem inclui, dentre outras, as dimensões icônicas e imaginárias, tais 

como as imagens, atitudes, emoções e mitos. 

A esse respeito, Appolinário (2009, p. 67) traz a definição documento não 

apenas com material textual, mas “qualquer suporte que contenha informação 

registrada, [...] que possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse 

universo os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as 

                                                

2 Nesta pesquisa convencionamos a utilização do termo “coleta de informações” ao 

invés de “coleta de dados”, por compreender que os dados não estão prontos para serem 

coletados, mas são produzidos durante e/ou após as informações serem analisadas. Contudo, 

mantivemos a expressão coleta de dados quando realizamos paráfrase ou citação direta de 

autores que a utilizam. 
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imagens, entre outros”. Nesse sentido, não apenas as legislações educacionais são 

caracterizados como documentos, mas também as fontes empíricas construídas no 

contexto da pesquisa. Contudo, é possível realizar uma distinção classificatória quanto 

à produção do documento. Assim, as fontes para coleta de informações podem 

assumir uma subdivisão adicional: fontes documentais a priori, como os documentos 

jurídicos, concebidas previamente ao contexto da pesquisa; e fontes documentais a 

posteriori, cuja elaboração ocorreu durante ou após a coleta de informações. 

Dentre os diversos termos contidos no Dicionário de Metodologia Científica 

(APPOLINÁRIO, 2009), a expressão “Estratégia de coleta de dados” é explicada 

como: 

Normalmente, as pesquisas possuem duas categorias de 

estratégias de coleta de dados: a primeira refere-se ao local onde os 

dados são coletados (estratégia-local) e, neste item, há duas 

possibilidades: campo ou laboratório. [...] A segunda estratégia refere-

se à fonte dos dados: documental ou campo. Sempre que uma 

pesquisa se utiliza apenas de fontes documentais (livros, revistas, 

documentos legais, arquivos em mídia eletrônica), diz-se que a 

pesquisa possui estratégia documental. Quando a pesquisa não se 

restringe à utilização de documentos, mas também se utiliza de 

sujeitos (humanos ou não), diz-se que a pesquisa possui estratégia 

de campo (APPOLINÁRIO, 2009, p.85). 

 

Conforme a classificação acima para as estratégias de coleta de dados, esta 

pesquisa pode ser categorizada como estratégia de campo tanto no local quanto na 

fonte de dados. 

Em um primeiro momento da análise, Bardin (2011, p. 39) sugere que as 

comunicações sejam sistematizadas segundo dois critérios: “a quantidade de pessoas 

implicadas na comunicação; a natureza do código e do suporte da mensagem”. Com 

esta classificação foi possível elaborar um quadro de dupla entrada (Cf. Quadro 5.1), 

de forma a explicitar as fontes de coleta de informações desta pesquisa, que se 

configura como o corpus a ser analisado. 

Quantidade de pessoas implicadas na comunicação 

Código e suporte Uma pessoa 

“monólogo” 

Comunicação dual 

“diálogo” 

Comunicação de 

massa 



5. Procedimentos Metodológicos 

232 

 

Linguístico Escrito Diário de campo Escritas de si Legislação 

educacional 

Oral - Entrevistas - 

Quadro 5.1: Domínios de aplicação da análise de conteúdo  

Fonte: Adaptado de Bardin (2011, p.40). 

Dessa forma, observa-se prevalência do código linguístico nos instrumentos de 

coleta de informações, onde a palavra escrita ou falada é central para a apreensão da 

realidade. A legislação educacional é enquadrada como um fonte documental a priori, 

enquanto os demais produções são classificadas como fontes documentais a 

posteriori, tal como apreendido por Appolinário (2009). 

A seguir serão especificados os instrumentos utilizados para a coleta das 

informações empíricas, a saber, as escritas autobiográficas e as entrevistas. 

 

5.2.1 – Escritas de si: narrativas dos professores cursistas do 

‘Bacharelato Emergencial de Química’ 

Durante ano letivo de 2007-2008, foram recolhidas informações no Timor-Leste 

através de um questionário aberto aplicado aos professores/alunos do ‘Bacharelato 

Emergencial de Química’, organizado pelo então Instituto Nacional de Formação 

Profissional e Contínua (INFPC). 

Foi entregue uma folha de instruções (Quadro 7.2), solicitando que os alunos 

escrevessem, na forma de uma redação livre, a narrativa de sua vida, pontuando os 

quesitos ali citados, além de outros que desejassem. Para a elaboração desta ficha 

(bem como das demais produções destinadas aos professores/alunos), houve o 

cuidado de escrever em linguagem mais simplificada, dada a dificuldade na 

compreensão do português, por essa não ser a língua materna dos timorenses. 

Relatos de si: história da vida de alunos em formação de professores 

Escreva um texto sobre você, sua vida, nome, onde nasceu, onde estudou, fatos 

importantes que ocorreram com você até este momento, as influências que recebeu da 

família, professores, líderes políticos ou religiosos, suas expectativas/experiências em 

relação à profissão como professor(a), por que você escolheu esta profissão, quais as 

dificuldades que tem encontrado ou espera encontrar como professor(a) de Química, suas 

esperanças e medos. 

Quadro 5.2: Instrumento de coleta de informações para escrita sobre histórico de vida. 
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Essa coleta de informações foi realizada após oito encontros presenciais, 

dentro da disciplina “Psicologia da Educação”, onde participaram nove professores em 

formação inicial em serviço3. Convém destacar algumas características gerais do perfil 

destes professores em formação inicial. Reis (2015) analisou os programas de 

formação de professores no Timor-Leste em que a Cooperação Brasileira esteve 

envolvida. Ao analisar especificamente o programa que os sujeitos desta pesquisa 

estão envolvidos, o mesmo afirma que:  

“A maioria dos alunos do curso de bacharelato era formada 

por professores que não possuíam certificação, mas já atuavam em 

sala de aula. Duas características desses alunos, que os diferenciava 

dos alunos de um curso inicial de formação de professores, era o fato 

de já atuarem como professores, portanto com algum conhecimento 

anterior de prática pedagógica e conteúdo, e terem média de idade de 

40 anos. Essas características da turma exigiam metodologias 

específicas para um grupo com perfil diferente dos alunos de um 

curso de formação inicial de professores” (REIS, 2015, p. 53) 

 

Os documentos escritos, produzidos pelos professores, foram digitalizados, 

transcritos e transcriados4 de forma a respeitar a norma culta da língua portuguesa. 

Dessa forma, criou-se um banco de dados com as autobiografias transcriadas, um dos 

objetos de análise desta investigação. 

Tanto as escritas de si quanto as entrevistas passaram pelo processo de 

transcriação, conceito formulado por Haroldo de Campos no contexto da tradução para 

a Língua Portuguesa de poesia e prosa e introduzido no campo da história oral por 

José Meihy (2005). A princípio a entrevista é transcrita de forma literal, contudo ao 

operar com a concepção de transcriação é possível ir além da transposição do código 

                                                

3 Formação inicial em serviço refere-se a qualificação de professores leigos, ou seja, devido à 
situação de emergência vivenciada pelo Timor nos momentos adjacentes à sua independência, 
para que as escolas votassem a funcionar, diversos professores foram contratados sem a 
formação específica necessária para a área. Como forma de habilitar estes docentes para 
exercerem o cargo que já ocupavam, esta formação inicial foi instituída, em moldes 
emergenciais, caracterizada por aulas ministradas por docentes internacionais (vindos de 
Portugal e do Brasil). 

4 Transcriação é um neologismo cunhado por Haroldo de Campos no contexto da tradução de 
obras literárias para o português. A transcriação representa uma atitude de fidelidade, uma 
tradução atenta à construção do texto, aos aspectos semânticos, fônicos e sintáticos, à 
literalidade e à aderência ao signo. Tal abordagem opõe-se a uma tradução exata do conteúdo 
e da forma mais superficial do original (NÓBREGA, 2006). 
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falado para o texto escrito, pois possibilita a construção de uma narrativa mais atenta 

aos significados no decorrer da entrevista do que à reprodução literal de palavras. 

Nesta etapa, além da revisão textual na conversão da oralidade para o código escrito, 

são acrescentadas informações que possibilitam uma melhor percepção do texto, tais 

como o significado das siglas ou nomes completos de pessoas citadas, a correlação 

com algum fato notório para o grupo em que o sujeito está inserido, possibilitando a 

compreensão a um leitor não familiarizado com o contexto, os termos, as siglas ou 

nomes. Flick (2009) corrobora esta postura, ao argumentar que as palavras excedem 

os significados assinalados nos dicionários, uma vez que se inscrevem na história das 

participantes, pois são utilizadas como uma atualização do próprio sujeito e de seu 

campo de referência aos objetos, em um “aqui e agora” do discurso. 

Cabe ressaltar que, apesar de não ser utilizada a metodologia preconizada 

pela história oral, optamos por adotar um de seus elementos (a transcriação), pelo 

interesse dos significados presentes nas entrevistas. 

 

5.2.2 – Falas sobre si: Entrevistas com professores cursistas do ‘Bacharelato 
Emergencial de Química’ e com professores de Química participantes da 
‘Formação de Professores nas Escolas’ 

 

A metodologia adotada na coleta de informações com os professores do 

‘Bacharelato Emergencial de Química’ contemplou dois momentos: as narrativas 

escritas (obtidas em 2007) e as entrevistas (realizadas em 2012). Em um primeiro 

momento, foi solicitado aos professores que escrevessem francamente sobre sua 

relação com a docência, tanto no papel de discentes como no de docentes. 

Posteriormente, na realização das entrevistas, foram utilizadas as orientações 

preconizadas pela pesquisa qualitativa sobre a entrevista semiestruturada, na qual são 

fornecidos os objetivos da pesquisa e as informações desejadas dos depoentes no 

início da entrevista, que falam livremente sobre si mesmos. Contudo, nos casos em 

que eram desejadas maiores informações dos depoentes, após finalizarem seu turno 

de fala, os participantes eram encorajados a detalhar as informações. De acordo com 

Haguette (2011, p.86), a entrevista é “um processo de interação social entre duas 

pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Tal encaminhamento de entrevista pautou-se no que Bogdan e Biklen (1994, 

p.135) chamam de entrevista semiestruturada, onde “fica-se com a certeza de se obter 

dados comparáveis entre os vários sujeitos”. De fato, as autoras Lüdke e André (1986) 
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destacam que a entrevista semiestruturada se desenvolve a partir de um plano inicial, 

contudo sem rigidez em sua execução possibilitando que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações. Flick (2009, p.89) confirma que “[...] é mais provável que os 

pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma situação de 

entrevista com um planejamento relativamente aberto do que em uma entrevista 

padronizada ou em um questionário”. Assim, o plano inicial continha as temáticas 

apresentadas no Quadro 5.3, a serem desenvolvidas nas entrevistas. 

 

ENTREVISTA: TEMÁTICAS A SEREM ABORDADAS 

- Falar sobre a infância e o histórico como estudante (expectativas: local e ano em 

que nasceu, escolas em que estudou, personagens que povoaram a infância - 

familiares e professores). 

- Falar sobre o porquê escolheu a química (expectativas) 

- Falar sobre o ingresso na vida profissional (expectativas: falar sobre cursos de 

formação profissional, sobre ingresso na universidade 

Quadro 5.3: Temas centrais a serem abordados na coleta de informações por 

entrevista. 

 

6.2.2.1 – Justificativas e estratégias de realização das entrevistas não-

diretivas 

Dentre as estratégias para a entrevista semi-diretiva, primeiramente os 

docentes foram contatados quando possível pessoalmente, senão por ligação 

telefônica. Nesta conversa era manifesto o interesse em realizar uma entrevista com 

aspectos da vida pessoal e profissional. Caso a resposta fosse positiva, era realizado 

o agendamento da melhor disponibilidade de horário e local conveniente. Ao iniciar a 

entrevista, retomava-se novamente o objetivo da mesma, de acordo com os seguintes 

princípios gerais: 

Outra estratégia para minimizar que o assunto finalizasse era, como 

pesquisadora, repetir a última frase dita pelo entrevistado, de forma que houvesse um 

tempo para a reflexão e continuação da fala.  

Em algumas entrevistas o não direcionamento de questões específicas 

funcionou bem, dado que os entrevistados discorreram livremente sobre suas 

experiências pessoais. 
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Este fato pode ser justificado com a hipótese do maior domínio linguístico dos 

entrevistados. Com um léxico maior, foi possível se expressarem com maior fluidez. 

Outra hipótese é o local onde as entrevistas foram realizadas, pois aquelas feitas na 

própria residência dos entrevistados duraram um período maior do que as realizadas 

na escola. A hipótese do gênero foi refutada, dado que das três entrevistadas 

mulheres, apenas uma era fluente em língua portuguesa, o que possibilitou a mesma 

detalhar em pormenores suas experiências. Contudo, ao se comparar as menções à 

dimensão familiar (casamento, filhos, falecimentos), todas as mulheres se demoravam 

nestes temas, ao passo que os homens ou eram sucintos ou não mencionavam. 

No entanto, para aqueles que se restringiam a uma fala sucinta devido ao nível 

do idioma, era dado alguns segundos de silêncio, com olhar compenetrado. Caso o 

entrevistado ainda não se manifestasse, era retomado algum dos temas iniciais que 

ainda não havia sido abordado pela fala. 

As expressões faciais de surpresa, indignação, concordância ou interrogação 

frente a alguma fala exposta foram outras estratégias que mantinham o entrevistado 

entretido em explicitar melhor o que estava a dizer. Os movimentos corporais também 

contribuíram com as entrevistas, no sentido de demonstrar interesse (tal como sentar-

se sem utilizar o encosto da cadeira, manter o corpo ereto e um pouco inclinado para 

frente, ou realizar a repetição de movimentos feitos pelo entrevistado, como cruzar os 

braços, curvar a coluna, apoiar o cotovelo em uma superfície ou prender a respiração). 

Tais expressões físicas possibilitam a interação em um “diálogo semiótico”, isto é, 

utilizando distintas formas de linguagem. Ressalta-se que tais movimentos não foram 

premeditados, ao contrário, decorreram de forma natural, contudo exerceram grande 

influência no desenvolver das entrevistas. 

Assim, a opção por não utilizar perguntas prontas, típicas de entrevistas 

estruturadas ou semi-estruturadas, teve como intenção não direcionar temas que 

fossem irrelevantes para o processo biográfico ou relacional dos entrevistados. 

Além dos professores do ‘Bacharelato Emergencial de Química’, também foram 

sujeitos da pesquisa três professores de Química do Ensino Secundário, participantes 

do curso intitulado ‘Formação de Professores nas Escolas’, ministrado entre os meses 

de fevereiro a junho de 2012, em uma escola pública em Díli, no Timor-Leste. 

Todo entrevistado apresenta uma gama de conhecimento sobre o tema em 

estudo, intitulada por Flick (2009) de teoria subjetiva. Assim, de forma a melhor 

visualizar e relacionar todos os instrumentos de coleta empírica e os sujeitos 
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participantes da pesquisa foi construído o Quadro 5.4. Os nomes dos entrevistados 

são fictícios e criados especialmente para resguardar suas identidades, conferindo seu 

anonimato e sigilo. 

Um dos princípios fundamentais da ética em pesquisa é resguardar o 

anonimato e a privacidade dos participantes. Para tal, uma prática comum em 

pesquisas qualitativas é a alteração do nome dos participantes do estudo. Contudo, 

Morse e Coulehan (2015) trazem o debate levantado há anos pela revista Qualitative 

Health Research sobre a inadequação de se utilizar apenas este procedimento para 

assegurar o sigilo das identidades. Dado que as pesquisas qualitativas normalmente 

utilizam pequenas amostras, a confidencialidade pode ser comprometida devido aos 

identificadores ou marcadores demográficos. Assim, os autores trazem sugestões 

pertinentes para áreas em que consideram o indivíduo como uma unidade de análise 

relevante, como nas pesquisas em psicologia, na fenomenologia ou etnográficas. 

Dentre elas estão “a busca no manuscrito por identificadores que possam ser 

alterados sem destruir a integridade do relatório” (MORSE; COULEHAN, 2015, p.151, 

tradução nossa)5.  

Se for essencial que os descritores que possam comprometer a identidade do 

participante ou os locais específicos do estudo sejam incluídos, obter o consentimento 

por escrito de cada participante para a publicação  do estudo, em risco de 

identificação. Inclua no seu processo de consentimento uma declaração no sentido de 

que um processo qeu cuidadosamente considere julgou-se conveniente todos os 

aspectos,  porque, uma vez publicado o estudo, não será possível reverter. 

Nesse sentido, a complexidade da pesquisa auto-etnográfica é patente, pois 

teoricamente ninguém fala ou escreve sobre si mesmo algo que não gostaria que 

fosse tornado público. No entanto, os autores advertem que “‘nenhum homem é uma 

ilha’ e ninguém pode escrever inteiramente sobre si mesmo sem escrever sobre os 

outros” (MORSE; COULEHAN, 2015, p.152, tradução nossa)6. 

Dessa forma os professores foram identificados por codinomes na Língua 

Tétum que remetem a elementos da cultura timorense e, de alguma forma, se 

                                                

5
 “search the manuscript for identifiers that may be changed without destroying the integrity of 

the report” (MORSE; COULEHAN, 2015, p.151). 
 
6
 “no man is an island” and no one can write entirely about one’s self without also writing about 

others” (MORSE; COULEHAN, 2015, p.152). 
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articulam com as suas próprias falas, com maior ou menor influência em seus 

processos biográfico e relacional. 

 

Curso de formação Codinomes Escritas de si Entrevistas 

Bacharelato 
Emergencial de 

Química 

Maubere �  �  

Lafaek �  �  

Etu �  �  

Catana �  �  

Petromax �   

Sândalo �   

Lulik �   

Areca �   

Formação de 
Professores nas 

Escolas 

Lorosae �  �  

Aman �  �  

Futumano �  �  

Quadro 5.4: Relação entre instrumentos de coleta empírica e sujeitos participantes da 

pesquisa. 

Com relação à quantidade de sujeitos cujas escritas e entrevistas integram o 

corpus desta Tese, julgamos suficiente para atingir os objetivos estabelecidos. A este 

respeito, Fernandes (2014, p.139-40) levanta o questionamento de “que anterior à 

pergunta: “com quantas narrativas se faz uma tese?”, deve vir a pergunta: “como 

essas narrativas podem fazer uma tese?””. 

 

5.2.3 – O diário de campo: relevância da observação 

A relevância da observação pauta-se em sua dupla possibilidade de auxiliar 

tanto nas estratégias adotadas para a coleta de informações quanto na forma de 

analisá-las. Quanto ao modo de coletar as informações, Jodelet (1989, p.132) já 

destaca a importância da entrada do pesquisador no campo: “tous [...] sont unanimes 

à souligner l'importance de la phase d'entrée et d'installation au placement”[3]. Além 

disso, a fase prévia à coleta busca a compreensão dos significados dos valores 

vigentes para aquele grupo social: “[...] les moyens de l'influencer et d'avoir barre sur 

lui, les formes d'adresse auxquelles il est réceptif, les attitudes ou les demandes qui 

peuvent le heurter, le choquer ou le blesser”[4] (JODELET, 1989, p.136). Quanto à 

forma de analisar as informações coletadas, o conhecimento que se obtém a partir da 

observação pode auxiliar na interpretação dos dados: “L'étude proprement dite 
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intervient quand l'observation s'assortit d'une interprétation”[5] (JODELET, 1989, 

p.134). Nessa perspectiva, Henry e Moscovici (1968) pontuam que o objetivo primário 

da análise de conteúdo está mais inclinado para a determinação das condições de 

produção dos textos do que para o estudo da língua ou da linguagem. 

Bogdan e Biklen (1994, p.171) aconselham aos pesquisadores a registrarem 

suas observações, pois quando este “faz as suas notas, aprende a conhecer os seus 

dados”. Além disso, o registro das observações estimula o pesquisador à reflexão, 

porque “tomar notas encoraja o observador rever os acontecimentos” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p.172) 

O propósito de elaborar um diário de campo foi registrar todas as observações, 

percepções e diálogos tidos em momentos informais: o tocar do sino, a troca de aulas, 

as atitudes de disciplinar os alunos, conversas entre os professores, a circulação de 

professores e alunos no espaço escolar, no contexto da inserção da pesquisadora na 

escola onde decorreu a ‘Formação de Professores nas Escolas’. 

Após os momentos de formação específica, eram registradas no diário não 

apenas as atividades realizadas, mas também impressões sobre a compreensão, o 

envolvimento, as reflexões realizadas em conjunto, as conversas que não estavam no 

planejamento, que foram constituintes essenciais da aula. Nestes momentos de 

formação específica foi forjado um ambiente de confiança, colaborativo e democrático, 

de onde surgiu o convite dos professores timorenses para assistir suas aulas. Na 

observação das aulas, foi possível dirigir o olhar para a dinâmica da sala de aula, a 

relação professor-alunos, as ações do professor, as vozes ouvidas na aula, as línguas 

de ensino utilizadas. 

Com relação às entrevistas com os professores que cursaram o ‘Bacharelato 

Emergencial de Química’, algumas foram realizadas em suas residências. Estes foram 

momentos privilegiados de observação dos contextos que cercam as entrevistas. De 

fato, Bogdan e Biklen (1994, p.172) afirmam que “as notas de campo também são 

escritas depois de encontros mais casuais”. Dentro desse contexto, o diário de campo 

fornecerá subsídios ao que Bardin (2011) denomina de fase descritiva da análise de 

conteúdo. 

A observação e a significação das palavras e atitudes são consideradas 

centrais na perspectiva culturalista das RS. Jodelet (1989) teve como objeto de 

pesquisa, em seu doutorado, o estudo de pacientes com doenças mentais. Sua 
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técnica de coleta de dados valorizou a observação e o conhecimento do ambiente 

onde a pesquisadora iria se inserir. 

A observação foi entendida como um tempo para compreender as dinâmicas 

vigentes naquele ambiente social. Contudo, Jodelet (1989, p.136) justifica que a 

observação que leva tal assimilação não é aleatória, pois “la connaissance a un 

caractère technique et une finalité pratique: obtenir certains résultats dans l'ordre de la 

conduite et garder le contrôle de la situation”[6] 

Dessa forma, no diário foram registradas informações e impressões sobre que 

precedeu e sucedeu as entrevistas, as interações individuais ou coletivas com os 

sujeitos entrevistados, o período temporal de convivência, bem como conversas 

informais que provocaram reflexões sobre aspectos correlatos à ser professor. 

 

5.2.4 – Análise documental 

A análise documental foi realizada através das legislações educacionais 

vigente nas diferentes conjunturas do país. 

A escolha pelo uso desta abordagem deu-se não apenas para embasar os 

dados obtidos nas fontes empíricas, mas também para buscar elementos que 

enriquecem os dados e que consideramos importante para ampliar o escopo e a 

profundidade da análise. O recorrer aos documentos textuais visa “completar os dados 

de campo, os confirmar e melhor medir as ponderações” (JODELET, 2003, p. 157, 

tradução nossa)7. 

Dado o interesse dado o interesse neste trabalho ser o identificar as 

representações sociais sobre “ser professor de química” de um grupo de professores 

timorenses envolvidos na área de química, a análise documental pautou-se nas 

representações sobre a profissão de professor sobre a profissão de professor 

constante em um século de legislação educacional timorense. Após localizados e 

identificados, todos os documentos foram submetidos a um processo de busca das 

expressões “professor”,  “docente” e “educador” em seu interior. análise apresentada 

na Subseção 4.6.3 foi efetuada com suporte do software IRaMuTeQ que possibilitou o 

tratamento dos dados com a análise de similitude e a classificação hierárquica 

descendente. As classes obtidas foram inscritas na discussão dos resultados não de 

                                                

7 “compléter les données du terrain, les confirmer et mieux en mesure le poids” 

(JODELET, 2003, p. 157). 
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modo isolado e independente da análise de conteúdo das fontes orais, mas buscou-se 

elaborar uma discussão integrada, dinâmica e que permeasse todas as esferas sobre 

o “ser professor” de forma coerente. 

Dessa forma, pode-se dizer que a análise documental é empregada como um 

processo análogo ao da “garimpagem”, no qual as informações selecionadas são 

orientadas pelas perguntas de pesquisa propostas, conforme apontado por Lüdke e 

André (1986, p.38): “a análise documental busca identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões e hipóteses de interesse”. 

A possibilidade de ampliar a compreensão de objetos que carecem de um 

contexto histórico e sociocultural, bem como a multiplicidade de informações possíveis 

de serem coletadas e resgatadas, justifica o uso em diversos campos das Ciências 

Humanas e Sociais. Assim, na análise das fontes documentais faz-se necessário 

considerar a conjuntura histórica e social do período de sua elaboração (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009). 

A pesquisa documental é uma das categorias pesquisa qualitativa e permite de 

permite estudar as formas de expressões culturais de um determinado contexto em 

um certo recorte temporal. 

Dado que o trabalho insere-se no escopo da TRS, a análise documental 

também é uma metodologia amplamente empregada dentre os trabalhos que se 

inspiram nessa abordagem. Jodelet (2003) descreve algumas vantagens de utilizá-la 

em articulação com a pesquisa de campo, pois de um lado, possibilita que o 

pesquisador “se informe sobre, se familiarize com a situação que vai encontrar; por 

outro lado, que o mesmo conheça a história, enfim formule certas hipóteses para 

abordar o campo” (JODELET, 2003, p. 157, tradução nossa)8. 

A análise aqui efetuada permite identificar os estados do objeto de 

representação em uma mesma localidade a partir de distintos recortes temporais e, 

com isso, inferir a influência que exercem nas representações elaboradas por um dos 

público a que se destinam, a saber, os professores. 

                                                

8 “de s'informer sur, de se familiariser avec la situation que l'on va rencontrer; d'autre 

part, d'en connaître l'histoire; enfin de formuler certaines hypothèses pour aborder le terrain” 

(JODELET, 2003, p. 157). 
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O recurso para se utilizar a legislação educacional permite abordar o objeto de 

pesquisa (representações sociais sobre ser professor) em uma de suas fases de 

elaboração, dado que as mesmas fornecem prescrições, expectativas e 

regulamentações da profissão docente. 

Como forma de abordar a análise documental, Cellard (2008) fornece algumas 

orientações para realizar a avaliação preliminar dos documentos, que se aplica em 

cinco dimensões: (1) o contexto histórico da produção do documento; (2) o autor (ou 

os autores); (3) a autenticidade e a confiabilidade do documento; (4) a natureza do 

texto (ex. textos de natureza jurídica, médica, etc.); e (5) os conceitos-chave e a lógica 

interna do texto. O mesmo autor discute que o processo de desenvolvimento da 

ciência, de conceitos, conhecimentos, condutas e entendimentos, grupos e de 

indivíduos pode ser observado pela análise documental. 

 

5.3 – Público-alvo: a caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Uma ação preliminar da pesquisa pauta-se na determinação da coletividade a 

ser estudada, de onde serão fornecidas as informações para a construção dos dados. 

De acordo com Brasileiro (2002) selecionar os sujeitos com quem se vai realizar um 

estudo é tarefa imprescindível de qualquer investigador, pois a partir de uma 

população específica a ser estudada é possível delimitar o âmbito da pesquisa. 

A delimitação da amostra a ser investigada, na perspectiva qualitativa, exige a 

seleção de alguns critérios por parte do pesquisador. Dessa forma, Bogdan e Biklen 

(1994) recomendam que a amostra não seja casual, ao contrário, que seja 

selecionada segundo o campo empírico da pesquisa e o objeto de estudo, de forma a 

propiciar a localização de um grupo no qual a amostra almejada possa ser extraída. 

Dois grupos distintos constituíram o público-alvo desta pesquisa, a saber: 

1.   Professores/alunos participantes do ‘Bacharelato Emergencial de Química’; 

2.   Professores de Química participantes da ‘Formação de Professores nas 

Escolas’. 

Os sujeitos da pesquisa entrevistados foram seis professores, dos quais três 

eram professores cursando o ‘Bacharelato Emergencial de Química’ e três atuavam no 

Ensino Secundário de Química, ministrados no Timor-Leste em 2007 e 2012, 

respectivamente. 

O local onde as informações foram coletadas será descrito com vistas a situar o 

leitor no ambiente da pesquisa. Assim, o texto visa conduzir a uma compreensão 
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melhor dos contextos onde a interação com os professores participantes da pesquisa 

foi realizada. 

 

5.3.1 – Professores/alunos cursistas do ‘Bacharelato Emergencial de 

Química’ 

Inicialmente foi realizado o estudo sobre as histórias de vida de professores em 

formação inicial em serviço. Participaram desta coleta de informações nove 

professores que eram alunos cursistas do ‘Bacharelato Emergencial de Química’ do 

Instituto Nacional de Formação Profissional e Contínua (INFPC)[7], no ano letivo de 

2007/2008. Destes, sete permitiram a divulgação de seus dados pessoais e suas 

histórias de vida. 

O objetivo do Bacharelato de Emergência era a capacitação de professores 

leigos, dando-lhes a certificação da habilitação necessária para exercerem a profissão. 

Nos anos iniciais do Bacharelato Emergencial, os docentes, vindos de Portugal, 

ministravam disciplinas sobre metodologia de ensino, didática e história da educação e 

português, todas na língua portuguesa. No transcorrer do curso, os alunos optavam 

por uma área de especialização (Bacharelato em Química, Física, Matemática, 

Biologia e História-Geografia) com docentes vindos do Brasil. 

Dos sete professores cujos relatos sobre si compuseram o corpus da pesquisa, 

seis eram de nacionalidade timorense e um era indonésio. Todos eram funcionários 

públicos timorenses, professores da Educação Básica, sendo três do sexo feminino e 

quatro do sexo masculino. A faixa etária variava entre 33 a 62 anos. Seis professores 

nasceram entre 1945 a 1975 – ainda no período da colonização portuguesa (1915-

1975), sendo alfabetizados nesta língua – e apenas um em 1976, já durante a 

ocupação indonésia (1975-1999), o que significa que vivenciaram e sobreviveram a 

todas as transições ocorridas naquele país. 

Esse curso de Bacharelato, nos moldes emergenciais, foi finalizado em 2010. 

No ano de 2012 houve retorno da pesquisadora ao Timor-Leste, que buscou 

recontatar esses professores, a fim de entrevistá-los. Dos sete participantes da 

pesquisa, foram localizados e entrevistados três egressos do curso de Química desse 

programa de formação de professores. 

 

5.3.2 – Professores de Química participantes da ‘Formação de 

Professores nas Escolas’ 
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No primeiro semestre de 2012 (entre os meses de fevereiro a junho) 

transcorreu na cidade de Díli, capital do Timor-Leste, um projeto piloto intitulado 

‘Formação de Professores nas Escolas de Ensino Secundário Geral de Díli’. A 

proposta para esta formação de professores foi realizada pelo INFORDEPE, que 

contou com o auxílio da equipe de professores integrantes da cooperação brasileira no 

Timor-Leste para implementá-la. Assim, a formação ocorreu com a participação e 

cooperação entre os professores brasileiros e os professores timorenses das Escolas 

Secundárias públicas, selecionadas previamente pelo INFORDEPE. 

Este trabalho piloto consistiu em oferecer a formação aos professores dentro 

da própria escola onde os mesmos lecionavam, porém no contra turno de trabalho. No 

momento em que eles exerciam a docência em sala de aula é aqui chamado de 

‘turno’. O projeto ocorreu inicialmente em apenas uma escola, selecionada por ser 

uma escola pública de referência em Díli. 

Lecionavam ali quatro professores de Química, sendo um do sexo feminino e 

três do sexo masculino. Para a realização desta pesquisa, devido ao nível de 

compreensão da língua portuguesa e de adesão ao projeto, participaram três 

professores, através de entrevistas e notas de campo observadas pela pesquisadora, 

compostas por observações de suas aulas, reflexões, diálogos e trocas nos momentos 

de formação específica. 

 

5.4 – Tratamento das informações: análise de conteúdo 

Dentre diversas estratégias para a análise das informações, a escolha foi pelo 

referencial metodológico da Análise de Conteúdo (AC) (BARDIN, 2011). Não foi sem 

razão a escolha para tal método de análise, dado que o mesmo tem sido amplamente 

utilizado em pesquisas que visam a apreensão das RS, conforme visto na revisão 

bibliográfica do corpus Jodelet (Capítulo 2 desta Tese). 

Este método foi elaborado na primeira metade do Século XX para análise de 

materiais comunicativos, como textos jornalísticos, contudo seu uso se estendeu para 

análises efetuadas em diversos códigos, suportes e pessoas implicadas na 

comunicação. 

De fato, conforme observam Natt e Carrieri (2014), tanto a TRS quanto a AC 

partilham o estudo dos processos de comunicação. Ao assinalar considerações sobre 

a AC, Appolinário (2009, p.27) destaca que “nesse tipo de análise, os elementos 

fundamentais da comunicação são identificados, numerados e categorizados. 
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Posteriormente as categorias encontradas são analisadas face a uma teoria 

específica”. Bardin (2011, p.48) define a AC como: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Dessa forma, observa-se que outra aproximação entre as RS com a AC pauta-

se no uso da inferência sobre as condições de produção e de recepção das 

mensagens por ambas as abordagens. No intuito de fazer emergir os fatos que 

perpassam construções e representações socialmente partilhadas, a AC se faz um 

importante instrumento de análise de informações coletadas em pesquisas 

qualitativas. 

Bardin (2011) relata que a técnica da AC é composta basicamente por três 

fases cronológicas: (a) Pré-análise; (b) Exploração do material; e (c) Tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação. 

 

5.4.1 – Pré-análise 

O objetivo da pré-análise é a organização das ideias iniciais e, em geral, possui 

três momentos, não obrigatoriamente segundo a ordem sequencial: (1) seleção do 

material; (2) elaboração dos objetivos e hipóteses a serem alcançados; e (3) 

estabelecimento de indicadores para embasar a interpretação final. 

A autora discute que, apesar desta fase articular-se com base na intuição, seu 

objetivo é a sistematização das ideias iniciais, de forma a delinear um caminho para a 

análise. 

Ao contrário da exploração sistemática dos documentos, a pré-analise é 

baseada em atividades não estruturadas. Dentre elas, encontra-se em destaque a 

leitura flutuante, que proporciona ao pesquisador “estabelecer contato com os 

documentos a analisar e conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e 

orientações” (BARDIN, 2011, p.126). As hipóteses formuladas e os objetivos a serem 

alcançados emergem de contatos exaustivos com o texto. Contudo, essas primeiras 

leituras não têm a intenção de estabelecer categorias. 

Após a seleção dos documentos demarcados para análise, é preciso 

estabelecer um corpus[8], cujos parâmetros para sua elaboração podem ser assim 

elencados: 
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Exaustividade: seguindo-se a definição do corpus, deve-se aproveitar ao 

máximo todos os dados presentes em cada elemento do corpus, não omitindo nenhum 

deles. 

Homogeneidade: a escolha dos documentos deve seguir critérios precisos. As 

características singulares fora destes critérios não são desejáveis. 

Pertinência: o objetivo que promove a análise deve corresponder ao material 

presente no corpus. 

Nesse sentido, o corpus selecionado para esta pesquisa constitui-se de 

narrativas autobiográficas escritas, entrevistas, diário de campo e legislações 

educacionais. A regra da exaustividade pôde ser aplicada a todo o corpus e a regra da 

homogeneidade foi utilizada na realização das entrevistas, aplicadas através das 

mesmas técnicas aos distintos entrevistados, de forma a possibilitar a organização de 

análises comparativas entre os resultados individuais obtidos para cada entrevistado. 

 

5.4.2 – Exploração do material 

A fase de exploração do material tem o objetivo de aplicar sistematicamente as 

decisões estabelecidas na fase anterior, onde o corpus é submetido a um conjunto de 

“operações de codificação, decomposição ou enumeração” (BARDIN, 2011, p.131). 

Para Bardin (2011, p.133) “a codificação corresponde a uma transformação [...] 

dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua expressão”. 

Assim, segundo a autora, para organizar a codificação são propostos três momentos: 

(1) o recorte, onde as unidades serão escolhidas; (2) a enumeração, em que as regras 

de contagem serão selecionadas; e (3) a classificação ou agregação, onde as 

categorias serão escolhidas. 

Para elucidar as melhores estratégias para recortar o texto, Bardin (2011) 

propõe que sejam escolhidas unidades de registro e unidades de contexto. 

As unidades de registro representam o fragmento considerado como unidade 

de base, que serão utilizadas na categorização e na contagem frequencial. Dentre as 

unidades de registro mais utilizadas, estão: a palavra, o tema, o objeto ou referente, o 

personagem, o acontecimento e o documento. 

As unidades de contexto são úteis para codificar e tornar possível a 

compreensão da unidade de registro. Assim, “torna-se necessário fazer 
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(conscientemente) referência ao contexto próximo ou longínquo da unidade a ser 

registrada” (BARDIN, 2011, p.137). 

Quanto às regras de enumeração, uma medida amplamente utilizada é a 

frequência, onde se considera que a maior frequência de aparição representa 

importância crescente de uma unidade de registro. Outra medida para a enumeração é 

a intensidade de aparecimento de cada elemento, indispensável para analisar os 

valores e as atitudes. Dentre outras medidas, também se encontra a coocorrência, que 

na AC representa “a presença simultânea de duas ou mais unidades de registro numa 

unidade de contexto” (BARDIN, 2011, p.142). 

Neste ponto surge uma discussão sobre a utilização das abordagens 

quantitativas e qualitativas, pois aquelas estão baseadas na frequência com que 

determinados elementos aparecem no texto, enquanto estas se fundamentam em 

“indicadores não frequenciais suscetíveis de permitir inferências” (BARDIN, 2011, 

p.144). Dentre esses podemos citar a presença (ou a ausência) de certo elemento ou 

mesmo modalidades qualitativas da coocorrência, tais como: a associação (dois 

elementos aparecem juntos), a equivalência (dois elementos aparecem em um mesmo 

contexto) e a oposição (dois elementos nunca aparecem juntos). 

Por fim, após diversas leituras do material é iniciado um processo de 

agrupamento de termos similares para formar conjuntos mais complexos, as 

categorias, de acordo com o seu significado. Essa análise é realizada de forma a 

identificar possíveis regularidades entre as informações coletadas. Tal processo de 

categorização é definido por Bardin (2011, p.147) como: 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de 
um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 
As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) 
sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 
características comuns destes elementos. 

 

O processo de classificação, além de ser cotidiano em nossa vida, reveste-se 

de singular importância em toda e qualquer prática científica. Assim, Bardin (2011) 

apresenta duas fases que a categorização comporta: (a) o inventário, quando os 

elementos são isolados; e (b) a classificação, onde os elementos são repartidos de 

maneira a organizar as mensagens. 

Contudo, a autora propõe alguns critérios para organizar as categorias da 

seguinte maneira: 
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Semântico: os temas são centrais para a definição das categorias; 

Sintático: as categorias contemplam verbos, pronomes, adjetivos, dentre 

outros; 

Léxico: as palavras são classificadas de acordo com seu sentido, onde são 

reunidas as perspectivas similares e os sinônimos; e 

Expressivo: categoria que reúne as perturbações da linguagem que, de acordo 

com Câmara (2013), podem ser hesitação, perplexidade ou embaraço.   

Na denominação dada por Bardin (2011), o processo de categorização pode 

envolver dois procedimentos inversos: (1) por “caixas”, quando o sistema de 

categorias já está organizado e os elementos da análise são repartidos da melhor 

forma conforme são encontrados. Esta forma é útil quando os fundamentos teóricos 

hipotéticos norteiam a organização do material; (2) por “acervo”, quando “o sistema de 

categorias não é fornecido, antes resulta da classificação analógica e progressiva dos 

elementos” (BARDIN, 2011, p.149). Neste caso, apenas nos procedimentos finais é 

definido o título da categoria. 

A este respeito, no contexto da análise textual discursiva (MORAES, 2003) é 

possível encontrar analogias para a sistematização de categorias, nomeadas como “a 

priori” (os grandes temas da análise são conhecidos previamente) e “emergentes” (a 

partir da análise são elaboradas as categorias). 

No entanto, a abordagem indutiva (PATTON, 2002), peculiar de análises 

qualitativas, propõe que o pesquisador inicie as análises com observações livres e 

generalizantes para as categorias de interesse emergirem gradativamente da análise 

dos dados. Moraes (2003, p.195) observa que esta criação de categorias é feita “com 

base nos conhecimentos tácitos do pesquisador, sempre em consonância com os 

objetivos da pesquisa”. 

Para a elaboração de boas categorias, Bardin (2011) elenca algumas 

qualidades, tais como: a exclusão mútua, a homogeneidade, a pertinência, a 

objetividade e fidelidade e a produtividade. 

Devido à interpretação dos dados obtidos ser enriquecida pela validação das 

categorias (MORSE, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 1986), tal procedimento será efetuado 

em cooperação com os participantes do grupo de pesquisa gerido pela orientadora 

deste Doutorado, com vistas a elucidar possíveis divergências nas classificações 

efetuadas. 
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5.4.3 – Tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

Por fim, a fase do tratamento dos resultados visa torná-los válidos e “falantes”, 

ou seja, significativos. É possível condensá-los e dar destaque aos mesmos através 

de diagramas e figuras. De posse dos resultados significativos são propostas 

inferências e interpretações correlatas tanto aos objetivos previstos como a eventuais 

descobertas inesperadas (BARDIN, 2011). 

A inferência pode ser compreendida como uma dedução lógica e justificada, de 

acordo com a definição apresentada por Bardin (2011, p.45), de que é uma “operação 

lógica pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras 

proposições já aceitas como verdadeiras”. Para a autora, a finalidade da AC é a 

inferência referente às condições de produção das mensagens, considerando-se o 

emissor e seu contexto, e eventualmente, de recepção. 

Nesse sentido, a inferência é um procedimento que possibilita a passagem da 

descrição dos conteúdos para a sua interpretação, conforme afirma Bardin (2011, 

p.45): 

se a descrição (a enumeração das características do texto, 
resumida após tratamento) é a primeira etapa necessária e se a 
interpretação (a significação concedida a estas características) é a 
última fase, a inferência é o procedimento intermediário, que vem 
permitir a passagem, explícita e controlada, de uma à outra. 

 

Este procedimento intermediário é realizado pela leitura que se figura em 

segundo plano, de forma a sair da “superfície dos textos” e da leitura “à letra” (Cf. 

Quadro 5.4), em uma articulação entre as estruturas semânticas e linguísticas com as 

variáveis inferidas dos enunciados, que podem ser de natureza psicológica, 

sociológica, econômica, política, histórica etc. 

Diversas são as formas para se executar tais inferências. Bardin (2011) cita 

alguns exemplos de variáveis inferidas, como a ansiedade, agressividade, facilidade 

de comunicação, atitudes e valores, dentre outros. Para obtê-las, é proposto o uso de 

um ou mais dos seguintes índices: “unidades lexicais, coocorrências lexicais, 

estruturas sintáticas, características formais diversas, pausas, erros, expressões 

gestuais ou posturas” (BARDIN, 2011, p.170). 

 



5. Procedimentos Metodológicos 

250 

 

5.5 – Tratamento das informações: análise de similitude e 

Classificação Hierárquica Descendente 

O software IRaMuTeQ9 foi desenvolvido por Pierre Ratinaud é um software de 

estatísticas textuais desenvolvido inicialmente no CNRS por Reinert (1987), com 

financiamento do ex ANVAR e comercializado pela empresa IMAGEM 

(http://www.image-zafar.com). 

Na elaboração do software IRaMuTeQ foram utilizados os seguintes recursos: 

a linguagem R, que fornece a base para desenvolver os cálculos estatísticos e os 

gráficos; a linguagem Python e sua Interface gráfica efetuada em wxpython10, de onde 

são efetuados o corte de texto e a lematização; e a base de dados textual Lexique 3 

(NEW; PALLIER, 2005), também utilizada para efetuar a lematização, com a 

funcionalidade de diferenciar as formas gramaticais. 

No procedimento do critério léxico para a realização da AC (Bardin, 2011), foi 

adotado o parâmetro de frequência das coocorrências. Tal parâmetro agrega duas 

vertentes apresentadas pelo critério léxico: o da frequência, que advoga sobre a maior 

frequência de aparição de uma unidade de registro representar importância mais 

elevada; e o da coocorrência, que caracteriza a existência simultânea em um 

fragmento de texto (designado unidade de contexto) de duas ou mais palavras 

(designadas unidades de registro) (BARDIN, 2011).  

Nascimento e Menandro (2006, p.74) já apontavam para a utilização conjugada 

entre a análise lexical e a AC, destacando que “a regularidade de um vocabulário 

                                                

9 O sotfware IRaMuTeQ (Interface de R para as Analyses de Textes et de 

Questionnaires; do francês, Interface de R pour les Analyses de Textes et de Questionnaires) 

teve como precursor o sotfware ALCESTE (do francês, Analyse des Lexèmes Co-occurrents 

dans les Enoncés Simples d'un Texte - Análise de Lexemas Coocorrentes nos Enunciados 

Simples de um Texto, tradução nossa). O ALCESTE era comercializado, porém o código não 

estava sob copyright e manteve-se com seu desenvolvedor (Prof. Pierre Ratinaud) que 

elaborou novo programa (o IRaMuTeQ) com as mesmas funcionalidades do anterior, mas 

aberto e gratuito. 

 

10 Linguagem R disponível em <http://r-project.org>; linguagem Python disponível em 

<http://www.python.org>; interface gráfica wxpython disponível em <http://wxpython.org>; e 

base de dados Lexique 3 disponível em <http://lexique.org>. Acessos em: 23 jun. 2017. 
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específico indica a existência de certo campo contextual, um espaço semântico 

específico”. 

Para identificar este campo contextual, destacado pelos autores, a utilização de 

de programas informáticos para a análise textual visa auxiliar tal processo. A análise 

lexical propõe a superação da tradicional dicotomia existente entre as abordagens 

quali e quantitativas na análise de dados, devido às possibilidades de se integrarem 

variáveis estatísticas e quantitativas em variáveis fundamentalmente qualitativas - os 

textos (CAMARGO; JUSTO, 2013 apud LAHLOU, 1994). 

 

5.5.1 – Ferramenta para tratamento das informações: o software 

IRaMuTeQ 

 

5.6 – As limitações e críticas ao método adotado 

Na construção e/ou apropriação de estratégias metodológicas para efetuar uma 

pesquisa, são pesadas as possibilidades e as limitações que tal método contempla, de 

forma a viabilizar o alcance dos objetivos propostos. 

Devido à incapacidade de um método impecável, buscou-se uma ponderação 

entre ganhos e perdas das opções metodológicas disponíveis, no qual se julgou haver 

maiores vantagens naquelas adotadas. 

A princípio a intenção era a de entrevistar os sete professores egressos do 

‘Bacharelato Emergencial de Química’ que forneceram as escritas de si. Decorridos 

quatro anos, uma das dificuldades foi localizar e estabelecer contato com todos estes 

professores. Contudo, os três entrevistados foram generosos em compartilhar de suas 

histórias pessoais e as informações recolhidas cercaram os objetivos propostos. 

Devido às características peculiares do método, outra limitação que convém 

citar é a não generalização dos resultados obtidos para todo o universo de professores 

timorenses, considerando-se as opiniões e pontos de vista expressos nas escritas e 

entrevistas particulares dos indivíduos participantes da pesquisa. 

A literatura apresenta algumas hipóteses que alertam para os cuidados com a 

técnica de observação, dentre as quais as mudanças de comportamento da população 

estudada ou alterações no ambiente, ocasionadas pela presença do pesquisador 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Outro argumento apresentado é o de que o método carrega 

em si o peso da interpretação pessoal, onde o fato do pesquisador estar envolvido na 

observação poderia resultar em uma visão parcial da realidade ou uma análise 
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distorcida do problema – apresentando uma divisão entre o trabalho do pesquisador e 

do coletor de dados. Nesse sentido, a argumentação refere-se às análises do próprio 

pesquisador, que são subjetivas e estão sujeitas aos seus valores e julgamentos. 

Apesar de tais críticas serem polêmicas, defende-se aqui que não apenas a 

observação, como também as inferências, a construção e a análise dos dados, 

passam pela interpretação pessoal do pesquisador, na consideração de que não há 

neutralidade na ciência. Dessa forma, os resultados alcançados podem inspirar novos 

estudos e pesquisas, ampliando a produção de conhecimento na área. 
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Capítulo 6: Resultados e discussão 

Este Capítulo apresenta a análise do corpus elaborado pelas fontes empíricas da 

pesquisa, abrangendo os textos produzidos pelas Escritas de Si e Entrevistas, 

entremeadas pela contextualização com a Legislação Educacional e com o Diário de 

Campo. Dentre as múltiplas possibilidades de aplicação da AC, apresentadas por 

Bardin (2011), foram utilizados os critérios semântico, onde há centralidade dos 

temas na elaboração das categorias, e léxico, em que os termos são lematizados 

para identificação das co-ocorrências, pela árvore máxima de similitude, e para 

analisar as palavras inseridas em seu contexto, através da classificação hierárquica 

descendente, com elaboração final de um dendrograma com classes de palavras. 

Em princípio, as entrevistas foram analisadas individualmente para, em um segundo 

momento, ser efetuada uma análise integrada, o que possibilitou identificar aspectos 

dominantes.da RS dos professores acerca de ‘ser professor de Química’. 

 

6.1 - Árvores e florestas: a análise das informações e a construção dos dados 

Na discussão de estratégias para operacionalizar as análises de fontes orais, 

Macnaghten e Myers (2004) cunharam as expressões ‘mapear as florestas’ e ‘cortar 

as árvores’. No primeiro caso, em analogia ao adentrar em um terreno 

desconhecido, os momentos fundamentais da pesquisa são identificados, as 

citações de temas relevantes pinçadas e os pontos citáveis destacados. A adoção 

dessa estratégia possibilita um ordenamento orgânico e estruturado das informações 

a serem consideradas. Silverman (2010, p.198), ao discutir a dupla analogia dessa 

abordagem, aponta que: 

“cortar as árvores” com sua análise sequencial refinada, parece um 
método de pesquisa de bases bem mais corretas (oferecendo 
profundidade) do que a abordagem mais cômoda de simplesmente 
citar instâncias favoráveis. No entanto, pelo menos “mapear a 
floresta”, quaisquer que sejam suas limitações, [..] nos proporciona 
uma visão mais abrangente.  

Assim, o corpus constituído pelas Escritas de si e Entrevistas de onze 

professores timorenses (vide Quadro 5.3), foram analisadas sob a ótica de “mapear 

a floresta” e “cortar as árvores”. Bardin (2011, p. 95-7) também propõe que a análise 

das entrevistas seja efetuada segundo duas dimensões, a saber: “decifração 

estrutural” e “transversalidade temática”, ora de forma sucessiva, ora de maneira 

simultânea e imbricada. 
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No primeiro lugar, apresenta-se uma síntese das trajetórias narradas pelos 

professores, com o objetivo de inserir o contexto de suas formações e trajetórias 

profissionais. Portanto, são elencados os cenários temporais e espaciais que os 

situam, além dos personagens que compõem a trama de sua narrativa e, 

simbolicamente, assumem os papeis de “outro significativo” e “outro generalizado” 

(MEAD apud DUBAR, 1997, p. 93). Assim, a “decifração estrutural” ou análise 

vertical possui caráter não sistemático e flexível, por tratar-se de abordar cada 

entrevista em suas singularidades. Por buscar compreender os significados a partir 

das falas de uma pessoa, Bardin relaciona esta abordagem à “atitude de empatia, no 

sentido [..] de Rogers, ou seja, de imersão no mundo subjetivo do outro”, dado que 

“cada entrevista se constrói segundo uma lógica específica” (BARDIN, 2011, p.96). 

A partir da fala de uma pessoa são identificados os sistemas de valores, as 

lógicas que regem as ações, a afetividade e as emoções que descrevem crenças, 

acontecimentos, juízos e episódios do histórico de vida. Tal organização alinha-se 

aos pressupostos de interpretação de base fenomenológica (JODELET, 2005; 

TRINDADE; MENANDRO; GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2007), cujo objetivo é a 

compreensão das trajetórias de construção social de identidades e o conhecimento 

do universo em que as experiências foram vivenciadas. 

Por outro lado, na imagem pictórica de “cortar as árvores”, em uma segunda 

etapa, designada por “transversalidade temática” ou análise transversal, são 

identificadas as manifestações de repetições temáticas na amostra de professores 

do estudo, com recortes de excertos que se aproximam entre si, articulados 

teoricamente ao tema investigado. Em concordância com a análise lexical da AC 

(BARDIN, 2011), utilizou-se o software IRaMuTeC (RATINAUD; DEJEAN, 2008) 

para identificar (a) as co-ocorrências entre termos (análise de similitude) e (b) as 

classes de palavras em seu contexto (classificação hierárquica descendente), para o 

grupo estudado. Também nesta etapa foi adotado o critério semântico da AC, cuja 

premissa é a (c) identificação de temas (BARDIN, 2011), removendo-os de seu 

contexto original, em um movimento de aproximações e distanciamentos para 

efetuar a análise do grupo. Permeando a análise, são destacados elementos 

presentes no diário de campo e na legislação educacional, quando os mesmos 

ampliarem o foco sobre o objeto em questão. 
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O estudo, portanto, enquadra-se no âmbito das RS com base nas trajetórias e 

experiências de vida (JODELET, 2005), de forma a articular as experiências 

vivenciadas de forma subjetiva com aquelas que são coletivas. Para sumariar a 

apresentação do panorama para a realização desta etapa da pesquisa, uma síntese 

esquemática da elaboração das informações que serão submetidas ao tratamento é 

mostrada na Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 – Esquema do panorama teórico-metodológico da pesquisa. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

 

6.2. Apresentação dos sujeitos da pesquisa e de suas trajetórias vividas 

A justificativa para esta subseção pauta-se na noção abordada por Dubar 

(1997, p. 108) de “trajetória vivida”, que considera “a forma como os indivíduos 

reconstroem subjetivamente os acontecimentos da sua biografia social que julgam 

significativos”. Portanto, é apresentada, nas subseções que se seguem, uma síntese 

das biografias narradas, juntamente com o significado do nome fictício atribuído a 

cada professor. 

 

6.2.1 - Professor Maubere 
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“Maubere [é um] termo do grupo etnolinguístico Mambai usado 
durante o período colonial para fazer troça dos camponeses pouco 
educados. A expressão foi retomada pelos primeiros 
independentistas timorenses para simbolizar o seu movimento” 
(DURAND, 2010, p. 178). 

 
O termo maubere foi empregado na composição do nome do grupo de 

resistência contra o regime indonésio, a saber, o Conselho Nacional da Resistência 

Maubere (CNRM), criado em 1986. Essa designação perdurou até 1998, quando foi 

substituída por Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT). Este último foi 

dissolvido em Díli em 2001, antes da eleição da Assembleia Constituinte. 

O codinome “maubere” refere-se a este professor advogar para si o 

pertencimento a um grupo que lutava pela independência do país, tal como no 

excerto: “[..] precisávamos resistir, éramos mauberes. Resistir significa vencer”. 

Maubere nasceu no final dos anos 50, sendo o sexto filho de uma família de 

sete irmãos. Quando ainda criança, seu pai faleceu e sua mãe permanecia em casa. 

Portanto, o sustento era provido pelo irmão mais velho, dado que tinham arrozais. 

Cedo foi morar com o tio, pois aos 6 anos começou seus estudos na escola primária 

católica salesiana, que era privada, em Díli. O professor narra que, nessa escola, o 

início era chamado de ABC e, depois, a criança era alfabetizada, em um sistema de 

educação diferente do atual. 

Nesse ABC, a professora ensinava a ler, soletrar e escrever. O exame era 

feito na lousa, por um examinador homem e, se o aluno soubesse escrever frases 

curtas, passava para a primeira classe. O mesmo relata que sua professora não 

dava punições severas, só puxões de orelhas. O pronome de tratamento dado a 

docentes do sexo feminino ou masculino não era o mesmo. Os alunos se dirigiam 

aos professores homens chamando-os de mestres, diferentemente das mulheres, 

apenas professoras. 

Na segunda classe, teve um mestre mais idoso e já experiente em ensinar, 

um professor catequista1. Nela, eram ministradas aulas de aritmética, língua 

portuguesa, desenho, trabalhos manuais, religião e moral. Os exames para as 

classes do primário eram feitos em um só dia, em português, tanto o escrito como o 

oral, sendo assistido pelos professores que eram timorenses e falavam bem o 

português. 

                                                      
1 Catequista foi uma classe profissional no Timor-Leste que exercia a função de Professor do Ensino 
Primário. 



6. Resultados e Discussão 

5 

 

A sua professora da terceira classe, no tempo do golpe, conseguiu cidadania 

australiana, se mudando para lá. A mesma tinha bons métodos para ensinar, mas 

tudo na base de recitações. O aprendizado de história e geografia era só de Portugal 

e não do Timor. 

A distância de sua casa para a escola era grande: quatro a cinco quilômetros. 

Ia a pé, para a aula que começava às 7 e meia, não podendo ter atraso, pois havia 

castigo (cita ajoelhar na casca do coco com pedras). Na quarta classe, ele 

permanecia o dia todo na escola. O primeiro turno era até 12 horas e então 

aguardava até 14 horas, saindo às 16, sem se alimentar, pois não tinha condições 

de comprar lanche. 

Dado que havia apenas uma livraria em Díli e todos os distritos usavam o 

mesmo material, a quantidade disponível não era suficiente para todos os alunos. 

Havia uma loja dos chineses, que compravam livros na capital e levavam ao Distrito, 

em quantidade limitada, o que gerava uma rede de empréstimos. 

Apenas em Díli havia a escola pré-secundária pública. Na década de 60, o 

governo começou a recrutar professores para as escolas secundárias, que eram 

duas. Nos anos 70, o governo abriu escolas em várias partes. 

Recebeu diploma através daqueles professores, que, já mais avançados em 

metodologia??, ensinavam língua portuguesa, história, geografia, sociologia, 

antropologia, matemática, psicologia e filosofia. Além dos religiosos que eram 

professores (padres e madres), também havia os militares, com maneiras severas 

de ensinar. 

Quando finalizou o ensino primário continuou na mesma escola até o primeiro 

ano. O atual curso pré-secundário era chamado ‘ciclo preparatório’ e durava dois 

anos. Nessa época, todos os seus professores eram portugueses e militares, mas 

usavam roupa civil. Diz que eles eram bons professores e havia ausência de 

punição. 

Em 1975, aos 14 anos, ocorreu a invasão da Indonésia e as escolas foram 

fechadas. Sua família foi se refugiar nas montanhas, longe das cidades. As escolas 

retornaram depois de dois anos, agora sob direção Indonésia, obrigatória para todos 

os cidadãos timorenses e na língua indonésia. Como não havia cadernos para 

comprar, ele usava papéis jogados na estrada. 



6. Resultados e Discussão 

6 

 

Os professores falavam como que sozinhos porque os alunos não 

compreendiam o indonésio. Nas provas, diziam para as respostas serem em tétum e 

depois de um mês é que traziam o resultado. Cursou a primeira escola secundária 

de formação de professores, que preparava para lecionar do primeiro até o sexto 

ano. E assim continuou seus estudos. 

Todos os professores ali eram indonésios. Os alunos passavam o dia todo na 

escola e, às vezes, a noite também. Eram bem tratados, inclusive com bolsa de 

estudo integral. Esse sistema logo foi estendido a todas as escolas, chegando até ao 

fornecimento de uniformes, do primeiro ao terceiro anos. O curso preparatório para 

professores durou três anos. A especialidade pela qual optou, já no segundo ano, foi 

a de Ciências Naturais. 

Em 1982, ao concluí-la, com menos de 20 anos, foi ensinar estudo do meio 

para a quinta classe, juntamente com uma colega que lecionava matemática, 

mesmo não querendo exercer a profissão, visto ser professor nunca ter sido sua 

intenção. 

Foi nessa escola que, pela primeira vez, foi chamado de guru ou mestre. Ao 

se esforçar para ensinar em indonésio aos alunos, foi tomando consciência do valor 

de dar-lhes um ensino correto, visto serem seus irmãos, filhos do seu povo, e daí 

começou a “surgir aquela motivação de pouco a pouco ser um professor”. 

Nessa época, em torno de 1982, era proibido usar a língua tétum nas 

escolas, repartições e trabalhos públicos. Mas, entre os familiares, a língua 

permaneceu. 

Os livros usados para ensinar versavam sobre as produções e fábricas da 

Indonésia e muito pouco sobre dados referentes à parte leste da ilha de Timor. Foi 

professor no quinto ano também, em Maleuana, por três meses. Posteriormente, 

continuou a estudar na Indonésia teologia e filosofia, numa escola particular de 

jesuítas, por quatro anos. Voltou ao Timor-Leste por duas vezes, quando um padre o 

convidou para lecionar em uma escola secundária, mas não aceitou, visto ser fora 

de Díli. 

Por intermediação do Bispo, o convite foi refeito e o professor Maubere 

obedeceu ao pedido. Naquela instituição particular, lecionou diversas disciplinas, por 

falta de professores. Ensinou indonésio e geografia, trabalhando o dobro ou triplo do 

combinado, mas recebia pouco pelo fato de ser timorense. Nesse contexto, 
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conquistou a simpatia dos alunos na escola, pois eles gostavam mais dos 

professores timorenses. Havia muita perseguição contra os timorenses, incluindo 

professores e alunos, com estratégias de infiltração de informantes nas escolas, 

chegando até a ocorrer prisões. 

Trabalhou como professor de 1986 a 1999 nessa escola, mas se afastou 

para ser coordenador geral da educação durante o período de transição, na sua 

região natal. Após o referendo, em 2002, voltou para sua profissão original, ser 

professor. Mas a contratação para os timorenses só veio em 2003, quando passou a 

ser funcionário público, indo dar aula no ensino secundário. Nesse ano, o professor 

relata ter havido um despacho do Ministério da Educação, no sentido de que todos 

os professores fossem obrigados a fazer o Bacharelato, em que um ano seria 

preparatório e, depois de três anos, haveria uma avaliação por escrito, para que se 

obtivesse o certificado. Nesse contexto, escolheu a área de Química no Bacharelato 

para ampliar o conhecimento e melhorar as aulas nessa área. O mesmo afirma que 

“sem Química não há Ciência, sem Ciência o nosso país não se desenvolve”. Após 

formado, continua como professor de Química em sua escola, mas foi chamado para 

ministrar aulas de Química para os professores do Ensino Secundário, durante as 

formações continuadas das férias, pois tinha capacidade de explicar a matéria em 

língua portuguesa. 

 

6.2.2 - Professora Lafaek 

Dentre os mitos existentes sobre o surgimento da Ilha de Timor encontra-se o 

do crocodilo, conhecido na língua tétum como Lafaek. De fato, ao observar a ilha 

vista do espaço, seu mapa geográfico, ou mesmo chegando-se de barco, a mesma 

assemelha-se ao formato de um crocodilo. Uma das versões desse mito fundador é 

apresentada por Durand (2009). 

“Timor a ter-se-ia formado a partir do corpo de um grande crocodilo 
que fossilizou no fundo do mar. Ele fizera isso para permitir que um 
menino, que o tinha salvo quando era bebê fundasse um país. [..] 
Essa forma encontra-se mais ou menos estilizada em numerosos 
motivos decorativos timorenses” (DURAND, 2009, p. 17). 

A professora Lafaek também refere-se a si como pertencente à resistência. 

Dentre as narrativas sobre o abrupto abandono da profissão docente para a fuga e 

vida no mato, ela relata que “o lafaek não morreu no fundo do mar. Nós resistimos, 

viemos para a superfície e formamos o Timor” (professora Lafaek). 
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Ela começa o relato situando-se no contexto familiar de origem. “Somos uma 

família de letrados” é um dos pertencimentos em que se insere, como sugerem seus  

relatos sobre ser proveniente de família nobre que morava numa aldeia, em 

Bobonaro. Por influências dos padres que conviviam com seu avô, seu pai estudou a 

cartilha, o ABC e a primeira classe na única Escola Primária da cidade,. no colégio 

de Soibada, no distrito de Manatuto [escola tradicional do Timor-Leste, associada à 

formação da elite cultural daquele país]. 

Ele entrou para a escola de professor catequista2 São Francisco Xavier, 

equivalente ao Ensino Secundário, mas devido à invasão japonesesa do Timor em 

dezembro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, não concluiu seus estudos. 

As escolas foram fechadas e os padres se retiraram para a Austrália. Por ter feito a 

formação de professores com padres portugueses, dominava bem esse idioma. 

Após a saída dos japoneses em 1942, os bispos voltaram e reabriram o 

colégio. Mesmo sem concluir o curso de professor catequista, recebeu um convite 

para lecionar em Baucau. Também teve a oportunidade de representar Bobonaro 

em Portugal, na canonização de um santo. 

Ao retornar, conheceu a futura esposa e se casou. Tiveram 12 filhos: três 

rapazes e nove meninas. Sua mãe também estudou no colégio das madres 

canossianas. De todos os irmãos, três se formaram professores. 

Lafaek, a primeira filha, nasceu em 1948, em Bobonaro, poucos anos após a 

invasão japonesa, na época da colheita do café, na casa do avô, feita de madeira, 

talhada com os símbolos da família e antepassados.  

Para escolher a profissão de professora, a grande influência foi dos pais, que, 

desde os cinco anos, já lhe ensinaram as primeiras letras e a acompanharam até a 

primeira classe. Com oito anos, foi para um colégio de Ossu, distrito de Viqueque e, 

em menos de dois anos, lia bem e dominava muito bem a matemática. 

Depois foi fazer o curso Primário em um colégio interno feminino de Ossu, 

organizado pelas madres canossianas que eram italianas e, as férias, passava na 

casa de sua tia, casada com um régulo [pessoas nobres timorenses]. 

Em 1963, já aos quinze anos, sempre com boas notas, passou na prova de 

admissão, entrando para o Liceu para cursar a preparação de professores para o 

Ensino Primário, já na modalidade de escola mista, agora com monitores ensinando; 
                                                      
2 O professor catequista era responsável por ministrar aulas um número determinado por semana,durante a 
semana. 
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na época, já lecionava em Bobonaro, usando o material da cartilha ABC que, depois 

dos anos 60, diferenciou-se daquele adotado em Portugal. No primeiro ano, se 

ensinava a oralidade com materiais lúdicos pela manhã e, à tarde, conhecimentos 

gerais, matemática, história e geografia para crianças de 6 a 7 anos. 

Em 1965, lecionava em Bobonaro, mas nas férias vinha para Díli, pois o 

Liceu tinha um curso intensivo de férias, de três meses e obrigatório, que era dado 

nas dependências do colégio, quando das férias dos professores.  

1968. A escola avaliava por exames e avaliação contínua, com aulas 

práticas, sendo que os próprios alunos simulavam as aulas, avaliando-se entre si. 

Durou cinco anos, sendo os dois primeiros de aperfeiçoamento e os outros três 

curso intensivo de monitores escolares. 

Esse curso de aperfeiçoamento durava três anos e era aberto a todos, do 

ensino privado ou estatal. No primeiro grupo, contou com 180 professores, entre 

homens e mulheres, que haviam passado por uma pré-seleção. Seu pai, que era 

professor catequista, foi também professor ali, pois tinha experiência e falava bem o 

português, exigência para aquele curso. O currículo, o método, tudo vinha de 

Portugal. Havia subsídio para os alunos, para acomodações, transporte e 

alimentação, mas o horário era rígido, para todas as atividades. 

Muitos professores eram militares, sem farda, dando aulas para os alunos do 

Curso Secundário. Terminado o curso, foi ensinar em outra escola, em Bolotoro e, 

como era a única professora formada, aos 18 anos já se tornou diretora. Ganhava 

bem e, como recebia também auxílio para residir, ajudava os pais a pagar os 

estudos dos irmãos. Lecionava matemática, geografia, história de Portugal, 

desenho. Ali conheceu seu marido, que era mecânico da companhia da cavalaria, se 

casando em 1975. Tiveram sete filhos. A língua falada nessa aldeia em Bobonaro 

era o búnac. Mas os livros e a educação eram em português e, o catecismo, em 

tétum. 

Agora como estudante no seminário continua a aprender línguas, inglês, 

malaio e a língua oficial que é o português. Na época da transição para a 

independência, fazendo curso de atualização em Díli, já grávida, decidiu morar com 

a tia, porque estava havendo muita disputa entre os partidos, gerando conflitos 

armados. 
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Participou de convenções e manifestações pró independência. Em 11 de 

agosto de 1975, começou a guerra civil, envolvendo FRETILIN e UDT (associados 

aos indonésios), obrigando-a, juntamente com a família, a recuarem para o mato, 

durante três anos, onde moraram em barracas e cabanas. As escolas pararam, 

havia carência de medicamentos e roupas nas aldeias. 

Em 1978, com as rendições, houve interrogatórios diários pelos militares; sua 

família foi liberada e levada para Díli graças à interferência do sogro, que conhecia o 

vice-governador. 

Com a entrada da Indonésia no país e sua soltura, foi ser professora do 

primeiro ano, dando aulas em indonésio, com intérprete, em uma escola onde sua 

cunhada era diretora. 

Aprendeu o indonésio, prestou concurso para lecionar no Secundário, 

sempre procurando se aprimorar na língua através da mídia e de contatos com 

outros que falavam essa língua [indonésio]. Iniciou seu curso de Bacharelato em 

2003. Por causa da crise, parou em 2006. Retomou-o em 2007, com a chegada dos 

brasileiros no Timor-Leste, vindo a completar o Mestrado. 

Hoje, com 63 anos, 40 anos de trabalho, ainda leciona e procura sempre se 

atualizar, através de leituras, da internet e de outras mídias para acompanhar o 

desenvolvimento atual. Pretende se aposentar aos 70 anos. 

 

6.2.3 - Professora Etu  

A palavra Etu, na língua tétum, significa arroz. Juntamente com o milho e a 

mandioca, o arroz constitui-se como a base da alimentação timorense. Devido a 

aproximadamente metade do território ser irrigável, encontram-se várzeas nessas 

regiões onde é cultivado o arroz alagado (GERTIL, 2002). O arroz foi adotado como 

um símbolo nacional devido a sua relevância fulcral para a sobrevivência da 

população, majoritariamente rural, e encontra-se cunhado no anverso da moeda de 

cinco centavos timorense. 

O arroz possui uma marca na trajetória profissional vivida (DUBAR, 1997) 

dessa professora, quando a mesma afirma que: 

“De 1997 a 1999 fui animadora e ajudava na missão. Domingo 
ajudava na missa, mas, de segunda a sábado, eu também ajudava 
na máquina de arroz, de milho, no armazém da missão. Eu fazia 
também essa atividade na parte das comidas. Até esse período eu 
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preparava o arroz, mas isso não faz parte da ligação com a profissão 
na educação.” 

Sua narrativa começa com o tempo da infância: Nasceu em 1976, logo depois 

do início da guerra. Em 1980, a família se mudou para Fatumaca. Eram em cinco 

irmãos, mas hoje são três: uma leciona na UNIDIL e, o outro, estudou até o 

Secundário. 

Em 1984, aos 8 anos, foi para a escola primária. O primário e o pré-

secundário estudou em Fatumaca e, o secundário, em Baucau. Os professores, 

mesmo timorenses, ensinavam em indonésio e tétum, para facilitar a compreensão 

dos alunos. Como era insegura no relacionamento com os outros, quando estava no 

Primário, participava, aos domingos, junto com os colegas, da oratória, que eram as 

orações nas missas, para facilitar a comunicação. 

Seus pais foram agricultores. Quando cursava o quinto ano, seu pai era 

doente e, mesmo fraco, acompanhava sua lições do Primário. Sua mãe faleceu e, 

logo após isso, foi morar com os tios. Os outros irmãos permaneceram com o pai. O 

tio sempre acompanhou seus estudos até o fim, porque conhecia as letras e o 

dialeto. Ela usou o seu tempo de infância somente para os estudos. 

No Primário, com os colegas, fazia trabalhos em grupo, pois era difícil fazer 

sozinha, inclusive as lições. Já no pré-secundário, tendo aulas pela manhã, estudava 

à tarde sob a supervisão dos padres ou seminaristas. No Secundário, as aulas eram 

pela manhã todos os dias e, à tarde, duas vezes na semana, estudo acompanhado 

pelos professores. Tinha muita facilidade para a Matemática, mas também apreciava 

a Física e Química. 

Recebeu uma bolsa para estudar na Indonésia, mas foi impedida porque, por 

ser a filha mais velha, precisou cuidar do pai doente, que veio a falecer em 1996. 

Terminou o Secundário geral em 1996 e até 1999, por indicação do Vice-

Primeiro Ministro da Educação, que havia sido seu professor de Matemática no 

Secundário, foi convidada, pelo diretor de uma escola em Fatumaca, para trabalhar 

na missão, auxiliando e ensinando as crianças, como também animando o grupo de 

jovens, ensinando numa sala, tanto no primário, como no secundário. Mesmo sem 

saber o que fazer aceitou, seguindo as instruções, mas desconhecendo a 

metodologia, pois não tinha ainda a formação de professora. 

Aos domingos ajudava na missa e, de segunda a sábado, ajudava na 

máquina de arroz e milho, no armazém da missão. 



6. Resultados e Discussão 

12 

 

Em 1999, na época da crise, passou muito tempo na mata. Solicitada para 

ajudar os perseguidos em Baucau, foi trabalhar fazendo comida, se refugiando e 

trabalhando com os padres. Na fase transitória, começou como professora 

novamente, agora recebendo 150 rúpias. 

Em 2000, foi aberto um concurso para o funcionalismo público. Se inscreveu. 

A prova era em indonésio. Foi aprovada e escolheu seguir a carreira de professora, 

indo lecionar na escola primária de Fatumaca. 

No ano de 2001, o padre pediu-lhe para que ajudasse na escola pré-

secundária também. Lecionou pela manhã na Escola Primária, ministrando todas as 

matérias do terceiro ano e, à tarde, ensinando Matemática e Física na Escola Pré-

Secundária, até 2004. 

Seguindo seus estudos em língua portuguesa, fez os níveis 1 e 2, sendo que, 

no terceiro nível, tinha o preparatório para o Bacharelato. Ela, junto com outra 

colega, passaram no teste e completaram o curso em 2006. 

A especialidade do Bacharelato era somente em Díli, compreendendo cinco 

disciplinas: Expressões Plásticas, Matemática, Estudo do Meio, Psicologia e 

Metodologia. Teve um treinamento de Física, Metodologia e Pedagogia, 

descontinuado em 2006, em razão da crise. Somente de 2007 a 2008 é que teve o 

treinamento específico para a área que escolheu, a Química. 

Terminou o Bacharelato em 2008, mas não continuou na Química. Voltou a 

dar aulas no Primário, em duas disciplinas: Matemática para o quarto ano e Tétum 

para o quinto ano. As aulas foram divididas equilibradamente entre os professores 

naquela escola, mesmo não sendo esse o hábito na ocasião, pois todos tinham que 

ter 24 horas semanais. 

O salário, tanto para os professores como para os voluntários era o mesmo, 

pois todos ali eram considerados funcionários públicos. Hoje é diferente, pois 

depende da habilitação literária. 

 

6.2.4 - Professor Catana 

  Catana é uma espada com lâmina curvada com cabo de madeira, usada para 

cortar o mato e pequenas árvores.  

 
Katana é um termo local para uma faca de lâmina espessa. A katana 
é um implemento agrícola onipresente e uma arma utilizada em 
Timor. A partir de meados do século VIII, a katana - um termo 
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japonês assimilado em português e tétum - tornou-se onipresente em 
Timor, fabricada a partir do aço importado do Japão pelos 
holandeses e portugueses, forjado na fortaleza de Solor (GUNN, 
2010, p. 113, tradução nossa)3 

A espada foi uma grande companheira de todas as horas, utilizada pelo professor 

Catana na luta pela Independência do Timor-Leste. 

 “Quando havia perseguição do inimigo depois, nos encontros, 
fizeram ataques com arma pesada e muitos tombaram. Pelo menos 
o M16 é leve, mas aquele G3 é pesado, porque as pessoas do mato 
amam mais a espingarda do que qualquer coisa, porque com a 
espingarda fazíamos as lutas. Espingardas e catanas. Eu preferia 
dormir abraçado na catana do que com uma mulher. Pelo menos a 
catana é defesa rápida se alguém atacar pela noite” (Professor 
Catana). 

Catana, hoje com 49 anos, casado, cinco filhos, morando em Díli, tendo 

deixado há pouco o magistério, trabalha dentro do Ministério do Turismo, Comércio 

e Indústria, na Direção Nacional da Indústria. Quando ensinava seus alunos, fazia 

analogia entre a Química e a vida, exemplificando que, quando foi baleado (um 

momento doloroso) foi curado através dos remédios feitos de plantas (uma química 

que o curou) e a vida do país, que precisou de muita luta, mas hoje são livres! 

Nasceu em Baucau-Vila e teve dois irmãos. Era de família importante na 

região, estando sempre acompanhado pelos pais na infância. Em 1970, frequentou a 

Escola Primária até a quarta classe indo, em 1972, cursar o Ensino Secundário em 

Baucau, no Liceu, colégio católico em que finalizou todo o primeiro ciclo, se 

preparando para ingressar na universidade. Como não havia universidade no Timor, 

naquela época, prestou concurso na Indonésia. Embora tenha sido aprovado, foi 

impedido de ir devido ao golpe, em 1975. 

Em 10 de julho de 1975, aconteceu o golpe, seguido do contragolpe, em 20 

de agosto. Após três meses, ocorreu a invasão indonésia, obrigando a população a 

se refugiar no mato, situação que perdurou por 3 anos. Nesse ínterim, ocorreu a 

mudança política: as pessoas que quisessem se render deveriam se juntar ao 

inimigo. Como a situação do povo era de extrema necessidade, levando até ao uso 

de sacos de arroz como vestimenta, a proposta de rendição à Indonésia foi aceita.  

                                                      
3
 “Katana is a local term for Machete, the katana is a ubiquitous agricultural implement and weapon of 

choice in Timor. From de mid-8th century, katana – a Japanese term assimilated into Portuguese and 
Tetum – became ubiquitous on Timor and was made from steel imported by the Dutch and 
Portuguese from Japan forged in the Solor fortress.” (GUNN, 2010, p. 113). 
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Daí, todos começaram a levar uma vida normal. O povo fazia suas 

plantações, abóbora, mandioca, sagu, milho, cumbi (batata do mato), cenoura, tudo 

o que se podia plantar em região montanhosa, além de arroz próximo à várzea. 

No mato, ficaram apenas as forças armadas da resistência, sempre em 

vigilância, andando com a espingarda (ou catana) para onde fossem, tendo cuidado 

com os ataques, evitando bombardeios indonésios.  

Na cidade, em 1978, Catana filiou-se à ASDT (Associação Social Democrática 

do Timor), uma organização clandestina que pretendia organizar a resistência do 

povo. Em 1981, a FRETILIN (Frente Unida de Timor-Leste), oficialmente criada, que 

sempre renascia com mais força em outros lugares, quando desbaratada, teve seu 

tio como líder do Comitê Central. Essa organização tinha núcleos em todos os 

distritos, era muito bem estruturada. Seus participantes, sempre nômades, se 

reuniam até em cavernas. Quando doentes ou em feridos a bala, tratavam-se com 

medicamentos à base de plantas. A falta de alimento para os participantes da 

resistência era grande, eles muitas vezes se mantinham só com água, chegando a 

não se alimentar por 2 meses. Muitos não resistiram, vindo a morrer de fome. Nos 

ataques surpresa optaram por fugir, salvando vidas, a enterrar seus mortos, 

abandonando-os.  

Sua experiência inicial como professor foi na época da resistência, pois as 

crianças não podiam ir à escola. Ele e outro colega juntavam as crianças e 

ensinavam português, ao lado das pedras, escrevendo no chão para treiná-las, 

cantando músicas em português para manter a língua viva, ensinando aquela 

geração a resistir. 

Os padres sempre os acompanhavam, celebrando missas em tétum e 

português. Por ser o Timor uma colônia portuguesa e a Indonésia um país islâmico, 

o catolicismo foi usado também como uma forma de resistência pelo povo, sempre 

seguindo com a fé. Nesse período seu pai veio a falecer.  

Em 1992, a CNRR - Comissão Nacional da Reconstrução da Resistência - se 

uniu à FRETILIN formando assim a quinta geração da resistência pela 

independência, tendo Xanana como líder. 

Mas sua vida estudantil continuou concomitante à vida política. Em 1979, 

frequentou a escola para formação de professores, finalizando-a em 1982. Fez mais 

um ano, para se qualificar como professor da Escola Pré-Secundária, outro, para a 
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escola profissionalizante e, em 1985, se forma ????para o Ensino Pré-Secundário, 

lecionando em Díli, só depois da independência. 

Foi admitido com professor em 2000 porque dominava o português, sendo 

aprovado depois para cursar o Bacharelato. No primeiro ano, era só língua 

portuguesa. No segundo ano, quando tinha que decidir a área específica, escolheu 

cursar Química. 

 

6.2.5 - Professor Petromax 

 Petromax é um candeeiro a petróleo, muito usado no Timor-Leste, uma vez 

que não havia energia elétrica, ajudando o professor Petromax a fazer seus deveres 

de casa. Amava muito este presente que ganhou ainda criança. 

 

Nasceu na década de 40, em uma vila montanhosa e, ainda bem pequeno, 

mudou-se com a família para o Distrito de Viqueque. Passou sua infância naquelas 

regiões de Ossú e também foi lá que aprendeu as primeiras letras. Estudou em um 

colégio fundado pelos religiosos em 1923, frequentado sobretudo por filhos de liurais 

que, depois de instruídos, passavam a ser instrumento de divulgação da língua, 

cultura e religião portuguesas. 

Seu pai fez-se professor de catequese e sua mãe, oriunda de Venilade, falava 

o Macassae. Nasceu depois dos sete irmãos, batizado por um padre italiano. No 

primeiro aniversário, recebeu um lindo presente: um Petromax, oferecido pelo 

padrinho, que era professor do posto naquele colégio. Tal candeeiro foi o melhor 

prêmio que, indiretamente, recebeu na vida, pois aquela fonte de luz iluminou parte 

de sua infância enquanto às noites tentava rabiscar o alfabeto, formar palavras e, 

sobretudo, fazer as primeiras escritas na companhia do pai e irmãos.  

Na escola, aprendeu a ler, escrever e fazer contas mas, em casa, junto aos 

pais. também recebia lições de boa educação e moral, além de aprender a respeitar 

as pessoas mais idosas, os professores, as autoridades locais e as autoridades 

tradicionais, mantendo boas relações de amizade com as pessoas da mesma idade 

com quem convivia. 

Quando fez a segunda classe do Ensino Primário, foi forçado a abandonar a 

região de Ossú para seguir os pais, que foram transferidos para o distrito de 

Bobonaro. Continuou os estudos em outro colégio, em Maliana, até completar a 
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quarta classe. Terminando o Ensino Primário, ingressou em um Seminário em Dare, 

que estava sob a orientação de padres jesuítas. O objetivo era o de algum dia vir a 

ser um servidor de Deus mas, passados alguns anos, resolveu desistir porque sentiu 

que não era vocacionado para esse caminho. 

A pouca instrução que recebeu dos padres jesuítas não foi o bastante para o 

orientar quanto ao futuro ou para enfrentar os desafios que poderiam surgir. Assim, 

decidiu tomar outro rumo na vida e passou a frequentar aulas noturnas em Liceus 

particulares. Além disso, ensinava os alunos num Colégio em Díli, para obter alguma 

remuneração, com o objetivo de fazer frente a alguns encargos e pagar os estudos 

particulares. Após cinco anos, completou os estudos liceais e resolveu frequentar 

um novo curso que foi aberto, Curso de Preparador do Laboratório de Análises 

Clínicas, com três anos e seis meses de estágio. Então, para assegurar a condição 

de cidadão do Timor-Leste, foi obrigado a cumprir o serviço militar. Findada a 

comissão de serviço militar, voltou a trabalhar no laboratório até o ano da invasão do 

Timor-Leste pelos indonésios.  

No dia 7 de Dezembro de 1975, na hora da chegada dos invasores 

indonésios, recuou para as montanhas, indo participar da luta resistência pela 

libertação do território, durante três anos. Morava nas matas escondido e, por esse 

tempo, deixou o mundo da educação. Mais tarde, sem condições de continuar, 

resolveu render-se às mãos do exército indonésio. 

Após sua rendição, frequentou novamente a escola, para o estudo na língua 

malaia. Recomeçou no sexto ano do ensino primário, até acabar o nível secundário, 

em 1984. Então, concorreu para a Administração Indonésia, indo trabalhar como 

funcionário temporário nos Serviços de Finanças e, só depois de alguns anos, foi 

promovido a funcionário permanente, ocupando o cargo de Cobrador de Impostos. 

Atuou nesse cargo até a retirada total das forças indonésias, no ano de 1999, depois 

da consulta popular, em agosto daquele ano. 

No início do novo milênio, devido à falta de campos de trabalho e das 

condições de vida muito degradantes, foi obrigado a procurar trabalho nas ONGs 

internacionais para poder sustentar a família. Sua participação naquelas ONGs foi 

curta, em virtude do Ministério da Educação e Cultura de Timor-Leste ter aberto um 

concurso para a admissão de professores em todos os níveis de ensino. 
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Concorreu, foi aprovado e alocado na Escola Secundária para lecionar 

Português, com carga horária de 20 horas semanais. Depois de dois anos de 

ensino, a Cooperação Portuguesa, sob coordenação do Ministério de Educação e de 

Cultura, planejou elevar o nível dos professores, no ensino e na aprendizagem. Para 

esse efeito, abriram o curso de Bacharelato Emergencial, ministrado pelos 

professores portugueses. Na lista dos professores escolhidos, também estava 

incluído seu nome. Isso foi mais que um projeto de vida, no sentido de elevar sua 

própria capacidade intelectual, em matéria de línguas e outros métodos 

pedagógicos. 

Na escola onde já lecionava não havia professores de Química ou de 

Geografia, o que o fez assumir também essas duas disciplinas, com base em livros 

que vieram de Portugal. Após fazer um curso de língua portuguesa por 3 anos, 

procurou melhorar sua especialidade na área da Química, pois Geografia e 

Português já conhecia bem, mas a Química era mais difícil para se ensinar. Por essa 

razão, quando houve a oportunidade de se inscrever em uma área específica, 

escolheu a Química, buscando melhorar sua capacidade como professor. 

Finalmente, encontra-se na reta final do curso, aguardando o acabamento da 

especialização em Química, administrada diretamente pelos professores brasileiros. 

É bem notável o interesse desses professores, devido ao seu enquadramento com 

experimentos realizados no laboratório e com outras práticas ligadas à matéria da 

Química, preparando os professores formandos para serem futuros docentes nessa 

área. Essa formação na área de Química ocorre por meio de um grande sacrifício a 

longo prazo, obtendo inclusive bons resultados com seus alunos. De quem????? 

Tem grandes esperanças de que, no futuro, se formem novos alunos e que 

eles apreciem essa valiosa matéria, mas receia que a carência de professores para 

o ensino de Química nas escolas de Timor-Leste e a falta de material de apoio para 

o aprofundamento do conhecimento dos alunos dificultem que se atinja essa meta. 

Espera alcançar o objetivo de ser um químico profissional voltado à educação para o 

desenvolvimento do seu país e para o um futuro melhor de todo o povo. A sua 

participação no curso de formação oferecido pelo Bacharelato em Química já lhe 

trouxe benefícios: para si, para seus alunos, para a família e, também, para a jovem 

nação de Timor-Leste. 
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6.2.6 - Professora Sândalo 

Foi sobretudo a existência de vastas florestas de sândalo (santalum album) 

que atraiu os navegadores, sendo as chineses os primeiros. O sândalo era utilizado 

no fabrico de incenso e de objetos em madeira aromática (DURAND, 2009, p. 36). 

“Eu morava em Jacarta, mas com aquela política do governo da 
Indonésia de trazer funcionários para o Timor [referência à 
transmigração4, uma política do governo para trazer indonésios 
ao Timor-Leste; ela chegou ao país, vinda de Jacarta, 
localizada na ilha de Java], eu cheguei aqui, junto com meu 
marido e o primeiro filho. Moramos próximos à fronteira com a 
Indonésia. Naquela região das montanhas havia sândalo, me 
impressionei com o cheiro bom que se espalhava a todo o 
canto” (professora Sândalo). 

A professora Sândalo não é timorense, mas proveniente da Indonésia, onde 

nasceu no final da década de 1960. Mesmo antes de ingressar na escola já recebia 

educação em casa, propiciada pela família, pai e mãe. Cursou o ensino Primário, 

num colégio interno de madres, desde os seis anos, de 1973 até 1979. Continuou 

seus estudos em Bajaun até a escola Secundária. Na escola Secundária, escolheu a 

área de Ciências Naturais e tinha como matérias específicas Matemática, Física, 

Química e Biologia, além de outras matérias como Língua Indonésia, Língua Inglesa, 

Religião e História Nacional.  

Os professores eram muito respeitados em sua autoridade. Nunca teve 

problemas com eles, pois era boa aluna. Depois de acabar a escola Secundária, foi 

trabalhar como funcionária pública em Bajaun, na Divisão de Pecuária.  

Em 1988, entrou na Universidade Nacional UNDANA, em Kupang, escolhendo 

a área de pecuária, um curso de três anos (D3). Terminando o curso em 1991, 

continuou a trabalhar na Divisão de Pecuária, até que, em 1994, foi transferida para 

a capital, Jacarta. 

Mas, com aquela política do governo da Indonésia de trazer funcionários para 

Timor Timur [forma indonésia de designar o Timor-Leste], chegou aqui, junto com 

seu marido e o primeiro filho. Moravam próximos à fronteira com a Indonésia. 

                                                      
4 “A transmigração foi  um "programa indonésio  de  deslocação  de  populações

das ilhas muito povoadas de Java e Bali para as ilhas “exteriores”” (DURAND, 2010,

p. 179).
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Naquela região das montanhas havia muitos sândalos e ficou impressionada com o 

cheiro bom que essa árvore exalava, se espalhando por todo o canto. 

No tempo da transição do Timor-Leste, entre 2000 e 2002, trabalhou na 

UNHCR, a agência da ONU para atendimento de refugiados, junto aos refugiados do 

Distrito de Bobonaro. Como naquele momento havia necessidade de professores 

para ensinar os alunos da escola Secundária, foi ensinar a disciplina de Química 

para o 10º ano, com uma carga horária de 20 horas semanais de aula. 

Com a política implementada pelo novo governo do Timor, que prescrevia a 

obrigatoriedade do curso de língua portuguesa para todos os professores, ingressou 

em um curso visando dominar bem a língua. A primeira vez em que assistiu a um 

curso de língua portuguesa foi em 2001, tendo compreendido muito pouco da aula 

da professora.  

Depois, em 2003, continuou o pré-Bacharelato e continua, até a presente 

data, como professora de Química na Escola Secundária, no Distrito de Bobonaro. 

Escolheu a Química porque adquiriu pouco conhecimento sobre essa área na 

Escola Secundária e na Universidade e, ainda, porque, sendo professora, precisava 

buscar mais conhecimento para ensinar melhor e para motivar seus alunos a, no 

futuro, poderem optar também pela área da Química. 

Quanto às dificuldades, sendo sua primeira língua o Bahasa, é muito difícil 

interpretar a matéria em Língua Portuguesa, mas com o apoio dos professores 

brasileiros da área de Química, espera que, no futuro, haja mais professores de 

Química no Timor-Leste. Não tem medo quanto ao futuro, porque carrega consigo 

uma responsabilidade no que se refere ao ensino desse campo do conhecimento. 

 

6.2.7 - Professor Lulik 

A relação com o espiritual é parte constituinte da sociedade timorense. O 

Lulik, que designa a relação com o sagrado, com o mundo dos espíritos. 

"O mundo [deveria] encontrar um equilíbrio entre as forças do universo e o 

mundo dos homens. As pedras, as árvores e as fontes eram consideradas como a 

origem dos espíritos e das forças sobre-humanas [..]. A noção de "casa" (uma) era 

muito forte e integrada em uma estrutura piramidal em secções da localidade: de 4 a 

10 casas (aldeia ou knua), ao agrupamento de aldeias (suko), até ao reino. Cada 

aldeia possuia duas casas sagradas (uma lulik). Estas práticas continuam hoje, 
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apesar de o catolicismo ter se difundido fortemente nas últimas décadas" (DURAND, 

2009, p. 42). 

A este respeito, de forma a complementar as informações, transcreve-se, a 

seguir, uma das notas de campo, recolhida após três semanas de contato com estes 

professores: “Ao sair da aula, fui para o refeitório, junto com um grupo de 4 ou 5 

professores. Um deles começou a contar uma piada. Todos riram, mas eu comentei 

que não havia entendido. Então, um dos professores virou para mim e disse: 

'cuidado com ele, professora ele é um bruxo”. 

Em momento posterior, interroguei para saber o que significava ser um bruxo 

quando ele afirmou conhecer muito a natureza para o propósito de cura pelas 

plantas. no entanto, o uso de produtos naturais era envolvido por rituais, tinham 

muitos outros cantos e danças). Nasceu em 1945, filho primogênito da segunda 

esposa de seu pai, que era o chefe da povoação. Viveu com a mãe, que cuidou de 

toda a sua educação, custeando-a. Em 1957, iniciou seus estudos em Baucau, mas 

concluiu a 4ª classe5 em Ossu, distrito de Viqueque em 1963. Dentre os 32 

estudantes, apenas quatro foram escolhidos para continuar os estudos na Carreira 

Vocacional. Como era o único filho, seu pai reiterou o desejo de que ele seguisse a 

carreira vocacional, vindo então a perder o teste de admissão no Liceu.  

Por falta de docentes na escola católica, o supervisor responsável pela 

paróquia, pediu-lhe para lecionar, prometendo que, depois, ajudaria nos seus 

estudos, mas isso não ocorreu. 

Em 1964, frequentou o 1o ano do Ensino Secundário Escolar Particular, 

depois concluiu o 2o ano ou 1o Ciclo, como era chamado naquela época, em 1966. 

Nesse mesmo ano, aproveitou para frequentar o Curso Intensivo de Monitor Escolar, 

concluído em 1970. Em 1972, foi nomeado professor Catequista do quadro 

permanente da Diocese de Díli, sendo designado para Venilale, no Sub-Distrito de 

Baucau. 

Em 1975, obrigado a se esconder no mato, não pôde voltar ao local de 

trabalho, devido à crise causada pela invasão estrangeira. Em seguida, foi ajudar na 

Secretaria da Educação Distrital de Baucau como Vice-Coordenador dos serviços de 

Educação Distrital. Aproveitou a oportunidade para concorrer ao Pré-Secundário 

indonésio e concluiu o 1º ciclo, ou 3º ano indonésio, em 1985. 

                                                      
5  A quarta classe corresponde a seis anos de escolarização. 
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Continuou a estudar, mas foi até o 2º ano do Ensino Secundário indonésio, 

porque houve uma interrupção: foi nomeado Deputado Distrital, pelo período de 

1987 a 1992. 

Mesmo com a ocupação estrangeira, além de ser funcionário ativo, também 

participava no posto de socorro da missão, dando tratamento aos doentes. Foi neste 

trabalho que sonhou em tratar com produtos químicos e naturais, tais como folhas 

das plantas, cascas e raízes. Conseguiu ajudar e curar muitas pessoas que sofriam 

de doenças como hipertensão, cancro da mama, tuberculose e muitas outras. Havia 

também os recitais receituários, os quais conhecia de cor.  

Quando escondido nas montanhas, as plantas lhe serviram de alimento, 

medicamento e arma contra o inimigo. Isso porque moía certas folhas na água e a 

deixava ali envenenada, para os inimigos beberem. Daí lhe surgiu a grande 

pergunta: por que algumas plantas matam e outras curam? 

Durante a ocupação estrangeira, mesmo tendo sua atividade e ganhando bom 

dinheiro, mantinha sempre a esperança de que o Timor-Leste um dia viria a ser uma 

nação independente. A sua especialidade era a de professor, mesmo assim se 

alinhava na luta clandestina e era secretário privado do líder. O inimigo desconfiou, 

tendo o professor narrado que foi capturado e preso durante um mês terrível. Depois 

de liberto, trabalhou para a Cruz Vermelha Internacional até a entrada da Força 

Internacional. 

Depois da Independência, as autoridades do governo de transição solicitaram, 

aos que poderiam ser ativos na educação, que exercessem a função de docentes. 

Ele não se apresentou a qualquer escola. Mas os diretores da Educação, 

conhecendo-o e necessitando de professores que ministrassem aulas de Língua 

Portuguesa e Educação Cívica na escola Pré-Secundária Pública, foram até sua 

casa; ele mantém esse cargo até hoje. 

Para melhor se qualificar na disciplina de sua competência, a Língua 

Portuguesa, frequentou a formação de professores nos níveis 1 a 4 com boa 

vontade, contando com professores formadores que sempre contribuíram para 

auxiliá-lo em suas dificuldades. Até hoje considera seu conhecimento sobre a 

Química pequeno, mas não mede esforços para se aprofundar cada vez mais, a fim 

de ensinar melhor e exercer um bom trabalho. 
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Ele considera seus apontamentos sobre a matéria “Química” como relíquia da 

história de sua geração. Em suas palavras, pode até se esquecer dos nomes dos 

professores de Química, mas a frase com muito significado, que nunca se calará em 

seu coração, é: “os professores químicos foram os brasileiros”. Pré-Bacharelato. 

Depois seguiu para o 1o e 2o anos do Bacharelato. No 1o ano do Bacharelato, os 

professores admitidos deveriam escolher uma matéria específica. Preferiu 

prontamente a Química, porque já estaria aproveitando a finalidade de seu produto 

natural. 

Pelo grande interesse e para proveito pessoal, adquiriu o livro “Plantas que 

curam”, de Portugal, ficando bastante satisfeito com sua aquisição e a qualidade de 

conteúdo.  

Quando iniciou o 1o semestre da Química parecia-lhe estar em um mundo de 

trevas, mas, mesmo tendo recebido de seus conhecidos professores portugueses 

muitos livros de Química e Física do 8o a 12o ano, dando a ideia de uma coleção de 

livros sobre Química e Física, não conseguia ver utilidade em todos eles. Mesmo 

assim não desanimou. Fazia sempre consultas por correspondência  

 

6.2.8 - Professor Areca 

A Areca (Areca Catucha) é uma palmeira que quase atinge 20 metros de 

altura, com folhas de um metro de comprimento. Faz parte das culturas asiáticas 

mascar a semente desta espécie. O professor Areca definiu-se pela química, a fim 

de descobrir que perigo poderia causar este hábito no Timor-Leste. 

 

Nasceu no final dos anos 50, em um Distrito próximo à Capital. Seu pai era 

agricultor e muito religioso. Em 1970, iniciou seus estudos no colégio de Soibada por 

quatro anos e concluiu a escola Primária. Depois, veio para Díli continuar os estudos 

na escola Pré-secundária. Assim que concluiu essa modalidade de ensino, houve a 

Revolução das Flores [menção à Revolução dos Cravos], em Portugal, e o novo 

governo português acabou por conceder a liberdade para determinarem o seu futuro 

a todos as colônias ultramarinas portuguesas. 

Naquele momento, surgiram três grandes partidos no Timor, com intenções 

diferentes. A UDT (União Democrática Timorense) queria continuar com Portugal, a 

APODETI (Associação Popular Democrática Timorense) quis integrar-se à Indonésia 
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e a FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) exigia uma 

independência imediata. Então, começaram a surgir conflitos entre os próprios 

timorenses e os militares indonésios, como um leão esfomeado, estavam a espreitar 

pelas fronteiras. Como o governo português não conseguiu manter a estabilidade, o 

governador e as tropas portuguesas retiraram-se para a ilha de Ataúro. No dia 7 de 

dezembro de 1975, os militares indonésios invadiram oficialmente a cidade de Díli 

por terra e com paraquedistas, após um bombardeio de cinco a seis horas de 

duração.  

O Professor Areca esteve no mato e participou das ações lançadas pela 

FRETILIN contra os militares indonésios. Também foi ativista da FRETILIN para 

divulgar a política do governo à população, para que resistissem contra a Indonésia. 

Em 1979, foi capturado pela infantaria. Após a captura, teve que cooperar com eles, 

batalhando contra seus próprios camaradas, porque senão seria fuzilado. 

Em 1981, inscreveu-se na polícia da Indonésia, sendo recrutado. A formação 

na polícia durou um ano. Após a formação, foi colocado para trabalhar em Kupang, 

cidade indonésia, por oito anos. Em 1989, requereu a transferência para o Timor-

Leste, mas não obteve aprovação. Em 1991, foi transferido para Surabaya, sendo 

realocado em Jakarta. em 1993. Como era timorense e a situação aqui no Timor 

????não estava nada boa, em 1999 foi enviado para Díli, ficando como responsável 

pela rádio e comunicação da Polícia Especial Indonésia, em Díli. 

Após o referendo, o governo decidiu que a Língua Portuguesa seria a língua 

oficial do Timor-Leste. Então, começou a pensar como é que poderia contribuir para 

essa nação, ajudando o governo a desenvolver a Língua Portuguesa, que também 

apreciava muito, desde a infância. No ano de 2001, os professores portugueses 

começaram a chegar no Timor-Leste e, quando abriram o curso português, foi logo 

se matricular. 

A Química é a matéria que desconhecia totalmente, mas quando ouviu dizer 

que haveria Química no Bacharelato, foi um dos primeiros a candidatar-se. Primeiro, 

porque muitos timorenses não sabem coisa alguma sobre Química; segundo, como 

a matéria é difícil, para ter desafios e buscar esse conhecimento.  

Outra coisa com a qual ele sempre se preocupou é a masca. As pessoas no 

Timor tem a Areca, que é uma semente vermelha, uma noz. É uma tradição colocar 

na boca junto com a folha de bétele e o pó de cal. Em todas as aldeias e sucos é 
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assim, é a tradição. Ele tem a intenção de saber se essa masca pode ser perigosa 

para as pessoas, pois a boca fica vermelha. Ele tem interesse em descobrir mais 

sobre os aspectos químicos da areca, para compreender melhor se esse ato 

enraizado na cultura do Timor beneficia ou prejudica a saúde das pessoas.  

Ficou muito impressionado com os professores da Química, pois têm atitudes 

de amizade para com todos os alunos, tratando a todos igualmente, dando abertura 

para perguntas, eliminando assim as dúvidas.6  

 

6.2.9 - Professor Lorosae 

  Timor-Leste é uma terra com montanhas exuberantes e águas transparentes. 

De Lorosae (local onde nasce o Sol) até Loromonu (local onde o Sol se põe), tudo se 

rende à sua beleza, maculada apenas pelas guerras. O termo também se refere aos 

habitantes dos distritos da parte leste do país. O professor Lorosae participou dessa 

luta pela liberdade e advoga para si a identidade regional de pertencimento à parte 

oriental da ilha. 

Nasceu em 1982, natural do distrito de Viqueque. Mudou-se para Baucau 

ainda pequeno. Cursou ali o Primário e o Secundário durante o período de ocupação 

indonésia, estudando na língua indonésia. 

Recebeu uma grande motivação para aprender Química no Secundário, 

influenciado pelo professor, o que o motivou a ser professor. Almejava trabalhar em 

um laboratório de Química, pois acreditava que “a química é uma ciência que tem 

impacto diretamente em nossa vida e, também, em nossa nação”, mas foi preparado 

para ser professor, na universidade. 

Em 2001, após a conclusão do Secundário, foi realizada a eleição da 

Assembleia Constituinte para elaborar a constituição do Timor-Leste. Durante um 

mês contribuiu como language assistant, de inglês para tétum, sua primeira 

experiência em um trabalho remunerado, devido ao domínio das duas línguas. 

No mesmo ano, durante o período da transição, continuou na universidade, 

agora na cidade de Díli e, juntamente com os colegas, participou do primeiro período 

de Química, na Faculdade de Educação da universidade. Concluiu a monografia em 

2006, mas como a situação do Timor-Leste era instável.  

                                                      
6
 Essa surpresa deve-se à hierarquia das relações sociais no Timor-Leste, valor enraizado naquela sociedade e 

reproduzido, de certa forma, pelos professores portugueses, também de comportamento mais formal em suas 

relações de trabalho. 
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Em função da crise que acontecia em Díli, ele, os irmãos e outros primos e 

tios voltaram para seu distrito de origem, Baucau, indo viver junto aos avós. Dessa 

forma, a família foi reunida, mas Lorosae abandonou a escola em que trabalhava. 

Em 2003, iniciou sua carreira de professor em uma escola secundária 

particular, como estagiário. Ao concluir o estágio de três meses, o diretor lhe 

ofereceu o cargo de professor de Química, como experiência. Após mais três meses, 

passou a atuar como professor permanente naquela instituição privada, onde 

trabalhou até 2006. Na época, teve seu contrato interrompido devido à nova crise 

política no país. Na época da crise não houve aulas durante um mês, devido à 

grande instabilidade social. Contudo, o professor descreve que a situação 

aparentava ser mais grave em Díli do que nos outros 12 Distritos. 

Nesse mesmo ano, assinou contrato com o governo. Apresentou sua 

habilitação profissional na Educação Regional Distrital de Baucau. Durante dois 

meses ensinou na escola Secundária trabalhando como funcionário público na área 

da Educação. 

De 2006 a 2011, depois que voltou para Díli, após apresentar toda a 

documentação, recebeu um contrato temporário para ser professor, pois não tinha 

ainda a graduação completa, o que ocorreu só em 2007. 

Em 2011, a classificação de professor permanente foi concedida a todos os 

professores no Timor-Leste, pois os professores que foram contratados de 2006 a 

2010 estavam com a classificação antiga. Começando em 2004 e até a presente 

data, o professor Lorosae sempre atuou como professor de Química. 

Hoje, ensina cinco horas semanais de Química, de segunda a quinta, em 

quatro turmas. Na sexta, vai à UNTL para conseguir o seu terceiro diploma de 

Bacharelato, agora para a Licenciatura em Química, o que sempre almejou. 

E, com as aulas, em horários curtos para dar toda a matéria, enfrentando o 

currículo, agora com o novo livro de Química editado em Portugal [XXXXX], a vida 

continua.  

 

6.2.10 - Professor Aman 

A palavra Aman, na língua tétum, significa pai. O professor Aman menciona 

em diferentes momentos que possui uma filha, de apenas 40 dias. A nova 

configuração familiar desponta uma crise em sua identidade profissional, dado que 
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deseja estar mais tempo com a família, porém não identifica maneiras de interromper 

suas atividades profissionais sem prejudicar o bom desempenho de seus alunos. 

O professor Aman nasceu em um distrito ao leste do país. A família possui 

uma terra onde mora e dela retira sua subsistência, plantando e vendendo arroz. 

Cursou o ensino Primário em seu distrito natal e o início do Secundário em um 

distrito vizinho. Porém, devido à situação de crise em 1999, retornou ao seu distrito 

e, posteriormente, concluiu esse nível de ensino, pois a escola ficou vazia e os 

professores foram embora. 

Um professor de Química vindo da Indonésia foi a pessoa que, usando bons 

métodos de ensino, tendo boas relações com os alunos e não usando de disciplina 

dura, influenciou Aman de tal maneira que, ao concluir o Secundário, já havia 

decidido o que seria quando completasse seus estudos: professor de Química! 

Esse professor residia próximo à escola e mantinha boas relações com seu 

pai, sempre conversando sobre o bom andamento dele, em contraste ao do seu 

irmão mais velho. Hoje, Aman reencontrou seu professor do secundário pelas redes 

sociais. Ele mora na Indonésia, já está aposentado e já encaminhou arquivos com 

materiais didáticos que ele adapta para suas aulas. 

Em 2003, após o Secundário, ingressou na Universidade Nacional Timor 

Lorosa’e (UNTL), no Departamento de Química, Faculdade de Educação até 2008. 

Em 2005, começou a fazer estágio, ficando por seis meses como professor 

voluntário. Como mostrava muito interesse em ensinar e ajudar os alunos, foi um dos 

primeiros a assinar com o diretor o contrato para professores voluntários, já sendo 

professor aos vinte anos. 

O curso de formação contínua do governo, dado não só por professores 

estrangeiros como timorenses, voltado à formação de professores, iniciou-se em 

2008 com a especialização em língua portuguesa. Em 2009, não houve formação 

para a área de Ciências Naturais, só para Matemática e, em 2010, dividiu-se em 

Física, Química, Biologia e Matemática. 

Foi na UNTL que, sem entender muito, recebeu suas primeiras aulas em 

português, com um professor brasileiro que ensinou físico-química. Um colega que 

havia estudado na escola portuguesa de Díli traduzia para os demais as explicações. 

Copiavam, faziam os exercícios e, desta maneira, conseguiram passar. Os demais 
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professores timorenses falavam em tétum, algumas vezes em indonésio, em função 

dos livros. 

Desde 2006, antes mesmo de estar graduado, lecionava e, até agora, já são 

sete anos de magistério, ocupando o cargo de coordenador das atividades culturais. 

Ensina para o décimo e décimo segundo anos, numa carga horária de vinte horas 

semanais, de segunda a quinta. Às sextas-feiras vai à UNTL fazer o curso de 

Licenciatura, com o sábado livre. 

Usa seus sábados à tarde no preparo dos alunos mais esforçados para o 

exame nacional, porque quer transferir conhecimento, se interessa por eles e almeja 

que eles entrem na universidade, pois essa é uma tradição dos alunos que estudam 

nessa escola. 

Conheceu sua esposa quando eram estudantes no curso de Química na 

UNTL. Atualmente, sua queixa baseia-se na necessidade de mais tempo para a 

família, para a filha querida, sua primeira filha, com apenas 41 dias, que recebeu o 

nome de batismo de Márcia em homenagem à sua professora de Química brasileira. 

 

6.2.11 - Professor Futumano 

Nasceu em um Distrito ao sul do Timor-Leste. Seus pais sempre o apoiaram 

na vida e nos estudos. Aos oito anos, em 1962, seus pais o matricularam no Colégio 

de Soibada, fundado pelos dominicanos, jesuítas e portugueses, mesmo sendo 

longe de sua casa. Os professores eram timorenses e alguns catequistas, padres e 

madres. Concluiu a 4ª série em 1968, quando foi para o seminário. Contudo, não o 

completou, resolvendo partir para o curso de professor, em 1970, indo estudar no 

Liceu, escola particular de qualidade onde percebeu muitas mudanças, pois tinha 

aulas de Pedagogia e Prática, História de Portugal, Ciências e Ciência da 

Agricultura. Ao concluir essa etapa, em 1972, entrou para a tropa do Exército 

Português, dos 18 aos 20 anos, continuando a ser monitor-professor com farda 

militar na escola Primária, em Oecusse, perto da fronteira, até a ocupação indonésia 

no ano de 1975, com a descida dos paraquedistas. Seu irmão faleceu em 1979, 

combatendo. 

Quando da ocupação, no posto de cabo, coordenou soldados para fazerem 

várias intervenções de fronteira. Esteve no mato e, em 1980, foi capturado e preso, 

ficando na prisão até 1983, quando foi libertado, voltando para Díli. 
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Mesmo tendo a formação de professor concluída e lecionando no curso 

Primário, entrou novamente no ensino Secundário, somente na língua indonésia, de 

1986 a 1989. A diferença de idade entre ele e os alunos não foi impedimento para a 

diplomação. Hoje domina bem a língua indonésia, falada e escrita. 

Com um treinamento de duas semanas para poder trabalhar, preenchendo 

várias fichas, inclusive a biodata (vida civil e política), foi ser funcionário público. 

Concorreu para voltar a ser professor, mas foi alocado na seção de agricultura e 

desenvolvimento. Em 1985, foi novamente chamado, mesmo trabalhando, quando 

ficou mais um ano preso, passando por muitas privações alimentares e sofrendo 

tortura. 

Em 1986, soltaram-no para tratamento de saúde, pois estava muito fraco. Ao 

se recuperar, retornou ao trabalho como funcionário da agricultura e entrou no curso 

de Agronomia da UnTim. Estava no terceiro ano quando conseguiu retornar ao seu 

alvo, ser professor. Retornou para a escola Secundária, para as áreas de Biologia e 

Química, pois já havia estudado esses assuntos na universidade. Nessa época, a 

perseguição era fortíssima. As milícias, as forças de intervenção, davam batidas 

inesperadas em casas, com armas e, muitas vezes, quebrando e destruindo tudo. 

Numa dessas ocasiões, em 1999, abandonou sua casa e conseguiu fugir, 

refugiando-se no colégio das madres, por três meses. Depois foi para Manatuto, 

ficando lá até 2000. 

Voltou à casa de seus pais, que sempre o apoiaram, pois entendiam que era 

preciso o filho passar por muitos sofrimentos, para que se tivesse uma nação livre, 

sem perseguições. 

Após a independência, concorreu a uma vaga na Universidade, inscrevendo-

se no recrutamento de professores. Após aprovação, iniciou um novo curso de 

formação de professores em língua portuguesa, sendo aprovado, com mais 20 

companheiros, para ministrar aulas de Língua Portuguesa e Química na escola 

Secundária, com um treinamento de seis meses. Assim, pôde continuar sua carreira. 

Sobre a educação no Timor, a princípio, poucos se formavam e só havia 

formação para o ensino Primário. Desde a ocupação indonésia e no período da 

independência, de 2000 a 2012, ocorreu a formação contínua de professores, com a 

cooperação de Portugal e Brasil, no ensino preparatório, atingindo a escola 

Secundária como também o ensino universitário. 
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Hoje, Futumano leciona Português e Química em aulas diferenciadas, 

participativas, preparando com cuidado seu material didático, apesar de existirem 

poucos livros e material de apoio para aulas de laboratório. Procura ter bastante 

diálogo com os alunos, para incentivar o gosto pela Química nos jovens timorenses. 

Para obter um bom comportamento, usa de diálogo, não tendo necessidade de 

recorrer a uma disciplina mais rígida, como é o costume de muitos no Timor7, dando 

uma boa orientação para poderem aprender melhor. Tem boa relação com a 

comunidade, com encontros regulares com os pais dos alunos, a fim de deixar claro 

o regimento interno da escola. 

Ainda aguarda o reconhecimento de Portugal desua missão como militar, a 

fim de receber a pensão do serviço militar. 

Seus planos para ampliar a profissionalização ainda não finalizaram, pois 

almeja ir para Portugal fazer uma pesquisa sobre as competências dos professores 

nas escolas do Timor-Leste, como bolsista de Mestrado. Deseja aperfeiçoar seus 

conhecimentos para contribuir ainda mais, servindo ao país com sua capacidade 

intelectual. 

 

6.3. O “ser professor”  

Para realizar a análise temática com vistas a elucidar as características da RS 

sobre a docência em química para este grupo investigado, todas as transcriações 

foram reunidas em um só documento, denominado “corpus professores do Timor”. O 

mesmo foi codificado, com linha de comando, apenas com o nome fantasia do(a) 

professor(a), por exemplo, “**** *prof_maubere”. 

O primeiro “cortar as árvores” de que falam Macnaghten e Myers (2004) foi 

efetuado de modo sistemático pelo software IRaMuTeC (RATINAUD; DEJEAN, 

2008), transformando as entrevistas transcriadas e escritas de si em segmentos de 

texto (ST), constituintes mínimos para serem efetuadas as análises de similitude, 

com a indicação das co-ocorrências entre termos e a classificação hierárquica 

descendente, que possibilita identificar e agrupar classes de palavras inseridas em 

contexto similar. 

O segundo “corte das árvores” foi efetuado manualmente pela pesquisadora, 

de forma a identificar a “transversalidade temática”, segundo a análise de conteúdo 

                                                      
7 Eventualmente os alunos são submetidos inclusive a castigos físicos nas escolas 



6. Resultados e Discussão 

30 

 

(BARDIN, 2011), em fragmentos de escritas que justifiquem sua inserção em 

categorias que emergem dos dados, através de um movimento de aproximações e 

distanciamentos para efetuar a análise do grupo. Não significa, no entanto, que as 

três abordagens sejam incompatíveis. Ao contrário, sua articulação permite fazer 

brilhar elementos da RS sobre ser professor de Química que incidam na identidade 

profissional docente. 

Para tal, o corpus preparado com escritas de si e entrevistas de onze 

professores foi inserido no IRaMuTeC perfazendo. O conjunto das porções 

semânticas constituiu o corpus textual composto por 48.928 ocorrências lexicais (as 

palavras), contidas em 1386 segmentos de texto (ST). Dessa forma, é possível 

observar que cada ST continha, aproximadamente, 35 palavras (48.928 / 1386 = 

35,3). Do número total de palavras, havia 5.154 termos diferentes. Assim, é possível 

indagar sobre quais as relações intertextuais estão presentes entre os segmentos de 

texto. 

 

6.3.1 - Avaliação do grupo de professores: a análise de similitude 

O corpus com as entrevistas e escritas de si foi elaborado com o objetivo de 

identificar elementos da RS sobre ser professor de química que emergem deste 

grupo. 
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Figura 6.2 – Árvore máxima de similitude para o corpus entrevista professores. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

 

Foram inseridas em uma tabela todas as palavras que aparecem na árvore máxima 

de similitude, na busca por apreender os significados subjacentes a este grupo de 

palavras que coocorreram. Assim, foram elencados cinco possíveis categorias, 

juntamente com a somatória das co-ocorrências e o número de arestas (Tabela 6. x) 

 

 

 EIXOS CORPUS PROFESSOR  3. COGNITIVO Σco  
    12 ESTUDAR 30 
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 1. NÍVEIS Σco   13 CURSO 27 

1 Secundário 47  14 FORMAÇÃO 18 

2 Pré_Secundário 19  15 CONTINUAR 17 

3 Primário 42  16 CONHECIMENTO 15 

    17 LIVRO 13 

 2. SOCIALIZAÇÃO     

4 PAI 28   4. PROFISSIONAL 
5 DIRETOR 16  18 ENSINAR 54 

6 COLEGA 16  19 DAR AULA 42 

7 PADRE 11  20 TRABALHAR 20 

       

8 ALUNO  35   5. ESPACIAL  

9 INDONÉSIO 29  21 CLASSE 18 

10 GOVERNO 20  22 CASA 21 

11 CRIANÇA 12   ESCOLA 275 
 

Os elementos dominantes da RS nesse grupo pautam-se na identificação do 

locus do professor ser a ‘escola’ e que suas atribuições perpassam por ‘dar aula’ e 

‘ensinar’. Apesar de amplas e genéricas estas constatações surgem com grande 

evidência nos discursos dos 11 professores timorenses participantes da pesquisa. A 

este respeito, é possível inferir que as mesmas possuem características de 

representações sociais hegemênicas (MOSCOVICI, 1988), dado serem partilhadas 

por todos os membros de um grupo, prevalecem implicitamente como práticas 

simbólicas 

Também se observa a centralidade da língua portuguesa, apontando para a 

influência do contexto histórico.  

Tanto há um sub-bloco com um tamanho maior, ou seja, é um indicador de 

que esta palavra foi muito frequente no corpus.  

Tanto os termos português quanto indonésio se relacionam com o contexto 

histórico. Assim, tal como aponta Pimenta (1997 p.6), defende-se aqui que ‘ser 

professor’ é entremeado por um “dado contexto e momento históricos, como 

resposta a necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de 

legalidade”. 

A identidade [...] é um processo de construção do sujeito historicamente 

situado. 
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Não se pode considerar o “ser professor” sem avaliar os aspectos históricos, 

políticos e sociais em que os mesmos se inserem, como também qual a 

representação social que o grupo tem deste objeto sem os dados, dado sua tácita 

interligação. 

As palavras ‘escolher’, ‘querer’, ‘continuar’, ‘começar’, ‘conseguir’, denotam as 

possibilidades e condições para fazer. A escolha é uma decisão. Escolher e querer 

são dois verbos intercambiáveis que apontam a vontade e o porquê eles se 

empenham. Tais verbos não estão ligados especificamente ao contexto histórico ou 

à luta pela independência do país. 

Neste contexto, os fragmentos revelam falas sobre si próprios, no eixo 

biográfico da constituição identitária. Ao discutir sob o prisma das identidades 

profissionais, o que se conclui é que tanto os eixos biográficos querer continuar o 

estudo A escolha é escolher a química O querer e o escolher são decisões tomadas 

após o país terá Independência Aonde foram buscar a informação. O eixo seguir 

estudar tiveram condições 

Tiveram condições para isso tiveram condições materiais, tanto que a escola 

está relacionada com o governo e este tem uma relação e, apesar do governo ser 

um outro generalizado, o mesmo tem a influência do que acontece dentro da escola 

e na vida do professor, ou seja, mudou o governo, mudou a língua de ensino, 

mudaram-se os professores 

Outra conclusão é que algo muito positivo ser professor no Timor-Leste, 

acompanha uma valorização social e por isso observa-se que.  

As palavras ‘gostar’ e ‘bom’ denotam juízos de valor.  

 

A princípio os professores eram portugueses depois os professores eram 

indonésios. A língua mudou e os sistemas educativos também. Mudou o governo e 

com ele a identidade profissional. Eles já eram professores, tiveram que voltar a 

sentar no banco do ensino secundário junto com os adolescentes para aprender a 

língua Indonésia.Regrediram na carreira isso também foi um eixo biográfico.  

O eixo relacional que são os dois eixos formadores da identidade de acordo 

com o lugar santo e Exu relacional que relacionam com a categoria da socialização 

é o padre e a criança. 
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Também é possível observar a influência da religião, pois vários estudaram 

em uma escola católica, portanto a influência da colonização portuguesa. No 

entanto, o professor Catana também lembra que os indonésios eram islâmicos e a 

religião católica foi utilizada como uma forma de resistência, não apenas por ser 

uma colônia portuguesa, mas pelo fato de estarem sobre invasão Indonésia e isso 

fez o catolicismo crescer, mesmo durante o período Indonésia, pois de acordo com a 

visão do professor Catana essa era uma forma de resistência contra a religião 

Indonésia, a saber, o Islã. 

A representação social sobre ser professor no Timor-Leste está intimamente 

relacionada com a religião, dada a influência que os padres tiveram na escolarização 

que foi majoritariamente em escolas católicas. A influência que os padres exerciam 

dentro da cidade sendo vistos como uma autoridade e por vezes influenciava o 

ingresso na carreira docente, tal como foi relatado pela professora Etu. O Padre e 

uma autoridade respeitada na comunidade e ele tem influência nas decisões.  

Além do tétum os padres também falavam em língua portuguesa. Nesse 

sentido o professor Catana comenta que mesmo na resistência havia padres que 

realizavam as missas em português, que também foram para as montanhas e 

acompanhavam os resistentes que estavam ali escondidos no meio da Guerrilha 

mas sempre havia o padre dando a missa para eles, cultivando a religião, mantendo-

a, mantendo-os firmes na fé e propagando a língua portuguesa no sentido de não 

deixar morrer.  

Características sobre ser professor e as representações sociais dominantes 

dentro das mesmas  

É possível identificar que a identidade profissional docente está relacionada 

com a religião, independente da área em que este professor atua. Tal eixo de 

análise permeou a vida de todos os professores analisados em maior ou menor grau 

tanto que muitos que falam que queriam entrar no seminário.  

O professor Futumano relata que entrou no seminário e o padre perguntou-

lhe por três vezes se ele iria seguir a sua vocação ou não. Seu pai queria que fosse 

Padre. Quando escolhe não ser mais padre, foi uma decepção para família. Esse 

rompimento com a socialização primária, com a identidade herdada, na relação 

dialética entre identidade para si e identidade para o outro, marcou sua entrada na 

carreira docente. Ao utilizar a chave teórica de Dubar, o mesmo indica transações 
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subjetivas da identidade, pautadas na continuidade ou na ruptura. No caso do 

professor Futumano, a família estava propondo uma continuidade e o mesmo seguia 

nessa direção, obedecendo o que os pais desejavam. Por outro lado, ele não queria 

e quando o padre perguntou comentou que não gostaria de seguir a carreira 

vocacional religiosa. Na terceira vez o mesmo afirmou que não queria e que iria para 

a escola de formação de professores.  

É possível identificar uma crise em sua identidade, pois ele estava indo 

naquela direção pela família e não por ele. Foi quando o mesmo relata que o padre 

comentou com a sua família que não podia obrigá-lo a seguir essa carreira. Este é o 

diálogo que ele narra entre o padre e seu pai. Neste caso, é possível observar uma 

ruptura característica da crise que o mesmo vivenciou, pois a transação subjetiva é 

baseada na identidade para si.  

Já a identidade para o outro, no caso baseado na socialização primária, está 

em como o outro me vê. Seu pai apontava desejo para que seguisse a carreira 

vocacional religiosa. Contudo o mesmo a princípio prosseguiu hesitante, porém 

mudou de rumo. No processo da identidade para si ele teve uma ruptura. Dubar 

afirma que tanto a continuidade quanto a ruptura são transações subjetivas no caso 

do professor Futumano estava para seguir uma continuidade. Estava indo nesta 

continuidade pensando em seguir o que os pais queriam. Por outro lado ele não 

queria e o padre perguntava. Em sua socialização primária do núcleo familiar ouviam 

como seguir a carreira vocacional religiosa, mas ele não queria.  

No processo da identidade aparece aqui na transição subjetiva ele teve uma 

ruptura o que fala da identidade virtual e da identidade real, que é a expectativa, o 

reconhecimento e o não reconhecimento.  

 

 

Dubar também fala da socialização antecipatória. Por exemplo o professor 

Aman disse que era bom aluno, que tinha um bom relacionamento com os outros 

colegas e ensinava, pois tinha facilidade. Tinha 28 anos, foi alfabetizado na língua 

Indonésia ele possuía facilidade no conteúdo de química, pois quando adolescente 

dentro da classe seu Professor frequentemente o mandava resolver exercícios na 

frente no quadro. Chamava-o pois sabia que fazia bem acertava e explicava. Então 

o professor afirmava: “você sempre vai ficar na frente do quadro”. Essa foi uma 
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socialização antecipatória no sentido de prever a entrada deste adolescente para 

esta profissão. Ele disse que atualmente se reencontraram pelo Facebook que 

enviou um livro em PDF para ele, a socialização primária e criou vínculos; foi uma 

pessoa de muita importância, visto ter propiciado a socialização antecipatória na 

profissão que aquele “guru” indonésio proporcionou.  

Dubar fala dos grupos de referência e do grupo de pertencimento qual era o 

grupo de referência e aonde ele desejava chegar, o que almejava era como aquele 

professor que ele identificava.  

Aman ainda afirma que o professor morava perto de sua casa e falava bem 

do mesmo para seus pais. Ele era o orgulho do pai era uma socialização 

antecipatória que denotava a valorização social do conhecimento de que era um 

bom aluno a família ficava orgulhosa e isso estimulava que estudasse mais, que 

tivesse prazer pelo conhecimento, pois queria fazer parte deste grupo de referência 

almejava chegar no status de ser professor, pois é algo respeitado e com privilégios. 

Dubar afirma ainda que o grupo de pertencimento forja o núcleo duro da 

identidade, caracterizado pelos valores e a moral. A identidade profissional é um dos 

braços da identidade em constante mutação, permeada pelos eixos histórico, 

religioso, escolar, formativo e de experiências profissionais, que redundam na 

identidade profissional, todos voltados para o eixo profissional, pois o objetivo é 

identificar o que é ser professor o núcleo duro da identidade quando o núcleo duro é 

abalado, quando a pessoa entra na crise, quando seus valores são postos em 

cheque.  

Dentre os valores e a moral que aparecem, isso é bom, tanto é que para os 

professores que já eram professores e tiveram um bloqueio na sua identidade 

profissional por irem para a guerra tiveram o núcleo duro abalado. Uma 

característica destes valores são os qualificadores, tais como o ensinar é bom.  

Quando o núcleo é posto em cheque ocorre a crise da identidade; quando o 

mesmo é abalado, quando os valores e a moral o que é Central não se consegue 

exercer. por exemplo os valores de justiça. Para o professor Catana os valores estão 

implícitos quando fala que via as crianças e, apesar de não ser profissional do 

ensino, se condoeu de ver as crianças ali, pois era um valor fundamental para ele o 

estudo Mesmo as crianças não tendo nesse contexto a oportunidade de estudar, ele 

ensinava a língua, com músicas, com palavras que eram significativas. Diz que 
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ensinava a montar as primeiras letras formando luta Vitória e não baba bola, 

palavras do universo infantil e sim no universo de guerrilha Mas eles estavam na 

guerrilha, vivendo como fugitivos no meio do mato, ensinando palavras significativas 

com varetas na terra. 

 

6.3.2 - Avaliação do grupo de professores: a classificação hierárquica 

descendente 

Uma outra possibilidade de abordagem ao corpus produzido, de forma a 

integrar a análise da RS sobre ser professor de Química, é a Classificação 

Hierárquica Descendente. Após o corpus ser inserido no software IRaMuTeQ, foi 

selecionado o “Método Reinert” para a obtenção do dendrograma  

 
Figura 6.3 –. 
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Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

Ainda na análise da CHD, os outputs gráficos permitem análise conjugada com  

 

6.3. O “ser professor”  

Para realizar a análise temática com vistas a elucidar características da RS 

sobre a docência em Química para este grupo investigado, todas as transcriações 

foram reunidas em um só documento, denominado “corpus professores do Timor”. O 

mesmo foi codificado, com linha de comando contendo apenas o nome fantasia 

do(a) professor(a), por exemplo, “**** *prof_maubere”. 

O primeiro “cortar as árvores” de que falam Macnaghten e Myers (2004) foi 

efetuado de modo sistemático pelo software IRaMuTeC (RATINAUD; DEJEAN, 

2008), transformando as entrevistas transcriadas e escritas de si em segmentos de 

texto (ST), constituintes mínimos para serem efetuadas as análises de similitude, 

com a indicação das co-ocorrências entre termos e a classificação hierárquica 

descendente, que possibilita identificar e agrupar as classes de palavras inseridas 

em contexto similar. 

O segundo “corte das árvores” foi efetuado manualmente pela pesquisadora, 

de forma a identificar a “transversalidade temática”, pelo emprego de técnicas de 

análise de conteúdo (BARDIN, 2011), identificando fragmentos de escritas que 

justifiquem sua inserção em categorias que emergem dos dados, através de um 

movimento de aproximações e distanciamentos para efetuar a análise do grupo. Não 

significa, no entanto, que as três abordagens sejam incompatíveis. Ao contrário, sua 

articulação permite fazer brilhar elementos da RS sobre ser professor de Química 

que incidam na identidade profissional docente. 

Para tal, o corpus preparado com escritas de si e entrevistas de onze 

professores foi inserido no IraMuTeQ. O conjunto de porções semânticas que 

constitui o corpus textual é composto por 48.928 ocorrências lexicais (as palavras), 

contidas em 1386 segmentos de texto (ST). Dessa forma, é possível observar que 

cada ST continha, aproximadamente, 35 palavras (48.928 / 1386 = 35,3). Do número 

total de palavras, havia 5.154 termos diferentes. Assim, é possível indagar sobre 

quais relações intertextuais estão presentes entre os segmentos de texto. 

 

6.3.1 - A análise de similitude 
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O corpus com as entrevistas e escritas de si foi elaborado com o objetivo de 

identificar elementos da RS sobre ser professor de Química que emergem deste 

grupo. Com o interesse de identificar um panorama da conexidade existente no 

corpus em análise, foi efetuada uma análise de conteúdo considerando as co-

ocorrências entre pares de palavras em distintos ST (Figura 6.2). 

Figura 6.2 – Árvore de similitude máxima para o corpus entrevista-professores. 

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
 
De forma a apreender os significados subjacentes ao grupo de 50 palavras que 

compuseram a árvore de similitude máxima (Figura 6.2), esses termos foram 

agrupados em cinco possíveis categorias, juntamente com a somatória das 

coocorrências (Σco) e o número de arestas (Ar). Para sistematizar a análise, foi 

organizada a Tabela 6.1 com todas as palavras da Figura 6.2 reunidas de acordo 
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com os seguintes eixos:  Níveis de ensino; Socialização (outro significativo e outros 

generalizado); Aprendizado; Profissional e Geográfico e Valores.. 

Quadro 6.1 – Principais categorias das palavras que co-ocorreram, segundo a 
análise de similitude. 

 1. Níveis Σco Ar  3. Aprendizado Σco Ar  4. Profissional Σco Ar 

 1 Secundário 82 2   18 Curso 27 1  37 Ensinar 97 3 

 2 Pré-Secundário 19 1   19 Formação 18 1  38 Dar 103 2 

 3 Primário 42 1   20 Continuar 59 3  39 Aula 76 2 

       21 Conseguir 11 1  40 Trabalhar 20 1 

 2. Socialização Σco Ar   22 Conhecimento 15 1  41 Começar 15 1 

O
u

tr
o

 s
ig

n
if

ic
at

iv
o

 

4 Pai 84 4   23 Ensino 35 1      

5 Mãe 18 1   24 Estudo 18 1  5. Geográfico Σco Ar 

6 Irmão 16 1   25 Estudar 41 2  42 Escola 547 21 

7 Filho 22 1   26 Livro 13 1  43 Classe 18 1 

8 Diretor 16 1   27 Matéria 21 1  44 Casa 21 1 

9 Colega 16 1   28 Matemática 14 1  45 Timor 16 1 

10 Padre 11 1   29 História 11 1  46 Portugal 14 1 

O
u

tr
o

 g
e

n
er

al
iz

ad
o

 

11 Aluno 86 4  

Q
u

ím
ic

a 30 Químico 79 5      

12 Indonésio 84 5  31 Ciência 16 1  6. Valores Σco Ar 

13 Governo 20 1  32 Vida 9 1  47 Gostar 11 1 

14 Criança 12 1  

Lí
n

gu
a 

33 Língua 66 1  48 Bom 14 1 

15 Militar 11 1  34 Português 151 5  49 Querer 17 1 

16 Timorense 11 1  35 Falar 60 3  50 Escolher 11 1 

17 Pessoa 18 1  36 Escrever 7 1      

Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 

Os elementos dominantes da RS nesse grupo mostram que a identificação do locus 

do professor é a ‘escola’ e que suas atribuições perpassam por ‘dar aula’ e ‘ensinar’ 

(eixo profissional). Apesar de amplas e genéricas estas constatações surgem com 

grande evidência nos discursos dos 11 professores timorenses participantes da 

pesquisa. A este respeito, é possível inferir que as mesmas possuem características 

de representações sociais hegemônicas (MOSCOVICI, 1988), dado serem 

partilhadas por todos os membros de um grupo, prevalecendo implicitamente como 

práticas simbólicas. 

Apesar do termo ‘escola’ ser central no discurso desses professores, como 

observado na Figura 6.2 e, consequentemente, na Tabela 6.1, também emergem 
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outros dados interessantes. Do agrupamento central são derivados outros seis 

contextos semânticos específicos.  

Também se observa a centralidade da língua portuguesa, apontando para a 

influência do contexto histórico. A família que corresponde a este contexto lexical, 

apresenta a palavra ‘português` como central, o que é indicado por seu tamanho 

maior, ou seja, esta palavra foi muito frequente no corpus.  

Tanto os termos português quanto indonésio se relacionam com o contexto histórico. 

Assim, tal como aponta Pimenta (1997, p. 6), defende-se aqui que ‘ser professor’ é 

entremeado por um “dado contexto e momento históricos, como resposta a 

necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo estatuto de 

legalidade”. Não se pode considerar o “ser professor” sem avaliar os aspectos 

históricos, políticos e sociais em que os mesmos se inserem. 

 

6.3.2 - Contexto lexical relativo à socialização primária 

As palavras ‘escolher’, ‘querer’, ‘continuar’, ‘começar’, ‘conseguir’ denotam as 

possibilidades e condições para o ingresso na profissão e busca por formação 

específica. A escolha é uma decisão. Escolher e querer são dois verbos 

intercambiáveis que apontam a vontade e o porquê destes professores se 

empenharem. Tais verbos não estão ligados especificamente ao contexto histórico 

do país ou à luta pela independência. Neste contexto, os fragmentos revelam falas 

sobre si próprios, no eixo biográfico da constituição identitária. Ao se pensar sob o 

prisma das identidades profissionais, identifica-se a motivação intrínseca por querer 

continuar os estudos, denotando aspectos da identidade para si que permeiam os 

valores implícitos que forjam o núcleo duro da identidade. 

No agrupamento posicionado mais à esquerda na Figura 6.2, a escolha é pautada 

pela área da Química. O querer e o escolher são decisões tomadas após o país ter-

se tornado independente. Tiveram condições objetivas para isso, tanto que escola 

também co-ocorre com a palavra `governo`. Apesar deste último ser um outro 

generalizado, tem grande influência sobre o que ocorre dentro da escola e mesmo 

na vida do professor. A mudança de governo implicou na mudança da língua de 

ensino, dos professores e, também, dos sistemas educativos, incidindo diretamente 

sobre o que é “ser professor” naquele país. 
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As palavras ‘gostar’ e ‘bom’ denotam juízos de valor e sugerem que ser professor no 

Timor-Leste é algo muito positivo, acompanhado de uma valorização social.  

A princípio os professores eram portugueses, depois os professores eram 

indonésios. A língua mudou e os sistemas educativos também. Mudou o governo e, 

com ele, a identidade profissional. Eles já eram professores, tiveram que voltar a 

sentar no banco do ensino Secundário junto com os adolescentes para aprender a 

língua Indonésia.Regrediram na carreira. Este aspecto também é um eixo biográfico.  

Também é possível observar a influência da religião, pois vários estudaram em 

escolas católicas, indicando a influência da colonização portuguesa. No entanto, o 

professor Catana também ressalta que os indonésios eram islâmicos e que a religião 

católica foi utilizada como uma forma de resistência, não por esse aspecto decorrer 

de terem sido uma colônia portuguesa, mas pelo fato de estarem submetidos à 

invasão Indonésia o que fez que o catolicismo crescesse nesse período pois, de 

acordo com a visão do professor Catana, essa era uma forma de resistência contra 

a religião Indonésia, o Islã. 

A representação social sobre ser professor no Timor-Leste está intimamente 

relacionada à religião, dada a influência que os padres tiveram na escolarização 

fundando diversas escolas católicas. A influência que os padres exerciam nas 

cidades, sendo vistos como autoridades, por vezes influenciou o ingresso na carreira 

docente, tal como foi relatado pela professora Etu. O Padre é uma autoridade 

respeitada na comunidade e ele tem influência nas decisões do grupo.  

Além do tétum, os padres também falavam em língua portuguesa. Nesse sentido, o 

professor Catana comenta que mesmo na resistência havia padres que realizavam 

as missas em português, que também haviam se refugiado nas montanhas e 

acompanhavam os resistentes que estavam escondidos ali, no meio da Guerrilha. 

Sempre havia o padre oficiando a missa para eles, cultivando a religião, mantendo-

a, mantendo-os firmes na fé e propagando a língua portuguesa no sentido de não a 

deixar morrer.  

É possível identificar que a identidade profissional docente está relacionada com a 

religião, independente da área em que o professor atua. A vida de todos os 

professores do grupo estudado foi influenciada, em maior ou menor grau, por esse 

aspecto como indica o fato de muitos falarem que queriam ingressar no seminário.  
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O professor Futumano relata que entrou no seminário e o padre perguntou-lhe 

por três vezes se ele iria seguir a sua vocação ou não. Seu pai queria que fosse 

padre, porém ele escolheu outro rumo, uma decepção para sua família. Esse 

rompimento com a socialização primária, com a identidade herdada, na relação 

dialética entre identidade para si e identidade para o outro, marcou sua entrada na 

carreira docente que envolveu transações subjetivas de continuidade ou ruptura na 

constituição de sua identidade (Dubar, 2005). No caso do professor Futumano, a 

família estava propondo uma continuidade e o mesmo seguia nessa direção, 

obedecendo ao que os pais desejavam. Por outro lado, ele não queria e, quando o 

padre perguntou, pela terceira vez, afirmou que não queria e que iria para a escola 

de formação de professores.  

É possível identificar uma crise em sua identidade, pois ele estava indo 

naquela direção pela família e não por ele. Foi quando relata que o padre comentou 

com sua família que não podia obrigá-lo a seguir essa carreira. Este é o diálogo que 

ele narra entre o padre e seu pai. Neste caso, é possível observar uma ruptura 

característica da crise que vivenciou, pois a transação subjetiva é baseada na 

identidade para si.  

Já a identidade para o outro, no caso baseado na socialização primária, está 

em como o outro me vê. Seu pai apontava desejo de que seguisse a carreira 

vocacional religiosa. Contudo, embora Futumano, a princípio, tenha prosseguido 

hesitante, mudou de rumo mostrando que, no processo da constituição da 

identidade para si ele sofreu uma ruptura.  

Para o professor Aman, é possível identificar diversos processos de 

socialização antecipatória (DUBAR, 2005). Ele afirma que era bom aluno, tinha bom 

relacionamento com os colegas e os ensinava quando tinham dificuldade. Ele 

possuía facilidade com o conteúdo de Química, pois quando adolescente seu 

professor frequentemente o mandava resolver exercícios no quadro em frente da 

classe. Chamava-o pois sabia que o fazia bem, acertava e explicava. Em um 

episódio narrado por ele, após explicar um exercício para a classe seu professor 

afirmou: “você sempre vai ficar na frente do quadro”. Essa foi uma socialização 

antecipatória, no sentido de prever a entrada deste adolescente nesta profissão. Ele 

disse que, atualmente, se reencontraram pelas redes sociais e aquele professor lhe 

enviou um livro em PDF. Desses eventos conclui-se que foram criados vínculos na 
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socialização primária, tendo aquele “guru” indonésio sido uma pessoa de muita 

importância para Aman, devido ao aspecto de socialização antecipatória quanto à 

sua futura profissão.  

Quando adolescente, Aman via esse seu professor de Química como 

pertencente a um grupo de referência ao qual almejava pertencer. Aman ainda 

afirma que o professor morava perto de sua casa e falava bem dele para seus pais. 

Por oportunizar certo bem estar familiar através de seu bom desempenho, a 

identidade social virtual pautava-se no reconhecimento. Aqui é possível analisar as 

estratégias da identidade para o outro, como o pai o via e como o professor o via. A 

expectativa que os outros depositam nele é uma marca constante de seu trajeto 

vivida, razão da atual crise profissional vivenciada pelo mesmo. Ele era o orgulho do 

pai, era uma socialização antecipatória que denotava a valorização social do 

conhecimento. Por receber o “rótulo” de que era um bom aluno, a família ficava 

orgulhosa e isso estimulava que estudasse mais, que tivesse prazer pelo 

conhecimento, pois queria fazer parte deste grupo de referência, almejava chegar no 

status de ser professor, algo respeitado e com privilégios. 

Dubar afirma que o grupo de pertencimento forja o núcleo duro da identidade, 

caracterizado pelos valores e a moral. A identidade profissional é um dos braços da 

identidade em constante mutação, permeada pelos eixos histórico, religioso, escolar, 

formativo e de experiências profissionais, que redundam na identidade profissional, 

todos voltados para o eixo profissional, pois o objetivo é identificar o que é ser 

professor, o núcleo duro da identidade.  

Dentre os valores e a moral que aparecem, isso é bom, tanto é que para os 

professores que já eram professores e foram impedidos de continuar com suas 

vidast por irem para a guerra tiveram o núcleo duro abalado. Quando o núcleo é 

posto em cheque ocorre a crise da identidade; quando o mesmo é abalado, quando 

os valores e a moral o que é Central não se consegue exercer. por exemplo os 

valores de justiça. Para o professor Catana os valores estão implícitos quando fala 

que via as crianças e, apesar de não ser profissional do ensino, se condoeu de ver 

as crianças ali, pois o estudo era um valor fundamental para ele. Mesmo as crianças 

não tendo nesse contexto a oportunidade de estudar regularmente, ele ensinava a 

língua, com músicas, com palavras que eram significativas. Diz que ensinava a 

montar as primeiras letras formando luta Vitória e não baba bola, palavras do 
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universo infantil e sim no universo de guerrilha Mas eles estavam na guerrilha, 

vivendo como fugitivos no meio do mato, ensinando palavras significativas com 

varetas na terra. 

 

6.3.2 - Classificação hierárquica descendente 

Uma outra possibilidade de abordagem ao corpus produzido, de forma a integrar a 

análise da RS sobre ser professor de Química, é a Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD). Nesta análise, o corpus é subdividido em classes, através dos 

critérios de frequência média de ocorrência das palavras reduzidas e da prova de 

associação à classe, especificada pelo valor do qui-quadrado. Assim, identifica-se o 

vocabulário mais significativo para cada classe, de forma a se obter um 

dendrograma. O corpus foi submetido a uma CHD com auxílio do programa 

IraMuTeQ (Figura 6.3). Ressalta-se que a CHD viabiliza cada classe ser 

exemplificada com o contexto em que estão inseridas as palavras, através dos 

segmentos de texto que compartilham o mesmo vocabulário. 

O resultado dessa análise mostrou que o corpus professores do Timor foi 

particionado (primeira partição) em dois sub-corpora, com a classe 3 de um lado e 

as classes 1 e 2 de outro. Em momento posterior, ocorreu a segunda partição do 

sub-corpus, originando as classes 1 e 2. . 

A classe 1 forma uma primeira divisão, que se relaciona à família (filho, irmão) e à 

guerra (UDT e Fretilin, dois partidos políticos; o distrito de Bobonaro, uma região que 

faz fronteira com a Indonésia). Esse foi a primeira classe que se definiu. Em uma 

segunda partição, os ST agrupados relacionavam-se a aspectos escolares, que se 

desdobraram em outras duas classes.  

A seguir (Quadro 6.2) apresentam-se alguns excertos que permitem compreender o 

contexto associado a essas classes.  
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Figura 6.3 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente para professores do Timor  

Classe 1 
Score: 
434,51 427,95 400,7 
**** *prof_sândalo *sex_fem **** *prof_aman *sex_masc **** *prof_futumano *sex_masc 
na escola secundária escolhi a 
área de ciências naturais e 
tinha como matérias 
específicas matemática física 
química biologia além de 
outras matérias como língua 
indonésia língua inglesa 
religião e história nacional 

Todas as áreas das ciências 
naturais física química e 
biologia não teve todos 
aprendemos junto com os 
professores da matemática 
em 2010 também foi assim 
então nós professores dessas 
outras áreas fomos para essa 
formação com a matemática 
mais a língua portuguesa 

agora é um professor para 
química e outro para língua 
portuguesa agora estou livre a 
esperar o tempo passar deixei de 
dar aulas há um mês mês de 
janeiro os alunos estão nas 
provas trimestrais estou 
preocupado com as aulas 

Quadro 6.2 – Excertos de respostas inseridas em cada classe 
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O bacharelado é o curso de formação do qual receberão um diploma de nível 

superior8. Há exemplos de nomes de instituições, por exemplo, o Liceu Canto 

Resende é o nome de uma escola tem o nome de instituições porque tem Colégio 

Soiabada, visto também ser um colégio importante na história do Timor, tal como 

expresso no Capítulo 4, sobre a contextualização de Timor. 

Ao longo deste trabalho, buscou-se demonstrar a articulação entre momentos 

histórico e político-sociais ocorridos em Timor-Leste com a vidaa da profissão 

docente. 

Apesar das características idiossincráticas correlatas ao contexto histórico-

político-social do Timor-Leste foi possível identificar alguns aspectos que permeiam 

o ‘ser professor’ e independem do recorte geográfico, a saber, o recebimento de 

pecúnias para auto-manutenção, o gosto pelo aprendizado, a busca por 

experiências formativas. Tais representações incidem diretamente na constituição 

das identidades profissionais docentes. 

 

                                                      
8 (nota de rodapé: o termo correto é bacharelato, contudo ao selecionar a lematização automática, o software 
IRaMuTeQ altera para a forma reduzida) 
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ZAIDAN, Lilian Araújo Ferreira. Constituir-se professor universitário: das representações sociais 
às práticas pedagógicas. 2015. 136 p. Mestrado em Educação - Universidade de Uberaba, Uberaba. 
2015. Disponível em: 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConcl
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JODELET, D. Representação social: 
fenômenos, conceito e teoria. Trad. 
Marcelo Saldanha da Gama. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1988. (2 ed. 1998). 

OLIVEIRA, A. L., 2012; TEIXEIRA, M. I. 
S., 2014; LIMA, S. S., 2016. 3 

JODELET, D. Representações 
sociais: fenômenos, conceitos e teoria. 
Rio de Janeiro, 1988. (Mimeografado). 

VASCONCELOS, 2005. 1 

JODELET, D. Loucuras e 
Representações Sociais. Trad. Lucy 
Magalhães. Petrópolis: Vozes, 2005. 
391p. 

BATISTA, C. M. P., 2007; IALAGO, 2007; 
GONÇALVES, L. P. V., 2008; RIBEIRO, 
F. R. M., 2008; ARAÚJO, I. A., 2009; 
GUERRA, 2009; SANT´ANA, 2009; 
ANDRADE, 2010; MILANELLI, 2010; 
RABELLO, 2010; SANTOS, E. C. M., 
2010; SILVA, N. M., 2010; ARAÚJO, H. 
A., 2011; CORREIA, 2011; SILVEIRA, A. 
P., 2011; JUNIOR, 2012; MORAES, 
2012; ABDALLA, 2013; LEITE, M. C. D., 
2013; MANDU, 2013; ANJOS, 2014; 
FIGUEIREDO, 2014; LEMOS, S. F. C., 
2014; LUNA, 2014; MELO, 2014; PAULA, 
2014; TEIXEIRA, M. I. S., 2014; COSTA, 
M. C. M., 2015; DIAS, 2015; 
RODRIGUES, D. L., 2015; SARLO, 2015; 
GONÇALVES, B. B. T. N., 2016; LEAL, 
2016; LIMA, S. S., 2016; MORAIS, 2016; 
OLIVEIRA, L. C. C., 2016; PACHECO, 
2016; SILVA, A. A., 2016; SOUZA, C. F. 
S., 2016. 

4
0 

JODELET, D. As representações 
Sociais: um domínio em expansão. São 
Paulo: Vetor, 2007. ROCHA, J. I., 2007. 1 
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JODELET, D. Folies et 
représentations sociales. Paris: PUF, 
1989. 

VIEIRA, 2006; RICCI, 2007; SOUZA, D. 
N., 2012; NASCIMENTO, M. V. F., 2012; 
BEZERRA, 2010; LACERDA, S. M., 
2009; LEAL, 2012; OLIVEIRA, F. C. M., 
2014;  

8 

JODELET, D.; OHANA, J.; BESSIS-
MOÑINO, C.; DANNENMÜLLER, E. 
Systeme de representation du corps 
et groupes sociaux (relatório vol. 1). 
Paris: Laboratoire de Psychologie 
Sociale EHESS, 1982. 

FURTADO, 2009. 1 
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 JODELET, D.; MADEIRA; M. (Orgs.). 

AIDS e Representações Sociais: à 
busca de sentidos. Natal, Rio G. do 
Norte: EDUFRN, 1998. 

SILVA, O. B., 2010; AZEVEDO, 2014.  2 
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JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Trad. Lilian 
Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 
402 p. 

CAMPOS, 2005; VASCONCELOS, 
2005; CAVALCANTI, 2006; AMORIM, 
E. S., 2007; CASTRO, C. G. F. S., 
2007; LIMA, A. M. H., 2007; MELLO, 
2007; FERREIRA, H. S. N., 2008; LIMA, 
M. A. R., 2008; RIBEIRO, M. S. P., 
2008; VALE, 2008; ALVARENGA, 2009; 
CARVALHO, C. F., 2009; FREITAS, M. 
S. S., 2009; PRICKEN, 2009; SANTOS, 
R. A., 2009; SILVA, M. C. R., 2009; 
BEZERRA, 2010; BRAGA, 2010; 
SANTOS, E. C. M., 2010; SOUZA, E. 
M. P., 2010; IRINEU, 2011; 
OECHSLER, 2011; OLIVEIRA, B. A., 
2011; SANTOS, R. C. O., 2011; 
SILVEIRA, A. P., 2011; GERONASSO, 
2012; MIRANDA, C. A. A., 2012; 
PEREIRA, A. F. G., 2012; PINHEIRO, 
R. B., 2012; RIBEIRO, R., 2012; SILVA, 
F. A., 2012; COSTA, R. A., 2013; 
GUEDES, 2013; KAUSS, 2013; 
AZEVEDO, 2014; CICHELERO, 2014; 
FINK, 2014; LEITE, M. A., 2014; 
LEMOS, S. F. C., 2014; LUNA, 2014; 
MENDONÇA, 2014; RODRIGUES, S. 
E. C., 2014; ALMEIDA, E. F. S., 2015; 
COSTA, M. C. M., 2015; DETTONI, 
2015; FREIRE, 2015; FREITAS, E. N. 
B., 2016; SILVA, A. A., 2016; SOUZA, 
C. F. S., 2016; PACHECO, 2016. 

51 

JODELET, D.; PAREDES, E. C. (Org.). 
Pensamento mítico e representações 
sociais. Cuiabá, MT: 
EdUFMT/FAPEMAT/EdIUNI, 2009. 

LIMA, E. N., 2012. 1 

ALMEIDA, A. M. O.; JODELET, D. 
(Orgs.). Representações sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Brasília: Thesaurus, 2009. 

ROMA, 2010; SANTOS, E. C. M., 2010; 
PEREIRA, A. F. G., 2012; TEIXEIRA, 
M. I. S., 2014. 

4 
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 JODELET, D. (Éd.). Les 
representationes sociales. Paris: 
Press Universitaires de France, 1989. 
(1991) (5. ed. 1997), (1984). 

ARAÚJO, W. R., 2003; OSORIO, 2006; 
FURTADO, 2009; MENDES, 2009; 
ARAÚJO, B. B. C., 2014; NETO, 2014; 
OLIVEIRA, L. M. A., 2014. 
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JODELET, D. Representações sociais: 
um domínio em expansão. 
[Représentations sociales: un domaine 
en expansion. In: D. JODELET (Org.). 
Les représentations sociales. Paris: 
PUF, 1989, pp. 31-61]. Tradução: Tarso 
Bonilha Mazzotti. Revisão Técnica: Alda 
Judith Alves- Mazzotti. UFRJ-Faculdade 
de Educação, dez. 1993. 

VALÉRIO, 2005; ALBUQUERQUE, M. 
G. S., 2007; MANFREDINI, 2011; 
ALVES, S. P. S, 2013; SILVA, G. L. F., 
2013; ANJOS, 2014; ALMEIDA, E. F. 
S., 2015; ASSIS, 2015; FERREIRA, M. 
G. N., 2015; LUVIZA, 2015; MOTA, 
2015; SARLO, 2015; OLIVEIRA, E. R. 
X., 2016; PACHECO, 2016; 
TRINDADE, 2016. 

15 

JODELET, D. Representações sociais: 
um domínio em expansão. In: 
JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Trad. Lilian 
Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 
p.17-44. 

PECORA, 2003; BORIN, 2004; SILVA, 
S. P., 2005; IFA, 2006; OLIVEIRA, M. 
M., 2006; SHUVARTZ, 2006; VIEIRA, 
2006; ALBUQUERQUE, M. G. S., 2007; 
AMORIM, E. S., 2007; BATISTA, C. M. 
P., 2007; SALES, 2007; SILVA, F. D., 
2007; ARAGÃO, 2008; CUNHA, 2008; 
GONÇALVES, L. P. V., 2008; 
LORENZUTTI, 2008; OLIVEIRA, E. P. 
T., 2008; ALMEIDA, L. T., 2009; 
ARAÚJO, I. A., 2009; BRITTO, 2009; 
BRUNO, 2009; EHRICH, 2009; 
FURTADO, 2009; GUERRA, 2009; 
OLIVEIRA, R. A. P., 2009; REIS, 2009; 
RIBAS, M. S., 2009; ROCHA, A. G., 
2009; SANT´ANA, 2009; SILVA, A. R., 
2009; SILVA, G. N. S., 2009; SILVA, M. 
M., 2009; SOUZA, Z. F., 2009; 
TORQUETTE, 2009; ALBINO, 2010; 
ANDRADE, 2010; BRAGA, 2010; 
ESTEVES, 2010; LIMA, M. C. B., 2010; 
MILANELLI, 2010; OLIVEIRA, T. A. N., 
2010; PANITZ, 2010; RABELLO, 2010; 
ROMA, 2010; SANTOS, E. C. M., 2010; 
SANTOS, P. I., 2010; ; SILVA, N. M., 
2010; SILVA, O. B., 2010; VALLE, 
2010; ARAÚJO, H. A., 2011; COSTA, 
R. F., 2011; FERREIRA, J. A., 2011; 
GROXKO, 2011; LEMOS, R. M., 2011; 
OECHSLER, 2011; SANTOS, M. R., 
2011; SILVA, N. T., 2011; SOUSA, J. 
E., 2011; WITHERS, 2011; BERALDO, 
2012; BURKO, 2012; DUARTE, M. R., 
2012; GERONASSO, 2012; 
GUARNIER, 2012; LEAL, 2012; LIMA, 
E. N., 2012; LUFT, 2012; MORAES, 
2012; NASCIMENTO, M. V. F., 2012; 
OLIVEIRA, J. E. P. L., 2012; PEREIRA, 
A. F. G., 2012; SANTOS, C. S., 2012; 
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 JODELET, D. Representações sociais: 

um domínio em expansão. In: 
JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Trad. Lilian 
Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 
p.17-44. 

SANTOS, M. R. S., 2012; SILVA, L. T., 
2012; SILVA, M. B., 2012; SILVA, M. S., 
2012; SOUSA, L. L. R., 2012; SOUSA, 
M. F., 2012; SOUSA, R. N., 2012; 
SOUZA, D. N., 2012; ABDALLA, 2013; 
AGUIAR, 2013; ALVES, S. P. S., 2013; 
ARAGÃO, 2013; COSTA, A. B., 2013; 
COSTA, M. S. C. R., 2013; GOMES, V. 
C., 2013; LEITE, M. C. D., 2013; 
MAGALHÃES, F. C., 2013; MANDU, 
2013; MICHEL, 2013; RAMOS, R. A. R. 
S., 2013; RIBAS, M. S., 2013; 
RIBEIRO, A. F. P., 2013; SANTOS, E. 
R., 2013; SILVA, G. L. F., 2013; SILVA, 
G. P. C., 2013; SILVEIRA, G. L., 2013; 
ALBINO, 2014; ALMEIDA, M. O., 2014; 
ANJOS, 2014; BARBOSA, K. A. M., 
2014; CASTRO, 2014; FERREIRA, A. 
C., 2014; LEITE, M. A., 2014; LEMOS, 
S. F. C., 2014; LOPES, 2014; MAIA, 
2014; MARTINS, D. K. O., 2014; 
MIRANDA, C. L., 2014; OLIVEIRA, F. 
C. M., 2014; OLIVEIRA, L. M. A., 2014; 
PEREIRA, G. C., 2014; PRASS, 2014; 
SANTOS, J. A. G., 2014; SILVA, E. M. 
P., 2014; STROHER, 2014; TEIXEIRA, 
M. I. S., 2014; WADA, 2014; ASSIS, 
2015; BORGES, 2015; CRUZ, D. R. N., 
2015; DETTONI, 2015; DIAS, 2015; 
JOURDAN, 2015; LUVIZA, 2015; 
MARINHO, 2015; OLIVEIRA, W. M. M., 
2015; PARRILLA, 2015; PINHEIRO, I. 
A., 2015; ROSA, 2015; SANTANA, 
2015; SANTOS, N. S., 2015; SILVA, M. 
T. M., 2015; TINOCO, 2015; ZAIDAN, 
2015; ALMEIDA, C. J. S., 2016; 
AMORIM, K. O., 2016; BRANDÃO, 
2016; COSTA, D. N., 2016; DUTRA, 
2016; GONÇALVES, B. B. T. N., 2016; 
JANZEN, 2016; LEAL, 2016; LIMA, S. 
S., 2016; MENDONÇA, 2016; MORAIS, 
2016; OLIVEIRA, A. S. G., 2016; 
OLIVEIRA, E. R. X., 2016; OLIVEIRA, 
L. C. C., 2016; OLIVEIRA, V., 2016; 
ROCHA, E. S., 2016; SANTOS, G. J. L., 
2016; SILVA, E. P., 2016; SILVA, G. A. 
F., 2016; SOUZA, C. F. S., 2016; 
TRINDADE, 2016. 
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JODELET, D. Recentes 
desenvolvimentos da noção de 
representações nas ciências sociais. In: 
ALMEIDA, A. M. O.; JODELET, D. 
(Orgs.). Representações sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Brasília: Thesaurus, 2009. 

SANTOS, E. C. M., 2010. 1 

JODELET, D. Contribuição do estudo 
de representações sociais para uma 
psicossociologia do campo religioso. In: 
ALMEIDA, A. M. O.; JODELET, D. 
(Orgs.). Representações sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Brasília: Thesaurus, 2009. 
p. 203-223. 

OLIVEIRA, T. A. N., 2010; SILVA, N. T., 
2011. 2 

F
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 JODELET, D. Représentations sociales 
: un domaine en expansion. JODELET, 
D. (Éd.). Les représentations 
sociales. Paris: PUF, 1989. p.31-61. (2 
ed. 1991; 7 ed. 2003). 

ARRUDA, 2009; LOPES, 2009; 
RAMOS, L. M., 2009; SILVA, N. M., 
2010; IRINEU, 2011; FERREIRA, J. A., 
2011; BAMBI, 2014; LEITE, M. A., 
2014; LUNA, 2014; MENDONÇA, 2014; 
RODRIGUES, S. E. C., 2014; 
CORDEIRO, 2015; DUARTE, F. E. B., 
2015; PIZZI, 2015; SILVA, E. R., 2015; 
FREITAS, E. N. B., 2016. 

16 

E
sp

an
ho
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JODELET, D. El lado moral y afectivo 
de la historia. Un ejemplo de memoria 
de massas: el proceso a K. Barbie, “El 
Carnicero de Lyon” In: PÁEZ, D.; 
VALENCIA, J. F.; PENNABAKER, J. M.; 
RIMÉ, B.; JODELET, D. (Orgs). 
Memorias colectivas de procesos 
culturales y políticos. Bilbao: 
Universidad del País Vasco, 1998. p. 
341-360. 

GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2006. 1 

JODELET, D. Presentación. 
Representaciones sociales: contribución 
a un saber sociocultural sin fronteras. 
In: JODELET, D.; TAPIA, A. G. 
Develando la cultura: estúdios en 
representaciones sociales. México: 
UNAM, 2000, p. 7-30. 

ROMA, 2010. 1 

JODELET, D. Representaciones 
sociales: contribución a un saber 
sociocultural sin fronteras. In: 
JODELET, D.; GUERRERO, A. (Orgs.). 
Develando la cultura. México, D.F.: 
UNAM, 2000. 

GONÇALVES, L. P. V., 2008; 
OLIVEIRA, R. A. P., 2009. 2 
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MADEIRA, M. C. A confiança afrontada: 
representações sociais da AIDS para 
jovens. In: MADEIRA, M.; JODELET, D. 
(Orgs.). AIDS e representações 
sociais: à busca de sentidos. Natal: 
EDUFRN, 1998, p. 47-72. 

PACHECO, 2016. 1 

LAGE, E. A representação da AIDS 
para pré-adolescentes. In: JODELET, D; 
MADEIRA, M. (Org.). AIDS e 
representações sociais: à busca de 
sentidos. Natal: EDUFRN, 1998. p.73-
87. 

OLIVEIRA, R. A. P., 2009. 1 

TURA, L. F. R. Aids e estudantes: a 
estrutura das representações sociais. 
In: JODELET e MADEIRA (Orgs.). Aids 
e representações sociais :à busca de 
sentidos. Natal, EDUFRN, 1998, p.121-
154. 

MELLO, 2007; BRUNO, 2009; SILVA, 
L. T., 2012. 3 

SÁ, C. P. Prefácio à edição brasileira. 
In: JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Trad. Lilian 
Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 
p.7-10. 

CAVALCANTI, 2006; ALVARENGA, 
2009; ROCHA, A. G., 2009; ROMA, 
2010; PINHEIRO, R. B., 2012. 

5 

KAES, R. Psicanálise e Representação 
Social. In: JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2001. p.67-90. 

SILVA, F. D., 2007. 1 

SPERBER, D. O estudo antropológico 
das representações: problemas e 
perspectiva. In: JODELET, D. As 
Representações Sociais. Trad. Lilian 
Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 
91-104. 

BORIN, 2004; OLIVEIRA, R. A. P., 
2009; COSTA, R. F., 2011.  3 

HARRÉ, R. Gramática e léxicos: vetores 
das representações sociais. In: 
JODELET, D. As representações 
sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 
p.105-121. 

PRICKEN, 2009; MIRANDA, C. A. A., 
2012; NASCIMENTO, M. V. F., 2012; 
COSTA, M. C. M., 2015; SANTOS, G. 
J. L., 2016; SILVA, G. A. F., 2016. 

6 

GRIZE, J.-B. Lógica natural e 
representações sociais. JODELET, D. 
As Representações Sociais. Trad. 
Lilian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
2001. p.123-138. 

VALÉRIO, 2005; ALBUQUERQUE, M. 
G. S., 2007; MANFREDINI, 2011; 
ALVES, S. P. S, 2013; SILVA, G. L. F., 
2013; ANJOS, 2014; ALMEIDA, E. F. 
S., 2015; ASSIS, 2015; FERREIRA, M. 
G. N., 2015; LUVIZA, 2015; MOTA, 
2015; SARLO, 2015; PACHECO, 2016; 
TRINDADE, 2016. 
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MOSCOVICI, S. Das representações 
coletivas às representações sociais: 
elementos para uma história. In: 
JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Trad. Lilian 
Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 
p.45-66. 

PECORA, 2003; BORIN, 2004; 
CASTRO, C. G. F. S., 2007; SALES, 
2007; SILVA, F. D., 2007; ARAGÃO, 
2008; FERREIRA, H. S. N., 2008; 
GONÇALVES, L. P. V., 2008; 
ALMEIDA, L. T., 2009; BRUNO, 2009; 
OLIVEIRA, R. A. P., 2009; ROCHA, A. 
G., 2009; SILVA, M. M., 2009; SOUZA, 
Z. F., 2009; TORQUETTE, 2009; 
PANITZ, 2010; ROMA, 2010; SILVA, N. 
M., 2010; VALLE, 2010; COSTA, R. F., 
2011; OECHSLER, 2011; SANTOS, M. 
R., 2011; SILVEIRA, A. P., 2011; 
SOUSA, J. E., 2011; BURKO, 2012; 
GERONASSO, 2012; LEAL, 2012; 
NASCIMENTO, M. V. F., 2012; 
PEREIRA, A. F. G., 2012; PINHEIRO, 
R. B., 2012; RIBEIRO, R., 2012; SILVA, 
L. T., 2012; GOMES, V. C., 2013; 
LEITE, M. C. D., 2013; MAGALHÃES, 
F. C., 2013; RIBEIRO, A. F. P., 2013; 
ANJOS, 2014; FERREIRA, A. C., 2014; 
LEMOS, S. F. C., 2014; MENDONÇA, 
2014; PRASS, 2014; RODRIGUES, S. 
E. C., 2014; STROHER, 2014; FREIRE, 
2015; PINHEIRO, I. A., 2015; SILVA, M. 
T. M., 2015; ALMEIDA, C. J. S., 2016; 
PACHECO, 2016; ROCHA, E. S., 2016. 

50 

DOISE, W. Atitudes e representações 
sociais. In: JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Trad. Lilian 
Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, 
Rio de Janeiro: EdUERJ, p.187-203. 

SILVA, S. P., 2005; SALES, 2007; 
SILVA, F. D., 2007; ALMEIDA, L. T., 
2009; ALVARENGA, 2009; FURTADO, 
2009; ROCHA, A. G., 2009; SILVA, M. 
M., 2009; BRAGA, 2010; MILANELLI, 
2010; IRINEU, 2011; SANTOS, M. R., 
2011; SOUSA, J. E., 2011; DUARTE, 
M. R., 2012; MIRANDA, C. A. A., 2012; 
NASCIMENTO, M. V. F., 2012; 
OLIVEIRA, J. E. P. L., 2012; PEREIRA, 
A. F. G., 2012; SANTOS, E. R., 2013; 
SILVA, L. T., 2012; SOUSA, R. N., 
2012; GURGEL, 2013; PEREIRA, G. 
C., 2014; PRASS, 2014; COSTA, M. C. 
M., 2015; OLIVEIRA, W. M. M., 2015; 
PARRILLA, 2015; RODRIGUES, D. L., 
2015; ROSA, 2015; ALMEIDA, C. J. S., 
2016; FREITAS, E. N. B., 2016; 
OLIVEIRA, E. R. X., 2016; OLIVEIRA, 
V., 2016; SANTOS, G. J. L., 2016. 
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ABRIC, J. C. O estudo experimental das 
representações sociais. In: JODELET, 
D. As Representações Sociais. Trad. 
Lilian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
2001. p. 155-171. 

MELLO, 2007; SALES, 2007; BRITTO, 
2009; BRUNO, 2009; OLIVEIRA, E. P. 
T., 2008; GUERRA, 2009; ROCHA, A. 
G., 2009; SILVA, A. R., 2009; SILVA, M. 
M., 2009; SOUZA, Z. F., 2009; 
TORQUETTE, 2009; BRAGA, 2010; 
ROMA, 2010; OECHSLER, 2011; 
SANTOS, M. R., 2011; SOUSA, J. E., 
2011; DUARTE, M. R., 2012; LEAL, 
2012; NASCIMENTO, M. V. F., 2012; 
PINHEIRO, R. B., 2012; SILVA, L. T., 
2012; AGUIAR, 2013; COSTA, A. B., 
2013; MANDU, 2013; SANTOS, E. R., 
2013; SILVA, G. L. F., 2013; SILVA, G. 
P. C., 2013; BAMBI, 2014; FERREIRA, 
A. C., 2014; MIRANDA, C. L., 2014; 
COSTA, M. C. M., 2015; OLIVEIRA, W. 
M. M., 2015; PINHEIRO, I. A., 2015; 
ROSA, 2015; ALMEIDA, C. J. S., 2016; 
BRANDÃO, 2016; MENDONÇA, 2016; 
SANTOS, G. J. L., 2016; SILVA, C. F. 
C. R., 2016; SILVA, G. A. F., 2016. 

41 

FLAMENT, C. Estrutura e dinâmica das 
representações sociais. JODELET, D. 
As Representações Sociais. Trad. 
Lílian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
2001. p.173-186. 

CARVALHO, C. F., 2009; GUERRA, 
2009; ROCHA, A. G., 2009; SILVA, M. 
M., 2009; BRAGA, 2010; VALLE, 2010; 
IRINEU, 2011; LEMOS, R. M., 2011; 
SOUSA, J. E., 2011; SILVA, L. T., 2012; 
ABDALLA, 2013; AGUIAR, 2013; 
GURGEL, 2013; SILVA, G. P. C., 2013; 
SANTOS, E. R., 2013; SILVEIRA, G. L., 
2013; ALBINO, 2014; MIRANDA, C. L., 
2014; FERREIRA, A. C., 2014; COSTA, 
M. C. M., 2015; ROSA, 2015; SILVA, G. 
A. F., 2016. 

22 

SEMIN, G. R. Protótipos e 
representações sociais. In: JODELET, 
D. As Representações Sociais. Trad. 
Lílian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
2001. p.204-216. 

BORIN, 2004; SILVA, F. D., 2007; 
LIMA, E. N., 2012; PINHEIRO, R. B., 
2012. 

4 

LAPLANTINE, F. Antropologia dos 
sistemas de representações da doença: 
sobre algumas pesquisas desenvolvidas 
na França contemporânea 
reexaminadas à luz de uma experiência 
brasileira. In: JODELET, D. (Org.). As 
Representações Sociais. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 241-260. 

NASCIMENTO, M. V. F., 2012. 1 
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LAUWE, M. J. C.; FEUERHAHN, N. A 
representação social na infância. In: 
JODELET, D. (Org.). As representações 
sociais. Trad. Lílian Ulup. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 2001. p.281-99. 

ABDALLA, 2013; CASTRO, 2014. 2 

DOISE, W. Cognições e representações 
sociais: a abordagem genética. In: 
JODELET, D. (Org.). As 
representações sociais. Trad. Lílian 
Ulup. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. 
p.301-320. 

SILVA, F. D., 2007; ALMEIDA, L. T., 
2009; FREITAS, M. S. S., 2009; 
ALVES, S. P. S., 2013; CASTRO, 2014. 

5 

GILLY, M. As representações sociais no 
campo da Educação. In: JODELET, D. 
(Org.). As Representações Sociais. 
Trad. Lilian Ulup. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 2001, Rio de Janeiro: 
EdUERJ. p.321-341. 

PECORA, 2003; BATISTA, C. M. P., 
2007; MELLO, 2007; SALES, 2007; 
FERREIRA, H. S. N., 2008; 
LORENZUTTI, 2008; OLIVEIRA, E. P. 
T., 2008; FREITAS, M. S. S., 2009; 
GUERRA, 2009; OLIVEIRA, R. A. P., 
2009; REIS, 2009; SANT´ANA, 2009; 
TORQUETTE, 2009; ALBINO, 2010; 
ESTEVES, 2010; SANTOS, E. C. M., 
2010; SANTOS, P. I., 2010; COSTA, R. 
F., 2011; BURKO, 2012; GERONASSO, 
2012; LIMA, E. N., 2012; 
NASCIMENTO, M. V. F., 2012; 
PEREIRA, A. F. G., 2012; PINHEIRO, 
R. B., 2012; SILVA, L. T., 2012; 
SOUSA, R. N., 2012; ABDALLA, 2013; 
BARBOSA, K. A. M., 2014; COSTA, A. 
B., 2013; GOMES, V. C., 2013; 
KIMURA, 2013; MANDU, 2013; RIBAS, 
M. S., 2013; SILVA, G. P. C., 2013; 
FERREIRA, A. C., 2014; LEMOS, S. F. 
C., 2014; OLIVEIRA, F. C. M., 2014; 
PRASS, 2014; RODRIGUES, S. E. C., 
2014; TEIXEIRA, M. I. S., 2014; 
ALMEIDA, E. F. S., 2015; OLIVEIRA, 
W. M. M., 2015; ROSA, 2015; ZAIDAN, 
2015; BRANDÃO, 2016; DUTRA, 2016; 
LIMA, S. S., 2016; MENDONÇA, 2016; 
OLIVEIRA, L. C. C., 2016; PACHECO, 
2016; SOUZA, C. F. S., 2016. 

51 

VERGÈS, P. Representações sociais da 
economia: uma forma de conhecimento. 
In: JODELET, D. As Representações 
Sociais. Trad. Lilian Ulup. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 343-362. 

ALVARENGA, 2009; ROCHA, A. G., 
2009; ANDRADE, 2010; VALLE, 2010; 
BURKO, 2012; NASCIMENTO, M. V. 
F., 2012; ALMEIDA, C. J. S., 2016. 
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SCHIELE, B. BOUCHER, L. A 
exposição científica: uma maneira de 
representar a ciência. In: JODELET, D. 
(Org.). As Representações Sociais. 
Trad. Lilian Ulup. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 2001. p. 363-378. 

CARVALHO, C. F., 2009; FURTADO, 
2009. 2 

JOVCHELOVITCH, S. Apresentação à 
edição brasileira. In: JODELET, D. 
Loucuras e Representações Sociais. 
Trad. Lucy Magalhães. Petrópolis: 
Vozes, 2005. p. 7-9. 

GUERRA, 2009; CORREIA, 2011; 
COSTA, M. C. M., 2015.  3 

MOSCOVICI, S. Prefácio. In: JODELET, 
D. Loucuras e representações 
sociais. Trad. Lucy Magalhães. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 

RABELLO, 2010. 1 

MOSCOVICI, S. Preconceitos e 
Representações Sociais. In: ALMEIDA, 
A. M. O.; JODELET, D. (Orgs.). 
Representações sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Brasília: Thesaurus, 2009. 
p. 17-34. 

SANTOS, E. C. M., 2010; LIMA, E. N., 
2012; OLIVEIRA, L. C. C., 2016. 3 

MOSCOVICI, S. Preconceitos e 
Representações Sociais. In: ALMEIDA, 
A. M. O.; JODELET, D. (Orgs.). 
Representações sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Brasília: Thesaurus, 2009. 
p. 17-34. 

SANTOS, E. C. M., 2010; LIMA, E. N., 
2012; OLIVEIRA, L. C. C., 2016. 3 

PALMONARI, A. A importância da teoria 
das representações sociais para a 
psicologia social. In: ALMEIDA, A. M. 
O.; JODELET, D. (Orgs.). 
Representações sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Tradução: Maria de Fátima 
de Souza Santos. Brasília: Thesaurus 
Editora. 2009. p. 35-49. 

KAUSS, 2013; MAGALHÃES, F. C., 
2013; TEIXEIRA, M. I. S., 2014. 3 

PORTO, M. S. G. Re-pensando crenças 
e valores: sociologia e representações 
sociais. In: ALMEIDA, A. M. O.; 
JODELET, D. (Orgs.). Representações 
sociais: interdisciplinaridade e 
diversidade de paradigmas. Brasília: 
Thesaurus, 2009. p.139-161. 

SILVA, L. T., 2012. 1 
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TRINDADE, Z. A.; SOUZA, L. G. S. 
Gênero e Escola: reflexões sobre 
representações e práticas sociais. In: 
ALMEIDA, A. M. O.; JODELET, D. 
(Orgs.). Representações sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Brasília: Thesaurus, 2009. 
p. 225-244. 

SILVA, L. T., 2012. 1 

ARRUDA, A. M. S. Meandros da teoria: 
a dimensão afetiva das representações 
sociais. In: ALMEIDA, A. M. O.; 
JODELET, D. (Orgs.). Representações 
sociais: interdisciplinaridade e 
diversidade de paradigmas. Brasília, 
DF: Thesaurus, 2009. 

SOUZA, C. F. S., 2016. 1 

SANTOS, M. F. S. Representações 
Sociais e Psicologia Social. In: 
ALMEIDA, A. M. O.; JODELET, D. 
(Orgs.). Representações Sociais: 
interdisciplinaridade e diversidade de 
paradigmas. Brasília: Thesaurus, 2009.  

KAUSS, 2013. 1 

KALAMPALIKIS, N. Mitos e 
representações sociais. In: PAREDES, 
E. C.; JODELET, D. (Orgs.). 
Pensamento mítico e representações 
sociais. Cuiabá: EdUFMT/FAPEMAT 
/EdIUNI, 2009. 

SILVEIRA, G. L., 2013. 1 
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MOSCOVICI, S. Des représentations 
collectives aux représentations sociales 
: éléments pour une histoire. In: 
JODELET, D. (sous la direction de). Les 
représentations sociales. Paris : Puf, 
1991, p. 62-86. (1989?) 

VALÉRIO, 2005; ARRUDA, 2009; 
BRITTO, 2009; ARAGÃO, 2013; 
ARAÚJO, B. B. C., 2014; PIZZI, 2015; 
ZAIDAN, 2015; COSTA, D. N., 2016. 

8 

SPERBER, D. L' étude anthropologique 
des représentations. In: JODELET, D. 
Les Représentations Sociales. Paris: 
Presses Universitaire de France, 1989. 
p. 113-130. 

SOUSA, L. L. R., 2012; DETTONI, 
2015. 2 

GRIZE, J.-B. Logique naturelle et 
représentations sociales. In : JODELET, 
D. Les Représentations Sociales. 
Presses Universitaires de France, 1989. 
p. 152-168. 

SILVA, L. T., 2012. 1 

     
  (continua) 



Apêndices 

41 

 

(continuação)

Apêndice B – Produção bibliográfica de Jodelet citada em Teses e Dissertações 

a b Nome da obra citada Trabalhos que citaram c 

O
rg

an
iz

aç
ão

 e
 n

ão
 a

ut
or

ia
 d

e 
ca

pí
tu

lo
s 

F
ra

nc
ês

 

ABRIC, J. C. L’étude expérimentale des 
représentations sociales. In: JODELET, 
D. (Ed.). Les représentations 
sociales. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1989. p. 187-203. 

ZAIDAN, 2015. 1 

FLAMENT, C. Structure et dynamique 
des representations sociales. In: 
JODELET, D. (Org). Les 
représentations sociales. Paris: Press 
Universitaries de France, 1989. p. 204-
219. 

SOUSA, L. L. R., 2012; FREITAS, E. N. 
B., 2016;  

2 

* FLAMENT, C. Pratiques et 
représentations sociales. In: JODELET, 
D. (Ed.). Les représentations 
sociales. Paris: PUF, 1989. p. 204-219. 
(este capítulo não existe no livro) 

SILVA, C. F. C. R., 2016. 1 

DOISE, W. Attitudes et Représentations 
Sociales. In: JODELET, D. (sous la 
direction de). Les Représentations 
Sociales. Paris: Puf, 1991, p. 220-238. 

ARAÚJO, B. B. C., 2014; PIZZI, 2015. 2 

SEMIN, G. R. Prototypes et 
représentations sociales. In: JODELET, 
D. (sous la direction de). Les 
représentations sociales. Paris : Puf, 
1991, p. 239-251. 

ARAÚJO, B. B. C., 2014. 1 

GILLY, M. Les représentations sociales 
dans le champ éducatif. In. JODELET, 
D. Les représentations sociales: un 
domaine en expansion. Paris: Presses 
Universitaire de France, 1989. p.363-
386 

VALÉRIO, 2005; BRITTO, 2009; SILVA, 
N. M., 2010; SILVA, L. T., 2012; 
ARAGÃO, 2013; ARAÚJO, B. B. C., 
2014; PIZZI, 2015; COSTA, D. N., 
2016. 

8 

VERGÈS, P. Représentations sociales 
de l’économie: une forme de 
connaissance. In: JODELET, D. (Dir.). 
Les représentations sociales. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1989. 
p.387-405. 

SILVA, L. T., 2012. 1 

E
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LIRA, E. Recordar es volver a pasar por 
el corazón. In: PÁEZ, D.; VALENCIA, J. 
F.; PENNABAKER, J. M.; RIMÉ, B.; 
JODELET, D. (Orgs). Memorias 
colectivas de procesos culturales y 
políticos. Bilbao: Universidad del País 
Vasco, 1998. p. 247-263. 

MELLO, 2007; GONÇALVES, L. P. V., 
2008; ALMEIDA, L. T., 2009; ARAGÃO, 
2013; TEIXEIRA, M. I. S., 2014; DIAS, 
2015; OLIVEIRA, W. M. M., 2015; 
LIMA, S. S., 2016. 
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JODELET, D. As representações sócio-
espaciais da cidade. In: DERYCKE, P.-
H. (Org.). Concepções de espaço. 
Univ. de Paris, 1982, p. 145-177. (* o 
livro foi publicado em francês) 

SILVA, E. M. P., 2014. 1 

JODELET, D. A alteridade como 
produto e processo psicossocial. In: 
ARRUDA, A. (Org.), Representando a 
alteridade. Petrópolis, RJ: Vozes. 1998. 
p. 47-68. 

ALMEIDA, L. T., 2009; DIAS, 2015; 
GONÇALVES, L. P. V., 2008; MELLO, 
2007; ARAGÃO, 2013; OLIVEIRA, W. 
M. M., 2015; LIMA, S. S., 2016; 
TEIXEIRA, M. I. S., 2014;  

8 

JODELET, D. Os processos 
psicossociais da exclusão. In: SAWAIA, 
B. (Org.). As Artimanhas da Exclusão: 
análise psicossocial e ética da 
desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 
1999. p. 53-63 (2a ed. 2001. p.53-66). 

PECORA, 2003; GIANORDOLI-
NASCIMENTO, 2006; SILVA, M. C. R., 
2009; DUARTE, F. E. B., 2015. 

4 

JODELET, D. A cidade e a memória. In: 
DEL RIO, V.; DUARTE, C. R.; 
RHEINGANTZ, P. A. (Org.). Projeto do 
Lugar: colaboração entre psicologia, 
arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: 
Contra Capa Livraria, 2002. p.31-43. 

BRAGA, 2010; ALVES, S. P. S., 2013; 
SILVEIRA, G. L., 2013; SILVA, E. M. P., 
2014. 

4 

JODELET, D. Olhares sobre as 
metodologias qualitativas: Trad. Marie 
Annik Bernier. In: MOSCOVICI, S.; 
BUSCHINI, F. (Org.). Os Métodos das 
Ciências Humanas: Paris: Presses 
Universitaires de France, 2003. p. 139-
162. (*o livro foi publicado em francês) 

OLIVEIRA, R. A. P., 2009. 1 

JODELET, D. Representações sociais: 
história e avanços teóricos - vinte anos 
da teoria das representações sociais no 
Brasil. In: OLIVEIRA, D. C.; CAMPOS, 
P. H. F. (Org.). Representações 
Sociais: uma teoria sem fronteiras. Rio 
de Janeiro: Museu da República, 2005. 
p. 11-21. 

COSTA, R. F., 2011; GERONASSO, 
2012; ROCHA, E. S., 2016. 3 

JODELET, D. Discutindo relações entre 
experiência e representação social. In: 
MENIN, M. S. S.; SHIMIZU, A. M. 
(Eds.), Experiência e representação 
social: Questões teóricas e 
metodológicas (2 ed.). São Paulo: Casa 
do Psicólogo. 2005. p. 93-130. 

DIAS, 2015; BATISTA, C. M. P., 2007;  2 
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JODELET, D. Experiência e 
Representações Sociais. In: MENIN, 
M.S.S.; SHIMIZU, A.M. Experiência e 
Representação Social: questões 
teóricas e metodológicas. São Paulo: 
Casa do Psicólogo. 2005, p. 23-56. 

VIEIRA, 2006; LORENZUTTI, 2008; 
OLIVEIRA, R. A. P., 2009; ROCHA, A. 
G., 2009; SILVA, G. N. S., 2009; 
ANDRADE, 2010; BIZERRA, 2012; 
RIBEIRO, R., 2012; ARAGÃO, 2013; 
GOMES, V. C., 2013; KAUSS, 2013; 
RAMOS, R. A. R. S., 2013; AZEVEDO, 
2014; OLIVEIRA, V., 2016. 

14 

JODELET, D. Presença da cultura no 
campo da saúde. In: ALMEIDA, A. M. O. 
(Org.). Violência, exclusão social e 
desenvolvimento humano: estudos 
em representações sociais. Brasília: 
Editora Univ. de Brasília, 2006. 

COSTA, M. C. M., 2015. 1 

JODELET, D. Contribuições das 
Representações sociais para análise 
das relações entre educação e trabalho. 
In: PARDAL, L. A.; MARTINS, A. M.; 
SOUSA C. P.; DUJO, A.; PLACCO, V. 
(Orgs.). Educação e trabalho: 
representações, competências e 
trajectórias. Aveiro: Univ. de Aveiro, 
2007. p. 11-26. 

RIBEIRO, F. R. M., 2008; COSTA, C. 
V., 2009; RAMOS, L. M., 2009; 
GROXKO, 2011; RIBEIRO, R., 2012; 
FREITAS, E. N. B., 2016; OLIVEIRA, L. 
C. C., 2016. 

7 

JODELET, D. Imbricações entre 
representações sociais e intervenção. 
In: MOREIRA, A. S. P.; CAMARGO, B. 
V. Contribuições para a teoria e o 
método de estudo das 
representações sociais. João Pessoa: 
Ed. Universitária da UFPB, 2007. p. 45-
74. 

LACERDA, T. S., 2014; FERREIRA, A. 
C., 2014; CARVALHO, C. F., 2009; 
SILVEIRA, G. L., 2013; SILVA, G. L. F., 
2013; OLIVEIRA, V., 2016; MANDU, 
2013; GONÇALVES, B. B. T. N., 2016; 
CASTRO, 2014; SILVA, E. M. P., 2014; 
ABDALLA, 2013. 

11 

JODELET, D. Contributo das 
representações sociais para o domínio 
da saúde e da velhice. In: LOPES, M.; 
MENDES, F.; MOREIRA, A. (Coord.). 
Saúde, educação e representações 
sociais. Coimbra: Formasau, 2009. 

TINOCO, 2015. 1 

JODELET, D. Conferência de Denise 
Jodelet por ocasião do recebimento do 
título de Doutor Honoris Causa da Univ. 
Federal do Rio de Janeiro. In: SOUSA, 
C. P. (et al.). Representações Sociais: 
estudos metodológicos em educação. 
Curitiba: Champagnat, 2011. p. 11-33. 

BURKO, 2012; ALMEIDA, E. F. S., 
2015; GONÇALVES, B. B. T. N., 2016. 
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JODELET, D. A fecundidade múltipla da 
obra “A psicanálise, sua imagem e seu 
público”. In: ALMEIDA, A. M. O.; 
SANTOS, M. F. S.; TRINDADE, Z. A. 
(Orgs.). Teoria das Representações 
sociais: 50 anos. Brasília. Editora 
Tecnhopolitik, 2011. p.199-223. 

LACERDA, T. S., 2014; BRANDÃO, 
2016; BIZERRA, 2012; LUNA, 2014; 
LEITE, M. C. D., 2013;  

5 

JODELET, D. Análise psicossocial e 
ética da exclusão: categorias analíticas. 
In.: SAWAIA, B. (Org.). As artimanhas 
da exclusão: Analise psicossocial e 
ética da desigualdade social. 13. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 

GONÇALVES, B. B. T. N., 2016. 1 

F
ra
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JODELET, D. Les représentations 
socio-spatiales de la ville. In: 
DERYCKE, P. (Org.). Conceptions de 
l’espace. Paris: Recherches 
Pluridisciplinaires de l'Université aris X-
Nanterre, 1982, p. 145-177. 

BRAGA, 2010. 1 

JODELET, D. La représentation du 
corps, ses enjeux privés et sociaux. In: 
HAINARD, J.; KAEHR, R. (Orgs.), Le 
corps enjeu. Neuchâtel: Secrétariat de 
L’Université, 1983. p. 127-140. 

FURTADO, 2009. 1 

JODELET, D. Représentations sociales: 
phénomènes, concept et théorie. In: 
MOSCOVICI, S. (Ed.). Psychologie 
sociale. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1984. p.357-378. (2a ed. 
1990). 

RIBEIRO, S. D. N., 2005; 
VASCONCELOS, 2005; SOUSA, D. S. 
S., 2006; LIMA, A. M. H., 2007; SILVA, 
F. D., 2007; ARAGÃO, 2008; 
GONÇALVES, L. P. V., 2008; 
LORENZUTTI, 2008; ARAÚJO, I. A., 
2009; ARRUDA, 2009; RIBAS, M. S., 
2009; MILANELLI, 2010; IRINEU, 2011; 
LEAL, 2012; NASCIMENTO, M. V. F., 
2012; SILVA, L. T., 2012; ARAGÃO, 
2013; GURGEL, 2013; LEITE, M. A., 
2014; BORGES, 2015; MOTA, 2015; 
PINHEIRO, I. A., 2015; SOUZA, C. A., 
2015; ZAIDAN, 2015; SILVA, C. F. C. 
R., 2016; SOUZA, C. F. S., 2016. 

26 

JODELET, D. Fou et folie dans un 
milieu rural français. Une approche 
monographique. In: DOISE, W.; 
PALMONARI, A. (Org.). L'étude des 
représentations sociales. Neuchatel: 
Delachau et Niestlé, 1986, p. 171-192. 

BRITTO, 2009. 1 
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 JODELET, D. Le corps, la personne et 
autrui. In: MOSCOVICI, S. (Ed.). 
Psychologie sociale des relations à 
autrui. Paris: Nathan, 1994. p. 41-68. 

FURTADO, 2009; COSTA, M. S. C. R., 
2013; STROHER, 2014; MORAIS, 
2016. 

4 

In
gl

ês
 

MILGRAM, S.; JODELET, D. 
Psychological maps of Paris. In: 
PROSHANSKY, H. M.; ITTELSON, W. 
H.; RIVLIN, L. G. (Orgs.). 
Environmental psychology: people 
and their physical settings. New York: 
Holt, Rinehart & Winston, 1976. p. 103-
124. 

ARAGÃO, 2008; GONÇALVES, L. P. 
V., 2008; LORENZUTTI, 2008; SILVA, 
E. M. P., 2014. 

4 

JODELET, D. The representation of the 
body and its transformation. In: FARR, 
R. M.; (Ed.). Social Representation. 
London/Paris: MSH, 1984. p. 211-238. 

ALMEIDA, L. T., 2009. 1 

JODELET, D. Grand Dictionnaire de 
La Psychologie (Larousse) (angl. 
Social Representation), 1991. 

SANTOS, P. F. G., 2013. 1 

JODELET, D. Interconnections between 
social representations and intervention. 
In: DE ROSA, A. S. (Ed.). Social 
Representations in the ‘Social Arena’, 
New York. London, Routledge, 2012. 

PRASS, 2014. 1 

E
sp

an
ho

l 

JODELET, D. La representación social: 
fenómenos, concepto y teoría. In: 
MOSCOVICI, S. (Org.). Pensamiento y 
vida social; Psicología social y 
problemas sociales. 
Barcelona/Buenos Aires/México: 
Paidós, 1986. p. 469-494. V. 2. 

GOMES, G. C., 2002; BARBOSA, M. 
V., 2004; SILVA, S. P., 2005; 
OLIVEIRA, M. M., 2006; IKUMA, 2007; 
CUNHA, 2008; FURTADO, 2009; 
ROMA, 2010; SILVA, G. L. F., 2013; 
ANJOS, 2014; LEMOS, S. F. C., 2014; 
PRASS, 2014; CORDEIRO, 2015; 
LUVIZA, 2015; SARLO, 2015; 
BRANDÃO, 2016. 

16 

A
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ia
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m

 r
ev
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ta

s 

P
or

tu
gu

ês
 

JODELET, D. As representações sociais 
no campo da cultura. O social em 
questão, Ano VII, n.9, p. 7-27, 2003. 

ARAÚJO, I. A., 2009. 1 

JODELET, D. O movimento de retorno 
ao sujeito e a abordagem das 
representações sociais. Sociedade e 
Estado. v. 24, n. 3, p. 679-712, 2009. 

CAMPOS, 2005; VASCONCELOS, 
2005; CAVALCANTI, 2006; AMORIM, 
E. S., 2007; CASTRO, C. G. F. S., 
2007; LIMA, A. M. H., 2007; MELLO, 
2007; FERREIRA, H. S. N., 2008; LIMA, 
M. A. R., 2008; RIBEIRO, M. S. P., 
2008; VALE, 2008; ALVARENGA, 2009; 
CARVALHO, C. F., 2009; FREITAS, M. 
S. S., 2009; PRICKEN, 2009; SANTOS, 
R. A., 2009; SILVA, M. C. R., 2009; 
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JODELET, D. O movimento de retorno 
ao sujeito e a abordagem das 
representações sociais. Sociedade e 
Estado. v. 24, n. 3, p. 679-712, 2009. 

BEZERRA, 2010; BRAGA, 2010; 
SANTOS, E. C. M., 2010; SOUZA, E. 
M. P., 2010; IRINEU, 2011; 
OECHSLER, 2011; OLIVEIRA, B. A., 
2011; SANTOS, R. C. O., 2011; 
SILVEIRA, A. P., 2011; GERONASSO, 
2012; MIRANDA, C. A. A., 2012; 
PEREIRA, A. F. G., 2012; PINHEIRO, 
R. B., 2012; RIBEIRO, R., 2012; 
SILVA, F. A., 2012; COSTA, R. A., 
2013; GUEDES, 2013; KAUSS, 2013; 
AZEVEDO, 2014; CICHELERO, 2014; 
FINK, 2014; LEITE, M. A., 2014; 
LEMOS, S. F. C., 2014; LUNA, 2014; 
MENDONÇA, 2014; RODRIGUES, S. 
E. C., 2014; ALMEIDA, E. F. S., 2015; 
COSTA, M. C. M., 2015; DETTONI, 
2015; FREIRE, 2015; FREITAS, E. N. 
B., 2016; OLIVEIRA, V., 2016; SILVA, 
A. A., 2016; SOUZA, C. F. S., 2016; 
PACHECO, 2016. 

52 

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M.; 
JODELET, D. Normas, Representações 
Sociais e Práticas Corporais. In: 
Revista Interamericana de Psicologia. 
Interamerican Journal of Psychology, 
vol. 44, no. 3, p. 449-457, 2010. 

STROHER, 2014. 1 

JODELET, D. Ponto de vista: Sobre o 
movimento das representações sociais na 
comunidade científica brasileira. Temas 
em Psicologia, v. 19, n. 1, p. 19-26, 
2011. 

MANDU, 2013. 1 

F
ra

nc
ês

 JODELET, D. Réflexion sur le traitement 
de la notion de représentation sociale en 
psychologie sociale. Communication 
Information, Paris VI (2/3). p.15-41, 
1984. 

RICCI, 2007; LEITE, M. A., 2014. 2 

In
gl

ês
 JODELET, D. Notes towards a description 

of social representations. European 
Journal of Social Psychology, Paris, v. 
18, p. 211-250, 1988. 

BEZERRA, 2010. 1 

E
sp

an
ho

l 

JODELET, D. Las representaciones 
sociales del medio ambiente. Cognición, 
representaciones y apropriación del 
espacio. Monografies Psico/ Socio/ 
Ambientals, Barcelona, Universitat de 
Barcelona – Universitat de les Illes 
Balears, n. 9, 1989. p. 29-44. 

GONÇALVES, L. P. V., 2008. 1 
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JODELET, D. El movimiento de retorno 
al sujeto y el enfoque de las 
Representaciones Sociales. México. 
Revista electronica de ciências 
sociales, 2008. 

GUARNIER, 2012;  1 

JODELET, D. Entrevista concedida a 
Óscar Rodrígues Cerda . Relaciones – 
Estudios de historia y sociedad, 93, 
Invierno, vol. XXIV, México, El estudio 
de Michoacán. 2002. 

OLIVEIRA, R. A. P., 2009. 1 

JODELET, D. La memoria de los 
lugares urbanos. Alteridades, México, 
v. 20, n. 39, jun. 2010. 

SILVA, E. M. P., 2014. 1 

O
ut

ro
s 
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at

er
ia

is
 

P
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JODELET, D. Dialogicidade e 
representações sociais. Trad. Maria 
Suzana de Stefano Menin. Artigo. Univ. 
Estadual Paulista - UNESP. 2005. 
(Mimeografado). 

RAMOS, L. M., 2009. 1 

SÊGA, R. A. O conceito de 
Representação Social nas obras de 
Denise Jodelet e Serge Moscovici. 
Anos 90, no 13. Porto Alegre, p. 128-133, 
julho. 2000. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/ppghist/anos90/13/13a
rt8.pdf. Acesso em Janeiro de 2015. 

CICHELERO, 2014; NETO, 2014; 
LIMA, F. S., 2015; JOURDAN, 2015; 
SILVA, C. F. C. R., 2016. 

5 

DURAN, M. C. G. Representações 
Sociais: uma instigante leitura com 
Moscovici, Jodelet, Marková e 
Jovchelovitch. Educação & Linguagem. 
v. 15, n. 25, p. 228-243, 2012. 

ALMEIDA, E. F. S., 2015. 1 

JODELET, D. 50 anos da teoria das 
representações sociais. Depoimentos. 
Realização: LABINIT – UFPE Centro 
Serge Moscovici – UnB. Recife, ago. 
2013. 

SARLO, 2015. 1 
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JODELET, D. Representations, 
experiences, pratiques corporelles et 
modeles culturels. Les colloques de 
l’INSERM: Conceptions, measures et 
actions en sante publique. INSERM 
104, 1981. p. 377-396. 

ALMEIDA, L. T., 2009. 1 

 TOTAL  
Fonte: A autora (AGUILAR, 2017). 
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Apêndice C – Localização do termo “Jodelet” no interior dos trabalhos analisados. 

Nº Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

1 ABDALLA, 2013 0 2 19 0 3 7 31 
2 AGUIAR, 2013 0 3 1 5 0 4 13 
3 ALBINO, 2010 0 2 5 3 0 3 13 
4 ALBINO, 2014; 0 3 0 0 8 3 14 
5 ALBUQUERQUE M. G. S., 2007 0 2 5 1 2 3 13 
6 ALMEIDA, C. J. S., 2016 0 4 2 15 5 6 32 
7 ALMEIDA, E. F. S., 2015 0 2 12 1 0 6 21 
8 ALMEIDA, M. O., 2014 0 2 2 0 0 1 5 
9 ALMEIDA, R. S., 2015 0 2 6 0 0 1 9 

10 ALMEIDA, T. L., 2009 3 0 17 5 1 8 34 
11 ALVARENGA, 2009 0 2 12 1 0 4 19 
12 ALVES, I. L., 2013 0 2 13 0 0 4 19 
13 ALVES, S. P. S, 2013 0 2 1 0 0 3 6 
14 AMORIM, E. S., 2007 0 2 3 0 0 1 6 
15 AMORIM, K. O., 2016 0 2 1 5 0 2 10 
16 ANDRADE, 2010 0 2 12 0 4 5 23 
17 ANJOS, 2009 0 2 1 7 0 3 13 
18 ANJOS, 2014 0 4 0 1 11 6 22 
19 ARAGÃO, 2008 0 2 12 13 1 4 32 
20 ARAGÃO, 2013 0 2 10 0 3 6 21 
21 ARAÚJO, B. B. C., 2014 0 3 5 0 4 4 16 
22 ARAÚJO, H. A., 2011 1 2 1 9 3 2 18 
23 ARAÚJO, I. A., 2009 0 2 0 5 4 5 16 
24 ARAÚJO, W. R., 2003 0 3 0 0 0 1 4 
25 ARRUDA, 2009 0 2 7 1 1 4 15 
26 ASSIS, 2015 0 2 6 1 0 2 11 
27 AZEVEDO, 2012 0 0 8 0 0 2 10 
28 BAMBI, 2014 0 0 1 0 0 2 3 
29 BARBOSA, K. A. M., 2014 0 2 9 0 0 3 14 
30 BARBOSA, M. V., 2004 0 2 9 0 2 0 13 
31 BATISTA, C. M. P., 2007 1 2 6 0 2 5 16 
32 BERALDO, 2012 0 2 8 0 1 2 13 
33 BEZERRA, 2010 0 4 6 1 0 3 14 
34 BIZERRA, 2012 0 2 15 0 0 4 21 
35 BORGES, 2015 0 3 9 0 1 3 16 
36 BORIN, 2004 0 2 7 0 0 6 15 
37 BRAGA, 2010 0 2 34 1 5 8 50 
38 BRANDÃO, 2016 0 2 13 2 1 7 25 
39 BRITTO, 2009 0 2 4 2 4 7 19 
40 BRUNO, 2009 0 2 15 0 1 6 24 
41 BURKO, 2012 0 1 13 0 0 7 21 
42 CAMPOS, 2005 0 2 0 6 0 1 9 
43 CARVALHO, C. F., 2009 0 2 3 2 0 5 12 
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Apêndice C – Localização do termo “Jodelet” no interior dos trabalhos analisados. 

Nº Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

44 CASTRO, C. G. F. S., 2007 0 2 4 1 1 2 10 
45 CASTRO, S. S. B., 2014 0 2 5 3 6 5 21 
46 CAVALCANTI, 2006 0 2 14 1 0 3 20 
47 CICHELERO, 2014 0 2 8 0 0 2 12 
48 CORDEIRO, 2015 0 2 0 5 1 4 12 
49 CORREIA, 2011 0 2 1 5 3 2 13 
50 COSTA, A. B., 2013 0 2 5 0 0 4 11 
51 COSTA, C. V., 2009 1 2 8 0 0 2 13 
52 COSTA, D. N., 2016 0 2 2 0 0 3 7 
53 COSTA, M. C. M., 2015 1 2 18 0 2 5 28 
54 COSTA, M. S. C. R., 2013 0 3 5 2 5 3 18 
55 COSTA, R. A., 2013 0 2 13 1 1 1 18 
56 COSTA, R. F., 2011 0 2 17 0 1 7 27 
57 COSTA, S. R. M., 2015 0 2 11 0 5 5 23 
58 CRUZ, D. R. N., 2015 0 1 9 0 3 3 16 
59 CUNHA, 2008 0 2 7 0 0 2 11 
60 DETTONI, 2015 0 2 0 6 12 5 25 
61 DIAS, 2015 0 2 1 2 4 5 14 
62 DUARTE, F. E. B., 2015 0 2 16 1 3 2 24 
63 DUARTE, M. R., 2012 0 2 5 0 0 4 11 
64 DUTRA, 2016 0 2 6 1 3 2 14 
65 EHRICH, 2009 0 2 5 0 0 2 9 
66 ESTEVES, 2010 0 2 12 0 0 3 17 
67 FERREIRA, A. C., 2014 0 2 18 0 3 9 32 
68 FERREIRA, H. S. N., 2008 0 2 1 0 9 3 15 
69 FERREIRA, J. A., 2011 0 2 7 0 0 3 12 
70 FERREIRA, M. G. N., 2015 0 1 0 2 0 1 4 
71 FIGUEIREDO, 2014 0 2 0 0 2 1 5 
72 FINK, 2014 2 4 33 2 15 4 60 
73 FLORENCIO, 2011 0 2 2 0 1 1 6 
74 FREDERICO, 2014 0 2 1 1 0 0 4 
75 FREIRE, 2015 0 2 9 1 0 2 14 
76 FREITAS, E. N. B., 2016 0 2 5 0 3 6 16 
77 FREITAS, M. S. S., 2009 0 2 5 2 8 3 20 
78 FURTADO, 2009 1 0 19 1 17 0 38 
79 GERONASSO, 2012 0 2 12 0 1 5 20 
80 GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2006 1 0 3 0 0 4 8 
81 GOMES, G. C., 2002 0 2 10 0 0 1 13 
82 GOMES, V. C., 2013 0 2 16 1 6 4 29 
83 GONÇALVES, A. M., 2016 1 3 25 14 12 4 59 
84 GONÇALVES, L. P. V., 2008 0 2 9 3 5 11 30 
85 GROXKO, 2011 0 2 1 2 1 2 8 
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Apêndice C – Localização do termo “Jodelet” no interior dos trabalhos analisados. 

Nº Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

86 GUARNIER, 2012 0 2 5 2 0 3 12 
87 GUEDES, 2013 0 2 4 0 0 1 7 
88 GUERRA, 2009 0 2 23 5 12 6 48 
89 GURGEL, 2013 1 2 19 9 8 6 45 
90 IALAGO, 2007 0 2 6 0 0 2 10 
91 IFA, 2006 0 2 4 0 0 2 8 
92 IKUMA, 2007 0 2 1 1 0 1 5 
93 IRINEU, 2011 1 2 26 0 0 6 35 
94 JANZEN, 2016 0 2 15 0 12 2 31 
95 JOURDAN, 2015 0 2 6 0 0 2 10 
96 JÚNIOR, 2012 0 3 3 2 3 1 12 
97 KAUSS, 2013 0 2 7 0 1 5 15 
98 KIMURA, 2013 0 2 1 7 0 3 13 
99 LACERDA, S. M., 2009 0 2 0 1 0 1 4 
100 LACERDA, T. S., 2014 0 2 12 0 2 3 19 
101 LEAL, 2012 0 2 11 4 2 6 25 
102 LEAL, 2016 0 3 13 0 0 3 19 
103 LEITE, M. A., 2014 0 3 9 1 1 7 21 
104 LEITE, M. C. D., 2013 0 3 15 2 3 5 28 
105 LEMOS, R. M., 2011 0 2 5 1 0 3 11 
106 LEMOS, S. F. C., 2014 0 2 10 3 6 7 28 
107 LIMA, A. M. H., 2007 0 2 1 2 2 2 9 
108 LIMA, F. S., 2015 0 2 4 2 1 1 10 
109 LIMA, M. A. R., 2008 0 2 6 0 5 1 14 
110 LIMA, M. A. R., 2012 0 3 0 2 12 5 22 
111 LIMA, M. C. B., 2010 0 2 6 0 1 2 11 
112 LIMA, S. S., 2016 0 2 10 0 8 9 29 
113 LOPES, C. L., 2014 0 2 14 0 2 2 20 
114 LOPES, Z. A., 2009 0 2 1 0 0 2 5 
115 LORENZUTTI, 2008 0 2 17 2 3 5 29 
116 LUFT, 2012 0 2 6 0 5 2 15 
117 LUNA, 2014 0 2 20 1 1 5 29 
118 LUVIZA, 2015 0 2 8 1 14 6 31 
119 MAGALHÃES, E. M. M., 2010 0 2 6 1 0 8 17 
120 MAGALHÃES, F. C., 2013 0 2 6 0 3 4 15 
121 MAIA, 2014 0 2 2 0 3 1 8 
122 MANDU, 2013 1 2 17 0 5 7 32 
123 MANFREDINI, 2011 0 2 0 3 1 2 8 
124 MARINHO, 2015 0 2 3 0 0 2 7 
125 MARTINS, D. K. O., 2014 1 3 16 0 3 1 24 
126 MEIRELLES, 2010 0 1 0 1 0 0 2 
127 MELLO, 2007 0 1 12 0 0 5 18 
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Apêndice C – Localização do termo “Jodelet” no interior dos trabalhos analisados. 

Nº Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

128 MELO, 2014 0 2 4 0 0 1 7 
129 MENDES, 2009 0 2 3 0 1 1 7 
130 MENDONÇA, S. R. P., 2016 0 4 0 6 7 4 21 
131 MENDONÇA, T. F. R., 2014 0 3 3 0 0 4 10 
132 MICHEL, 2013 0 2 4 0 5 2 13 
133 MILANELLI, 2010 0 2 8 1 1 5 17 
134 MIRANDA, C. A. A., 2012 0 2 13 5 2 3 25 
135 MIRANDA, C. L., 2014 1 2 15 2 5 3 28 
136 MORAES, 2012 0 2 4 2 2 4 14 
137 MORAIS, 2016 0 3 1 0 6 2 12 
138 MOTA, 2015 0 1 14 0 1 5 21 
139 NASCIMENTO, C. A. O., 2013 0 2 1 2 0 0 5 
140 NASCIMENTO, M. V. F., 2012 0 2 25 1 2 11 41 
141 NETO, 2014 0 2 6 0 2 2 12 
142 NUNES, 2008 0 2 12 1 1 2 18 
143 OECHSLER, 2011 0 2 13 0 0 5 20 
144 OLIVEIRA, A. L., 2012 0 2 3 0 3 3 11 
145 OLIVEIRA, A. S. G., 2016 0 2 1 0 0 1 4 
146 OLIVEIRA, B. A., 2011 0 2 5 0 0 1 8 
147 OLIVEIRA, E. P. T., 2008 0 2 12 0 2 4 20 
148 OLIVEIRA, E. R. X., 2016 0 2 2 3 2 5 14 
149 OLIVEIRA, F. C. M., 2014 0 2 1 0 6 4 13 
150 OLIVEIRA, J. E. P. L., 2012 0 2 4 0 4 3 13 
151 OLIVEIRA, L. C. C., 2016 0 3 10 2 0 6 21 
152 OLIVEIRA, L. M. A., 2014 0 2 4 2 0 3 11 
153 OLIVEIRA, M. M., 2006 0 2 12 0 0 3 17 
154 OLIVEIRA, R. A. P., 2009 0 2 20 1 42 10 75 
155 OLIVEIRA, T. A. N., 2010 0 2 13 0 3 4 22 
156 OLIVEIRA, V., 2016 0 2 14 0 3 5 24 
157 OLIVEIRA, W. M. M., 2015 0 2 0 4 14 10 30 
158 OSÓRIO, 2006 0 2 4 1 4 1 12 
159 PACHECO, 2016 0 2 8 0 2 7 19 
160 PANITZ, 2010 0 2 0 8 1 3 14 
161 PARRILLA, 2015 0 2 6 0 4 3 15 
162 PAULA, 2014 0 3 0 7 0 2 12 
163 PECORA, 2003 2 2 9 2 9 4 28 
164 PEREIRA, A. F. G., 2012 0 2 12 1 10 7 32 
165 PEREIRA, G. C., 2014 0 2 12 0 0 3 17 
166 PINHEIRO, I. A., 2015 0 2 11 0 0 6 19 
167 PINHEIRO, R. B., 2012 0 2 13 1 0 7 23 
168 PIZZI, 2015 1 2 8 1 3 6 21 
169 PRASS, 2014 0 2 3 0 0 8 13 

(continua)



Apêndices 

52 

 

(continuação)

Apêndice C – Localização do termo “Jodelet” no interior dos trabalhos analisados. 

Nº Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

170 PRICKEN, 2009 1 2 12 0 7 3 25 
171 QUEIROZ, L. M. B., 2009 0 2 0 3 0 0 5 
172 RABELLO, 2010 0 2 5 2 0 3 12 
173 RAMOS, L. M., 2009 0 2 8 2 0 4 16 
174 RAMOS, R. A. R. S., 2013 0 2 18 4 9 3 36 
175 REIS, 2009 0 2 10 1 5 3 21 
176 RIBAS, C. R. P., 2009 0 3 8 0 0 2 13 
177 RIBAS, M. S., 2013 0 2 15 0 0 3 20 
178 RIBEIRO, A. F. P., 2013 0 2 7 0 0 3 12 
179 RIBEIRO, F. R. M., 2008 0 2 8 1 0 2 13 
180 RIBEIRO, M. S. P., 2008 0 2 3 1 2 1 9 
181 RIBEIRO, R., 2012 0 2 4 10 2 4 22 
182 RIBEIRO, S. D. N., 2005 0 2 3 4 0 1 10 
183 RICCI, 2007 0 2 3 0 0 2 7 
184 ROCHA, A. G., 2009 0 2 11 2 8 9 32 
185 ROCHA, E. S., 2016 0 2 13 0 1 4 20 
186 ROCHA, J. I., 2007 0 2 3 0 3 1 9 
187 RODRIGUES, D. L., 2015 0 2 4 0 0 3 9 
188 RODRIGUES, S. E. C., 2014 0 3 9 2 0 5 19 
189 ROMA, 2010 1 2 23 1 1 9 37 
190 ROSA, 2015 0 2 8 0 1 6 17 
191 SALES, 2007 0 2 19 0 2 6 29 
192 SANT'ANA, B. L. S., 2009 0 2 12 0 2 4 20 
193 SANTANA, 2015 0 2 1 1 7 2 13 
194 SANTOS, C. S., 2012 0 1 0 10 1 1 13 
195 SANTOS, E. C. M., 2010 0 2 2 1 16 8 29 
196 SANTOS, E. R., 2013 1 2 16 1 1 6 27 
197 SANTOS, F. C. M., 2016 0 2 1 0 0 0 3 
198 SANTOS, G. J. L., 2016 0 2 3 0 1 5 11 
199 SANTOS, J. A. G., 2014 0 2 8 0 0 2 12 
200 SANTOS, M. R. S., 2012 0 2 2 9 4 2 19 
201 SANTOS, M. R., 2011 0 2 7 0 7 5 21 
202 SANTOS, N. S., 2015 0 2 6 0 0 2 10 
203 SANTOS, P. F. G., 2013 0 2 10 2 2 1 17 
204 SANTOS, P. I., 2010 0 2 11 1 12 2 28 
205 SANTOS, R. A., 2009 0 2 11 3 2 1 19 
206 SANTOS, R. C. O., 2011 0 2 3 0 0 1 6 
207 SARLO, 2015 0 2 0 1 15 6 24 
208 SHUVARTZ, 2006 0 0 1 0 1 2 4 
209 SILVA, A. A., 2016 0 2 6 3 4 3 18 
210 SILVA, A. R., 2009 0 2 5 0 3 3 13 
211 SILVA, C. F. C. R., 2016 0 3 2 0 0 4 9 
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Apêndice C – Localização do termo “Jodelet” no interior dos trabalhos analisados. 

Nº Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

212 SILVA, E. M. P., 2014 0 2 44 0 2 7 55 
213 SILVA, E. P., 2016 0 2 1 8 0 2 13 
214 SILVA, E. R., 2015 0 2 4 0 0 3 9 
215 SILVA, F. A., 2012 1 2 14 1 3 2 23 
216 SILVA, F. D. A., 2007 0 2 6 1 1 9 19 
217 SILVA, F. S., 2013 0 1 1 0 0 2 4 
218 SILVA, G. A. F, 2016 0 2 2 1 3 4 12 
219 SILVA, G. L. F., 2013 0 2 11 1 1 7 22 
220 SILVA, G. N. S., 2009 0 2 12 0 4 3 21 
221 SILVA, G. P. C., 2013 0 2 15 0 0 6 23 
222 SILVA, L. T., 2012 0 2 18 3 0 16 39 
223 SILVA, M. B., 2012 0 2 1 10 0 2 15 
224 SILVA, M. C. R., 2009 0 2 6 12 1 3 24 
225 SILVA, M. M., 2009 0 2 4 2 3 6 17 
226 SILVA, M. R. S., 2016 1 2 16 4 3 4 30 
227 SILVA, M. S., 2012 0 2 1 0 3 2 8 
228 SILVA, M. T. M., 2015 0 2 14 1 0 3 20 
229 SILVA, N. M., 2010 0 2 15 1 5 7 30 
230 SILVA, N. T., 2011 0 2 28 1 2 3 36 
231 SILVA, O. B., 2010 0 2 0 0 5 4 11 
232 SILVA, S. P., 2005 0 1 7 3 0 4 15 
233 SILVEIRA, A. P., 2011 0 2 2 4 14 3 25 
234 SILVEIRA, G. L., 2013 0 4 15 0 0 6 25 
235 SOUSA, D. S. S., 2006 0 2 11 0 0 1 14 
236 SOUSA, J. E., 2011 0 2 17 3 3 6 31 
237 SOUSA, L. L. R., 2012 1 2 16 1 1 4 25 
238 SOUSA, M. F., 2012 1 2 2 3 3 2 13 
239 SOUSA, R. N., 2012 1 2 16 4 3 4 30 
240 SOUZA, C. A., 2015 0 3 15 0 1 1 20 
241 SOUZA, C. F. S., 2016 0 2 13 1 0 7 23 
242 SOUZA, D. N., 2012 0 2 1 3 0 2 8 
243 SOUZA, E. M. P., 2010 0 2 2 0 1 1 6 
244 SOUZA, Z. F., 2009 0 2 8 0 0 4 14 
245 STROHER, 2014 0 2 9 3 11 5 30 
246 TEIXEIRA, M. J. S., 2014 0 2 11 0 1 9 23 
247 TERUEL, 2014 0 2 0 8 0 4 14 
248 TINOCO, 2015 1 2 8 0 13 5 29 
249 TORQUETTE, 2009 0 2 7 0 2 5 16 
250 TRINDADE, 2016 0 2 2 0 10 5 19 
251 VALE, 2008 0 2 16 0 1 1 20 
252 VALÉRIO, 2005 0 2 6 0 0 3 11 
253 VALLE, 2010 0 2 6 1 0 5 14 

(continua)
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(continuação)

Apêndice C – Localização do termo “Jodelet” no interior dos trabalhos analisados. 

Nº Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

254 VASCONCELOS, 2005 0 2 2 6 0 3 13 
255 VIANNA, 2007 0 2 1 1 0 0 4 
256 VIEIRA, 2006 0 3 1 6 2 4 16 
257 WADA, 2014 0 2 11 0 1 2 16 
258 WITHERS, 2011 0 2 1 0 7 2 12 
259 ZAIDAN, 2015 0 2 3 6 1 6 18 

 TOTAL 29 531 2047 414 696 965 4682 
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2
 As referências bibliográficas estão de acordo com a norma NBR6023/2002 preconizada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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Apêndice F – Localização do termo “Dubar” no interior dos trabalhos analisados. 

No Trabalhos Analisados Pré-
texto 

Resumo Cap. 
Teórico 

Metod. Result. Refer. Total 

1 ALFONSI, 2013 0 2 25 4 11 2 44 
2 ALVES, C. C., 2013 0 2 29 1 1 1 34 
3 ALVES, G. A., 2015 0 2 5 0 0 1 8 
4 AMARAL, 2014 0 2 0 0 29 3 34 
5 AMBROSINI, 2012 1 2 29 1 5 1 39 
6 AMORIM, 2016 0 2 25 0 8 5 40 
7 ANDRADE, 2013 2 0 0 0 0 1 3 
8 ARCE, 2016 0 2 1 14 0 5 22 
9 ARRUDA, 2011 0 2 1 0 0 1 4 

10 ATAIDE, 2013 0 2 5 1 3 3 14 
11 AVELAR, 2009 0 2 33 2 21 1 59 
12 BARBATO, 2016 0 4 29 0 8 1 42 
13 BARCELOS, 2014 0 2 3 0 2 2 9 
14 BESEN, 2011 1 2 3 1 30 3 40 
15 BEZERRA, 2013 0 2 31 0 4 1 38 
16 BORBA, 2013 1 2 19 0 18 2 42 
17 BRAGA, 2013 0 2 7 0 5 1 15 
18 BRASILEIRO, 2004 0 2 0 4 0 1 7 
19 BRAVO, 2016 0 2 8 0 1 2 13 
20 CALADO, 2013 0 2 6 0 0 1 9 
21 CAMPOS, A. E. A. M., 2016 0 2 6 0 0 1 9 
22 CAMPOS, H. C. N., 2009 0 2 9 4 9 1 25 
23 CAPUCHINHO, 2015 0 2 9 0 2 1 14 
24 CARDOSO, L. F., 2007 1 2 20 1 8 2 34 
25 CARDOSO, M. E., 2010 0 2 35 3 5 1 46 
26 CARLOS, 2013 1 2 14 2 11 1 31 
27 CARVALHO, J. P., 2006 0 1 1 0 2 2 6 
28 CARVALHO, T. M., 2009 0 2 4 0 3 1 10 
29 CATELLANI, 2013 0 2 10 0 16 2 30 
30 CAVALIERE, 2009 0 2 26 2 18 1 49 
31 CIPRIANO, 2013 0 2 26 1 31 3 63 
32 CORREIA, 2013 0 2 3 0 9 1 15 
33 COSTA, 2009 0 3 6 0 0 3 12 
34 COTA, L. V., 2015 0 4 4 1 41 3 53 
35 COTA, T. C. M., 2007 1 2 6 24 5 5 43 
36 CREPALDI, 2015 0 2 1 0 10 2 15 
37 CUNHA, 2011 0 2 30 8 5 3 48 
38 DALLAPICULA, 2014 0 2 2 0 0 1 5 
39 DELGADO, 2015 1 2 2 1 27 1 34 
40 DEU, 2007 1 2 11 3 2 1 20 
41 DOMINGUEZ, 2013 0 2 0 4 3 1 10 
42 DOTTA, 2010 0 2 22 4 34 4 66 
43 FERNANDES, J. A. T., 2013 1 2 16 0 4 2 25 
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Apêndice F – Localização do termo “Dubar” no interior dos trabalhos analisados. 

No Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

44 FERNANDES, N. L. R., 2012 1 2 21 0 9 2 35 
45 FERREIRA, 2015 0 2 1 0 2 1 6 
46 FERRON, 2014 1 2 18 0 12 3 36 
47 FILHO, R. A., 2014 1 2 25 0 0 3 31 
48 FRANCO, 2006 0 2 0 0 5 1 8 
49 FRASSON, 2016 1 3 28 0 35 3 70 
50 FREITAS, T. P., 2011 0 2 41 0 7 2 52 
51 FURLAN, 2011 1 2 18 0 8 1 30 
52 GABAN, 2011 0 2 8 0 0 1 11 
53 GABBI, 2012 0 3 57 2 20 4 86 
54 GANDOUR, 2013 0 3 0 0 27 3 33 
55 GASPAR, 2014 0 3 4 0 3 2 12 
56 GIMENES, 2011 0 2 0 17 1 2 22 
57 GOMES, F. P. C., 2016 0 3 21 1 20 2 47 
58 GOMES, M. O., 2003 0 0 3 0 14 4 21 
59 GONÇALVES, 2009 0 2 6 0 0 1 9 
60 GONDINHO, 2016 8 3 5 7 15 3 41 
61 GUEDES, 2009 0 2 4 0 2 1 9 
62 GUIDINI, 2010 0 2 26 0 5 1 34 
63 HOBOLD, 2008 1 2 14 24 48 4 93 
64 IORIO, 2016 0 2 2 1 7 2 14 
65 JESUS, 2012 0 2 1 9 15 2 29 
66 KATO, 2015 0 2 6 0 1 1 10 
67 LAGE, B. O., 2016 0 2 19 0 0 2 23 
68 LARIEIRA, 2012 0 2 5 0 2 1 10 
69 LEMOS, 2009 0 2 9 0 1 2 14 
70 LIMA, F. S. C., 2015 0 2 4 0 27 1 34 
71 LIMA, M. G. S., 2009 0 4 3 0 22 1 30 
72 LIMA, S. S., 2016 0 2 6 0 9 5 22 
73 LINHARES, 2015 0 2 6 0 2 3 13 
74 LINS, 2016 0 2 6 0 5 2 15 
75 LIRA, 2012 0 2 26 2 7 2 39 
76 LOPES, A. P., 2014 0 2 8 0 9 2 21 
77 LOPES, C. A., 2013 0 2 9 0 0 3 14 
78 LOPES, I. G., 2013 0 3 3 0 1 1 8 
79 LOPES, J. C., 2014 0 2 3 0 0 2 7 
80 LOPES, R. A., 2012 0 2 6 2 3 2 15 
81 LOSSO, 2009 0 2 13 0 1 1 17 
82 LUZ, 2010 2 2 19 0 12 1 36 
83 MACIEL, 2016 0 2 10 0 5 2 19 
84 MARINHO, 2008 0 2 15 0 1 1 19 
85 MARTINS, E. F., 2012 0 2 8 0 4 1 15 
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Apêndice F – Localização do termo “Dubar” no interior dos trabalhos analisados. 

No Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

86 MELLO, 2007 0 2 5 0 2 1 10 
87 MELO, J. F. H., 2016 0 2 17 0 5 2 26 
88 MELO, S. F., 2015 0 2 13 1 5 1 22 
89 MIRANDA, 2015 0 2 29 0 17 2 50 
90 MONTEIRO, 2014 0 2 12 0 7 2 23 
91 MORAES, 2014 0 2 4 0 1 1 8 
92 MOURA, M. M. M., 2015 0 2 26 0 38 2 68 
93 OLIVEIRA, A. S., 2013 0 2 29 5 22 2 60 
94 OLIVEIRA, D. R., 2014 0 2 1 0 33 1 37 
95 OLIVEIRA, G. B. M., 2013 0 2 0 15 5 6 28 
96 OLIVEIRA, K. A., 2011 0 2 18 0 1 2 23 
97 OLIVEIRA, L. M. S., 2014 0 2 0 0 1 1 4 
98 OLIVEIRA, L. M. T., 2008 0 2 0 0 26 1 29 
99 OLIVEIRA, M. J. S., 2015 0 2 5 0 6 2 15 
100 OLIVEIRA, S. M., 2015 0 2 7 2 1 1 13 
101 OLIVEIRA, T. P., 2016 0 2 2 1 14 3 22 
102 PAGNEZ, 2007 0 2 22 1 6 2 33 
103 PALERMO, 2013 0 2 2 0 16 1 21 
104 PAULA, 2014 2 2 73 12 57 3 149 
105 PENIDO, 2012 0 3 0 3 0 1 7 
106 PEREIRA, A. F. G., 2012 2 2 29 5 20 2 60 
107 PEREIRA, R. L. O., 2013 0 2 5 0 0 2 9 
108 PEREIRA, S. B. R., 2013 1 2 28 0 16 3 50 
109 PERON, 2013 1 2 3 10 69 4 89 
110 PETTERS, 2008 0 2 25 0 13 1 41 
111 PINHEIRO, 2012 0 2 15 1 2 1 21 
112 PIO, 2012 0 2 3 4 12 1 22 
113 PORCARO, 2011 0 2 12 0 2 1 17 
114 PORTELLA, 2008 0 2 4 0 6 1 13 
115 PRADO, 2014 0 2 4 0 1 1 8 
116 PRATES, 2004 0 2 5 0 4 2 13 
117 RAMOS, I. V., 2013 0 2 0 0 6 1 9 
118 REIS, 2013 0 2 9 0 4 3 18 
119 RENNO, 2015 0 2 10 0 5 3 20 
120 RESENDE, 2016 0 2 9 0 0 3 14 
121 RIBEIRO, 2016 0 2 18 0 2 3 25 
122 ROESCH, 2014 0 2 1 0 8 2 13 
123 ROQUETE, 2012 1 2 72 1 71 6 153 
124 ROSOSCHANSKY, 2013 0 2 11 0 2 1 16 
125 SÁ, 2012 0 2 23 0 4 2 31 
126 SANTO, 2011 0 2 13 1 3 3 22 
127 SANTOS JUNIOR, R. P., 2015 0 2 31 2 0 3 38 
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Apêndice F – Localização do termo “Dubar” no interior dos trabalhos analisados. 

No Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

128 SANTOS, A., 2016 0 2 6 0 1 2 11 
129 SANTOS, C. P., 2015 1 3 0 0 8 1 13 
130 SANTOS, C. R., 2016 0 4 17 2 17 3 43 
131 SANTOS, M. C., 2015 0 2 23 6 10 5 46 
132 SCHETTINO, 2014 0 2 1 0 41 2 46 
133 SCHOTTEN, 2013 0 2 23 1 3 1 30 
134 SILVA, A. C. H., 2016 2 2 45 1 12 2 64 
135 SILVA, A. C. O. D. S. S., 2012 0 2 11 0 0 2 15 
136 SILVA, A. C., 2016 0 2 17 1 5 2 27 
137 SILVA, C. M., 2009 0 2 11 0 7 1 21 
138 SILVA, F. L. G. R., 2014 0 2 1 0 4 2 9 
139 SILVA, G. P. C., 2013 0 2 27 1 1 1 32 
140 SILVA, I. M. B., 2013 0 2 5 0 4 1 12 
141 SILVA, J. T., 2013 0 2 12 0 3 1 18 
142 SILVA, M. A., 2014 0 2 0 0 2 1 5 
143 SILVA, M. F. G., 2014 0 2 3 0 3 1 9 
144 SILVA, M. R. F. V., 2012 0 2 3 1 1 2 9 
145 SILVA, R. F., 2010 0 2 12 0 0 3 17 
146 SILVA, S. H. F., 2014 0 2 13 0 4 4 23 
147 SILVA, V. L. L., 2007 0 2 2 0 4 1 9 
148 SIQUEIRA, 2006 0 3 32 2 7 3 47 
149 SLAVEZ, 2012 0 2 26 0 17 3 48 
150 SOARES, J. C., 2014 0 4 9 0 14 1 28 
151 SOARES, R. M. F., 2008 0 2 3 0 2 1 8 
152 SOGA, 2014 0 2 32 2 11 5 52 
153 SOUSA, 2013 0 0 5 0 0 1 6 
154 SOUZA MARIA, L. S. A., 2016 0 2 1 0 0 2 5 
155 SOUZA, A. F., 2015 2 2 37 1 11 2 55 
156 SOUZA, E. O., 2013 0 2 1 1 15 1 20 
157 SOUZA, M. C. M. R., 2008 0 2 0 1 0 1 4 
158 SOUZA, V., 2008 0 2 0 2 7 1 12 
159 SPENGLER, 2010 0 2 7 0 1 2 12 
160 SPUDEIT, 2010 0 3 18 2 6 2 31 
161 STAMM, 2008 0 2 9 0 0 1 12 
162 STEN, 2014 0 1 1 1 8 1 12 
163 TADIM, 2011 0 2 23 0 27 1 53 
164 TEIXEIRA, 2011 0 2 42 0 15 2 61 
165 TEODOSIO, 2014 1 3 40 1 29 5 79 
166 TITTON, 2003 0 2 12 0 2 1 17 
167 TREVIZAN, 2016 0 2 0 1 22 5 30 
168 TROIAN, 2010 0 2 14 3 6 3 28 
169 TROVA, 2014 0 2 19 0 3 3 27 
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Apêndice F – Localização do termo “Dubar” no interior dos trabalhos analisados. 

No Trabalhos Analisados Pré-
texto Resumo Cap. 

Teórico Metod. Result. Refer. Total 

170 VANZUITA, 2016 8 2 5 0 8 2 25 
171 VARGAS, 2010 0 2 9 0 3 1 15 
172 VIEIRA, A., 2009 0 2 30 6 5 1 44 
173 VIEIRA, E. S., 2016 0 2 8 0 0 2 12 
174 VIEIRA, M. S. B., 2010 0 2 6 0 2 1 11 
175 VIEIRA, M. S., 2009 1 2 57 2 27 2 91 
176 VIGANO, 2014 0 2 3 1 45 2 53 
177 VILASBOAS, 2010 1 2 15 1 12 2 33 
178 VITOR, 2014 1 2 3 27 20 2 55 
179 WILLE, 2013 0 2 24 6 28 6 66 
180 WZOREK, 2008 0 2 4 0 1 1 8 
181 XAVIER, 2016 0 2 1 0 2 2 7 
182 XIMENES, 2006 0 2 21 1 31 2 57 
183 ZANATTA, 2008 3 4 34 8 9 4 62 
184 ZICA, 2011 0 2 0 0 6 1 9 

 TOTAL 54 385 2387 297 1803 367 5293 
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Apêndice G – Referências sobre a legislação educacional do Timor-Leste 
PROVÍNCIA DE TIMOR. Portaria nº 165/1914 de 30 de junho. Regulamentado o Decreto no 235 de 
22 de Novembro de 1913, sobre as missões religiosas. Boletim Oficial do Governo de Timor. 
Suplemento ao nº 26/1914. XV Ano. Governo da Província, 1914. Disponível em: 
<http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1914&menuMes=06&menuDia 
=30&imageField2.x=18&imageField2.y=13>. Acesso em: 19 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Portaria nº 98/1916 de 1 de julho. Aprova provisoriamente, o 
Regulamento para as escolas de instrução primária. Boletim Oficial do Governo de Timor nº 
26/1916 - XVII Ano. Governo da Província, 1916. Disponível em: 
<http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1916&menuMes=07&menuDia 
=01&imageField2.x=16&imageField2.y=10>. Acesso em: 18 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Diploma Legislativo nº 41/1935 de 9 de fevereiro. Determina que o ensino 
primário, agrícola e profissional, seja entregue às Missões Católicas Portuguesas. Boletim 
Oficial da Colônia de Timor nº 6/1935 - XXXVI Ano. Governo da Colônia, 1935. Disponível em: 
<http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1935&menuMes=02&menuDia 
=09&imageField2.x=20&imageField2.y=1>. Acesso em: 18 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Decreto nº 28.431/1938 de 22 de janeiro. Autoriza o governo da colónia 
de Timor a promover o estabelecimento na colónia do ensino particular liceal oficializado. 
Diário do Governo nº 16/1938 - I Série. p.77-78. Ministério das Colónias - Direcção Geral de 
Administração Política e Civil, 1938a. Disponível em: <https://dre.pt/application/file/230630>. Acesso 
em: 02 jun. 2017. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Diploma Legislativo nº 150/1938 de 30 de julho. Determina que é instituído 
o ensino liceal particular oficializado do primeiro ciclo em harmonia com autorização 
concedida pelo artigo 2.º do decreto-lei nº 28:431. Boletim Oficial da Colônia de Timor nº 31/1938 - 
XXXIX Ano. Governo da Colónia, 1938b. Disponível em: 
<http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1938&menuMes=07&menuDia 
=30&imageField2.x=7&imageField2.y=16>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Diploma Legislativo nº 254/1946 de 2 de dezembro. Regulamentando o 
ensino primário na colónia. Boletim Oficial da Colônia de Timor - suplemento ao nº 6/1946 - XLVII 
Ano. Governo da Colônia, 1946. Disponível em: 
<http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1946&menuMes=12&menuDia 
=02&imageField2.x=7&imageField2.y=19>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Diploma Legislativo nº 528/1958 de 19 de abril. Aprova o regulamento do 
ensino primário. Boletim Oficial de Timor nº 16/1958 - LIX Ano. Governo da Província, 1958. 
Disponível em: <http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1958&menuMes=04&menuDia 
=19&imageField2.x=7&imageField2.y=16>. Acesso em: 17 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Decreto-Lei nº 43.330/1960 de 18 de novembro. Converte em Liceu o 
colégio-liceu existente na cidade de Díli, da província ultramarina de Timor, o que será 
designará «Liceu Dr. Francisco Machado» e insere disposição relativas ao seu funcionamento. 
Diário do Governo nº 268/1960 - I Série. Ministério de Ultramar e da Educação Nacional, 1960. 
Disponível em: <http://www.dre.pt/pdf1s/1960/11/26800/24632464.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Portaria nº 20.380/1964 de 19 de fevereiro. Manda aplicar em todas as 
províncias ultramarinas, observadas as alterações e adiantamentos constantes da presente 
portaria, o Decreto-Lei nº 42.994 (Programa do Ensino Primário) – Revoga a Portaria nº 17.883. 
Diário do Governo nº 42/1964 - I Série. Ministério de Ultramar - Direção-Geral do Ensino, 1964a. 
Disponível em: <http://dre.pt/pdf1sdip/1964/02/04200/02880314.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Decreto-Lei nº 45.810/1964 de 9 de julho. Amplia o período de 
escolaridade obrigatória. Diário do Governo nº 160/1964 - I Série. Ministério da Educação 163 
Nacional, 1964b. Disponível em: <http://dre.pt/pdfgratis/1964/07/16000.pdf>. Acesso em: 16 nov. 
2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Portaria nº 3.616/1965 de 15 de maio. Boletim Oficial de Timor nº 20/1965 - 
Ano LXVI. Governo da Província, 1965a. Disponível em: 
<http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1965&menuMes=05&menuDia=15&imageField2.x
=11&imageField2.y=14&offset=4> Acesso em: 16 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Portaria nº 3.663/1965 de 7 de agosto. Confia a Diocese de Díli a direção 
da escola da habilitação de professores de posto escolar «Engenheiro Canto Resende». 
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Boletim Oficial de Timor nº 32/1965 - Ano LXVI. Governo da Província, 1965b. Disponível em: 
<http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1965&menuMes=08&menuDia 
=07&imageField2.x=10&imageField2.y>. Acesso em: 16 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Decreto nº 46.519/1965 de 4 de setembro. Cria nas províncias 
ultramarinas de S. Tomé e Príncipe, Timor e Angola várias escolas do ensino técnico e o Liceu 
de Silva Porto e eleva a escolas comerciais e industriais a Escola Comercial do Lobito e a 
Escola Técnica Elementar de Novo Redondo. Diário do Governo nº 200/1965 - I Série. Ministério 
de Ultramar – Direção Geral do Ensino. Disponível em: 
<http://dre.pt/pdf1sdip/1965/09/20000/11771178.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2015. 

PROVÍNCIA DE TIMOR. Diploma Legislativo nº 740/1966 de 26 de novembro. Estrutura o ensino 
elementar agrícola na província e regulamenta o funcionamento das escolas em que será 
ministrado. Boletim Oficial de Timor nº 47/1966 – Ano LXVII. Governo da Província, 1966. Disponível 
em: <http://btimor.iict.pt/pagtim/vtim001.asp?menuAno=1966&menuMes=11&menuDia 
=26&imageField2.x=13&imageField2.y=10>. Acesso em: 15 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Directiva nº 4/2000 de 30 de junho. Sobre os Termos de Contratação de 
Funcionários Públicos. UNTAET/DIR/2000/4, 2000. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/lawsTL/UNTAET-Law/Directives%20Portuguese/Dir2000-04.pdf>. Acesso em: 
22 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Constituição da República Democrática de Timor-Leste. 2002. Disponível em: 
<http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constituicao_RDTL_PT.pdf>. Acesso em: 14 
nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Resolução do Parlamento Nacional nº 8/2003 de 17 de setembro. Ratifica o Pacto 
Internacional sobre os direitos económicos, sociais e culturais. Jornal da República da RDTL - I 
Série, 2003a. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2002_2005/resolucao_parlamento/8_2003.pdf>. Acesso em: 
14 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Resolução do Parlamento nº 11/2003 de 17 de setembro. Ratifica a convenção 
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Jornal da 
República da RDTL - I Série, 2003b. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2002_2005/resolucao_parlamento/11_2003.pdf>. Acesso em: 
13 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Decreto-Lei nº 21/2006 de 22 de novembro. Orgânica do Ministério da Educação e 
da Cultura. Jornal da República da RDTL nº 21/2006 – I Série, 2006. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2006/serie_1/serie1_no21.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Resolução do Governo nº 3/2007 de 21 de março. Aprova a política nacional da 
educação. Jornal da República da RDTL nº 6/2007 - I Série, 2007a. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2007/serie_1/serie1_no6.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Despacho Ministerial nº 1/2007 de 23 de março. Implementação do Novo Currículo 
do Ensino Primário. Jornal da República da RDTL nº 6/2007 - II Série. Ministério da Educação e 
Cultura da RDTL, 2007b. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2007/serie_2/serie2_no6.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Decreto-Lei nº 7/2007 de 5 de setembro. Orgânica do IV Governo Constitucional. 
Jornal da República da RDTL nº 25/2007 - I Série. 2007c. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2007/serie_1/serie1_no25.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Decreto-Lei nº 2/2008 de 16 de janeiro. Orgânica do Ministério da Educação. 
Jornal da República da RDTL nº 1/2008 - Série I, 2008a. Disponível em: 

<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2008/serie_1/serie1_no1.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Lei nº 14/2008 de 29 de outubro. Lei da Bases da Educação. Jornal da República 
da RDTL nº 40/2008 - I Série. Parlamento Nacional da RDTL, 2008b. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2008/serie_1/serie1_no40.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Despacho nº 1/GM/ME/2010 de 15 de janeiro. Nova calendarização para o Ano 
Lectivo do Sistema de Ensino não-Superior. Jornal da República da RDTL nº 2/2010 - II Série. 
Ministério da Educação da RDTL, 2010a. Disponível em 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2010/serie_2/serie2_no2.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2015. 
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TIMOR-LESTE. Decreto-Lei nº 7/2010 de 19 de maio. Regime Jurídico de Administração e de 
Gestão do Sistema de Ensino Básico. Jornal da República da RDTL nº 19/2010 - Série I, 2010b. 
Disponível em: <http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2010/serie_1/serie1_no19.pdf>. Acesso em: 
11 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Decreto-Lei nº 21/2010 de 1 de dezembro. Aprova o Regime Geral de Avaliação 
do Ensino Superior e cria Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica. Jornal 
da República da RDTL nº 45/2010 - Série I, 2010c. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2010/serie_1/serie1_no45.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Decreto-Lei n 22/2010 de 9 de dezembro Lei Orgânica do Ministério da Educação. 
Jornal da República da RDTL n 46/2010 - Série I, 2010d. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2010/serie_1/serie1_no46.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Decreto-Lei nº 23/2010 de 9 de dezembro Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário (Estatuto da Carreira Docente. 
Jornal da República da RDTL nº 46/2010 - Série I, 2010e. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2010/serie_1/serie1_no46.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015. 

TIMOR-LESTE. Decreto-Lei nº 4/2011 de 26 de janeiro Aprova o Estatuto do Instituto Nacional de 
Formação de Docentes e Profissionais da Educação. Jornal da República da RDTL nº 3/2011 - 
Série I, 2011a. Disponível em: <https://www.ua.pt/ReadObject.aspx?obj=28089f>. Acesso em: 21 nov. 
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