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RESUMO 
 Desde o ano 1995, as escolas da Rede Escolar SESI/SP procuram redirecionar 

as práticas de ensino nelas existentes. A partir do ano de 2001, iniciou-se nesta Rede a 

construção de um Referencial Curricular único para todas as suas escolas Tenta-se, 

com isso, construir uma educação mais democrática apontando para uma melhoria na 

qualidade do ensino proporcionado pela instituição SESI-SP. 

Este trabalho propõe estudar a Representação Social dos professores de 

História da Rede Escolar SESI/SP sobre o processo de mudança do qual estão 

participando. Nesse sentido, procurou-se compreender como ocorre o processo de 

ancoragem dessa Representação.  

 Por meio de uma abordagem psicossocial produziu-se um diálogo entre a Teoria 

das Representações Sociais de Moscovici, a Nova História de Bloch e Braudel e a 

Teoria sobre Memória de Halbwachs, objetivando compreender a dinâmica do real 

como totalidade, constituída histórica e socialmente. 

 Os dados foram tratados por meio de quatro fases: a Análise de Conteúdo na 

qual foram eleitas algumas categorias e subcategorias. Na Segunda Fase, para 

compreender as implicações entre essas categorias e subcategorias foi utilizado o 

software denominado CHIC, que explicitou a maneira como essas implicações se 

configuram. Como terceira fase, o banco de dados foi submetido ao software ALCESTE 

produziu classes de palavras, possibilitando uma melhor compreensão das tendências 

do discurso. Na quarta e última fase, cruzou-se as categorias e subcategorias, 

construídas na análise de conteúdo, com as classes produzidas pelo software CHIC.  

 Os resultados evidenciam que os professores encontram-se em processo de 

mudança, buscando argumentos que possam fundamentar a prática e ancorar suas 

representações sociais. Assim, o Programa de Formação de Professores da Rede 

Escolar SESI/SP não pode ser interrompido, sob pena de inutilizar todo o trabalho 

realizado até o presente. 

Palavras-chave: representações sociais; memória; formação continuada 
 
 
 
 

 



 VIII

ABSTRACT 
 
 
 
 Since 1995, SESI schools in São Paulo have been re-directing the teaching 

praxis. In 2001, this system of teaching has begun the writing of  its Curriculum 

Reference for all their schools in São Paulo State. The objective of it is to get a more 

democratical education, pointint to a higher teaching quality favoured by SESI institution. 

 This work purposes to study the History teacher’s Social Representation in SESI 

schools - São Paulo about the changing process which they have been participating. So, 

we tried to understand how this process occurs  face to this representation. 

 By a psychosocial approach it was produced a dialogue between the Moscovici’s 

Social Representations Theory, Bloch’s and Braudel’s  New History and The Theory 

about Memory, by Halbwachs, purposing to understand the real dynamic as total, 

constituted historically and socially. 

 The results were treated in four phases: the Content Analisys which were 

selected some cathegories and subcathegories. In the second phase, trying to 

understand the implications between these two cathegories and subcathegories it was 

used the CHIC Software which explained the way how these implications are configured. 

In the third phase, the informations were submitted to the ALCESTE Software which 

produced word classes, becoming possible a better comprehension of the speech 

tendencies. In the fourth and last phase, the cathegories plus subcathegories were 

crossed (faced), built in the content analisys with the classes produced by CHIC 

Software. 

 The results become evidence that teachers are in a changing process, looking for 

argues which can support the praxis and anchor their social representations. So, the 

Teacher’s Teaching Programm in SESI School – São Paulo can’t be interrupted or all 

the work accomplished nowadays will have been in vain. 

 
Key – words: social representations; memories; teacher’s teaching progamme. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem a finalidade de contribuir na compreensão dos 

processos de mudanças nas práticas docentes, fazendo uma reflexão sobre alguns 

aspectos que envolvem a formação continuada de professores, largamente 

implementadas em diversas redes escolares. 

 

A importância dessa formação está no fato de que, por meio dela, os educadores 

podem fazer de suas práticas um espaço de pesquisa e constante aprimoramento, 

proporcionando assim, uma possibilidade de dinamismo que rompe com a estagnação 

profissional existente em muitos professores, estagnação essa, que se constitui em 

uma das principais causas de um anacrônico estado de perplexidade e impotência que 

pode surgir pelos novos desafios impostos constantemente aos professores, que se 

constroem educadores a cada dia. 

 

Trabalhando diretamente com a formação continuada dos professores da Rede 
Escolar SESI/SP (RES/SP), foi possível construir questionamentos do porquê em 

determinados professores, a prática se transforma a partir da participação na Formação 

Continuada, e, em outros, ocorre uma estagnação, caracterizada pela resistência diante 

de práticas que apontem uma nova postura, tanto perante o conhecimento como 

também perante do aluno. A estagnação pode se instalar mesmo diante de realidades 

extremas nas quais, apenas o redirecionamento radical das práticas é capaz de atender 

as necessidades impostas pelos novos desafios. 

 

Assim, essas interrogativas me impulsionaram na procura de respostas que 

apontassem para ações de aprimoramento dos programas de formação continuada de 

professores. Optei então, em tratar o assunto por meio de uma abordagem 
psicossocial, com o intuito de compreender melhor os aspectos que envolvem os 

processos de mudança nos professores. Em face dessa perspectiva, deparei-me com a 

Teoria das Representações Sociais que proporcionou um consistente referencial 

teórico na busca dessas respostas. 
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A opção se mostrou mais consolidada devido a minha estreita ligação com as 

ciências humanas, principalmente a História. Foi assim que, a Teoria das 

Representações Sociais me proporcionou possibilidades de um estudo interdisciplinar, 

no qual foi possível a utilização de um referencial teórico potencializado pela 

diversidade produzida num olhar multifocado dos aspectos do processo de mudança. 

Isso permitiu produzir um diálogo entre a Teoria das Representações Sociais com 

teorias historiográficas, principalmente às ligadas a História das Mentalidades, além 

da Teoria Sociológica de Halbwachs sobre Memória Coletiva. Como escreveu 

Moscovici (1978, p. 41): 

 
Entretanto, se a realidade das representações sociais é fácil de apreender, não o é o conceito. 

Há muitas razões para isso. Razões históricas, em grande parte, e é por esse motivo que se deve 

deixar aos historiadores a incumbência de descobri-las. Quanto às razões não-históricas, 

reduzem-se todas a uma única: a sua posição “mista”, na encruzilhada de uma série de conceitos 

sociológicos e de uma série de conceitos psicológicos. É nessa encruzilhada que temos de nos 

situar. 

   

A integração dessas teorias clareou melhor alguns aspectos sobre a Formação 

Continuada de Professores, principalmente no que diz respeito ao tratamento dado à 

Memória Coletiva nos programas de formação continuada, focando a interação entre o 

individual e o coletivo. Nesse sentido, ganha importância o cotidiano do grupo e as 

experiências particulares de cada professor nele presentes. Essa perspectiva abre uma 

possibilidade de processos de mudanças que respeite as particularidades das diversas 

experiências individuais. Para Moscovici (2001, p. 56): 

 
... as imagens, idéias e a linguagem compartilhadas por um determinado grupo sempre parecem 

ditar a direção e o expediente iniciais, com os quais o grupo tenta se acertar com o não-familiar. 

O pensamento social deve mais à convenção e à memória do que à razão; deve mais às 

estruturas tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas correntes.   

 

  Diversos programas de formação continuada de professores têm apostado em 

considerar o professor como sujeito socialmente constituído, trazendo a tona a 
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necessidade de se encarar a docência em uma dimensão psicossocial, não apenas 

estritamente individual, mas atentando para o espaço coletivo da escola. 

  

  O reconhecimento do professor como sujeito socialmente constituído, produz a 

necessidade de se compreender o processo de interação entre o indivíduo e seu grupo 

de pertença, atentando para a importância do social na constituição do mesmo, não o 

desvinculando de seu contexto. 

 

 É nessa direção, que o fator social ganha importância na formação continuada 

de professores, uma vez que a própria docência é fruto de um processo sócio-histórico 

que aglutina o “eu profissional” e o “eu indivíduo”.  

 

 Aspectos constitutivos da pessoa do professor devem ser levados em 

consideração na Formação Continuada, apresentando-se como elementos identitários 

dos educadores e que, não apenas posicionam o professor perante o grupo escola, 

mas também lhe propicia uma idéia de coerência de suas próprias ações. 

  

Nesse sentido, as condições disponibilizadas para que os professores tenham 

contato com esses elementos e, se percebam diante deles, é muito importante no 

processo de mudança. As condições físicas da escola, o acesso às artes, a 

conscientização de como a própria história individual se integra com a história social e a 

análise reflexiva da própria trajetória, tanto de vida como profissional, se constituem em 

elementos fundamentais, para que seja efetivamente implantado um processo de 

mudança na prática dos professores com vistas a uma docência mais consciente. Para 

GATTI: 

 
É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou essencialmente intelectuais, mas, 

como seres essencialmente sociais, com suas identidades pessoais e profissionais, imersos 

numa vida grupal na qual partilham uma cultura, derivando seus conhecimentos, valores e 

atitudes dessas relações, com base nas representações constituídas nesse processo que é, ao 

mesmo tempo, social e intersubjetivo. Há também que se considerar o papel de eventos mais 
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amplos, sejam sociais, políticos, econômicos ou culturais, com seus determinantes que 

perpassam a vida grupal ou comunitária. (GATTI, 2003, p. 199) 

 

 Com o intuito de conhecer melhor como ocorre a mudança nos professores, 

procurou-se nesse trabalho analisar o processo de transformação ocorrido na RES/SP, 

no qual há a intenção de se implantar uma concepção mais democrática e participativa 

do processo ensino-aprendizagem, deixando para trás o caráter tecnicista e tradicional 

que por muito tempo acompanhou a Entidade. 

   

 Para compreender melhor esses processos, propõe-se uma análise da 

Representação Social dos professores de História da RES/SP sobre mudança, 

buscando compreender os elementos que ancoram essa representação. O 

questionamento então ocorreu no sentido de compreender, quais são os pontos de 
ancoragem das Representações Sociais desses professores sobre o processo de 
mudança que vivenciam. 

   

 Nesse intuito, optou-se por trabalhar com a memória do grupo de professores, 

procurando captar a constituição coletiva dessa Memória. A Memória aparece aqui 

como um caminho, para se entender os elementos de ancoragem. Os indivíduos não 

estão desassociados do contexto no qual vivem, fazendo com que a memória individual 

se insira em um coletivo que fornece grande parte dos elementos da lembrança desses 

indivíduos. Dessa maneira, a mudança não é uma construção estritamente individual, 

mas também, se faz pela e na interação social dos membros do grupo. 

 

 A noção de mudança, por si só, pressupõe novas situações, novos 

posicionamentos e, acima de tudo, novas possibilidades. Moscovici (2003), 

desenvolvendo a idéia de ancoragem, explicita como se dá o processo de assimilação 

do novo nas Representações Sociais. Argumenta que a finalidade de todas as 

representações é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não familiaridade 

(Moscovici,2003, p.54). Traduzindo tal idéia para o processo de mudança nas práticas 

dos professores, pode-se dizer que as Representações Sociais existem, para acomodar 

os docentes diante das novas realidades criadas, tanto pelas imposições institucionais, 
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como pelas novas necessidades produzidas em nossos dias nas escolas. É assim que, 

para Moscovici (2001), a memória prevalece nos parâmetros de aceitação do novo 

(passado sobre o presente). 

 

 Observa-se, então, que o estranho, o não familiar é sempre acompanhado por 

uma mistura de medo e atração, fazendo dele algo intrigante.  

  
O não familiar atrai e intriga as pessoas e comunidades enquanto, ao mesmo tempo, as alarma, 

as obriga a tornar explícitos os pressupostos implícitos que são básicos ao consenso. O medo do 

que é estranho (ou dos estranhos) é profundamente arraigado. (MOSCOVICI, 2001, p.56) 

 

É exatamente nesse aspecto que a mudança se torna muitas vezes algo 

traumático. Não suportamos a idéia de perder nossos pontos referenciais, pois isso 

significaria perder aquilo que dá sentido de continuidade, o que, pelo menos em um 

primeiro momento, sairia do controle de nossa compreensão. (MOSCOVICI, 1978). 

  

 A Memória se apresenta como elemento fundamental na assimilação do novo. 

Ela fornece subsídios para que seja possível acomodar os pontos referenciais à nova 

realidade. Isso ocorre principalmente, quando no processo de ancoragem da 

representação social, o indivíduo categoriza o novo e nomeia-o, de acordo com os 

paradigmas que possuem, construídos em outros momentos.  Para Moscovici (2001, p. 

66): 

 
... quando classificamos, nós sempre fazemos comparações com um protótipo, sempre nos 

perguntamos se o objeto é normal, ou anormal, em relação a ele e tentamos responder a 

questão: “É como deve ser, ou não? 

      

 No presente trabalho, a formação continuada de professores é compreendida 

como uma ação estritamente social, pois se produzirão mudanças, à medida que os 

indivíduos se identificam com os novos parâmetros apresentados, e, nesse sentido, o 

grupo pode oferecer pontos de apoio fundamentais, ou seja, pode fornecer grandes 
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contribuições no processo de ancoragem, principalmente quando se classifica. Nas 

palavras de Halbwachs (1990, p. 34): 

 
Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles nos tragam 

depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha cessado de concordar com suas memórias e 

que haja bastantes pontos de contato entre uma e as outras para que a lembrança que nos 

recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. Não é suficiente reconstituir 

peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É 

necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se 

encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam incessantemente 

desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível se fizeram ou continuam a fazer parte 

de uma mesma sociedade. 

 

Considerando a Memória como importante elemento no processo de ancoragem 

das representações sociais e como algo estudado em uma perspectiva psicossocial, é 

possível dizer que ela atua na representação em certas funções da manutenção da 

identidade social e do equilíbrio sociocognitivo a ela ligado. (JODELET, 2001, p. 35). 

  

  Entretanto, é necessário encarar o fato de que, ao instituir tal importância à 

Memória, se apresenta uma situação implícita que é a existência das individualidades, 

produzidas em grande parte por ela mesma. Conseqüentemente, observa-se a 

instauração do conflito nos grupos que se deparam com novas realidades e que, todos 

os processos de mudança nas escolas, se inserem nesse contexto de conflito. 

 

 Procura-se então uma sincronia entre os referenciais individuais, os referenciais 

do grupo e os referenciais do que se esta pondo de novo, sincronia essa que dará 

sustentabilidade para a representação social. Gilly (2001) observa que a representação 

não é uma imagem-reflexo da realidade escolar, de suas funções sociais efetivas, mas 

sim uma construção original que visa a legitimá-la. (Gilly, 2001, p.323). De fato, nas 

Representações Sociais encontramos fundamentações ideológicas ao mesmo tempo 

em que se buscam garantias científicas, objetivando dar legitimação à sincronização 

produzida no processo de mudança. 
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   Para Gilly (2001), a noção de Representação Social utilizada na compreensão 

dos aspectos inerentes à Educação contribui, a medida em que direciona a discussão 

para a organização e importância dos conjuntos organizados de significações sociais 

existentes no contexto educacional. Revela-se uma nova possibilidade de se entender o 

processo educativo através de uma intersecção entre a Psicossociologia e a Sociologia 

da Educação, somando-se nesse trabalho a História e a Sociologia. 

    

Aqui, como já dito, a Teoria das Representações Sociais proporcionou um 

arcabouço teórico suficientemente rico, para a construção de uma análise que permita 

clarear ainda mais o processo de mudança que envolve não só o indivíduo, mas o 

indivíduo inserido em seu grupo de pertença. Esse caminho metodológico permitiu a 

observação de como a Formação Continuada de Professores age na percepção 

coletiva de mudança. A compreensão individual do processo de mudança na Rede é 

aqui considerada integrada ao próprio desenvolvimento profissional dos sujeitos da 

pesquisa, no caso os professores de História que atuam na RES/SP. 

  

Neste trabalho, apresentam-se quatro capítulos, pelos quais se pretende um 

direcionamento no sentido de construir um percurso que permita a compreensão do 

processo de mudança implantado na RES/SP em sua dinâmica social, procurando focar 

a dinâmica existente na relação dialética entre indivíduos e o contexto social no qual 

estão inseridos. 

  

No Capítulo I são trabalhados aspectos teóricos fundamentais do presente 

estudo: Tempo, Memória, Formação de Professores e Representações Sociais. Esses 

aspectos são analisados por meio de autores que procuraram, através de suas teorias, 

encontrar respostas para o processo de interação indivíduo e sociedade. O capítulo 

inicia com uma discussão sobre a compreensão do tempo focando principalmente dois 

autores, Braudel (1978) e Bloch (1982), ambos representantes da vertente 

historiográfica denominada História Nova. A escolha se deve pela Teoria das 

Temporalidades Diferenciais, cuja construção, é fruto em grande parte dos 

pensamentos desses dois historiadores. Com a contribuição dessa teoria, procurou-se 
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estudar o caráter social da Formação Continuada de Professores e de como os 

indivíduos se relacionam com a memória coletiva do grupo ao qual pertencem. 

 

 Aqui, a inserção da tendência historiográfica, denominada História Nova, ganha 

força, quando consideramos as obras nela contidas, estudos psicossociais da 

sociedade, uma vez que seus autores se preocuparam preferivelmente com os 

fenômenos mentais encontrados nos grupos humanos ao longo da História, analisando-

os a partir da Consciência Coletiva assim como também, da não Consciência Coletiva. 

  

 Com isso, a abordagem psicossocial no estudo da História, presentes nas obras 

desses historiadores, forneceu uma ampliação dos referenciais teóricos utilizados, para 

a compreensão do processo de ancoragem contido nas Representações Sociais. 

Entende-se a noção do tempo como uma estrutura socialmente construída e produzida 

de maneira multifacetada, por meio de uma dinâmica dividida em diversos níveis que 

transitam do individual para o coletivo e vice-versa, interagindo-se e edificando-se. 

 

Também nesse capítulo a Memória é vista em seu aspecto coletivo, recorrendo-

se às idéias de Halbwachs (1999), que procurou explicitar as dinâmicas que envolvem a 

inter-relação entre a memória do grupo e a individual. Pollak (1992) também é 

lembrado, quando defende que a construção individual da memória não se faz apenas 

pelas lembranças de fatos e personagens efetivamente vividos ou conhecidos, mas 

também por lembranças de fatos vividos pelo grupo, os quais o indivíduo não 

necessariamente tenha presenciado, assim como de lembranças de personagens com 

os quais não houve uma interação direta. 

 

Por meio desses pontos, objetivou-se compreender a inserção do indivíduo no 

seu grupo de pertença, ou seja, a maneira com que o grupo se constrói e se modifica 

diante do novo, e qual a importância dos aspectos individuais nesse processo. 

   

É nessa direção, que o conceito de ancoragem, construído por Moscovici (1978), 

aparece como um aspecto interessante da Teoria das Representações Sociais, pelo 
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qual é possível uma melhor compreensão das implicações da Memória no processo de 

mudança dos professores, afinal são as representações que direcionam as decisões e 

as ações realizadas nas escolas. 

  

Em Jodelet (2001) encontramos outros aspectos, também importantes, 

envolvendo as Representações Sociais e que auxiliam na compreensão das mudanças 

das práticas docentes, principalmente os relacionados ao caráter aglutinador dos 

grupos. Considera-se, em sua obra, a dinâmica da comunicação social como aspecto 

de fundamental importância para a coesão grupal. 

  

Ao conceber a atividade docente, como ação contida em um contexto social que 

ultrapassa os limites da Escola, procurou-se uma aproximação das idéias descritas 

acima com a Formação Continuada de Professores, recorrendo-se a autores que 

discutem o caráter social da construção do docente, ou seja, autores que identificam a 

docência como algo adquirido ao longo da vida, e não dicotomiza o “eu pessoal” do “eu 

profissional”. É assim que Nóvoa (1995), Hernández (1998), Arroyo (2001) e Tardif 

(2002), ganham um papel de destaque no presente estudo. 

 

No Capítulo 2 procurou-se explicitar a opção metodológica adotada na pesquisa, 

explicitando o caminho percorrido no tratamento dos dados, assim como o contexto que 

envolveu a pesquisa. 

 

Vale salientar que o esforço de interpretação dos dados e a os caminhos 

encontrados para tal, só se concretizaram graças à participação no Grupo de pesquisas 

em Representações Sociais e Educação coordenado pela Professora Doutora Clarilza 

Prado de Sousa, a medida em que a opção metodológica aqui utilizada encontrou 

possibilidades de trabalho nas soluções criadas por aquele grupo, para a superação de 

obstáculos surgidos na pesquisa que realizava. 

  

A importância do dinamismo das experiências em pesquisa é fundamental na 

construção do pesquisador. Como diz GATTI: 
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Aí está a questão do método, que não é apenas uma questão de rotina de passos e etapas, de 

receita, mas de vivência de um problema, com pertinência e consistência em termos de 

perspectivas e metas. (GATTI, 2O02, p.53) 
 

  Ou ainda: 
 

Imitar este ou aquele modelo não é suficiente. Corre-se o risco de fazer-se caricaturas. Há que se 

debruçar sobre as questões de base, há que se manter a capacidade de questionamento viva e 

atuante, há que se ter solidez teórica e dúvida metódica, há que se temer dogmas e verdades 

fáceis e antecipadas. (GATTI, 2002, p.52) 
    

Já no Capítulo 3 se encontra a interpretação dada aos dados colhidos. As 

respostas dos professores aos questionamentos sobre as mudanças ocorridas na 

RES/SP e a interpretação dos discursos nelas contidos, possibilitaram a criação de 

Categorias, Subcategorias e Aspectos da Subcategoria que são descritos de maneira a 

tornar claro as direções tomadas pelos sujeitos. 

 

Nesse capítulo encontram-se as análises dos resultados obtidos. Procurou-se aí 

compreender as interações possíveis entre as categorias construídas, e por meio dessa 

análise, identificar os elementos em que os sujeitos da pesquisa ancoram a 

Representação Social sobre a mudança na RES/SP.  

 

 

Ao trazer à luz essas interações, procurou-se compreender a dinâmica das 

implicações entre as categorias e subcategorias levantadas pela análise de conteúdo 

realizada no corpus da pesquisa em relação às classes construídas pelo software 

ALCESTE, Esse intercruzamento foi realizado por meio de outro software conhecido 

como CHIC (Classificação Hierárquica Implicativa e Coesiva), o que propiciou uma 

melhor visualização do dinamismo contido no discurso. 

 

O capitulo se encerra com a síntese das análises do corpus das duas questões 

trabalhadas. É por essa síntese que se fez possível o aprofundamento ainda maior 
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sobre o processo de ancoragem da Representação Social dos professores participantes 

diante do processo de mudança na RES/SP. 

   

Finalmente no Capítulo 4 encontra-se a conclusão final, que para além de 

pretender fechar o assunto aponta para novas possibilidades de se compreender a 

Formação Continuada de Professores. 
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MEMÓRIA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE 
MUDANÇA EM PROFESSORES 

  

1.2 - A construção social do tempo e a Formação Continuada de 
Professores 

O tempo é indivisível. 

Diz: qual o sentido do calendário? 

Tombam as folhas mas fica a árvore, contra o vento 

incerto e vário. 

A vida é indivisível. 

Mesmo a que se julga mais dispersa e pertence a um 

eterno diálogo, a mais inconseqüente conversa. 

Todos os poemas são um mesmo poema, 

todos os porres são o mesmo porre. 

Não é de uma vez que se morre... todas as horas são 

extremas! 

                          (Mário Quintana) 

 
 

Desde muito as idéias dos teóricos pertencentes à História Nova1, vêm se 

mostrando muito úteis, principalmente pela grande potencialidade na compreensão dos 

fenômenos psicossociais. Aqui, Braudel (1978) e Bloch (1982) serão focados com maior 

ênfase por dois motivos: o primeiro diz respeito a sua relação com a teoria das 

temporalidades diferenciais. O segundo é a grande influência de Durkheim2 nesses dois 

                                                 
1 No ano de 1929 a revista Anais da História Econômica e Social , criada pelos franceses Marc Bloch e Lucien 
Febvre, provocou uma quebra de paradigmas envolvendo o domínio da historiografia, e se transformou no principal 
acontecimento do século nesses terreno. Provocou uma revolução questionando a velha tendência historiografica 
positivista do século XIX, fortemente ligada ao movimento das elites. Assim propôs a observação detalhada e 
metódica de um conjunto e aparentes banalidades como, por exemplo, a observação do cotidiano de uma época, de 
uma localidade, de seu sistema de valores, das crenças, do imaginário coletivo etc. Surgia assim uma perspectiva de 
aproximação da História com outras ciências humanas como a Sociologia, a Antropologia, a Geografia, a Psicologia, 
entre outras. Por ela ganha força o estudo dos aspectos psicossociais que envolvem os diversos períodos 
abandonando a preocupação factual dos grandes acontecimentos e personagens heróicos.  
2 Durkheim construiu o conceito de Representação Coletiva. Para ele, a vida coletiva e mental dos indivíduos é feita 
de representações. Uma vez constituídas as representações tornam-se realidades em parte autônomas, mantendo 
intima ligação com seu substrato. As representações coletivas são independentes e exteriores às consciências 
individuais, existindo no conjunto e sendo exteriores ao particular. Os historiadores da História Nova se apropriaram 
da idéia do conceito de Representação Coletiva e conceberam uma historiografia ligada a estudos psicossociais de 
épocas. Mais tarde, também Moscovici partirá da concepção de Representação Coletiva para construir a Teoria das 
Representações Sociais.    
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teóricos, fornecendo um intercruzamento com a Teoria das Representações Sociais, 

opção na estratégia do tratamento dos dados e que, posteriormente, será melhor 

comentada. 

  

Assim, a Teoria das Temporalidades Diferenciais, construída por Bloch (1982) e 

complementada por Braudel (1978), proporciona ótimo referencial na compreensão dos 

fenômenos contidos nos processos de Formação Continuada. Nesse referencial, ganha 

importância o Tempo e como o indivíduo se relaciona com ele. 

 

 Sobre a influência de Durkheim, Bloch (1982) tentou construir uma historiografia 

que não se detém ao evento e sim a pensar de maneira estruturada o tempo vivido. 

Assim, retira a carga positivista3 do enaltecimento das ações individuais, trazendo a 

tona os grupos humanos. Produz de certa forma o início da concepção de um novo 

tempo, o tempo do inconsciente da coletividade. Dessa maneira, a ênfase dos aspectos 

inconscientes e coletivos, abre margem para novos objetos de estudo na construção da 

História: as estruturas econômicas, sociais, os costumes, as representações mentais 

etc. Bloch (s.d, p.131) comenta: 

 
Mas as dificuldades da história são ainda de uma outra essência, porque tem precisamente por 

matéria, em última análise, consciências humanas. As relações que se entretecem mediante as 

consciências, as contaminações, mesmo as confusões de que são o terreno, constituem, a seus 

olhos, a própria realidade. Ora, homo religiosus, homo economicus, homo politicus, toda esta 

ladainha de homens em us, cuja lista poderíamos alongar à vontade, haveria grande perigo se os 

tomássemos por coisa diferente do que eles são na realidade: fantasmas cômodos, sob a 

condição de se não tornarem embaraçosos. O único ser de carne e osso é o homem, 

simplesmente, que é, ao mesmo tempo, tudo aquilo. 

 

 Bloch então utiliza em sua construção teórica, uma linguagem durkheimiana, 

recorrendo a conceitos como “Consciência Coletiva”, “Memória Coletiva”, 

                                                 
3 Durante o século XIX na França August Comte lança os fundamentos de seu pensamento filosófico batizado por 
Positivismo. A utilização das idéias positivista na construção da História produziu uma extrema preocupação com o 
relato de grandes acontecimentos e de biografia de supostos heróis da História. A utilização de documentos oficiais 
era um ponto importante da Historiografia Positivista, pois invencionava-se produzir uma História inquestionável na 
qual não havia espaço para os aspectos psicossociais da construção histórica.    
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“Representação Coletiva”, entre outros. Na realidade se preocupa em direcionar seus 

estudos históricos na direção de um dos principais pontos das obras de Durkheim, a 

coesão social. Estudando o mundo medieval, Bloch (1982) percebe que as grandes 

figuras históricas nada mais eram do que reflexões de movimentos que se arrastavam 

por um longo tempo. Daí privilegiar as estruturas econômico-sociais-mentais em seus 

estudos. Para Reis (1994, p. 48): 

 
Bloch privilegiava as estruturas econômicas-sociais em suas análises, visava as condições 

materiais de existência, sempre pondo o aspecto estrutural acima dos eventos. A estrutura 

permanecia, independente de todo evento que pudesse determiná-la ou influenciá-la. Uma 

estrutura, no entanto possui uma história, isto é, pode mudar, evoluir, dissolver-se, mas somente 

a longo termo. 

 

 Assim, como em Durkheim, Bloch (s.d.) entende a sociedade como o foco de 

partida para a análise social, deixando o indivíduo a segundo plano. Para Bloch (sem 

data), a sociedade se explicaria com base na própria coesão social. Dessa forma 

introduz na compreensão dessa coesão, a Consciência Coletiva como elemento 

unificador, formando comportamentos, impondo valores, construindo identidades. Como 

consenso do grupo, essa consciência coletiva constrói os valores e as normas que 

regem o cotidiano. 4

 

 Vê-se então que Bloch se liberta da História Política por intermédio de Durkheim, 

dando mais importância ao âmbito coletivo que individual, observando mais as 

estruturas que os eventos e principalmente observando os elos mentais, sociais ou 

econômicos que possibilitam a coesão social dos grupos. Nesse sentido, afirma que, os 

fatos históricos são, por essência, fatos psicológicos (Bloch, s.d., p.167). Percorrendo 

esse raciocínio, Bloch entende que os antecedentes desses fatos são também de 

caráter psicológico. Assim, apresenta-nos um exemplo ilustrativo sobre essa cadeia 

                                                 
4 Tanto Bloch como Durkheim privilegiaram a abordagem social no estudo dos fenômenos que constituem a 
sociedade. Isso não significa que tenham tratado a questão de maneira determinista, desconsiderando as 
individualidades. Aqui, salienta-se o fato de que os dois teóricos se desvincularam da concepção que prega ser a 
História fruto apenas de ações individuais, de indivíduos isolados (iluminados), desconectados de determinações 
sócio-econômico-psicológicas mais amplas.  
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interativa de fatos, que em último caso é construída pela realidade social, ao mesmo 

tempo em que a transforma, em uma relação dialética.  

 
O vírus da peste negra foi à causa primeira do despovoamento da Europa. Mas a epidemia não 

se propagou tão rapidamente senão devido a determinadas condições sociais – portanto, na sua 

natureza profunda, mentais – e os seus efeitos morais explicam-se apenas pelas predisposições 

particulares da sensibilidade coletiva.(Bloch, s.d., p.167)  

  

 Bloch entende o tempo da Consciência Coletiva como algo que se impõe diante 

do tempo da Consciência Individual. Assim, a Consciência Coletiva possui um tempo 

inconsciente, caracterizado pela continuidade e pela permanência. Para ele, a 

Consciência Coletiva produz mais movimentos do que mudança propriamente dita. 

Essa tendência faz com que os movimentos aconteçam de maneira quase que 

automatizados. Torna-se um conjunto de movimentos, mas não um processo de 

mudança. Como nos alerta Reis (1994, p. 50): 

 
São os mesmos hábitos, os mesmos modos, os mesmos gestos, as mesmas técnicas, os 

mesmos pratos, os mesmos horários, as mesmas palavras, os mesmos rituais que se repetem 

continuamente, sem tematização ou problematizarão. Estes gestos repetidos, porque eficazes – 

ou talvez não, pois gestos irracionais e ineficazes podem ser repetidos pela força da tradição, do 

hábito ou da inércia -, são movimentos e não mudanças ... porque repetidos por uma massa 

anônima, isto é, um mundo humano sem identidade que age às cegas, sem se interrogar e sem 

refletir. 

 

A importância de Bloch para a presente reflexão está na sua postura diante da 

compreensão do tempo histórico e de sua dinâmica, ou seja, dos processos de 

mudanças e permanências nele contidos. Entende que essa compreensão só é 

possível, analisando-se a consciência coletiva, ou seja, aquela consciência que não se 

mostra nos eventos, mas nas estruturas. Daí sua opção em focar fenômenos mentais, 

afastados dos pensamentos refletidos e mais articulados. 

Pode-se perceber a importância da Consciência Coletiva nos cotidianos dos 

grupos, inclusive nos grupos de professores que participam das formações 

continuadas. Nesses grupos, para além do nível do evento, do cotidiano, existe também 
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um nível mais obscuro e profundo que se caracteriza por uma estabilidade e uma 

tendência à estagnação. Esse aspecto da construção da realidade também foi estudado 

por Braudel (1978)5, que em grande parte se fundamentou nos pensamentos de Bloch, 

para analisar as relações entre o cotidiano e o que chamou de tempo de longa duração, 

ou seja, entre o tempo do indivíduo e o tempo dos grupos sociais. 

  

 O tempo, para Braudel (1978), é estruturado em diversos níveis, relativos às 

dimensões da própria realidade, ou seja, as implicações do tempo são diferentes, de 

acordo com a abrangência que se pretende analisar. Essas diferentes noções 

temporais se relacionam dialeticamente, provocando a inserção do indivíduo no grupo 

social e transformando lentamente o grupo pelas experiências ocorridas no tempo de 

curta duração, no tempo da percepção individual. 

  

 Braudel (1978, p.14) descreve a estruturação do tempo e da história da seguinte 

maneira: 

 
Assim chegamos a uma decomposição da história em planos escalonados. Ou, se quisermos, à 

distinção, no tempo da história, de um tempo geográfico, de um tempo social, de um tempo 

individual. Ou se preferimos ainda, à decomposição do homem num cortejo de personagens. 

 

 Percebe-se que Braudel entende o homem não de uma maneira determinista, 

mas possuidor de uma dinâmica interna de processos resultantes de seu estado de 

pertença aos três planos temporais e todas as implicações advindas desse estado. Faz-

se necessário então compreender esses diferentes planos temporais. Primeiramente, 

as diferenciações se mostram fundamentais no dinamismo das mudanças e na 

estagnação das permanências. Assim, Braudel insisti em que toda mudança só é 

apreendida se pressuposta uma duração. Em seu ponto de vista, ganha espaço as 

                                                 
5 O historiador francês Fernand Braudel marcou a historiografia do século XX. Podemos citar entre suas principais 
obras os livros “O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Felipe II (1949), “Civilização material, 
econômica e capitalismo” (1979) e a “Identidade da França” (1986). Ainda hoje não há uma bibliografia completa do 
conjunto de trabalhos escritos por ele. Paule Braudel, viúva do historiador, trabalha ns elaboração dessa bibliografia 
completa.  
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durações mais longas, aquelas nas quais os grupos humanos encontram sua coesão 

lhes permitindo a noção de coerência histórica. 

 

 Vê-se que as durações longas são os espaços da história inconsciente o que 

significa dizer a história das formas inconscientes do social (Braudel, 1978, p. 60). 

Braudel admite que existe um inconsciente social e que esse inconsciente é mais rico 

para análise do que os eventos e o imediatismo do cotidiano. Com isso, constrói uma 

alegoria sobre o tempo comparando-o com o mar. Assim como as profundezas dos 

oceanos se caracterizam pela estabilidade, também a longa duração tem por principal 

fator a conservação, ou seja, um imobilismo que faz com que permanências se instalem 

por séculos e até milênios. Essas profundezas da longuíssima duração foram 

estudadas por Braudel através das relações dos homens e o meio geográfico no qual 

está inserido. Por exemplo, em seu livro Mediterrâneo, no qual o eixo de análise não é 

os eventos humanos, mas o próprio Mar Mediterrâneo e como os homens ao longo de 

milênios se aproximaram dele. Mostra-se dessa maneira o tempo geográfico de 

longuíssima duração. 

  

 Acima desse nível, constituído por uma história imóvel, subindo rumo à 

superfície do oceano, Braudel (1978) apresenta o tempo dos grupos e dos 
agrupamentos. Pode-se dizer que é o tempo de média duração, ou seja, é o tempo 

social pelo qual os grupos são construídos e transformados e no qual se localiza a 

história social. 

 

 Por fim chegamos a superfície, espaço das grandes agitações e cujo ponto 

central é o factual, o evento. Assim, surge o tempo curto, do espaço individual que se 

move tal qual a superfície dos oceanos, turbulenta e dinâmica. Braudel (1978, p. 45) 

descreve esse tempo: 

 
Digamos então mais claramente, em lugar de ocorrencial: o tempo curto, à medida dos 

indivíduos, da vida cotidiana, de nossas ilusões, de nossas rápidas tomadas de consciência – o 

tempo, por excelência, do cronista, do jornalista. Ora notemo-lo crônica ou jornal fornecem ao 

lado dos grandes acontecimentos, ditos históricos, os medíocres acidentes da vida ordinária: um 
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incêndio, uma catástrofe ferroviária, o preço do trigo, um crime, uma representação teatral, uma 

inundação. Assim, cada um compreenderá que haja um tempo curto de todas as formas de vida, 

econômica, social, literária, institucional, religiosa e mesmo geográfica (uma ventania, uma 

tempestade) assim como política.  

 

 Para Braudel (1978), a apreensão da realidade deve focar a relação dialética 

entre os múltiplos tempos, na qual os movimentos, tanto das profundezas como da 

superfície, interagem na construção das diversas histórias (geográfica, social ou 

individual). Mas como é que as ondas do fundo levantam o conjunto da vida no 

cotidiano? Talvez essa pergunta tenha sido o foco central de todo o Pensamento 

Braudeliano o que remonta a uma questão muito forte nas diversas áreas das ciências 

sociais: como se dá a relação entre indivÍduo e o meio coletivo. 

  

 Braudel ao focar a Multiplicidade dos Tempos e a necessidade de se atentar aos 

planos menos visíveis, para compreender toda a abrangência do processo relacional 

indivíduo/sociedade, brada contra a noção burguesa do tempo e do homem. Nessa 

noção o tempo aparece como um quadro temporal caracterizado como abstrato, 

homogêneo, vazio e constituído por unidades idênticas que se dividem, de maneira 

precisa e regular, em anos, e em dias, mas, sobretudo em horas, minutos e segundos 

(Rojas, 1994, p. 34). 

 

 É interessante constatar que a percepção do tempo se transforma principalmente 

após o início da Revolução Industrial6 e que essa modificação se intensifica durante os 

meados do século XIX, tendência que se acentua daí para frente, até culminar nos 

acontecimentos da 2ª Guerra Mundial e no modo pelo qual os acontecimentos foram 

acompanhados e sentidos pelos indivíduos. Dá-se a impressão de uma intensificação 

da aceleração dos acontecimentos, tornando-se impossível a interiorização individual 

dos eventos como um todo. 

  

                                                 
6 A Revolução industrial se iniciou nos séculos XVII e XVIII na Inglaterra com a mecanização dos meios de 
produção. Assim, não só as máquinas foram substituindo a mão-de-obra humana, como também ocorreu um 
processo de enquadramento do trabalho humano à velocidade da máquina. A partir daí a noção do tempo se 
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 Um dos fatores, que colaboraram sobremaneira para que a percepção burguesa 

do tempo pudesse se estabelecer na sociedade ocidental é a Imprensa Escrita, através 

dos jornais, que transformou os acontecimentos cotidianos em notícias diárias, fazendo 

com que o tempo se configure em um espaço sempre a ser preenchido por novos 

eventos que devem ser chamativos pela sua carga de impacto no cotidiano de seus 

contemporâneos. 

 

 Esses dois aspectos, aceleração dos acontecimentos e importância extremada 

ao tempo cotidiano, regem a noção do tempo até nossos dias, sendo inclusive 

utilizados como reguladores da vida social. Assim, a concepção burguesa do tempo faz 

com que este ganhe uma dimensão autônoma e alienante dos homens. A obediência 

às regulações estipuladas pelo tempo é agora o que baliza o dia-a-dia do indivíduo e 

não mais suas reais necessidades. Assim, comer, dormir, trabalhar etc; já não são mais 

ações que dependem somente da vontade do homem, mas de horários pré-estipulados 

pelo cotidiano da sociedade burguesa. 

 

 Com isso, a percepção imediata da realidade, não permite que se capte os 

diversos fenômenos sociais em sua totalidade. A respeito disso Braudel (1978, p. 83) 

escreve: 

   
Eu protestava ultimamente, com toda boa fé, contra as investigações sociais sobre a realidade 

viva, prisioneira de um presente irreal, irreal porque muito breve ... Se não se tomar cuidado, 

nesses colóquios por cima de nossas cercas, com omissões em simplificações, alguns atrasos 

ajudando, não estaremos discutindo, malgrado as aparências, entre contemporâneos. Nossas 

conversações e nossas discussões, e mesmo nossos mui problemáticos entendimentos, hão de 

atrasar-se em relação ao tempo do espírito. É preciso acertar nossos relógios, ou então se 

resignar a inúteis, a inverossímeis quiproquós. É jogar na farsa.  

 

 A preocupação deve ser então avançar para além do aparente, compreendendo 

o tempo como uma espécie de campo aberto (Rojas, 1994, p.41), ou seja, percebendo-

o não mais como linear e homogêneo (percepção burguesa), mas como espaço de 

                                                                                                                                                              
fragmenta cada vez mais em pequenas medidas, ganhando importância as horas e os minutos. Há, a partir de então, 
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interação entre as várias durações constituintes do todo social. Há a necessidade de 

estabelecer um novo tempo da História, nas palavras de Rojas (1994, p. 53): 

  
E, da mesma forma que as diversas cores do arco-íris se combinam para formar o branco, assim 

também os diferentes tempos sociais, com suas durações desiguais, se combinam para formar 

juntos o novo espectro da temporalidade histórica humana. Essa temporalidade não será mais, 

daí em diante, essa sucessão monótona e essa progressão linear que exprimem os segundos, os 

minutos, as horas e os dias, mas o processo complexo, as dialéticas das recuperações e das 

defasagens das diversas durações, o jogo complicado dos reforços, contradições, divergências e 

cruzamentos das diferentes realidades e dos diferentes acontecimentos históricos. 

 

 Nessa direção, se configura a necessidade de se compreender a Educação não 

só como produto de interações imediatas entre os indivíduos, mas também em seus 

aspectos histórico-sociais, ligados às múltiplas temporalidades. O espaço de formação 

e mudança entre os profissionais de educação deve ser compreendido como espaço 

resultante da dialética entre as diferentes durações dos processos constitutivos da 

realidade social. 

  

 Sabendo da importância de se considerar não só o que está na superfície, mas 

também o que dá sustentação aos cotidianos dos grupos, Arroyo (2001) comenta sobre 

a permanência das tradições e rituais na escola e como as tentativas de mudanças 

implementadas nas escolas ou nos sistemas escolares não respeitam os processos de 

construção identitária dos grupos de profissionais. Geralmente, os processos de 

formação continuada primam muito mais pela prática isolada e distante das 

continuidades ritualizadas, se detendo nas curtas rupturas que não refletem na 

realidade uma verdadeira mudança de concepção diante do fazer pedagógico. Nas 

palavras de Arroyo: 

 
A formação humana, o aprendizado dos significados da cultura ao longo de nossa trajetória social 

não se faz com permanentes, freqüentes e curtas rupturas. A historiografia, as ciências em geral 

têm-se aproximado cada vez mais desses processos e tempos de longa duração, sobretudo na 

compreensão das formas compartidas e coletivas de pensar e agir, de significação e 

                                                                                                                                                              
uma percepção mais acelerada do tempo.  
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ressignificação da existência, da cultura, da formação de identidades e da transmissão da 

memória coletiva, dos valores e representações. Enfim, são os tempos de longa duração, da 

dinâmica cultural e educativa. É o lugar onde nos situamos, nosso tempo social e profissional.  

(ARROYO, 2001, p. 154) 

  

   Abandonar a idéia de uma construção social muito mais ampla que a simples 

prática educacional cotidiana, é colocar a educação apenas no campo das 

competências e habilidades, supervalorizando a técnica, o que dá uma falsa imagem de 

progresso, caracterizado linearmente por pequenas rupturas imediatistas. Vale lembrar 

que os grupos humanos se constituem como grupos quando ritualizam suas práticas, 

perpetuam valores, construindo de forma coletiva sua identidade. GATTI (2003) 

comenta: 

 
Daí decorre ser muito simplista a noção de que o aumento e a melhoria do rol de conhecimentos 

informativos, adquiridos individualmente, será suficiente para melhorar ou modificar conceitos e 

práticas ligados ao trabalho profissional de professores. Essa concepção não dá conta da 

complexa dinâmica sociopsicológica envolvida nas relações entre conhecimento, valores, 

atitudes e ações. A cultura, os significados partilhados e o meio social permeiam as experiências 

individuais, construindo as referências com as quais ou em contraposição às quais as pessoas 

agem. O conhecimento é enraizado na vida social, expressando e estruturando a identidade e as 

condições sociais dos que dele partilham. Por isso, ações sociais ou educacionais que têm por 

objetivo criar condições de mudanças conceituais, de atitudes e práticas precisam estar 

engrenadas com o meio sociocultural no qual as pessoas, os profissionais, que serão abrangidos 

por essas ações, vivem. Metaforicamente, diríamos que a alavanca tem que se integrar ao 

terreno para mover o que pretende mover. (GATTI, 2003, p. 2001) 

 

Assim, as permanentes práticas ritualizadas são na realidade o que dá 

estabilidade aos professores em se perceberem como professores. Quebrar 

abruptamente essas continuidades é, no mínimo, falta de sensibilidade histórica para 

com a realidade humana (Arroyo, 2001, p. 155). Lembremos que, para Bloch, os 

tempos coletivos se sobrepõem aos tempos individuais, exigindo assim que se pense 

em uma formação continuada de professores que considere a Educação também em 

sua dimensão cultural, pois somente assim é possível superar a superficialidade do 

imediato. 
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Percebe-se claramente a facilidade com que professores incorporam discursos, 

porém as interações entre professores e alunos, o tratamento dos conteúdos, a visão 

de conhecimento, permanecem iguais, praticamente sem alterações. Seria essa 

situação fruto de uma resistência consciente dos professores frente às novas práticas 

educativas? 

  

Atente-se para o fato de que a construção da docência não está dissociada da 

construção do professor como sujeito de uma determinada sociedade. É essa relação 

que, por se constituir dialética, explica a dificuldade nas quebras de padrões 

estabelecidos no indivíduo, visto que esses padrões são constitutivos da identidade 

grupal ao qual pertence, padrões esses construídos no processo histórico do grupo, 

fruto das convenções e tradição deixadas de geração a geração.  

 

Nessa perspectiva, os caminhos para uma efetiva mudança da prática devem 

captar, respeitar e estabelecer conexões com esses padrões identitários. Arroyo expõe 

a dificuldade perceptiva dessa realidade: 

 
Faz parte de nossa tradição política essa permanente cobrança da escola e dos docentes para 

uma permanente reciclagem de sua imagem. Tanto o pensamento político conservador, quanto o 

progressista têm dificuldade em ver os processos educativos situados nessa dinâmica, nesses 

tempos históricos de longa duração, porque não situam a educação no campo cultural, dos 

valores e das identidades, da socialização ... (ARROYO, 2001, p.154) 

 

A idéia de Braudel, de que só é possível captar a mudança quando se determina 

uma duração, vale também para a percepção das permanências. Só consegue-se 

compreender os motivos pelos quais práticas educativas se perpetuam, mesmo 

implementando-se Formação Continuada, quando determinamos uma duração, 

principalmente a referente ao tempo social, elevando-se do tempo meramente burguês, 

e desvelando um conjunto de elementos formadores da constituição da identidade do 

grupo. 
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Está claro, diante do que foi dito até agora, que a formação de professores não 

está desvinculada do mundo, sofrendo assim as influências das memórias coletivas 

implícitas nos modos de enxergar e fazer educação. Observe-se o que diz Hernández 

(1998): 
 

 A atitude de resistência dos professores em relação à aprendizagem não se deve somente à sua 

trajetória biográfica pessoal e profissional. A conceituação que receberam sobre a sua tarefa 

(como práticos no ensino de 1º grau, como especialistas de uma disciplina no 2º grau), a 

consideração social da sua profissão e a formação que receberam também são importantes 

fatores de primeira ordem para explicar as atitudes de reação mencionadas. Por isso, seria 

interessante revisar a maneira como a formação recebida afeta a aprendizagem. (HERNANDEZ, 

1998, p. 44) 

   

 Observa-se que Hernández (1998) menciona a consideração social da profissão, 

como fator relevante na explicação das atitudes de resistência dos professores frente a 

práticas mais democratizantes de ensino. Essa consideração, composta de uma grande 

carga de elementos da Memória Coletiva, revela explicitamente a dialética entre o 

tempo social e o tempo individual, já que é construída no desencadear sócio-histórico 

dos grupos aos quais pertencem os professores. 

 

 Nessa direção, Tardif (2002) expõe a idéia de que a construção da carreira 

docente é fundamentalmente social, ou seja, é realizada desde a socialização inicial do 

indivíduo, passando pela escolaridade básica, chegando até a elaboração da prática 

pedagógica por meio da experiência de trabalho em sala de aula. Isso traz a idéia de 

que as atitudes dos professores estão permeadas de valores adquiridos principalmente 

por duas instituições, a família e a escola. Para ele essa realidade se reflete muito 

fortemente nas atitudes dos professores, que carregam consigo parâmetros construídos 

ao longo de suas vidas, que direcionam as práticas desses profissionais: 

 
De fato, as experiências formadoras vividas na família e na escola ocorrem antes mesmo que a 

pessoa tenha desenvolvido um aparelho cognitivo aprimorado para nomear e qualificar o que ela 

retém dessas experiências. Além de marcadores afetivos globais conservados sob a forma de 

preferências ou de repulsões, a pessoa dispõe, antes de mais nada, de referenciais de tempo e 
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de lugares para indexar e fixar essas experiências na memória. O vestígio da socialização 

primária e da socialização escolar do professor ficam, portanto, fortemente marcados por 

referenciais de ordem temporal. Ao evocar as qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer 

encarnar ou evitar como professor, ele se lembrará da personalidade marcante de uma 

professora do quinto ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou das intermináveis 

equações impostas pelo professor de química do fim do segundo grau. (TARDIF, 2002, p.67) 

 

 Então, os saberes docentes e os parâmetros utilizados para as ações em sala de 

aula, possuem acima de tudo um caráter coletivo, visto que é nas interações sociais 

que são construídos. O professor se faz pessoa e profissional ao longo de toda sua 

vida, motivo pelo qual ganha importância os padrões sociais com os quais teve contato 

durante sua história de vida. 

  

Assim, retoma-se a questão da necessidade de se elevar para além do cotidiano 

imediato, a fim de se implementar mudanças que sejam realmente significativas. O 

tempo curto não basta para captar e implementar essas mudanças. As instituições 

socializadoras dos docentes, fundamentalmente família e escola, estão muito mais 

ligadas ao tempo social de longa duração, pois a coesão e coerência grupal se dão 

principalmente nas permanências. 

  

Como membros desses grupos, os docentes estão sujeitos diretamente a essas 

conservações. Como já mencionado, Braudel (1978) expõe que o tempo social da longa 

duração é o espaço da história inconsciente, fator determinante para que a Formação 

Continuada de Professores busque também esses aspectos mais velados da prática 

pedagógica.  

 

Tardif (2002) alerta que os indivíduos, atores da prática educativa, são membros 

de categorias coletivas de atores que os precederam e que seguiram a mesma 

trajetória ou umas trajetórias sensivelmente idênticas. (Tardif, 2002, p. 80). A carreira do 

docente se constitui por meio da construção social, realizada dentro do grupo de 

pertença do indivíduo, no entanto, significada por ele. 
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Também Teixeira (1999) insere a construção do docente em uma ótica social e 

coletiva. Para ele, a vida coletiva se mostra com irregularidades rítmicas que não são 

lineares, mas movimentos caracterizados por ações também irregulares. Essas 

irregularidades fazem parte do dia-a-dia da sala de aula, pois refletem as contradições 

e incertezas dos próprios docentes, que carregam consigo a carga da história 

inconsciente dos grupos aos quais pertencem, fazendo com que, muitas vezes, as 

contradições se apresentem em suas trajetórias construtivas da carreira, nas quais as 

permanências e as transformações sociais se encontram em um processo nem sempre 

tranqüilo. 

  

 A Memória aparece como um elemento muito propício para que se possa captar 

as diversas temporalidades existentes na prática educativa, já que é com ela que a 

coesão grupal se faz presente e o indivíduo se identifica diante do grupo e de si 

mesmo. O que ocorre normalmente é o fato de que os programas de formação 

continuada enfatizam diretamente as questões práticas do cotidiano da docência, sem 

considerar que a prática é fruto de experiências acumuladas pelos indivíduos nas suas 

relações com os grupos aos quais pertencem. A docência, nessa perspectiva, se 

encontra apenas nas dimensões do imediato, das técnicas e das competências. 

  

A desconsideração das implicações da memória coletiva nas práticas dos 

professores faz com que se veja o presente desvinculado do passado, produzindo a 

percepção de futuro descrita e criticada por Braudel (1978), na qual os acontecimentos 

devem sempre se inovar, numa dinâmica de progressividade que desconsidera as 

permanências no âmbito da longa duração 
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1.2 - Memória e Formação Continuada de Professores 
 

Nenhum educador faz sua caminhada indiferente ou 

apesar das idéias pedagógicas de seu tempo ou de seu 

espaço. Pelo contrário, faz sua caminhada desafiado por 

essas idéias que combate ou que defende. Nega-se, 

afirma-se, cresce, imobiliza-se, envelhece assim ou é 

sempre novo.   

                                                                (Paulo Freire) 

 

A escola é o espaço no qual conflitos, interações e construção são os elementos 

que ditam a dinâmica do cotidiano. Acreditar na educação como construção é então, 

perceber os sujeitos que a compõem, como pessoas concretas, com experiências 

concretas e diferenciadas. Esses caminhos, que se mostram diversificados tanto nos 

educadores como nos alunos, produz uma subjetividade no cotidiano escolar que 

fundamenta as práticas educativas e permeia a relação professor-aluno. Com isso, 

ganha importância as trajetórias de vida na Formação Continuada de Professores, pois 

é nelas e por elas, que é possível se posicionar diante do mundo. 

 

Ao utilizar-se a Memória na Formação Continuada de Professores é primordial 

atentar para sua dimensão social, ou seja, atentar para o aspecto coletivo de sua 

construção. A relação dialética entre indivíduo e meio se manifesta muito fortemente 

nas memórias dos professores, que carregam em si representações produzidas pelos 

grupos sociais aos quais pertencem. 

 

Tardif (2000) ressalta a idéia de que os saberes utilizados na prática docente são 

mais amplos do que a dimensão técnica, pois englobam uma construção que se inicia 

na família e no ambiente de vida, proporcionando valores que embasarão o trajeto 

profissional do professor. 

 

 Observa-se então que, estar atento às experiências colhidas durante a vida dos 

professores, não é simplesmente um acessório da Formação Continuada, mas é abrir 

uma perspectiva de um trabalho mais profundo que leva em conta elementos 

 



 29

constituidores da própria prática docente. Para Tardif (2000), muitos dos saberes 

necessários para o exercício da docência, são saberes originados nos ambientes de 

vida e, por esse motivo, possuidores de um caráter constituinte que permeia tanto as 

particularidades pessoais do indivíduo como os valores socialmente instituídos.  Tardif 

comenta: 

 
... pode-se constatar que os diversos saberes dos professores estão longe de serem todos 

diretamente percebidos por eles, que vários deles são de um certo modo “exteriores” ao ofício de 

ensinar, pois provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente dita ou fora do 

trabalho cotidiano. (...) Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na 

confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação etc.  

(TARDIF, 2002, p. 65) 

   

Essa problemática direcionaram muitos teóricos que se preocuparam com a 

questão da Memória e perceberam a necessidade de aprofundar a compreensão do 

processo de interação entre o indivíduo e o coletivo. Já nas primeiras décadas do 

século XX, Halbwachs (1990) preocupou-se em teorizar essa relação, buscando na 

sociologia clássica de Durkheim o conceito de Representações Coletivas, como 

caminho para compreender a relação dialética entre indivíduo e sociedade, no que diz 

respeito à Memória. Com isso Halbwachs (1990) apresenta a idéia de que toda 

lembrança, mesmo aquelas de acontecimentos estritamente particulares, está 

permeada de influências externas ao indivíduo: 
 

Mas nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo 

que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só 

nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens 

estejam lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós 

uma quantidade de pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 1999, p. 26) 

 

E assim que Halbwachs (1990) introduz a figura do “outro genérico” na 

construção da memória individual, ou seja, da importância na constituição da memória 

do que é externo ao sujeito, destacando as informações recebidas ao longo da vida e o 
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fato de que, essas informações, constituem a base para a construção da memória 

individual. Na obra, “Memória Coletiva”, Halbwachs (1990) exemplifica essa questão 

através de uma viagem que fez à Londres. Pergunta ele: visto que, por ocasião da 

viagem, as paisagens e situações expostas nas obras de Dickens estavam sempre 

presentes em sua memória, até que ponto então as lembranças produzidas, como 

frutos de impressões particulares, estão permeadas das representações do grande 

escritor?  

Surgem então os dois fundamentos da construção da Memória, a interação e a 
dialética. Ao interpretarmos o indivíduo como sujeito social, vemos que uma de suas 

principais características é o pertencimento a diversos grupos sociais que coabitam 

dentro do sujeito, produzindo um processo de interação no universo pessoal, que torna 

a construção da memória individual uma dinâmica de assimilação e articulação das 

especificidades dos grupos ao quais se pertence. 

 

 Visto que todo o grupo social é constituído por indivíduos que carregam dentro 

de si experiências adquiridas no convívio com outros grupos, as memórias do grupo e 

do indivíduo são construídas nesse processo dialético de experiências coletivas e 

assimilações individualizadas dessas experiências. Cada indivíduo constrói sua 

memória por meio de um processo particular de articulações das diversas vivências que 

teve nos diferentes grupos aos quais pertence. Nas palavras de Halbwachs:  

 
... cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, [...] este ponto de vista 

muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e [...] este lugar mesmo muda segundo as relações que 

mantenho com outros. (HALBWACHS, 1990, p. 51) 

 

 Ao entender-se a escola como lócus de interações entre indivíduos, e por isso 

espaço social, abre-se um horizonte no qual as lembranças individuais são fortemente 

permeadas pelas lembranças instituídas no grupo, mesmo sem terem sido vivenciadas 

pelo indivíduo. 

 Isso aponta para um aspecto da prática docente: a de que essa prática se 

fundamenta em bases muito mais profundas que o cotidiano imediato, no qual os 

programas de formação continuada de professores geralmente procuram atuar. As 
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bases da Memória e conseqüentemente das lembranças, que direcionam a ação 

docente, são muito mais sociais que individuais. 

  

 Com isso não se pretende dar um caráter determinista às ações do indivíduo, 

fazendo dele um elemento passivo nessa dinâmica de construção. O caráter ativo do 

professor está justamente em como ele percebe esses elementos constituintes da 

Memória Coletiva. Essa percepção é realizada à luz das experiências ocorridas em 

outros grupos, ou seja, os professores utilizam-se de sua participação nos diversos 

grupos aos quais pertencem, para se posicionarem diante da história do grupo escola, 

tendo assim uma construção particular de suas lembranças com relação às 

experiências ocorridas neste grupo, ao mesmo tempo em que oferecem contribuições 

para a história e a construção da memória coletiva do grupo de educadores ao qual 

pertencem, através de suas experiências externas ao ambiente escolar. 

    

 Para Halbwachs (1990), a Memória Coletiva tira sua força no fato de ter seu 

suporte numa intrincada rede de interações entre homens, transformando-os em 

membros ativos do grupo. Dessa forma a memória individual situa o indivíduo diante do 

grupo e da realidade vivida por esse grupo. Com isso a memória individual posiciona o 

sujeito diante da memória coletiva, construída historicamente pelo grupo, 

assemelhando-se assim a um código de aceitabilidade. Halbwachs comenta: 

 
Um Homem, para evocar seu próprio passado, tem freqüentemente necessidade de fazer apelo 

às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que existem fora dele, e que são 

fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da memória individual não é possível sem 

esses instrumentos que são as palavras e as idéias, que o indivíduo não inventou e que 

emprestou de seu meio. (HALBWACHS, 1999, p. 54) 

  

 Observa-se nessas palavras que a relação Memória Coletiva e Memória 

Individual possuem um caráter de grande relativismo no que tange sua construção. O 

passado do indivíduo só existe quando construído dentro dos valores e normas do 

grupo, frutos de um passado coletivo, percebido por meio de convenções grupais que 

norteiam toda a realidade social do grupo. Assim, ao invocar qualquer lembrança, o 
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indivíduo o faz utilizando-se de um delimitador, que elege aspectos que façam sentido 

ou permitam articulação com a memória coletiva do grupo. Isso produz um caráter 

extremamente conservador para Memória Individual, visto que sempre se constituirá 

pela ótica instituída no grupo. Mais uma vez é importante ressaltar que não existe um 

determinismo nessa dinâmica, visto que as mudanças na Memória Coletiva ocorrem 

principalmente pelas contribuições trazidas de outros grupos pelos diversos membros 

do grupo através de suas memórias individuais, ocorrendo dessa maneira um processo 

dialético de construção e de trânsito entre memórias, 

  

 Nessa perspectiva, a realidade cotidiana dos professores ocorre de maneira a 

produzir uma aceitabilidade perante os outros membros do grupo escola. Quando se 

pretende fazer mudanças significativas na prática e as idéias introduzidas são 

contrárias aos parâmetros grupais de aceitabilidade, a ambigüidade produzida entre 

prática e discurso é diluída pela eleição de lembranças individuais, que apontam na 

direção dessas idéias, mesmo que essas não tenham sido vivenciadas. 

  

 É assim que se pode observar muitos professores, mesmo não tendo ações que 

apontem mudanças significativas na sua docência, estarem convictos de realizarem 

práticas na direção do respeito aos seus alunos e da construção ativa do conhecimento. 

 

O grande problema então é assumir o lugar de onde se fala e de onde se lembra, 

o que propicia uma experiência que permite ao professor assumir-se verdadeiramente 

como sujeito de sua própria ação, pois é através dessa consciência que se torna 

possível posicionar-se autonomamente diante das mudanças do grupo. 

  

Também, nas memórias dos professores, não se distingue o “eu pessoal” e o “eu 

profissional” (Nóvoa, 1995). Assim, a memória dos docentes se configura em um 

conjunto de lembranças que transcendem a sua experiência em sala de aula, sendo 

incorporadas a elas as provenientes das experiências em família, no âmbito religioso, 

circulo de amizades etc. 
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Nessa mesma direção, Pollak (1992) aponta para alguns aspectos interessantes 

da Memória, percebendo-a também como um fenômeno muito mais social e coletivo do 

que individual. Para ele a Memória, como construção individual, relaciona-se com a 

dimensão social, fazendo com que surja uma estrutura constitutiva na qual 

acontecimentos, personagens e lugares são os elementos fundamentais. 

 

Dessa forma, Pollak (1992) comenta que nesses três elementos aparecem tanto 

o caráter individual como o coletivo da construção da Memória. Os acontecimentos, 

como elementos constitutivos da memória do indivíduo, podem ser divididos entre os 

que são vividos pessoalmente e aqueles vividos pelo grupo e pela coletividade. Estes 

últimos podem ser assimilados pelo indivíduo de tal forma que se perca a noção da não 

vivência, sendo interiorizado tão profundamente que, o fato de não se estar presente 

nos acontecimentos se perde nas lembranças, e assim, fatos vividos e não vividos se 

misturam no universo da memória individual. 

 

Essa idéia reforça ainda mais a importância de se compreender a Formação 

Continuada de Professores para além de uma visão estritamente pragmática, na qual 

apenas os elementos pertinentes à curta duração, ou seja, do cotidiano imediato, são 

postos em evidência. Ao limitá-la apenas ao tempo de curta duração, renega-se o fato 

de que a realidade imediata, em grande parte das vezes, está fundamentada em 

lembranças fictícias, que devem ser lapidadas e que se encontram exatamente no 

tempo social de longa duração. Para Arroyo: 

 
Quais as possibilidades de humanização dos tempos, dos espaços, das normas, dos rituais, das 

relações sociais na sala de aula e na escola? Todo esse cotidiano quebra identidades, quebra 

processos de aprender a ser gente, desfigura auto-imagens...? Essas questões nem sempre 

ocupam a pauta de nossas reuniões e encontros, mas são as grandes questões de nosso ofício. 

De nossa humana docência. (ARROYO, 2001, p. 59) 

  

Contidas no dinamismo das mudanças ocorridas na educação, encontra-se muito 

presentes nas escolas as lembranças individuais fictícias, construídas nos indivíduos 

pela memória coletiva do grupo de educadores. Como exemplo temos os depoimentos 
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de professores a respeito do Construtivismo, largamente utilizado no Brasil, 

principalmente na década de 1990, quase sempre de forma distorcida. Muitos 

professores recém formados se posicionam contrários a ele, utilizando-se de 

argumentos que remeteriam a uma experiência concreta e pessoal, vivenciada na 

época, mesmo não a tendo. Sobre o Construtivismo, é notório que, tanto a defesa 

quanto a crítica são geralmente aligeiradas, muito mais fundamentadas numa memória 

incorporada do que numa memória de vivência. 

        

Outro ponto importante da Memória é os personagens, que assim como os 

acontecimentos, pode-se ter interagido com eles ou não. Como acontece com os 

acontecimentos não vividos pelo indivíduo, mas que se localizam no repertório de 

lembranças do grupo ao qual pertence, os personagens com os quais não interagimos 

nos parecem muito próximos. 

  

Nessa perspectiva.  Halbwachs afirma que a memória só pode ter sentido em 

relação aos grupos de que fazemos parte (HALBWACHS, 1990, p. 57), pois é uma 

concessão do indivíduo, que encontra nela o ponto fundamental para ser aceito pelos 

demais grupos. Ao se lembrar, lembra-se principalmente pelos parâmetros fornecidos 

pelo grupo, caso contrário, o passado e o presente tenderam a estabelecer não um 

processo dialético de construção, mas uma ambigüidade que pode levar o indivíduo à 

marginalização em relação ao grupo. 

   

Também, os lugares existentes em nossas memórias podem estar ligados às 

lembranças individuais ou públicas. A casa na qual o indivíduo morou, a escola na qual 

estudou, a rua que brincava, são lugares guardados na lembrança e particulares do 

sujeito. Na dimensão pública da vida do indivíduo surgem outros lugares, 

principalmente os das comemorações; os monumentos, por exemplo. Além disso, 

lugares distantes, nos quais nunca o sujeito esteve, e que se constituem em lugares 

importantes para a memória do grupo, são interiorizados pelos indivíduos em suas 

memórias. 

. 
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Importante perceber que a Memória Individual se constrói em função de 

preocupações individuais e políticas do momento vivido. A Memória Individual, nesse 

sentido, funciona como uma força que pode aproximar ou repelir em relação ao grupo. 

Nesse processo, no qual coletivo e individual se intercruzam a todo o instante, se molda 

a identidade do sujeito como membro de um determinado grupo social. A Memória 

Individual, dessa maneira, vai construindo uma imagem do indivíduo para si mesmo e 

também para os outros membros do grupo. 

  

Retomando o caráter social da Memória, percebe-se que ela trabalha no sentido 

de trazer coerência ao grupo e de permitir a continuidade da organização. É assim que 

se pode falar de um certo enquadramento da Memória, pois o espaço de convívio de 

um grupo é também o espaço do conflito e das negociações. Para Halbwachs: 

 
... memória autobiográfica e memória histórica. A primeira se apoiaria na segunda, pois toda 

história de nossa vida faz parte da história geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais 

ampla que a primeira. Por outra parte, ela não representaria o passado senão sob uma forma 

resumida e esquemática, enquanto que a memória de nossa vida nos apresentaria um quadro 

bem mais contínuo e denso. (HALBWACHS,1990, p. 55) 

 

Como vemos, a Memória não se configura em um campo estático e 

sedimentado. É viva, trazendo consigo toda a carga ideológica existente no cotidiano 

dos grupos. Bosi (1983) atenta para esse fator, comentando sobre o enquadramento da 

Memória Individual às imposições da narrativa coletiva, ideologicamente construída: 

 
Pude perceber essa força da memória coletiva, trabalhada pela ideologia, sobre a memória 

individual do recordador, o que ocorreu mesmo quando este participou e testemunhou os fatos e 

poderia, portanto, nos dar uma descrição diferenciada e viva. Parece que há sempre uma 

NARRATIVA COLETIVA privilegiada no interior de um mito ou de uma ideologia. E essa narrativa 

explicativa e legitimadora serve ao poder que a transmite e difunde. (BOSI, 2003, p. 17) 

 

 Podemos então perceber a Memória muito mais como processo constituinte do 

sujeito do que como conhecimento acabado de acontecimentos que se passaram. 
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Nessa perspectiva, cabe lembrar que há um caráter seletivo na Memória, pois nem 

todas a informações ou experiências ficam registradas. 

  

 Para Pollak (1992) a Memória é um fenômeno no qual as preocupações do 

momento constituem um elemento importante de sua estruturação. Assim, essa 

seletividade responde a situações impostas tanto pelo momento, localizado no 

passado, como pelo contexto do instante em que a lembrança é emersa do arcabouço 

da memória. 

 

 No entanto, essa seletividade nem sempre se dá de maneira consciente, mas 

também, ocorre por meio de um processo inconsciente, no qual lembranças são 

selecionadas no repertório da memória. Observando esse aspecto, Pollak (1992) 

fragmenta a Memória em duas partes: uma discursiva e uma prática. Na Memória 

Discursiva a linguagem passa a ter um papel crucial. Pode-se dizer que ela se constrói 

utilizando-se de uma estrutura semântica, na qual a linguagem organiza as lembranças, 

além de ser o instrumento de recuperação das lembranças interiorizadas pelo indivíduo.  

  

 Por outro lado, é necessário compreendermos que a Memória nem sempre 

possui um aspecto semântico. A Memória Individual está repleta de imagens (acústicas 

ou visuais) não semânticas, sendo essas imagens importantes lembranças sobre 

experiências anteriores. Esses elementos não semânticos formam a Memória Prática, 

configurando-se como aquela que não se consegue traduzir por inteiro, 

discursivamente, ou não se faz de forma alguma.  

  

 Quando se reporta ao papel significante da linguagem na construção da 

Memória, e sabendo que é a Memória que permite a coesão do grupo e a identificação 

do sujeito como indivíduo, é importante lembrar que essa mesma linguagem pressupõe 

 



 37

um contexto social, ou seja, só existe diante do outro. Nessa perspectiva, a Formação 

Continuada de Professores necessita de espaços nos quais os sujeitos possam 

dialogar sobre suas experiências, não só como docentes, mas também como sujeitos 

constituídos em um determinado contexto social que ultrapassa os limites da escola, 

visto que todos esses elementos são constituidores não só do indivíduo, mas também 

do próprio grupo. Nas palavras de Arroyo: 

Sabendo que na escola convivem sujeitos totais e não apenas mentes sem história, sem corpo, 

sem identidades, também são equacionadas como conteúdos da docência formar a curiosidade, 

a paixão de aprender, a emoção e vontade de conhecer, de indagar a realidade que vivem, sua 

condição de classe, raça, gênero, sua idade, corporeidade, memória coletiva, sua diversidade 

cultural e social... Vejo com grande otimismo essa nova consciência profissional que não 

secundariza conteúdos, que não empobrece a experiência escolar dos educandos nem dos 

educadores, antes a enriquece, porque de tal maneira prioriza a função social e cultural da escola 

que amplia sua função educativa. Amplia os horizontes culturais da docência. (ARROYO, 2001, 

p. 120) 

 

 

1.3 - Representações Sociais e Memória 
 

MARAVILHA-TE, memória!  
Lembras o que nunca foi,  
E a perda daquela história  
Mais que uma perda me dói.  
Meus contos de fadas meus -  
Rasgaram-lhe a última folha...  
Meus cansaços são ateus  
Dos deuses da minha escolha...  
Mas tu, memória, condizes  
Com o que nunca existiu...  
Torna-me aos dias felizes  
E deixa chorar quem riu. 
  (Fernando Pessoa) 
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O século XX foi marcado por profundas modificações, principalmente nos 

aspectos sociais e culturais. As inovações tecnológicas, o crescimento dos meios de 

comunicação em massa, a redefinição de papéis entre homens e mulheres, entre 

outros aspectos, fez do século passado, um período caracterizado por uma intensa 

aceleração histórica, na qual as perspectivas de acomodação sócio-cultural do 

indivíduo se tornam cada vez mais instáveis. Para Sevcenko: 

 
... no ritmo em que as mudanças ocorrem, provavelmente nunca teremos tempo para parar e 

refletir, nem mesmo para reconhecer o momento em que já for tarde demais. (SEVCENKO, 2001, 

p. 17) 

 

Essas mudanças, além de perverter a noção do tempo, produzem também uma 

perda das referências espaciais, observada principalmente na noção de globalização. A 

padronização cultural no planeta aponta para o desaparecimento de costumes e 

crenças expressas na cultura popular nos diferentes países. Esse fato não se configura, 

no entanto, em uma realidade incontestável. O que se observa é que essas formas 

populares de posicionamento diante do mundo estão vivas e permanecem interferindo 

sobremaneira nas relações sociais dos grupos, principalmente as locais. 

  

Esse conjunto de costumes, crenças e percepções compõem saberes muito 

ligados à prática e à realidade cotidiana, e, por não se tratarem de saberes científicos, 

permanecem como senso comum, saberes vivos construindo a realidade social dos 

grupos. 

  

É a partir das idéias de Durkheim sobre representações coletivas que Moscovici 

propõe a Teoria das Representações Sociais, dispondo-se a estudar esses 

conhecimentos práticos contidos no senso-comum, baseado no princípio da 

continuidade do universo externo em relação ao universo interno e vice-versa. Então, 

diante do contexto atual, dinâmico, flexível e incerto, a Teoria das Representações 

Sociais se configura como uma possibilidade de compreensão de alguns aspectos 

desse contexto. 
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Toda essa situação de dinamismo e incertezas está contida na escola e na 

prática dos professores. Assim, no ambiente escolar, encontramos um espaço social 

formado por pessoas que carregam consigo muitos conhecimentos, que nem sempre se 

configuram como científicos, mas perpassam suas experiências de vida configurando-

se como censo comum. 

 

A Teoria das Representações Social, então, se configura como um excelente 

caminho para se desvelar os aspectos mais ocultos das práticas produzidas dentro da 

sala de aula. Vale dizer que há uma estreita ligação entre a Representação Social e a 

Memória, pois interagem-se dialéticamente, fazendo com que as atitudes do presente 

sejam construídas pela representação social que se tem sobre algo, acentuando-se 

nela um caráter de conservação embutido na ancoragem1 desta representação; 

ancoragem esta constituída principalmente pela memória coletiva do grupo de pertença. 

  

Pode-se dizer que as representações sociais posicionam o indivíduo diante da 

realidade presente em seu cotidiano. É através delas que se domina essa realidade, 

determinam-se comportamentos se identificando com o que é próximo. Nesse sentido, 

as representações sociais se fazem perceber principalmente nos aspectos 

comunicativos da dinâmica social. Como escreve Jodelet: 

 
Na realidade, a observação das representações sociais é algo natural em múltiplas ocasiões. 

Elas circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens 

midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais. (JODELET, 2001, 

p. 17) 

 

Isso remete à idéia de que as representações sociais só podem ser percebidas 

diante da perspectiva de constituir um conhecimento produzido e vivido socialmente, ao 

longo do tempo, no qual se tem participação ativa e dinâmica dos indivíduos, tal como 

                                                 
1  O conceito ancoragem foi construído por Moscovivi . Para ele o processo de ancoragem do objeto representado 
ocorre pela integração cognitiva do objeto representado ao sistema de pensamento social já inserido na memória do 
indivíduo. Moscovici considera então, que a ancoragem consiste principalmente em classificar e denominar o objeto 
representado.  
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atores na interpretação de uma peça, que mesmo tendo sido encenada coletivamente, 

não deixarão de expressar suas individualidades, fazendo único cada espetáculo. 

 

As representações sociais, concebidas como rede, passam desde o interior de 

cada indivíduo até o coletivo do grupo e dinamizam a construção da realidade comum a 

um conjunto social (JODELET, 2001). Também para Rangel (1994), as representações 

sociais possuem a capacidade de veicular princípios e definições e, por isso, de definir 

a maneira como o sujeito observa e interpreta os acontecimentos, as situações, ou seja, 

a realidade na qual está inserido. Nas palavras de Moscovici: 

 
O que eu quero dizer é que os universos consensuais são locais onde todos querem sentir-se em 

casa, salvo de qualquer risco, atrito ou conflito. Tudo o que é dito ou feito ali, apenas confirma as 

crenças e as interpretações adquiridas, corrobora, mais do que contradiz, a tradição. Espera-se 

que sempre aconteçam, sempre de novo, as mesmas situações, gestos, idéias. A mudança como 

tal somente é percebida e aceita desde que ela apresente um tipo de vivência e evite o murchar 

do diálogo, sob o peso da repetição. Em seu todo, a dinâmica das relações é uma dinâmica de 

familiarização, onde os objetos, pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em 

relação a prévios encontros e paradigma. Como sobre resultado disso, a memória prevalece 

sobre a dedução, o passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as imagens sobre a 

“realidade”. (MOSCOVICI, 2001, p. 55) 

 

Nesse contexto, o universo interior não se desassocia do universo exterior, 

estando em constante interação num processo de dependência mútua. Assim, 

Moscovici enfatiza que sujeito e objeto se complementam mutuamente por meio da 

interdependência entre “externo e interno” que, para ele, possui um caráter 

conservador.  Esta interdependência é muito difusa para que ocorra sua percepção 

pelos indivíduos. Dessa forma, o conhecimento relacionado com as representações 

sociais se cristaliza baseado em impressões (advindas das experiências) que se 

interiorizam no indivíduo, porém nem sempre de maneira consciente. 

  

Como se observou, Moscovici defende que o passado configurado na memória 

possui supremacia sobre o presente. Também para Ariès (2001) a história das relações 

humanas está relacionada ao que ele chama de não-consciente coletivo (lugares-
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comuns, códigos de conveniência e de moral, conformismos ou proibições, expressões 

admitidas, impostas ou excluídas dos sentimentos etc.). Para ele, o não-consciente se 

configura em traços coerentes e rigorosos de uma totalidade psíquica que se impõe aos 

contemporâneos sem que eles saibam.(ARIÈS, 2001, p. 161) 

 

 Tanto para Ariès como para Moscovici, o presente é uma construção subjetiva 

baseada em um arcabouço de informações e impressões pinçadas de um passado 

produzido pela Memória, passado esse que alimenta as percepções e  posiciona diante 

do mundo. 

   

Nessa perspectiva, o estudo das representações sociais se configura em um 

estudo que extrapola o presente imediato, visto que o passado é algo presente que faz 

do contexto social um contínuo constante entre a Mentalidade Coletiva e as 

experiências individuais. 

  

Para Madeira as representações sociais: 

 
Supõem objetos, sejam eles, pessoas, coisas, conceitos, idéias, reais ou imaginárias, 

apreendidos, conhecidos, apropriados no processo prático por homens inseridos de forma 

determinada numa dada totalidade social, num tempo e num espaço precisos Uma 

representação social não pode, portanto, ser capitada como um dado estanque e isolado, mas no 

movimento pelo qual o homem concreto – relacionado e histórico – vai, continuamente, atribuindo 

sentido aos objetos dos quais se apropria...  (MADEIRA, 2000, s.p.) 

 

 A memória ganha importância na produção das representações sociais, pois é 

por ela que os indivíduos se identificam diante do grupo. Essa identificação passa 

necessariamente pela constante familiarização do sujeito ou do grupo ao que lhe é 

estranho. Para Abric (2001), esse processo implica em uma construção de 

representações sociais organizadas em torno de um Núcleo Central, que se constitui 

em elemento fundamental da representação, pois estipula significação e organização. 
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Os elementos centrais permitem ordenar e compreender a realidade vivida, tanto 

pelos indivíduos como pelos grupos. Moscovici também comenta essa característica 

das representações sociais, argumentando que, através delas, as pessoas adquirem 

um repertório comum de interpretações e explicações, regras e procedimentos que 

podem ser aplicadas à vida cotidiana, do mesmo modo que as expressões lingüisticas 

são acessíveis a todos. (Moscovici, 1978, p.78). 

  

Com isso, o Núcleo Central aparece em Abric como um subconjunto da 

representação (ABRIC, 2001, p. 163), sendo que a ausência desse, produziria uma 

desestruturação da representação social. 

Para Abric (2001), esses pontos centrais são utilizados pelo sujeito na 

memorização da representação, tornando-se elementos que sempre serão acionados 

durante o contato com uma nova realidade imposta, pelos quais o indivíduo se 

posicionara diante do novo. Comenta então que o Núcleo Central esta diretamente 

ligado às condições históricas-culturais e por isso atrelado à memória coletiva do grupo, 

se apresentando como o fator comum, compartilhado pelos indivíduos, que promove o 

consenso. Possui assim um caráter marcado fortemente pela resistência à mudança, 

promovendo a permanência e a continuidade da representação. 

  

Observa-se então, que as bases das representações sociais não estão fincadas 

na curta duração, mas na longa duração, na qual a Memória Coletiva age, promovendo 

uma continuidade coesiva às interações sociais do grupo. 

    

Retomando a noção de tempo, apresentada por Braudel (1978) e Bloch (1982), 

na qual a temporalidade social se fragmenta em níveis de longa e curta duração, 

percebe-se que o Núcleo Central se insere entre os aspectos sociais mais solidamente 

constituídos, se localizando na duração do tempo social e, por isso, estritamente ligado 

à Memória Coletiva. Nessa dinâmica, as representações do presente só podem ser 

compreendidas na sua totalidade quando o passado é posto em pauta, transcendendo 

o imediatismo pragmático. 
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Nesse tempo social temos o tempo econômico, político e filosófico. É através da 

dimensão de espaço-tempo de longa duração que a Memória Coletiva se fortalece para 

fazer valer-se em outra dimensão temporal, que pode ser percebida pelo indivíduo. 

Nesta se situa a percepção imediata e conseqüentemente a história tradicional, 

dinâmica, com suas oscilações, na qual prevalece a ação imediata e individual, ou seja, 

as atitudes direcionadas pelas representações sociais. 

 

Com isso as representações sociais, que se configuram em conhecimentos 

práticos da realidade presente, trazem consigo um passado coletivo e um individual, 

fator que não permite sua dissociação da Memória, socialmente construída e instituída. 

  

Sendo assim, o fator social e individual possui uma dinâmica de integração que 

faz das representações sociais um elemento de forte caráter identitário diante da 

sociedade. Ao dialetizar as relações entre sociedade e indivíduo, Moscovici apresenta a 

noção de ancoragem, estruturante das representações sociais, que traz consigo uma 

carga de significações e imagens existentes na Memória Coletiva. Para ele, a 

ancoragem é uma rede de significações a respeito de um objeto, percebidas pelo filtro 

da memória. Moscovici aponta que ancorar é, pois, classificar e dar nome às coisas 

(MOSCOVICI, 1978, p.61). A não possibilidade de classificação nos impulsiona a uma 

resistência em aceitar o novo que se coloca.  

 
Coisas que não são classificadas e que não possuem nomes são estranhas, não existentes e ao 

mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma resistência, um distanciamento quando 

não somos capazes de avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas. O 

primeiro passo para superar essa resistência, em direção à conciliação de um objeto ou pessoa, 

acontece quando nós somos capazes de colocar esse objeto ou pessoa em uma determinada 

categoria, de rotulá-lo com um nome conhecido ... – então nós podemos representar o não-usual 

em nosso mundo familiar, reproduzi-lo como uma réplica de um modelo familiar. Pela 

classificação do que é inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao que não tinha nome, nós 

somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. (MOSCOVICI, 1978, p. 63) 
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A idéia de classificar traz a necessidade de critérios pré-estabelecidos para fazê-

lo. Esses critérios são apresentados pela Memória, através de valores, normas ou 

convenções socialmente, construídos no processo histórico do grupo. 

  

Assim, Moscovici (1978) evidencia a existência de diferentes universos de 

opiniões e que, cada um deles, apresenta três dimensões, sendo elas: a atitude, a 

informação e o campo de representação. Essas três dimensões possuem também 

profunda relação com a Memória Coletiva, pois todas elas situam o indivíduo em 

relação ao objeto da representação, proporcionando ao mesmo tempo o sentido e o 

conteúdo desta, da mesma forma em que a dialética entre sociedade e indivíduo se 

manifesta no tempo. 

 

Como já dito, as atitudes, que corresponde aos posicionamentos favoráveis ou 

desfavoráveis em relação ao objeto representado, inserem as representações sociais 

também no campo dos eventos, e assim como o objeto representado, elas também 

devem ser percebidas em um quadro temporal complexo, pois pertencem ao tempo 

curto, médio e longo. Por isso, Rojas (2001) comenta que a vida histórica transcorre 

sempre compassada por essas três trajetórias, que iluminam com uma luz diferente a 

análise de suas diferentes manifestações. (ROJAS, 2001, p.54) 

   

Nessa perspectiva, Ariès (2001) expõe a idéia da existência de duas 

mentalidades uma que se supõe conhecida, e de que é, de fato, pelo menos 

ingenuamente conhecida, que serve de “testemunha” e à qual o historiador se refere; a 

outra, enigmática, discutível, terra incógnita ... (ARIÈS, 2001, p.158) 

 

Para se conhecer, na profundidade, as relações inter e intra das representações 

sociais, é preciso levar em consideração essa mentalidade enigmática, produzida pelo 

Imaginário Social que permeia o contexto do real e que, não se localiza no tempo curto, 

mas no conjuntural e no estrutural, que transcorrem lentos e muito estáveis. Essa tarefa 

se mostra muito difícil, pois, como já dito, o presente nunca se mostra por inteiro aos 

seus contemporâneos, embebidos da intensa dinâmica dos acontecimentos.  No 
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entanto, Ariès (2001) indica que essa Mentalidade pode ser reconhecida por meio de 

dois caminhos:  

 
Ela pode nascer do reconhecimento,... de pontos de semelhança com a nossa atual, que, por sua 

vez é ingenuamente conhecida – as permanências. Também pode nascer da constatação de 

diferentes irredutíveis. A diferença torna-se então a condição da particularidade e da inteligência 

da particularidade... (ARIÈS, 2001, p. 165)  

 

Une-se, dessa forma, o passado e o presente através das permanências e 

transformações sócio-históricas, categorias básicas para a construção da Memória 

Coletiva e conseqüentemente dos sistemas centrais e periféricos das representações 

sociais. Jodelet (2001) comenta que as representações sociais supõem um processo de 

adesão e participação próxima à crença e que, partilhar das mesmas idéias ou 

linguagens, é formar um vínculo social e uma identidade. Também, para ela, a pesquisa 

das representações sociais possui três focos: a particularidade do objeto, conteúdos e 

processos e dimensão social do produto. 

  

Nessa perspectiva, ao se mencionar processo e dimensão social, se faz 

referência a um processo de interações entre indivíduos, ou seja, interações de 

experiências e, conseqüentemente, a tudo aquilo que forma a memória coletiva de um 

grupo, intimamente ligada ao Imaginário Social. Isso remete à idéia de perceber a 

importância do passado na estrutura das representações sociais, como elemento do 

processo de ancoragem da inserção social do indivíduo.  Para Patlagean: 

 
... cada cultura, portanto cada sociedade, e até mesmo cada nível de uma sociedade complexa, 

tem seu imaginário. Em outras palavras, o limite entre o real e o imaginário revela-se variável, 

enquanto o território atravessado por esse limite permanece, ao contrário, sempre e por toda 

parte idêntico, já que nada mais é senão o campo inteiro da experiência humana, do mais 

coletivamente social ao mais intimamente pessoal ... (PANTLAGEAN, 2001, p. 245) 

 

Essa intensa inter-relação entre individual e coletivo, dinamiza o campo das 

representações sociais, provocando uma estrutura na qual experiência e memória 

 



 46

coletiva se confundem, fazendo das representações sociais uma articulação entre 

elementos afetivos, mentais e sociais com a realidade do contexto (JODELET, 2001). 

 

Com isso, a mudança nas práticas dos professores devem ser encaradas pelos 

programas de formação continuada como um objetivo que, apenas pode ser alcançado, 

quando há o cuidado de se levar em consideração toda a dinâmica social de interação 

entre indivíduo e coletivo. Nesse sentido, CHRISTOV (1998) indica que um programa 

de formação continuada pressupõe um contexto de atuação: uma escola, um município, 

um país, uma sociedade... (CHRISTOV, 1998, p. 10). Conclui ela que: 

 
... as formas antigas de estudarmos nossa realidade, a partir de categorias previamente 

postuladas e de modelos de análise que enquadraram e silenciaram possibilidades de 

compreensão, devem ser substituídos por análises que contemplem a complexidade e a 

dinâmica surpreendente de um cotidiano denso de relações e trajetórias de múltiplas 

significações.   (CHRISTOV, 1998, p. 10) 

 

 Também Esteve (1995) enfatiza a importância da interação do indivíduo 

com o grupo de professores nos programas de formação continuada. Para ele: 

 
A formação permanente deve construir-se a partir de uma rede de comunicação, que não se deve 

reduzir ao âmbito dos conteúdos acadêmicos, incluindo também os problemas metodológicos, 

pessoais e sociais que, continuamente, se entrelaçam com as situações de ensino. A inovação 

educativa está sempre ligada à existência de equipes de trabalho que abordam os problemas em 

comum, refletindo sobre os sucessos e as dificuldades, adaptando e melhorando as práticas de 

intervenção (objetivos, métodos e conteúdos). O contato com os colegas é fundamental para a 

transformação da atitude e do comportamento profissional, nomeadamente com os grupos 

portadores de uma perspectiva inovadora, cuja experiência permite visualizar ações e realidades 

concretas. (ESTEVE, 1995, p.119) 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

2.1 - O contexto do universo pesquisado 
 
A intenção de desvelar em quais elementos os professores ancoram a 

Representação Social sobre o processo de mudança na RES/SP, norteou a coleta e o 

tratamento dos dados na presente pesquisa. 

 

Ao se pretender analisar esse processo de ancoragem partiu-se das premissas 

trazidas por Moscovici (1978). Nessa direção considera-se que não existe uma ruptura 

entre o universo exterior e o universo individual. Além disso, o objeto está inserido em 

um contexto ativo, percebido pelo indivíduo ou pelo grupo como continuação de seu 

comportamento.  

 

Para Moscovici (1978), a ancoragem dá às representações sociais um caráter 

conservador, no qual a memória é usada como proteção contra o novo. Em suas 

palavras: 

 
 Podemos supor que essas imagens são espécies de “sensações mentais”, de impressões que 

os objetos e as pessoas deixam em nosso cérebro. Ao mesmo tempo, elas mantêm vivos os 

traços do passado, ocupam os espaços de nossa memória para protege-los contra as barafundas 

da mudança e reforçam o sentimento de continuidade do meio ambiente e das experiências 

individuais e coletivas. (MOSCOVICI, 1978 p. 47) 

  

  O ambiente no qual os professores da RES/SP desenvolvem suas atividades 

profissionais sofreu intensas transformações, principalmente a partir do ano de 2001, 

quando se efetivou na Rede uma série de providências que visavam um processo de 

mudanças administrativas e pedagógicas. As mudanças administrativas se efetivaram 

sem problemas, surgindo um novo organograma na Entidade assim, também, como 

novos cargos, principalmente os supervisores de pólo (cada qual responsável por três 

escolas) e analistas pedagógicos (responsáveis pela implementação da Formação 
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Continuada e da organização dos Referenciais Curriculares, únicos para toda a rede). 

Nessa nova estrutura, soma: 1 diretor, 1 gerente, 62 supervisores, 5 analistas de 

desempenho operacional, 35 analistas pedagógicos, 217 coordenadores de CEs 

(diretores de escola), 47 assistentes de coordenação (vice-diretores de escola), 3.899 

professores, 185 auxiliares docentes e 64 professores volantes.   

  

 Focar-se-á aqui, de maneira mais intensiva, os aspectos referentes ao programa 

de Formação Continuada de professores (PFC), por ser o ambiente no qual se coletou 

os dados. 

 

 O PFC atende um universo de quatro mil professores, ou seja, a totalidade dos 

que trabalham em sala de aula nas escolas do Sesi, no Estado de São Paulo. Esses 

professores se reúnem quatro vezes ao ano, sendo que nesses encontros os grupos 

são separados por componentes curriculares (Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Ciências, Língua Estrangeira, Educação Física e Arte, além dos Ciclos I e II). 

As reuniões acontecem em diversas cidades, que são denominadas de “Pólos de 
Formação”, recebendo professores das cidades vizinhas. 

  

 Nessa estrutura, os analistas pedagógicos são incumbidos de direcionar essas 

reuniões de acordo com as necessidades dos diversos grupos de professores. Assim, 

as reuniões acontecem focando-se, principalmente, aspectos envolvendo os 

Referenciais Curriculares da Rede. 

  

 Os Referenciais Curriculares apontam para uma mudança de concepção de 

Educação. A RES/SP por muito tempo se baseou em uma concepção tradicional de 

Educação. Nessa direção, a Entidade sempre foi profundamente marcada por uma 

organização hierarquizada, na qual os diversos profissionais não possuíam autonomia 

para decidir suas ações. O processo de mudança tenta, também, modificar essa 

situação, permitindo maior autonomia aos profissionais, mantendo, no entanto, a idéia 

de uma coesão didático-pedagógica expressa nos Referenciais Curriculares. A visão 

tradicional da Educação é substituída por mais democrática, exigindo dessa forma a 
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mudança de práticas dos diversos profissionais. Voltados para essa nova perspectiva 

de Educação, os encontros de professores acontecem. 

  

 A coleta dos dados ocorreu em um desses encontros, sendo que, todos os 

professores de História foram convidados a responder as “questões-problema”, no 

qual colocaram suas opiniões sobre o processo de mudança ocorrido na Rede. 

 

  

 2.2 - Breve histórico da Rede Escolar SESI/SP 
 
 

A história do Serviço Social da Indústria “SESI” se confunde com a história 

recente do Brasil. Sua origem remonta à conturbada década de 1940. Assim, a 

Entidade foi criada pelo decreto lei 9403, promulgada em 25 de junho de 1946. 

 

 Para entender os motivos que levaram ao surgimento de uma entidade voltada 

para o serviço social dos trabalhadores e que, no entanto, sempre foi dirigida por 

empresários, faz-se necessário lembrar a situação social, política e econômica do Brasil 

naquela ocasião. 

  

Desde o final do século XIX e início do século XX o Brasil passava por profundas 

transformações no campo social e econômico. A chegada de levas de imigrantes 

europeus e, mais tarde de japoneses, fez com que a sociedade brasileira se deparasse 

no seu cotidiano com novos comportamentos. Aliado a esse fator, já no início do século 

XX, observou-se um crescimento industrial e urbano muito acentuado no país. 

  

 O início do século passado marcou o começo do movimento sindical no Brasil, 

levado a diante principalmente pelos imigrantes europeus, que já possuíam em seus 

países de origem uma tradição de quase um século das lutas operárias. 

 

 Nos primeiros trinta anos do século XX, encontramos uma situação conturbada 

no Brasil, na qual se somavam as greves operárias, forte repressão policial aos 
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movimentos sindicais, economia agrária em crise e apropriação política da presidência 

em favor de São Paulo e Minas Gerais (Política Café com Leite). 

  

 Essa situação culminou no golpe de estado de 1930, quando sobe ao poder o 

presidente Getúlio Vargas, permanecendo no governo até 1945. Vargas implementou 

um Estado com bases em um nacionalismo de direita. Assim, em 1930, foi derrubada 

do poder a aristocracia rural do café sendo substituída por um governo ditatorial, com 

fortes tendências fascistas. 

 

 Nesse contexto, Vargas procurou por fim na situação conturbada do país por 

meio de um rígido controle social, realizado pelo Estado: dispensou o sistema 

representativo, acabou com o federalismo, proibiu a pluralidade sindical e construiu 

aparatos legais de controle dos sindicatos. 

  

 O Estado assumiu um papel paternalista e assistencialista, produzindo um 

contexto no qual praticamente toda a sociedade encontrava-se sob seu controle. 

  

 Com relação à Educação, Vargas procurou dar ênfase na educação do 

trabalhador, como forma de adequar os operários à nova realidade brasileira imposta 

pela crescente urbanização e industrialização, além de construir uma massa de 

operários que não oferecesse resistência ao governo totalitário do Estado Novo. 

  

 Ao comentar sobre a Educação na Era Vargas, Ribeiro afirma: 

 
Quanto à educação, mantém alguns princípios anteriores e procura dar ênfase ao trabalho 

manual. Veja-se: em seu art. 128 declara ser a arte, a ciência e o ensino livres à iniciativa 

individual e à de associação ou pessoas coletivas públicas e particulares; mantém a gratuidade e 

a obrigatoriedade do ensino primário, instituindo em caráter obrigatório, o ensino de trabalhos 

manuais em todas as escolas primárias, normais e secundárias, e, sobretudo, dá providências ao 

programa de política escolar em termos do ensino pré-vocacional e profissional que se destina 

“às classes menos favorecidas e é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado” (art. 

129); estabelece, no mesmo artigo, o regime de cooperação entre indústria e o Estado. 

(RIBEIRO, 1987, p.114) 
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 A preocupação do Estado também era criar um contingente de mão-de-obra que 

atendesse as necessidades da rápida industrialização que se instalava no país. Assim, 

não havia a intenção da superação das desigualdades sociais, que aumentavam 

consideravelmente nas cidades que se desenvolviam, mas direcionar a educação das 

classes “menos favorecidas”, procurando instrumentalizá-las para o trabalho manual. 

Cresce, dessa maneira, a dicotomização social entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual. 

 

 Com a queda de Getúlio em 1945, sobe ao poder o Presidente Eurico Gaspar 

Dutra. Militar, ligado ao regime de Vargas, Dutra pregava a conciliação nacional num 

momento de transição. Dessa forma, a idéia do incentivo de harmonia entre as classes 

continuou em seu governo. Nesse contexto a entidade SESI foi criada, tendo 

expressado em seu regimento a finalidade primeira de promover o “aperfeiçoamento do 

espírito de solidariedade entre as classes”. Para tanto, o SESI implementou projetos 

assistenciais que se adequavam ao panorama político-social iniciado na Era Vargas e 

que se estendeu também, no Governo Dutra. 

  

 Vemos também que a Constituição de 1946, em seus artigos II e IV, estipulava a 

responsabilidade das empresas no que se refere à educação de seus empregados 

menores e dos filhos de seus empregados, caso o número destes superasse a cem. 

Isso criou uma demanda nas empresas por escolas que atendessem o cumprimento 

desses artigos. Nesse contexto o surgimento da entidade SESI veio ao encontro dessa 

demanda. 

   

 O primeiro projeto educacional da Rede Escolar SESI/SP foi implantado em 1947 

e tinha por objetivo atender jovens e adultos, a fim de desenvolver-lhes habilidades 

necessárias para desempenhar uma atividade profissional. A preocupação era atender 

uma grande demanda de analfabetos de 14 a 45 anos, cuja condição era considerada 

como sério entrave ao progresso pessoal e, principalmente, das instituições. Como um 

objetivo central desse processo encontrava-se o seguinte: 
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... dotá-los não apenas do domínio das técnicas elementares (leitura, escrita e cálculo), mas 

desenvolver-lhes hábitos e atitudes, facultando-lhes os elementos que lhes permitam viver vida 

mais completa e mais feliz, e de forma a adaptar-se com mais facilidade à modificação de seu 

meio7. (CADERNO SESI, 18 anos, 1965, p. 9) 

 

 Procurava-se dessa maneira adequar o trabalhador à sua nova realidade de 

vida, marcada principalmente pela sua inserção na atividade industrial e 

conseqüentemente pelo regime de trabalho imposto pelas indústrias. Desconsiderava-

se as bases culturais desses trabalhadores, que notadamente tinham sido construídas 

na vivência do meio rural. 

 

 Nas décadas de 40 e 50 o Nacionalismo observado no campo econômico e 

político, vai se infiltrando lentamente nas diretrizes educacionais. A Reforma de Ensino 

Capanema (voltada para o ensino secundário) evidencia, não só essa tendência, mas 

também a tendência fascista que marcou esse período. Vejamos o que dizia em seu 

artigo 22: 

 
O ensino secundário se destina à preparação das individualidades condutoras, isto é, dos 

homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos 

homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que 

é preciso tornar habituais entre o povo ... O estabelecimento de ensino secundário tomará o 

cuidado especial na educação moral e cívica de seus alunos, buscando neles formar, como base 

do patriotismo, a compreensão da continuidade histórica do povo brasileiro, de seus problemas e 

desígnios, de sua missão em meio aos povos.  

 

Ou ainda o artigo 32: 

 
Deverão ser desenvolvidos nos adolescentes os elementos essenciais da moralidade: o espírito 

de disciplina, a dedicação aos ideais e a consciência da responsabilidade. Os responsáveis pela 

educação moral e cívica da adolescência terão ainda em mira que é finalidade do ensino 

secundário formar as individualidades condutoras, pelo que força desenvolver nos alunos a 

capacidade de iniciativa e de decisão e todos os atributos fortes da vontade. 

                                                 
7 Caderno SESI, 18 anos. São Paulo: Editor Paulo de Castro Correia, 1965. 
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 É clara a idéia de dicotomização social, visto que, aos menos desfavorecidos, 

que tinham a possibilidade de freqüentarem apenas os primeiros anos de escolaridade, 

restava uma educação voltada para a produção de mão-de-obra relacionada com os 

trabalhos manuais e que proporcionaria as indústrias uma massa, ainda maior, de 

trabalhadores com baixa remuneração. 

  

 Além desse fator, é nítida a idéia da “conciliação social”, que seria conseguida 

pela eficiência na formação das elites, pois seriam elas que conduziriam o povo, visto 

que se esperava na educação das classes populares a obtenção de uma postura 

passiva e tolerante. 

   

A Reforma Capanema decretada em 1942 vigorou até 1961, ano da aprovação 

da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, refletindo a política 

educacional implantada pelo Estado desde a Era Vargas. Interessante ressaltar que, a 

Reforma Capanema possuía em suas bases muitos pontos ligados a ideologia nazi-

fascista, principalmente no tocante à construção de um modelo de desenvolvimento que 

permitisse o desenvolvimento econômico, não modificando a ordem social existente 

(Jaguaribe, 1968). 

  

 É nesse contexto que os projetos educacionais assistencialistas implementados 

pela RES/SP pretendiam promover a formação do cidadão que se adequasse à nova 

dinâmica social, construída pela política desenvolvimentista da época. Por isso, a 

ênfase no enquadramento social dos alunos e na profissionalização desses, por meio 

da aprendizagem de trabalhos manuais. 

  

 Em 1960 a RES/SP ampliou sua atuação, atendendo crianças em fase pré-

escolar e primária. As classes se localizavam em paróquias e vilas industriais. 

  

 Ao mesmo tempo em que essa situação se impunha, desde 1947 existia uma 

comissão responsável em elaborar um anteprojeto para a Política Educacional no 
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Brasil. Em 1948 é apresentado, ao Congresso Nacional, o projeto de lei que só se 

transformaria em lei treze anos mais tarde, quando em 10 de dezembro de 1961 foi 

promulgada a primeira LDB brasileira. 

 

 A partir desse momento a entidade SESI fortaleceu sua Rede, ampliando o 

universo de alunos atendidos, passando de 1600 crianças para aproximadamente 

77.000, no período entre 1959 e 1961.8

 

  Isso se deu em grande parte pelo apoio governamental dado à iniciativa privada9 

e a criação do salário-educação10 Assim, a iniciativa privada recebeu um maciço apoio 

financeiro do Governo e conseqüentemente o sistema SESI, tornando-se a partir daí o 

maior sistema privado do país. 

   

 Deve-se também, observar que a entidade SESI é financiada principalmente pela 

arrecadação extraída das indústrias por meio do salário-educação. Essa arrecadação 

está estritamente ligada com os valores expressos nas folhas de pagamento das 

industrias (visto que é o montante desses valores que determinam a contribuição 

devida pela empresa). Com relação à questão econômica no Brasil, as décadas de 

1950 e 1960 são marcas pelo crescimento nas instalações de multinacionais e um 

aumento considerável no número de vagas no setor industrial, o que impactou 

diretamente na arrecadação destinada ao Sistema SESI, aumentando-a 

consideravelmente. 

 

 Temos então, uma expansão da atuação educacional do Sistema SESI, 

direcionando suas atividades para a pré-escola e a educação primária. As primeiras 

diretrizes didáticas, organizadas na década de 1960, revelavam uma continuidade com 

os objetivos educacionais que pautaram as décadas de 1940 e 1950. Pretendia-se, 

                                                 
8 Caderno SESI, 18 anos. São Paulo: editor Paulo de Castro Correia, 1965. p. 53-57.  
9 Art. 3º, item da LDB nº 4024/61: ... pela obrigação do poder público e pela liberdade da iniciativa 
particular de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma da lei em vigor ... 
10 Por  meio da Lei Federal nº 4440 de 27/10/64 o governo cria um dispositivo que possibilitou o 
surgimento de uma fonte de recursos para a educação primária, proveniente da contribuição das 
empresas.  
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através do currículo, socializar o educando para conviver passivamente em uma 

sociedade marcada por profundas desigualdades, não possibilitando a crítica e a 

contestação. Nesse sentido, as primeiras diretrizes didáticas da RES/SP explicitavam o 

seguinte posicionamento: 

 
Educar é proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento natural do ser humano, 

objetivando torna-lo útil a si mesmo, à família, à sociedade, ao país a que pertence e aos ideais 

de compreensão e solidariedade universal.11

 

 A preparação para o trabalho era desenvolvida através de cursos 

extracurriculares realizados em Centros de Aprendizados Industriais – C.A.I. 

(subordinados a um órgão interno da rede denominado Subdivisão de Extensão 

Cultural). Nos CAIs eram atendidos alunos com idade entre onze anos e meio a treze 

anos e meio, que já haviam cursado a quarta série e não tinham atingido a idade 

mínima para o trabalho, quatorze anos, conforme a legislação da época. Nesses 

centros recebiam, durante dois anos, treinamento adequado para iniciar sua atividade 

profissional nas indústrias. 

  

 Nos CAIs, os cursos visavam o desenvolvimento das habilidades com as mãos, o 

estímulo ao gosto pelos trabalhos manuais e criação de hábitos e atitudes compatíveis 

com o regime imposto pelas industrias aos seus trabalhadores. A experiência resultante 

desses centros de preparação para o trabalho propiciou a incorporação dos cursos à 

parte diversificada do currículo, a partir da 5ª série, sendo denominada de Área 

Econômica Secundária12, incorporação esta realizada a partir da reforma educacional 

promovida pela LDB nº 5692/71. 

 Com o golpe de estado realizado no Brasil em1964 pelos militares, o Presidente 

João Goulart é destituído e iniciam-se os governos do Regime Militar no Brasil. A partir 

                                                                                                                                                              
 
11 Caderno SESI, 18 anos. São Paulo: Editor Paulo de Castro Correia, 1965.  
12 A Deliberação 10/72 estipulava que correspondiam às atividades primárias a agricultura e a pecuária; 
já na secundária eram incluídas as atividades que se relacionavam com a metalurgia, madeira, artes 
gráficas, cerâmica, couro, plástico, têxtil, eletricidade e fotografia. Ainda estipulava que as atividades 
secundárias tinham relação com o comércio, administração, contabilidade, bancos e valores. 

 



 57

daí o Brasil intensifica a opção por um crescimento econômico, priorizando a entrada de 

capitais estrangeiros no país, por meio de um modelo de desenvolvimento capitalista 

associado ao capital estrangeiro. Tem-se, a partir de 1968, um curto período de intenso 

crescimento econômico no Brasil, denominado posteriormente de “Milagre Econômico 

Brasileiro”, tendo sido encabeçado pelo então ministro da economia Delfim Neto. É 

válido apontar que essa política resultou em um extraordinário endividamento externo 

do país, aumentando consideravelmente a dívida externa, o que produziria no futuro 

uma estagnização na economia brasileira. 

  

No entanto, na época do “milagre econômico”, o discurso oficial apontava para a 

necessidade de qualificação da mão-de-obra. Essa situação orienta a reforma 

universitária procedida em 1968 e mais tarde a reforma do ensino primário e secundário 

realizada em 1971, transformando-os em ensino de primeiro grau e de segundo grau 

respectivamente. Junto com essas reformas cria-se o MOBRAL (Movimento Brasileiro 

de Alfabetização), que tinha como objetivo a alfabetização de adultos, tendo como seu 

primeiro dirigente o economista/matemático Mário Henrique Simonsen, que mais tarde 

viria ocupar o cargo de Ministro da Economia no governo militar do General Ernesto 

Geisel. 

 

A Reforma de 1971 ampliou em quatro anos a chamada educação obrigatória, 

estendo-a até a oitava série do primeiro grau e tornou o ensino de segundo grau 

compulsoriamente profissionalizante. 

  

Durante o período militar, a RES/SP se adequou facilmente as novas diretrizes 

nacionais. Isso, porque, suas diretrizes internas já estipulavam objetivos que 

contemplassem o desenvolvimento de valores que fossem ao encontro de atitudes não 

reivindicativas, que indicassem uma harmonização social, fator muito difundido na 

educação durante os governos militares das décadas de 1960 e 1970. 

  

                                                                                                                                                              
Considerando-se a natureza da entidade, em 1976 definiu-se a disciplina como Área Econômica 
Secundária, permanecendo assim até os dias atuais.   
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Durante a década de 1980 as manifestações pró-democracia se intensificaram, 

culminando no movimento das “Diretas Já”. Com a posse de José Sarney na 

Presidência da República, começa uma nova etapa nos discursos oficiais sobre a 

educação. Nas décadas de 1980 e 1990 vemos a consolidação do modelo democrático 

na política brasileira, com grandes repercussões nas questões educacionais. 

  

Em 1990, já sob o Governo Collor, saído das eleições diretas para Presidente da 

República, realizada em 1989, o Brasil participa da “Conferência de Educação para 

Todos” que aconteceu em Jomtien, na Tailândia. Isso reforçava a tendência da 

democratização do ensino no Brasil, iniciada já na década de 1980. Paralelamente, a 

Câmara dos Deputados inicia a discussão do primeiro projeto de criação de uma nova 

LDB, apresentado pelo deputado federal por Minas Gerais Octávio Elísio. 

  

Após a tramitação com um percurso muito acidentado por acirrados debates, o 

projeto da Câmara, conhecido por “Substitutivo Ângela Amin”, foi aprovado e 

encaminhado ao Senado Federal (1990). No Senado ocorreram também muitos 

debates e audiências públicas, nas quais se sobressaiu o empenho do deputado federal 

do Partido dos Trabalhadores Florestan Fernandes, entre outros. O projeto se 

transformou no substitutivo Cid Sabóia, que em 1995 acabou sendo arquivado e em 

seu lugar colocado o projeto de autoria do Senador Darcy Ribeiro, que passou a contar 

com o apoio do Ministério da Educação, já no governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Finalmente sancionou-se a nova LDB, também conhecida como Lei 

Darcy Ribeiro, mas que de fato é a Lei Federal nº 9394, de 20.12.1996. 

  

Diante de todas essas mudanças na Educação no Brasil, a RES/SP sentiu a 

necessidade de se adequar à nova conjuntura. É assim que se inicia um processo de 

profunda transformação na RES/SP, buscando mudanças em toda a Divisão de 

Educação da Entidade. 
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 Em 1995 a RES/SP é contemplada com a supervisão própria13, o que propicia a 

Entidade uma maior autonomia em rever seus posicionamentos e implementar as 

reformas educacionais necessárias. Dentre essas reformas, pode-se destacar a 

reformulação do Regimento Comum do Sistema Escolar em 1998, apontando para o 

início de uma abertura nas decisões pedagógicas, quanto à organização do tempo 

escolar e sistemática da avaliação. Dessa forma, os professores da Rede foram 

convidados a escolher entre a organização em série ou em ciclos14. Cumpria-se assim 

o Artigo 9º do novo regimento: 

 
O processo de construção da gestão democrática será fortalecido por meio de medidas e ações 

dos órgãos centrais e locais, responsáveis pela administração e supervisão das unidades do 

sistema escolar SESI/SP, mantidos os princípios de coerência, eqüidade e co-responsabilidade 

da comunidade escolar na organização e prestação dos serviços educacionais. 

 

 Ocorre, a partir daí, profundas transformações, tanto no processo educacional da 

Rede, quanto na sua estrutura administrativa. Com a introdução dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), a Rede procura integrar seus professores às novas 

propostas neles contidos. O processo se deu por meio de reuniões pedagógicas, nas 

quais o foco era o estudo dos PCNs e a implementação desses nas aulas ministradas 

na Rede. Por ser algo novo e não familiar essa ação não surtiu efeito, motivo pelo qual 

não se obteve mudanças na prática docente. 

 No ano de 1999 é implantado na RES/SP um processo de avaliação de 

rendimento dos alunos realizada por uma instituição externa (na época Fundação 

Carlos Chagas, hoje Universidade de Brasília). Havia a preocupação de desvelar a 

situação educacional da Rede e esse foi o caminho escolhido. Os resultados foram 

muito abaixo do esperado e algumas hipóteses explicativas foram levantadas. Uma 

delas dizia respeito à utilização dos PCNs. Segundo ela, os PCNs se mostravam 

extremamente amplos, o que dificultava para os professores a escolha de conteúdos. 

                                                 
13 Resolução SE – 132, de 02/06/95.  
14 Regimento Comum do Sistema Escolar SESI/SP: Art. 41 – Da Progressão Continuada “ A Progressão 
Continuada do Ensino Fundamental caracteriza-se pela organização em quatro ciclos...”; Art.  27, I – Da 
sistemática da avaliação “no ensino fundamental regular os resultados em cada etapa letiva e ao final de 
cada ciclo serão expressos pelas menções: a) PS – Progressão Satisfatória e b) PI – Progressão 
Insatisfatória.  
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Assim, era impossível manter uma coesão curricular entre as escolas da Rede, o que 

prejudicaria os resultados da “Avaliação Externa”. 

 

 Foi assim que em 2000 a estrutura central da RES/SP foi modificada, criando-se 

o cargo de analistas pedagógicos, que, juntamente com a Gerência de Supervisão de 

Ensino (GESE), construiriam os referenciais curriculares únicos para toda a Rede. Além 

disso, os analistas pedagógicos seriam responsáveis em implementar o Programa de 
Formação Continuada de Professores, no qual os Referenciais Curriculares 
deveriam ser o foco da atenção. 

 

 A Formação Continuada de Professores se daria em quatro encontros por ano, 

nos quais analistas pedagógicos e professores discutiriam os problemas da 

aplicabilidade dos Referenciais nas escolas. Esses encontros seriam realizados em 

grupos divididos por disciplinas, nas quais professores de várias escolas e de uma 

única disciplina, se reuniriam em uma cidade denominada “Pólo de Formação”. 

  

 A mudança da Rede se processa então, pautada nos aspectos pedagógicos 

contidos nos Referenciais Curriculares. A partir de então todas as escolas e todos os 

professores devem utilizar-se desses Referenciais na elaboração de suas aulas.      

 

2.3 - Especificando os procedimentos de pesquisa. 
 
a) Os sujeitos da pesquisa. 
 
A coleta de dados foi realizada utilizando-se professores que lecionam a 

disciplina de História na RES/SP.  Esses sujeitos são profissionais que atuam nas 

escolas da Rede, localizadas por todo o Estado de São Paulo. Assim, o universo de 

sujeitos trabalhados totalizou 181, sendo este o total de professores que lecionam tal 

disciplina na Rede. 
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 O tempo de serviço desses sujeitos na Entidade se apresenta extremamente 

heterogêneo, abrangendo professores que possuíam menos de um mês, até veteranos 

na com mais de 29 anos de casa.  

  

b) Procedimentos de coleta dos dados. 
 

 Como já foi dito, o procedimento de coleta de dados reuniu as impressões de 

todos os professores de História que atuam na RES/SP.  Essa coleta ocorreu durante 

reuniões do Programa de Formação Continuada de Professores utilizando-se de um 

questionário. A coleta dos dados abrangeu escolas da RES/SP situadas em diversas 

cidades do Estado de São Paulo. 

 

 b.1) O instrumento da coleta de dados. 
 
  O instrumento utilizado para a coleta de dados se configurou em um 

questionário, no qual procurou-se captar tanto o perfil do sujeito, quanto suas 

percepções sobre o processo de mudança na RES/SP.  

 

  Assim utilizou-se de questões-problema realizadas por meio de perguntas 

abertas, nas quais os professores comentaram sobre como percebem a mudança na 

RES/SP, tentando assim, resgatar os elementos da memória desses professores sobre 

o processo de mudança vivenciado. 

  

 Ocorre que nem todos os professores vivenciaram o período anterior ao início do 

processo. Muitos deles se tornaram profissionais da Entidade, quando o processo já 

havia se instalado. No entanto, mesmo esses profissionais foram convidados a 

responder as questões-problema, visto que, como comenta Halbwachs (1999), a 

Memória independe de se ter vivenciado o fato.  

  

 O primeiro dado que se procurou captar foi se os professores 
consideravam que a RES/SP mudou. Os professores então foram convidados a 
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responder esse questionamento através de uma questão fechada, optando pelo sim ou 

pelo não. Nesta questão, os professores deveriam responder se a RES/SP mudou ou 

não, deixando-se aberto o foco dessa mudança.     

  

 Caso respondesse não, teria que responder uma segunda pergunta, que 

indagava sobre as razões dessa opinião. Se a resposta fosse afirmativa, o sujeito seria 

convidado a responder outras duas questões-problema, sendo que a primeira dizia 

respeito “do Porquê dessa opinião” e a segunda “do como percebia a mudança na 
Rede”. Essas questões tinham por objetivo desvelar o posicionamento dos indivíduos 

frente às novas situações que se concretizam em sala de aula.    

Assim, o instrumento utilizado se constituiu de questões-problema realizadas por 

meio de uma questão fechada, que classificou os sujeitos de acordo com a sua opinião 

sobre a Entidade, e questões abertas, que trouxeram à tona os sentimentos e opiniões 

frente ao processo de mudança na Rede.  

 

c) Os procedimentos de organização e análise dos dados 

 
Depois de respondida as questões-problema, os dados foram tratados utilizando-

se a análise de discurso, na qual, após uma leitura flutuante, foram eleitos algumas 

Categorias, Subcategorias e Aspectos que colaboraram para o melhor entendimento 

dos direcionamentos apresentados pelos professores em suas respostas. 

 

Além disso, o banco de dados foi submetido ao programa ALCESTE (Analyse 
Lexical par Contexte d’um Ensemble de Teste)1, que permitiu a visualização das 

classes de palavras existentes no discurso, possibilitando uma melhor compreensão 

dos caminhos tomados pelos professores.  Aliado a análise de conteúdo, o ALCESTE 

evidenciou algumas direções nas quais o discurso aponta. 

                                                 
1 O Software ALCESTE é um programa de análise de dados textuais. Permite o tratamento automático dos dados de 
questões abertas, entrevistas, questionários, obras literárias, artigos de revistas e textos em geral, por meio de uma 
análise lexical. Oferece assim uma importante colaboração para o pesquisador, não sendo porém, um substitui de seu 
olhar. No Brasil, o ALCESTE foi introduzido pelo Prof. Dr. Brigido Vizeu Camargo do Laboratório de Psicologia da 
Comunicação e da Cognição Social (LACCOS)   
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Para se compreender como essas Categorias, Subcategorias, Aspectos e 

Classes, produzidas pelo ALCESTE, se implicam, foi utilizado o software denominado 

CHIC (Classificação Hierárquica Implicativa e Coesiva)2, que permitiu a 

visualização, de dendogramas, que explicitaram como essas implicações se 

configuram. 

 

Os procedimentos de organização e análise dos dados foram realizados através 

da análise de conteúdo, pela utilização do software Alceste e do CHIC, configurando-se 

assim quatro fases, como se vê a seguir: 

 

• Fase 1 - Análise de conteúdo. 

 

• Fase 2 - Utilização do software CHIC explicitando as implicações entre as 

Categorias da Análise de Conteúdo. 

 

• Fase 3 - Tratamento do corpus por meio do software ALCESTE. 

 

• Fase 4 - Síntese realizada por meio do software CHIC, revelando as 

implicações entre as Subcategorias, os Aspectos produzidos pela Análise 

de Conteúdo e as classes produzidas pelo software ALCESTE.  

 

 

FASE 1 - Procedimentos de análise de conteúdo 

 
A análise do conteúdo das respostas das questões-problema desenvolvidas junto 

aos professores foi organizada em categorias e subcategorias, definidas a partir das 

direções que o discurso apontava.  

 

                                                 
2 O Software CHIC trabalha no sentido de revelar as implicações existentes entre categorias. Explicita as tendências 
contidas no discurso.       
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Dessa forma, as respostas dos professores foram submetidas a uma leitura 

flutuante, na qual foi possível perceber alguns direcionamentos do discurso, pelos quais 

os sentidos dessas respostas se fundamentavam. 

  

 A leitura flutuante permitiu um aprofundamento no conteúdo do discurso, abrindo 

caminho para a construção de Categorias, Subcategorias e Aspectos que indicando 

assim alguns aspectos da memória e ancoragem da Representação Social desses 

professores sobre mudança, como é possível observar abaixo:- 

  

 Assim, para a questão problema 3.1, nos quais os professores expressaram 
o “Porquê das mudanças na RES/SP”, foram possíveis definir as seguintes 

Categorias: 

 

1. Percepção do micro-espaço – em que se reuniu as seguintes 

Subcategorias: 

• Democracia da sala de aula. 

• Maior abertura para o professor. 

• Mudanças Metodológicas. 

• Professores evoluindo e se atualizando. 

• Avaliação externa. 

 

2. Percepção do macro-espaço – na qual foram reunidas as subcategorias 

abaixo: 

• Homogeneização do currículo. 

• Avanço e modernização impostos pela Globalização. 

• Acompanhar transformações do mundo e/ou país. 

• Estrutura e organização da Rede. 

 

3. Tomada de posicionamento fundamentada nas lembranças dos 
outros.  
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Para a melhor visualização das categorias trabalhadas, elegeu-se algumas 

respostas que melhor representam-nas. Assim é possível visualizar no próprio discurso 

dos professores essas categorias. Essas unidades descritivas do discurso colaboram 

para que se revele toda a potencialidade da categoria. (vide Anexo 4) 

  
Com relação à questão-problema 3.2, que se refere sobre “a percepção da 

mudança”, foram definidas as seguintes Categorias, Subcategorias e Aspectos: 

 

1. DIMENSÃO INDIVIDUAL – em que se reuniu as seguintes subcategorias: 

 
Desempenho: 
- No cotidiano da sala de aula. 

- Na participação nos encontros de formação continuada de professores. 

 

Desenvolvimento profissional: 
- Na autoformação. 

 

Esforço: 
- Em acompanhar as mudanças. 

- Em entender as necessidades dos alunos. 

 

 

2. DIMENSÃO DO CONTEXTO: 
 

Aspectos pedagógicos: 
- Nos alunos. 

- Na Metodologia. 

- No Currículo. 

 

Formação Continuada: 
- No espaço coletivo. 
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- Na oportunidade de desenvolvimento. 

- Como elemento unificador.  

 

Hierarquia: 
- Nas normas. 

- No diálogo. 

- No acompanhamento do dia-a-dia 

 

Também aqui foram selecionadas unidades descritivas que traduzem as 

categorias. (vide Anexo 5) 

 
 
FASE 2 - Procedimento de Análise da Classificação Hierárquica 

Implicativa e Coesiva. 
 
Os dados recolhidos com as respostas do questionário aplicado permitiram a 

realização de uma classificação do tipo binária, para localizar os discursos dos 

indivíduos e as diferentes invocações existentes em cada uma das respostas. Essas 

evocações, que se configuraram nas Categorias, Subcategorias e Aspectos já 

apresentadas, foram localizadas em cada resposta de maneira a se obter um esquema 

binário de pertença da invocação na resposta do sujeito. 

  

Construiu-se uma tabela na qual o discurso de cada sujeito era classificado em 

uma ou mais Subcategorias (para questão 3.1) ou Aspectos (para questão 3.2), 

colocando-se zero para quando a Subcategoria ou o Aspecto estava ausente do 

discurso e um para quando estava presente. Assim, a referida classificação se 

configurou no sentido de constatar a ausência ou a presença da resposta de cada 

sujeito nas categorias construídas por meio da Análise de Conteúdo. 
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 Esse tratamento foi necessário para que se pudesse utilizar a Classificação 
Hierárquica Implicativa e Coesiva, através do software denominado CHIC. Isso 

permitiu a visualização das implicações entre as Categorias, Subcategorias e Aspectos, 

ou seja, como se repetem as incidências de presenças e ausências das evocações nos 

discursos dos sujeitos. Tornou-se possível extrair dos discursos o posicionamento das 

invocações no conjunto dos dados, através do cruzamento entre a resposta do sujeito e 

as variáveis nela contida. Dessa forma, se revelou o sistema de implicação entre as 

Categorias, Subcategorias e Aspectos, expresso nos discursos dos professores, 

 

 

 

 

FASE 3 - Procedimento de análise por meio do software 
ALCESTE. 

 
O corpus formado pelo total das respostas dadas, foi submetido ao tratamento 

realizado pelo software ALCESTE (Analyse Lexical par Contexte d’um Ensemble de 
Teste), iniciando assim uma análise das respostas dos professores. Nesse processo, 

cada resposta foi transformada pelo ALCESTE em Unidades de Contexto Inicial 
(UCIs) através de uma identificação, que permitir ao software lê-las e interpretá-las. No 

presente caso foram trabalhadas 181 UCIs por questão, número total dos sujeitos 

pesquisados. O ALCESTE então identificou e localizou no corpus analisado, que é o 

total de UCIs, as UCEs (Unidades de Contexto Elementar). Essas UCEs se 

configuram em segmentos de textos extraídos das UCIs, sendo que o critério de 

classificação ocorre por conta do vocabulário neles existentes. 

 

Com isso, torna-se possível ao ALCESTE classificar em classes as UCEs que 

apresentam vocábulos parecidos. Também, o software apresenta a relação entre as 

classes, utilizando-se de um dendograma que explicita as implicações de uma classe à 

outra. Através desse procedimento, foi possível se ter uma visão mais refinada dos 
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discursos produzidos, pois permitiu uma análise ao mesmo tempo quantitativa e 

qualitativa do texto. 

 

Nesse procedimento o software ALCESTE identificou cinco classes no corpus 

de cada questão, classes essas que serão analisadas mais adiante. 

 

FASE 4 - Síntese realizada por meio do software CHIC, inter-
relacionando as Subcategorias e Aspectos da Análise de Conteúdo às 
classes produzidas pelo software ALCESTE. 

 
Após a realização da Análise de Conteúdo e o tratamento dos dados por meio do 

software ALCESTE, cruzou-se as categorias definidas pela análise de conteúdo 
com as classes construídas pelo ALCESTE, tendo como ponto referencial os sujeitos 

que as invocaram. 

  

O cruzamento foi realizado por meio de uma tabela na qual os sujeitos foram 

classificados através de seus discursos. Assim, ocorreu a classificação dos sujeitos e 

de suas evocações distribuindo-os nas categorias e classes nas quais seus discursos 

estavam inclusos. Essa tabela obedeceu ao mesmo procedimento de classificação 

binária já descrito anteriormente, para que se possa utilizar o software CHIC. .  
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ANÁLISE DOS DADOS 
 

CAPÍTULO 3 
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ANÁLISE DOS DADOS 
 

 Como já demonstrado, o procedimento de análise obedeceu a uma seqüência 

constituída por quatro fases. Isso se deu para que pudesse ser realizada uma análise 

por meio de aproximações sucessivas, cada vez mais rigorosas. Assim, o discurso foi 

sendo esmiuçado por diversos procedimentos realizando-se, ao final, uma aproximação 

entre eles. Esse procedimento gradativo possibilitou uma melhor compreensão do 

processo envolvendo a Representações Sociais dos professores sobre as mudanças na 

RES/SP e como a Memória atua no processo de ancoragem dessa Representação.    
  

 FASE 1- Categorias de Análise de Conteúdo 
 
As categorias construídas por meio da Análise de Conteúdo das respostas dos 

professores, quando interrogados do “Porquê consideravam que a RES/SP mudou” 

e de “como percebe essa mudança”, permitiu a extração de diversas informações 

relevantes para a presente pesquisa. Essas categorias são analisadas a seguir com o 

objetivo de explicitar melhor essas informações. 

  

Inicialmente observa-se a análise das categorias referentes ao questionamento 

do “Porquê os professores consideram que a RES/SP mudou”. 

 

  É importante salientar que, nessa interrogativa, procurou-se coletar os elementos 

que os professores acreditam serem os pontos cruciais em que a mudança da Rede 

vem acontecendo. Foi possível constatar que os aspectos percebidos se distinguem 

pela dimensão social na qual exerce suas implicações. 

 

 Então, ao analisar individualmente as categorias da Análise de Conteúdo, 

referentes a esse questionamento, pode-se perceber os seguintes aspectos: 
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1. PERCEPÇÃO DO MICRO ESPAÇO
 

 Nessa Categoria observa-se os elementos que são percebidos no micro-espaço, 

principalmente no ambiente escola e/ou da sala de aula. Essa dimensão tem como 

ponto central a percepção do indivíduo diante do seu cotidiano. É por isso uma 

percepção imediatista, na qual passado e presente são percebidos como algo 

dicotômico, apontando para um futuro totalmente diverso da realidade atual. Nessa 

perspectiva, as Subcategorias, pertencentes a essa Categoria, nos revelam algumas 

concepções por parte dos professores, como se observa abaixo:- 

 

Democratização da sala de aula 
 

Muitos professores observaram a mudança na Rede através da democratização 

do espaço da sala de aula. Interessante a constatação que essa democratização 

sempre dependeu apenas da postura do professor, visto que no passado, assim como 

não havia uma determinação explicita de se ter uma prática tradicional, também não 

havia nenhuma oposição aos professores que tinham uma didática mais aberta.  

 

Mesmo havendo uma histórica aceitação às diversas maneiras de se atuar, 

alguns professores consideram que sua própria mudança em sala de aula é o principal 

elemento que personifica todo o processo de mudança. Aparece então uma junção 

entre a atuação individual com o desenvolvimento do processo de mudança estrutural 

da Rede. 

 

Nessa categoria então, são inseridos os discursos que vêem nas relações entre 

professores e alunos, um retrato sobre os caminhos percorridos pela Entidade. 

Também nessa categoria estão os discursos que fazem menção a democratização do 

saber no processo ensino aprendizagem. Essas duas vertentes foram somadas pelo 

motivo de representarem uma mesma postura do educador diante da Educação. 

  

“Acompanhou a evolução e propostas pedagógicas mais próximas da realidade 

do aluno, afinal a Educação e o processo de ensino e aprendizagem se 
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modificaram com o tempo, tendo em vista a própria clientela e suas 

perspectivas”. (Sujeito 76)  

 

“Porque quando, criança (estudante), pude observar através dos meus irmãos 

que foram alunos do SESI qual era a maneira de aprender, de aplicar o 

conhecimento (que era de forma conceitual e conteudista). A postura do 

professor era autoritária, sem espaço para o aluno participar, ter crítica”. (Sujeito 

38) 

 

Maior abertura para o professor 
Ao mencionar-se abertura, se tem a idéia de trazer uma situação de maior 

liberdade de expressão por parte dos professores. É importante observar que essa 

Subcategoria refere-se a um fator sentido por alguns professores, que colocam como 

foco de observação da mudança, sua própria situação dentro da estrutura da Entidade. 

 

Esse sentimento; a lembrança da estrutura mais ampla da Rede, com suas 

hierarquias e normas e a interiorização dessa abertura são algo extremamente 

individual, percebido por cada sujeito de maneira diferente. Nessa Subcategoria estão 

os discursos que falam diretamente dessas relações hierárquicas, ou seja, os 

professores que discursaram nessa direção observam um maior entrosamento entre os 

diversos profissionais da Rede, não importando a qual nível hierárquico pertençam.  

  

“Participação e envolvimento dos professores em relação às mudanças com a 

educação. Maior liberdade de ação. Orientação sobre a área a ser trabalhadas, 

para que haja maior entrosamento entre todos os docentes dos centros 

educacionais”. (Sujeito 122) 

 

“Mudou muitos professores, professores com idéias renovadas mudou e muito a 

sistemática de trabalho (do tradicional para o moderno), liberdade de expressão 

e trabalho diferenciado, troca de experiências entre todos os professores”. 

(Sujeito 79) 
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Mudanças Metodológicas 
Aqui, ganha força a idéia de um processo de mudança situada principalmente no 

fazer docente na sala de aula. A metodologia então, é vista como o foco central desse 

processo, não se relacionando a nova prática com a conjuntura mais ampla e atual da 

Educação. Nessa subcategoria estão todas as respostas que identificaram os 

procedimentos metodológicos como a principal modificação na Rede, pela qual é 

possível captar mais facilmente o processo de transformação. 

  

Temos uma inserção de idéias que apontam a mudança da didática como um 

elemento fundamental para o sucesso das mudanças e do trabalho na rede. 

 

“Porque está havendo a mais de três anos um esforço intenso dos profissionais 

da educação da rede SESI em promover mudanças na forma de encaminhar 

atividades, procedimentos conceituais e forma de avaliação”. (Sujeito 131) 

 

Professores evoluindo e se atualizando 
 
Interessante notar que a idéia de progresso está presente em um grande número 

de respostas. Nessa subcategoria estão as que dizem respeito a um progresso pessoal 

e profissional. Os professores, que discursaram nessa direção, fazem menção a uma 

melhoria da qualidade de suas aulas. As respostas aqui inseridas, geralmente não 

desassociam o crescimento pessoal e profissional do indivíduo ao processo de 

transformação da Rede, sendo que ambos são vistos como um progresso 

imprescindível para se atingir uma Educação de boa qualidade. 

 

Outro fator importante de ser comentado nessa subcategoria é que a maioria das 

respostas, nela contida, apontam para um sentimento de mudança como 

modernização, ou seja, a capacitação do indivíduo indica uma espécie de 

modernização de suas ações. A idéia de acompanhar a dinâmica da sociedade, 

 



 74

dinâmica esta vista como modernização, é muito forte, tanto na compreensão dos 

fatores individuais, quanto nos fatores estruturais da entidade, como veremos à frente. 

  

“Porque está buscando qualificar os professores para que possam acompanhar 

as mudanças do mundo”. (Sujeito 180) 

 

“Porque sentimos a preocupação da Entidade em nos capacitar e 

desenvolvermos um trabalho mais eficaz, voltado para um ensino de qualidade 

aos nossos alunos”. (Sujeito 181) 

 
 
Avaliação Externa 
 
A Rede Escolar SESI/SP possui um acompanhamento externo realizado por 

instituições que avaliam o rendimento dos alunos no segundo ano do Ciclo II, primeiro 

ano do Ciclo III e segundo ano do Ciclo IV. Essas avaliações ocorrem desde 1999 e até 

o ano de 2002 foram realizadas pela Fundação Carlos Chagas e, a partir de 2003, pela 

Universidade de Brasília. 

 

Algumas respostas reportaram-se para Avaliação Externa como o fator 

característico das mudanças na Rede. Nessa perspectiva, essas respostas apontam 

para o acompanhamento dessas avaliações, visto como um controle que não existia no 

passado e que agora se faz presente. 

 

“Pelo fato de estar buscando uma educação com maior preocupação nos 

resultados” (Sujeito 88) 

 

“Pela preocupação em avaliar os alunos anualmente e obter uma estatística 

elevada em relação aos outros órgãos de ensino, que seria a avaliação externa e 

os cursos”. (Sujeito 57) 

 

Homogeneização do Currículo 
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Com a implantação dos Referenciais Curriculares em todas as escolas da Rede, 

ocorreu também uma homogeneização do Currículo, em todos os seus aspectos. Assim 

a concepção de Educação, expressa nos Referenciais Curriculares, passou a ser vista 

quase como uma imposição. Houve uma escolha pelo “sócio-interacionismo” e todas as 

escolas tiveram que se adequar a essa nova realidade. 

 

Dentro de toda essa movimentação se localizam os professores, que em última 

instância são os responsáveis em colocar em prática os Referenciais Curriculares. 

Nesta subcategoria estão as respostas que mencionam essa homogeneização 

curricular como o aspecto mais significativo das mudanças. Os professores dessa 

maneira sentem a Rede tomando uma única direção, quebrando com as contraposições 

pedagógicas existentes entre as suas escolas. 

 

“Pois, depois da elaboração do doc.x até chegar nas referências do SESI, vem 

unir todos os professores para que não ocorram desigualdades dentro do 

próprio”. (Sujeito 7) 

 

“Porque existe preocupação com a formação de todos da rede e também uma 

universalização maior das expectativas. (Sujeito 46) 

 

 

2. PERCEPÇÃO DO MACRO-ESPAÇO
 

Foi possível verificar que muitos professores consideram focos centrais da 

mudança aspectos externos à escola, e muitas vezes, externos até mesmo a Entidade. 

Por isso, essa dimensão é encarada como uma percepção do macro-espaço, na qual 

se inserem aspectos referentes às políticas educacionais do país e à Ordem Mundial, 

principalmente no que diz respeito à Globalização. Também é foco de lembranças à 

estrutura e organização da Entidade SESI/SP. Dessa maneira as subcategorias 
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pertencentes a essa categoria indicam alguns direcionamentos do discurso, conforme 

se vê abaixo:- 

 
Avanço e modernização impostos pela Globalização 
 
As transformações ocorridas na Rede, tanto no que se fere aos aspectos 

pedagógicos, como na estrutura administrativa, são vistas como avanços e 

modernização que apontam para a inclusão da Entidade no mundo Globalizado. As 

respostas relacionadas a essa subcategoria fazem menção as transformações das 

relações mundiais existentes na Nova Ordem Mundial. 

 

As mudanças na Rede são entendidas como tentativas de se acompanhar a 

dinâmica mundial, numa perspectiva de evolução. O termo Globalização aparece nessa 

subcategoria como um parâmetro de modernidade, tomando um sentido quase que 

mítico. 

 

Percebe-se que as implicações sociais não são mencionadas, tornando assim a 

inclusão no mundo Globalizado um ideal a ser atingido. Outras respostas aqui incluídas 

concebem o processo de mudança de uma maneira determinista, ou seja, como algo 

inevitável de acontecer, visto que toda a humanidade aponta para essa direção. Essa 

Subcategoria chama atenção à medida que os discursos aqui contidos explicitam uma 

concepção do fenômeno da Globalização regida pelo senso-comum, o que não é de se 

esperar em professores que ministram aulas na disciplina de História.     

 

“Maior autonomia em preparar o educando para as necessidades do mundo 

globalizado”. (Sujeito 42) 

 

“As mudanças aconteceram e acompanharam as mudanças sociais, 

globalizadas, descentralização, Neoliberalismo. A Escola é um reflexo da 

sociedade. Algumas alterações, relacionamento entre as lideranças, gerências, 

diretores, processo de trabalho (do tradicional para o sócio-construtivismo ou 
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sócio-interacionismo), formação continuada dos profissionais, critérios de 

avaliação, nova visão de homem, mundo, conhecimento, etc., através das 

orientações recebidas, mudando posturas, gestão participativas, reflexo no 

trabalho com os alunos e comunidade”. (Sujeito 119) 

 

 

Acompanhar as transformações do mundo e/ou país 
 
Assim como na subcategoria acima, aqui as respostas apontam para uma 

necessidade de evoluir, acompanhando uma suposta tendência existente no resto do 

mundo e/ou país. Nesse sentido, algumas dessas respostas apontam a necessidade de 

acompanhar as políticas educacionais, principalmente no que se refere à legislação, 

mais especificamente a Lei de Diretrizes e Bases e aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Esses professores entendem que o foco das mudanças esta na adequação 

à legislação e que a estrutura da Rede deve responder a essa necessidade. Além 

disso, não ocorre em momento algum, qualquer tipo de crítica a lei, demonstrando uma 

subserviência às questões legislativas. 

    

Outra visão inserida nessa subcategoria é a da transformação mundial. Muitos 

professores localizaram as mudanças no mundo como o estopim das mudanças na 

Entidade. Ocorre que, diferentemente das respostas que identificam a Globalização 

como um fator concreto a ser observado no processo, esses professores não 

descrevem e nem apontam o que seriam essas transformações, permanecendo uma 

idéia inexata sobre elas. No entanto, ainda assim, a transformação da Rede é vista 

como algo positivo, pois tem por objetivo a atualização das estruturas e da prática ao 

resto do mundo. 

 

“O SESI tem acompanhado e evoluído dentro do sistema educacional, colando 

em prática as intenções da LDB e mentalidade empresarial”. (Sujeito 31) 
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“Nos últimos anos as escolas SESI vêm se empenhando e trabalhando para que 

ocorra uma mudança significativa, pois, era necessária a mudança devido à 

exigência do mundo contemporâneo”. (Sujeito 34) 

 
 

Estrutura e organização da Rede Escolar SESI/SP 
 
Nesse sentido, algumas respostas apontaram o processo de mudança na 

estrutura administrativa da Rede como o ponto mais importante a ser lembrado. 

 

 Também nessa questão é difícil diferenciar o que se considera estrutura, pois as 

respostas são dadas de maneira muito generalizante e vaga. Essa Subcategoria 

engloba todas as respostas que fizeram menção as mudanças na estrutura 

organizacional da Entidade, principalmente no que diz respeito à administração. 

 

“Quem conheceu a estrutura SESI, de alguns anos atrás, sabe perfeitamente 

que hoje, podemos certamente declarar que ocorreram mudanças”. (Sujeito 160) 

 

“O SESI está em profunda transformação em praticamente todas as divisões, 

estas mudanças estão sendo diária”. (Sujeito 136) 

 

 

TOMADA DE POSICIONAMENTO FUNDAMENTADA NAS LEMBRANÇAS 
DOS OUTROS 

 
Alguns professores, por trabalharem há pouco tempo na Entidade, não 

vivenciaram o contexto anterior ao início das mudanças da Rede. Mesmo assim, esses 

professores responderam a pergunta, porém, não se fundamentaram em suas 

lembranças, mas nas lembranças daqueles que estão desde o início no processo. As 

impressões são frutos principalmente do contexto social em que esse professor está 

inserido. Os sentimentos e posicionamentos dos outros são interiorizados pelo 
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individuo, ganhando status de lembranças pessoais, embora o mesmo não as tenha 

vivido. 

 

“Com base nos comentários dos colegas que estão a mais tempo dentro da rede 

sesi, segundo eles e como venho observando o SESI procura um novo estilo 

dentro de uma nova filosofia educacional”. (Sujeito 178) 

 

“Estou a pouco tempo no SESI. Pelo o que eu ouço falar sobre um período 

anterior há três anos tenho certeza que o SESI mudou”. (Sujeito 93) 

 

 

Também as categorias definidas pela análise de conteúdo para as respostas dos 

professores quando perguntados sobre “Como percebiam a mudança na RES/SP”, 
possibilitaram um montante significativo de informações sobre os discursos desses 

sujeitos. 

  

De início pôde-se perceber que a mudança é compreendida pelos professores 

através de duas perspectivas: a primeira está relacionada com a dimensão interior do 

indivíduo. O indivíduo estabelece uma relação com o processo de mudança no qual sua 

experiência se funde com a dinâmica da Entidade. Na segunda, a mudança é sentida 

como algo externo ao indivíduo, situando-a no lócus do coletivo, no contexto social. 

Dessa forma, as lembranças evocadas sobre os aspectos em transformação transitam, 

ora focando aspectos da ação individual do professor, ora trazendo sua posição diante 

do contexto estrutural da Entidade. 

  

Tanto a dimensão individual como a do contexto social, estão fundamentadas 

nas vivências do docente diante de sua prática, ou seja, ao seu mundo particular, pois, 

são na realidade, uma interiorização de suas dificuldades, esperanças e nostalgia. 

 

As Categorias, Subcategorias e Aspectos, definidos pela Análise de Conteúdo 

para essa pergunta, permitem uma visão mais clara de como esses professores se 
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posicionam diante da nova realidade imposta pelo processo de mudança da RES/SP, 

como se pode ver a seguir. 

 

1. DIMENSÃO INDIVIDUAL 
 
Nessa Categoria se encontram os discursos que focam as mudanças a partir do 

próprio cotidiano do indivíduo. Podemos destacar Subcategorias que se referem ao 

cotidiano: o desempenho, o desenvolvimento profissional e a o esforço pessoal. 

As Subcategorias mais amplas se dividem em Aspectos concretos, claros e 

menos abrangentes. As Subcategorias construídas trazem as questões mais íntimas, 

nas quais os professores se colocam diante de suas próprias experiências, conforme as 

explicitado abaixo: 

 

DESEMPENHO 
 
Aqui o professor percebe a mudança através de seu próprio desempenho. Esse 

desempenho se liga ao processo de ensino e aprendizagem, focando não somente a 

sala de aula, mas também a participação desses professores nos Encontros de 

Formação Continuada proporcionados pela Entidade.  

 
Com relação à Subcategoria Desempenho, destacamos os seguintes 

aspectos: Cotidiano da Sala de Aula, Participação nos Encontros de Formação 
Continuada.  
 

NO COTIDIANO DA SALA DE AULA 
Neste Aspecto, o professor perceber-se integrado às mudanças da Rede através 

das transformações em sua ação docente em sala de aula. O cotidiano é visto como um 

“termômetro” das mudanças ocorridas na Entidade. Nesse sentido, o cotidiano da sala 

de aula e a própria atuação, são evocados como o espaço pelo qual é possível 

comparar passado e presente. A dinamização do espaço da sala de aula aparece como 
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produto das mudanças efetuadas no macro-espaço da Entidade. Assim, o professor 

vincula, de maneira direta, experiências cotidianas à nova realidade da rede. 

 

“No dia-a-dia em sala de aula, no desenvolvimento do plano de aula e das 

atividades”. (Sujeito 33) 

 

“Pela maneira que me comporto atualmente, pelas atitudes de colegas 

professores, que não conheceram o passado da escola. Pela mudança no 

comportamento dos alunos”. (Sujeito 145) 

 

 
NA PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

Outro fator que se apresenta, na questão do desempenho, é a participação nos 

Encontros de Formação Continuada realizados a cada dois meses. Essa participação é 

percebida de duas maneiras: a primeira como fator fundamental na melhoria do 

desempenho em sala de aula; a segunda como oportunidade de desenvolvimento 

profissional. 

  

Essa categoria forma um elo de aproximação entre desenvolvimento profissional 

e desempenho. Remete ao entendimento que o professor tem dos Encontros da 

Formação Continuada como uma oportunidade de desenvolvimento profissional e que 

essa oportunidade implica na percepção de mudança ocorrida na rede. 

 

“Através dos encontros de formação continuada, reuniões pedagógicas, maior 

comprometimento”. (Sujeito 35) 

 

“Através dos Cursos de Formação Continuada, a preocupação de cultivar no 

professor novas propostas de Educação”. (Sujeito 40) 
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

Quanto à Subcategoria “Desenvolvimento Profissional”, nota-se uma relação 

muito forte com a perspectiva das oportunidades oferecidas pela Rede, por meio da 

Formação Continuada. Com isso, essa percepção une a idéia de um processo de 

desenvolvimento pessoal com as transformações ocorridas na Rede. 

  

O presente é evocado como transposição das lembranças do próprio percurso, 

sendo esse percurso é visto como um contínuo do processo mais amplo, no qual o 

professor está inserido. Com isso, a Autoformação toma contornos, para mais do que 

um êxito pessoal, como um elemento que se relaciona com o êxito da própria Entidade. 

O aspecto Autoformação aparece de maneira destacada nessa subcategoria, como se 

observa abaixo: 

 

Na autoformação 
 
Esse Aspecto é representado pelos discursos que inserem os progressos 

pessoais como processos que indicam um movimento de mudanças na Rede e que, 

geralmente, são ligados a uma visão de modernização da Educação nas escolas. 

Nessa perspectiva, o progresso pessoal não se desvincula do contexto coletivo, no 

entanto, é no interior do próprio indivíduo que essas duas dimensões são percebidas.  

 

“No meu dia-a-dia, sempre enxergando a necessidade de buscar e aprimorar 

meus conhecimentos para leva-los na própria sala de aula em virtude também da 

criticidade provinda de nossos alunos e da época atual em que vivemos. Temos 

que nos especializar e caminhar sempre, nunca devemos nos acomodar”. 

(Sujeito 8) 

 

“Quando participo de reuniões com outros colegas. Reuniões formais e informais, 

assim como a leitura de livros que estão mudando o conceito sobre a educação”. 

(Sujeito 58)  
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ESFORÇO 
Essa subcategoria diz respeito ao esforço pessoal do professor em acompanhar 

a dinâmica das mudanças e se caracteriza pela ação do indivíduo na sua prática 

docente. Traz em si uma carga muito grande de ansiedade mediante o contexto, no 

qual o professor está inserido em sua docência. O esforço aparece então como o 

gerador de uma sensibilidade que posiciona o professor diante das mudanças, fazendo 

com que ele, por si só, explique a aceitação ou a negação delas. Apresenta-se também 

impregnado de expectativa e esperança, o que aponta para uma visão positiva diante 

do futuro.  

Dois aspectos são levantados pelos professores, relacionados às idéias das 

dificuldades, para se incluírem no processo de mudança. O primeiro é a compreensão 

de se esforçar para acompanhar as mudanças. O segundo é o esforço em atender nas 

aulas as necessidades dos alunos. Vejamos cada um deles: 

 

Em acompanhar as mudanças 
O processo de transformação que envolveu a Entidade, cria no professor a 

necessidade de não ficar defasado com relação ao restante da Rede. Assim sendo, o 

professor percebe a mudança pelo seu próprio esforço em compreender e aplicar a 

nova concepção implantada na Rede. As transformações são vistas não como 

realidades externas ao indivíduo, mas como realidades que se interiorizam e por isso 

são percebidas na própria atuação, com um caráter de inquietude e mobilização. O 

professor identifica a mudança na Rede pela sua mobilização para se enquadrar nos 

moldes exigidos. 

 

“Vejo a mudança positivamente, pois a proposta pedagógica muito se inovou, 

porém, como em qualquer processo de mudança, também deparamos com 

questões problemáticas que envolvem e abrangem todos os sentidos da 

sociedade, muitos fatores externos e pessoais envolvem o aprendizado e o 

ensino dentro do SESI, família, governo, trabalho, etc” (Sujeito 66). 
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Em atender as necessidades dos alunos 
 
Quando os professores se reportam a percepção das mudanças através do 

esforço, outro Aspecto que surge muito fortemente é a idéia de se atender as 

necessidades dos alunos, para que o ensino realmente se modifique. Esse atendimento 

refere-se principalmente as práticas de sala de aula e coloca no docente a principal 

responsabilidade no tocante as implantações das mudanças na Rede.  

 

“Um esforço em compreender a proposta e utilizar os pressupostos pedagógicos, no 

seu cotidiano (os professores)”. (Sujeito 118) 

 

“Na necessidade de mudança de postura como professora, relacionamento como os 

alunos e na conduta pedagógica (como fazer)”. (Sujeito 147) 

 

 

3. DIMENSÃO DO CONTEXTO 
 
Nessa Categoria, o discurso de grande parte dos professores, remonta a idéia de 

mudança focada em aspectos externos ao indivíduo. O foco deixa de ser a ação do 

próprio sujeito e passa a ser os elementos que o cercam no seu cotidiano, tanto 

concretos como os abstratos. 

  

Os sentimentos e opiniões se manifestam então principalmente em três 

subcategorias, que são para os professores, constitutivos que permeiam seus 

posicionamentos diante das mudanças na Rede. Primeiramente é enfocado o aspecto 

pedagógico ligado diretamente com o processo de ensino e aprendizagem. 

  

Também ganham expressão os aspectos relativos aos recursos da Formação 

Continuada disponibilizados pela entidade SESI. 
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Além desses dois aspectos temos também, a questão das relações hierárquicas, 

sendo que aqui, assumem grande importância as questões das inter-relações entre os 

diversos níveis de cargos existentes na Entidade. Essas relações hierárquicas são 

percebidas principalmente através das ações que envolvem uma parceria entre os 

diferentes profissionais da Rede. 

Dessa maneira podemos subdividir essa categoria nas seguintes subcategorias:- 

  

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 
Nessa Subcategoria podemos destacar três Aspectos que constituem o dia-a-dia 

da escola:- Dimensão Pedagógica, a Formação Continuada e as Relações 

Hierárquicas. 

  

Na Dimensão Pedagógica, podemos perceber que o discurso passa 

principalmente pela relação do professor com o ato de ensinar, envolvendo alguns 

elementos que integram as relações do processo ensino-aprendizagem. Neles fica 

evidente o desempenho dos alunos como aspecto de referencia da opinião sobre as 

mudanças efetivadas. 

  

Também, as modificações metodológicas ganham espaço, porém, ao contrário 

dos discursos que as focam em um processo de construção individual, agora a 

metodologia é vista como elemento de coesão do coletivo, surgindo assim a idéia da 

união do grupo por meio da ação metodológica. Além desses dois elementos, o fator 

pedagógico é representado também por uma visão mais ampla com relação ao 

currículo unificado da Rede. Percebendo-se nesse processo, o professor integra o 

micro-espaço da sala de aula com o macro-espaço da Rede como um todo 

unificado.Vejamos os Aspectos constituintes dessa Subcategoria: 

 

NOS ALUNOS 
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Nesse aspecto estão as idéias que invocam as transformações ocorridas nos 

alunos, que se concretizou durante o período de mudança. Os alunos são vistos então 

como uma medida na qual é possível perceber os progressos realizados pela escola, 

ou seja, o aluno é visto quase como um produto que é aprimorado pelo contexto 

educacional que o circunda.  

 

“Através dos resultados que os alunos vêm apresentando no decorrer destes 

anos”. (Sujeito 34) 

 

“Ao entrar na Rede SESI e perceber que os alunos acompanham os 

pressupostos metodológicos, e não são mais alunos copistas e sim críticos e 

participantes” (Sujeito 38) 

 

NA METODOLOGIA 
 
A Metodologia ganha importância a medida em que os professores percebem a 

mudança da Rede Escolar através de novas ações propostas pela instância central 

para sala de aula.  Nesse sentido, a idéia se mantém na nova concepção pedagógica 

implantada na Rede estipulada nos Referenciais Curriculares. 

 
“Na dinâmica do pensamento científico, interferência e imposição de novas 

metodologias”. (Sujeito um) 

 

“Através da nova proposta das inovações que surgem no dia-a-dia profissional e 

a participação mais ativa do professor”. (Sujeito 176) 

 
NO CURRÍCULO 
 
As mudanças ocorridas na Rede Escolares SESI/SP tiveram como um dos 

aspectos mais concretos a mudança curricular, inclusive com a construção de um 

Referencial Curricular usado por todas as escolas a ela pertencentes. Essa mudança 
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curricular foi em alguns aspectos radical como, por exemplo, a implantação de uma 

concepção democrática de ensino, visto que no passado, as escolas SESI possuíam 

uma visão muito tradicional da Educação. 

   

Muitos professores percebem a mudança através das novas determinações 

curriculares impostas a eles. Essa imposição é percebida como um caminho para a 

melhoria na qualidade de ensino da RES/SP.  

 

“Através do documento criado (referenciais) que dão uma diretriz única no 

conteúdo desenvolvido, embora a autonomia da escola e do professor continue 

existindo. Utilização dos ciclos, conceitos etc”. (1997) 

 

“Nos encontros, reuniões, mudança com PCNs e os referenciais curriculares da 

Rede SESI. E o maior objetivo da rede é a qualidade de ensino”. (Sujeito 126) 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
A Subcategoria “Formação Continuada” se apresenta como uma dimensão 

coletiva de troca de descobertas. Nessa categoria, os professores que evocam essa 

faceta da dinâmica da mudança, o fazem percebendo-a como um espaço coletivo de 

construção e, conseqüentemente externo à sua própria pessoa. 

  

Outro fator importante com relação à Formação Continuada é a idéia de traduzi-

la em espaços físicos, ou seja, a Formação Continuada está atrelada ao espaço de 

reunião. Alguns professores colocam a idéia de perceberem as mudanças pela 

oportunidade de acompanhamento nas suas escolas. Abaixo temos os Aspectos 
incorporados nessa Subcategoria: 

 

COMO ESPAÇO COLETIVO 
 

 



 88

O Aspecto “Espaço Coletivo” é enfocado como um elemento central para a 

implantação de uma dinâmica de Formação Continuada. A troca e o diálogo são vistos 

como elementos fundamentais no desenvolvimento profissional ocorrido nas ações da 

Formação Continuada, sejam elas na escola ou em locais externos a ela, como no caso 

dos encontros realizados com os analistas pedagógicos. 

 

“Através dos encontros com os analistas e colegas da mesma área, que facilita o 

entrosamento”. (Sujeito 56) 

 

“Nota mil, para os encontros com analistas, uma vitória que tem de ser 

aproveitada, a importância do trabalho em grupo, do vivenciar com o outro suas 

conquistas, dúvidas e anseios e principalmente sua vitória”. (Sujeito 171) 

 

COMO OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO 
 

 Aqui a mudança é percebida como uma oportunidade de desenvolvimento 

profissional. A Formação Continuada é compreendida como um benefício oferecido 

pela entidade aos professores. Dessa forma o desenvolvimento profissional se mostra 

um favorecimento aos professores que, em contra partida, devem construir uma ação 

que aponte para uma educação de qualidade. 

 

“Em 24 anos abertos à mudança e cientes que somos da necessidade de 

acompanhar todo o processo de evolução. O Sesi tem preparado seus 

professores para uma prática reflexiva”. (Sujeito 30) 

 

“Através das inúmeras oportunidades de aperfeiçoamento profissional”. (Sujeito 

77) 

 

 

NO CURRRÍCULO ELEMENTO UNIFICADOR 
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 A implantação dos Referenciais Curriculares, como um norteador para toda a 

Rede, é o parâmetro para a compreensão das mudanças em muitos professores.  

Assim, a unificação das ações metodológicas, assim como do conhecimento a ser 

trabalhado nas escolas, é interpretado como um elemento positivo, que favorece o 

trabalho docente e aponta para uma melhoria, tanto das competências dos professores 

quanto dos resultados da educação realizada na Rede. 

 

“Quando a Divisão de Ensino da Rede Sesi/SP procurou organizar os 

professores de todas as áreas de conhecimento para ter alguns procedimentos 

comuns em relação às expectativas para propiciar a transmissão de conteúdos 

conceituais”. (Sujeito 131) 

 

“A elaboração dos referenciais pedagógicos, a constante análise de temas como 

avaliação, currículo, habilidades e competências, entre outros, demonstra que o 

processo se faz necessário para o sistema”. (Sujeito 155) 

 

HIERARQUIA 
 
Podemos destacar ainda uma última subcategoria, “A Hierarquia” entre os 

profissionais da Rede. Muitos professores expressaram que percebem a mudança 

pelas questões hierárquicas. Alguns trouxeram a questão das normas, ou seja, que as 

mudanças ocorridas estão situadas nas normas e regras, não havendo uma ampliação 

com relação à proposta da rede.  

A grande parte dos professores, que trouxe a questão da hierarquia, o faz 

percebendo no maior diálogo no acompanhamento, aspecto importante na melhoria das 

relações interpessoais entre coordenação, supervisores, analistas e professores. 

 
NAS NORMAS 
 
A mudança na concepção de ensino assumida pela Rede, não é vista como uma 

escolha pela qual se pretende melhorar a própria prática em sala de aula. O novo 
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direcionamento curricular assume status de norma, com as quais os professores devem 

conviver. Nessa perspectiva, o sentimento frente ao processo de mudança se configura 

em uma idéia de normalização, não só do espaço da sala de aula, mas também da 

própria identidade de docente. 

 

“Por meio do trabalho exigido e desenvolvimento nas escolas. Desde a estrutura 

superior como na base educacional”. (Sujeito 148) 

 

“Com as próprias normas que são passadas”. (Sujeito 5) 

 
 

NO DIÁLOGO 
 
Muitos, ao exporem a forma pela qual perceberam as mudanças, invocaram o 

aspecto positivo do diálogo. O professor encara esse diálogo como um facilitador nas 

relações hierárquicas, não só internas à escola, mas também entre os diferentes níveis 

hierárquicos da Rede como um todo.  

Dessa forma o diálogo não é apenas um elemento que diz respeito ao afeto, a 

sua condição de colaborador da Formação Continuada e seu caráter profissional é 

enfatizado nas diversas evocações. 

 

“Através da força de vontade, prática pedagógica, da união dos professores, 

encontros pedagógicos, muito diálogo e compreensão”.  (Sujeito 78) 

 

“Através de atitudes, do companheirismo da busca das respostas. Percebo tudo 

com mais clareza e sinto mais confiança naquilo que faço”. (Sujeito 149) 

 
 

NO ACOMPANHAMENTO DO DIA-A-DIA PELOS SUPERIORES 
HIERÁRQUICOS 
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Ao se reportarem às relações hierárquicas para compreenderem as mudanças 

na rede, muitos professores explicitaram a importância do acompanhamento de seus 

superiores hierárquicos no cotidiano profissional. Esse acompanhamento é entendido 

como uma colaboração valiosa, o que faz desaparecer o sentimento de solidão diante 

dos novos direcionamentos da entidade. 

 

“Com a ajuda dos analistas, da supervisora que ajuda a elaborar meu plano de 

ensino melhorou 99% no meu dia-a-dia da sala de aula”. (Sujeito 7) 

 

“Por meio da prática do dia-a-dia, dos encontros pedagógicos com 

coordenadores, analistas e pelas orientações constante que recebemos”. (Sujeito 

94) 

 
 

 FASE 2 - Análise da Classificação Hierárquica Implicativa e 
Coesiva das categorias construídas por meio da Análise de Conteúdo.  

 
A utilização do software CHIC tem como intenção captar as tendências 

existentes nas relações entre as Categorias e Subcategorias e Aspectos construídos na 

Análise de Conteúdo. Estas tendências revelam uma dinâmica pertinente ao discurso 

dos professores frente ao processo de mudança pelo qual a RES/SP está passando.  

 

  

Quando submetidos os resultados da análise de conteúdo no software CHIC 

foram construídos dendogramas que explicitam as relações entre as categorias nos 

discursos apresentados. 
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Para o questionamento em que os professores relatam o “Porquê consideram 
que a RES/SP mudou”, o CHIC produziu os seguinte dendograma: 

   
1         3        5         8        10           2          7           9         4          6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Democratização da sala de aula. 
2- Maior abertura para o Professor. 
3- Mudanças Metodológicas. 
4- Professores Evoluindo e se atualizando. 
5- Avaliação Externa. 
6- Homogeneização do Currículo. 
7- Avanço e modernização impostos pela Globalização 
8- Acompanhar as transformações do mundo e/ou país 
9- Estrutura e organização da RedeEscolar. 
10- Tomada de posicionamento fundamentada nas 

lembranças dos outros. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Questão-problema 3.1: Implicações entre as Subcategorias construídas 
pela Análise de Conteúdo.  
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Já para os discursos produzidos pelas respostas dos professores sobre “Como 
percebem as mudanças na RES/SP”, o CHIC produziu os dendogramas abaixo: 

 
1       11        4            8         2         9         14          7        12        3           10           6         13       5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-   No desempenho no cotidiano da sala de aula. 
2-   No desempenho na participação nos Encontros de 
Formação Continuada. 
3-   No desenvolvimento profissional (Autoformação). 
4-   No esforço em acompanhar as mudanças. 
5-   No esforço em atender as necessidades dos alunos. 
6-   No desempenho dos alunos. 
7-   Na Metodologia. 
8-   No Currículo. 
9-   Na Formação Continuada como espaço coletivo. 
10- Na Formação Continuada como espaço de 
desenvolvimento. 
11- No Currículo como elemento unificador.  
12- Nas normas. 
13- No diálogo. 
14- No acompanhamento do dia-a-dia pelos superiores 
hierárquicos. 

 
 
Figura 2 - Questão-problema 3.2: Implicações entre os Aspectos construídos pela 
Análise de Conteúdo.  
 

 

Os dados coletados possibilitaram uma idéia sobre o caminhar do processo de 

mudança percorrido pelos professores da RES/SP. É assim que, ao se confirmar que os 

discursos dos sujeitos focam duas dimensões, a coletiva e a individual, confirma-se a 

necessidade de analisar esse processo para além do cotidiano remetendo-se as 

considerações sociais e históricas, e, dessa forma, à Memória Coletiva. 
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Para os professores que responderam o questionário, não é possível pensar as 

mudanças considerando apenas o aspecto imediatista da dinâmica da sala de aula, ou 

seja, focando-se apenas as modificações localizadas no seu cotidiano. Toda a dinâmica 

de mudança é muito mais complexa, sendo entendida como algo que permite a própria 

sobrevivência do individuo diante de suas limitações. Observe-se a seguinte afirmação: 

 

“Vejo a mudança positivamente, pois a proposta pedagógica muito se inovou, 

porém, como em qualquer processo de mudança, também deparamos com 

questões problemáticas que envolvem e abrangem todos os sentidos da 

sociedade, muitos fatores externos e pessoais envolvem o aprendizado e o 

ensino dentro do SESI, família, governo, trabalho, etc.” (sujeito 66) 

 

Aqui se observa a idéias propostas por Braudel (1978) e Bloch (1982) sobre a 

importância do Tempo Social na compreensão das permanências e mudanças, pois, é 

a partir do espaço contido nessa dimensão temporal, que o processo de mudança faz 

sentido para grande parte dos professores. Recorre-se assim, a aspectos coletivos da 

vida social, para explicar tanto as mudanças pessoais como as do grupo, no caso da 

Instituição. 

  

Dessa forma o discurso dos sujeitos percorreu caminhos muito parecidos nas 

duas questões-problema respondidas. É possível constatar então que há evocações 

que apontam para experiências cotidianas e outras que trazem uma realidade 

percebida, que é mais ampla e que se enquadra no plano das implicações grupais. 

  

Nesse sentido, os dois direcionamentos do discurso indicam um suposto 

processo de modernização, um progresso que assume um caráter inevitável, no qual o 

processo de mudança (individual ou institucional), é visto como um instrumento de 

contemporaneidade tanto para os indivíduos como para a RES/SP. 
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“Tudo muda com o tempo, a Entidade também procura mudar para acompanhar 

a realidade” (sujeito 17) 

  

“A Entidade está preocupada com as mudanças que ocorrem no dia a dia no 

mundo, a escola deve acompanhar as transformações”. (sujeito 36) 

 

Essa situação indica uma tentativa de ancoragem das Representações Sociais 

dos professores sobre o processo de mudança, utilizando-se aspectos mais amplos 

presentes na memória coletiva do Grupo. Revela-se dessa maneira uma perspectiva de 

processo de mudança existente não somente na Entidade, mas também no interior de 

cada indivíduo, que procuram dar um caráter positivo a tudo aquilo que consideram 

inevitáveis, buscando elementos na memória coletiva do grupo ao qual pertence. 

  

O discurso revelou uma aproximação muito grande entre as novas metodologias 

de ensino e a democratização da sala de aula, sendo os dois aspectos percebidos 

como algo moderno e bom. Também, nessa perspectiva a democratização na RES/SP, 

que propiciou uma maior abertura para o professor, é relacionada com um avanço na 

instituição, imposto por uma nova realidade construída pela Globalização. A idéia de 

modernização é aqui concebida como um objetivo a ser alcançado, relacionando-se 

modernidade com democratização, tanto no âmbito institucional como no da sala de 

aula. 

 

Dá-se a entender que os professores participantes possuem expectativas 

positivas diante de toda a situação de mudança e que essas expectativas dão a esses 

indivíduos coerência de ação, visto que é muito forte a relação entre os aspectos que 

apontam para uma democratização entre os profissionais da RES/SP e a melhoria da 

qualidade do diálogo existente nas salas de aulas desses profissionais. É como se a 

democratização das relações hierárquicas na Rede levasse para práticas também mais 

democráticas nas salas de aula. 

 

 



 96

Assim, nos discursos dos professores, o aspecto que foca a melhoria no 

desempenho dos alunos implica diretamente no aspecto que diz respeito à uma nova 

situação na Instituição, na qual se faz presente uma maior abertura ao diálogo. 

 

“Antigamente não havia muito diálogo, entre uma supervisora e os professores, a 

coordenação servia como intermediária. Somente em caso de advertência o 

contato era mais direto. A repressão era maior, temos a liberdade de emitir 

pontos pelos quais não concordamos, a maneira de ensinar mudou, ensino mais 

aberto, democrático”.  (sujeito 139) 

    

É interessante atentar para o caráter individualizante das responsabilidades pela 

melhoria na qualidade de ensino. É assim que os professores assumem o papel de 

principal agente de transformação da rede. 

 

“Acredito que os cursos de formação continuada são uma amostra dessa 

mudança. A preocupação em orientar e auxiliar o profissional exemplifica bem 

essa mudança”. (sujeito 93) 

 

 

Com isso, o Programa de Formação Continuada da Rede ganha um caráter de 

oportunidade, de desenvolvimento pessoal, que produz uma carga de responsabilidade 

sobre o indivíduo que se percebe como o único agente da mudança. Esquece-se dessa 

maneira as defasagens de recursos existentes nas escolas ou de espaços coletivos, tão 

necessários para uma verdadeira dinâmica de transformação. 

 

Joga-se assim todas as expectativas sobre o sujeito, gerando um processo de 

culpabilização por parte de alguns professores, que incapazes de atender as exigências 

da nova concepção de ensino da Rede, imobilizam-se, ao mesmo tempo em que se cria 

o “Mito da Oportunidade e do Desenvolvimento Profissional”. 
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Nessa direção, podemos encontrar algumas respostas dos professores de como 

estão percebendo as mudanças na Rede: 

 

“O professor tendo que voltar para os livros e para a pesquisa, de onde nunca 

devia ter saído para atender as expectativas”. (Sujeito 50) 

 

Ou ainda: 

 

“Os encontros de professores são uma pequena parcela da mudança, os 

documentos que o SESI tem oferecido aos professores. Agora é preciso aplicar”. 

(sujeito 2) 

  

Do mesmo modo, a idéia de oportunidade indica um elemento de ancoragem 

para os professores, não só diante da Formação Continuada como também diante das 

novas posturas exigidas pelos professores diante das mudanças na Educação. 

 

“É observável que a entidade está sempre preocupada em instruir o professor, 

coordena-lo, indicar mudanças. E existem os referenciais, com o intuito de 

orientar o ensino no SESI”. (sujeito 74) 

  

Nessa dinâmica também, pode-se perceber a tentativa dos professores em 

ancorar sua Representação Social sobre o processo de mudança na RES/SP em outros 

elementos que aglutinam o grupo. É dessa forma que o espaço coletivo, normas, 

Referenciais Curriculares são utilizados pelos professores como aspectos importantes 

no processo de mudança. 

  

Com isso ratifica-se a idéia da importância dos elementos sociais nas mudanças 

das práticas docentes. Mesmo quando os professores invocam aspectos ligados ao seu 

cotidiano individual, o fazem relacionando-os com o contexto grupal, no caso o contexto 

institucional. Pode-se perceber esse fator nas idéias expressas com relação ao diálogo, 
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como já dito. A mudança de postura do professor em sala de aula, se tornando mais 

democrático e dialogando mais com os alunos, é vista como um apêndice das macro-

mudanças institucionais promovidas nas relações hierárquicas na Rede. 

  

Nesse movimento, os professores não distinguem a dinâmica da sala de aula da 

organização estrutural da Entidade, o que permite conceber ineficiente quaisquer 

tentativas de democratização de ensino sem que ocorram mudanças significativas nas 

relações hierárquicas da Instituição.  

  

Há nesse processo um movimento constante de se recorrer à memória individual 

para explicar os espaços coletivos. Com isso, a memória individual procura no passado 

pontos que permitam dar sentido a toda dinâmica de mudança, recorrendo não só as 

experiências vividas, mas também aos fatos que o indivíduo não presenciou. Como se 

pode observar: 

   

“Resposta para essa questão temos como sobre o depoimento de meus 

companheiros de trabalho e o próprio encontro com os analistas. Afinal, o SESI 

vive qualificação de seus profissionais recebe sua participação com o ensino, o 

que implica na mudança de estratégias para a elaboração de seus objetivos”. 

(sujeito 163) 

 

Há uma tentativa então de aproximação das lembranças individuais com as 

lembranças do grupo. Isso torna possível quebrar o desconforto produzido pelo 

sentimento se solidão diante do novo, conforme a afirmação baixo: 

 

“Através de atitudes, do companheirismo da busca das respostas. Percebo tudo 

com mais clareza e sinto mais confiança naquilo que faço”. (sujeito 149) 
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FASE 3 – Análise dos resultados obtidos na utilização do 
ALCESTE 
 
O corpus das respostas foi submetido ao Alceste, produzindo-se assim 

informações importantes, o que contribuiu ainda mais para que se desvele com maior 

profundidade o conteúdo do discurso dos professores.  

 

 No discurso produzido pelo questionamento do “Porquê a RES/SP mudou”, o 

tratamento dos dados pelo ALCESTE revelou cinco classes de respostas, organizadas 

segundo o dendograma abaixo: 

  
 Cl. A (  34uce) |--------------------+                             
             16                       |---------------------------+ 
 Cl. B (  26uce) |--------------------+                           | 
             19                                                   + 
 Cl. C (  17uce) |----------+                                     | 
             14             |---------------+                     | 
 Cl. D (  14uce) |----------+               |                     | 
             18                             |---------------------+ 
 Cl. E (  47uce) |--------------------------+                       
  

A Classe A refere-se aos argumentos apresentados pelos professores sobre a 

mudança. Nessa direção, algumas identificações (palavras) foram destacadas como 

sendo mais significativas desta classe, sendo elas: 

 

• Curriculares 

• Referenciais 

• Encontro 

• Analistas 

• Professores 

• Participação 

 

 Observa-se nesta Classe do discurso que os professores procuram levantar os 

argumentos sobre a mudança na RES/SP. Dentre esses argumentos pode-se destacar: 
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• Criação dos Referenciais Curriculares; 

• os encontros de professores realizados na Formação Continuada da Rede; 

• a implantação dos Ciclos no processo ensino-aprendizagem; 

• maior liberdade para o docente. 

 

A Classe B apresentou um caráter diferenciado pela importância dada ao 

processo da mudança. Assim, as palavras que ganharam mais importância nessa 

classe foram as seguintes: 

 

• Ocorria 

• Ano 

• Transformação 

• SESI 

• Mudança 

 

Como já dito, nessa classe o valor do processo ganha força, fazendo com que os 

professores identifiquem a mudança reportando-se principalmente ao passado, como 

se pode observar na seguinte frase: 

 

“Quando eu entrei no Sesi tudo parecia estático, planejava-se como queria, agia-

se como queria, de repente veio uma mudança brusca, que aos poucos fui me 

adaptando e acho que fui me modernizando, atualizando”. 

 

Nessa perspectiva, muitos professores evidenciam a estrutura institucional da 

Entidade trazendo a observação do processo de mudança dessa estrutura. 

 

“Quem conheceu a estrutura do Sesi de alguns anos atrás, sabe perfeitamente 

que hoje podemos certamente declarar que ocorreram mudanças”. 
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A Classe C, produzida pelo ALCESTE, refere-se a Formação Continuada e a 

prática dos professores em seu dia-a-dia, principalmente no que se que diz respeito a 

uma preocupação na busca da melhoria da qualidade do ensino.  Extraiu-se nessa 

classe as seguintes identificações: 

 

• Avanço 

• Cursos 

• Preocupação 

• Qualidade 

 

Percebe-se que a Formação Continuada está em evidência como um forte 

aspecto da mudança. Nas palavras de um professor: 

 

“Devido à quantidade de cursos de capacitação com analistas, semana da 

educação e outros momentos que hoje temos oportunidade de fazer e que antes 

não existia”. 

 

Nesse sentido a prática docente ganha importância na Classe, surgindo como o 

foco da mudança e da Formação Continuada, como exemplifica a resposta abaixo dada 

por um dos professores: 

 

“Porque sentimos a preocupação da entidade em nos capacitar e 

desenvolvermos um trabalho mais eficaz, voltado para um ensino de qualidade”. 

 

Na Classe D pode-se destacar algumas identificações listadas abaixo: 

 

• Docente. 

• Percebi. 

• Prática. 

• Tenho. 

• Nossa. 
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Aqui se procura explicar a mudança através do passado sujeito. O lócus do 

processo de mudança é visto no caminhar do sujeito que responde, ou seja, em suas 

experiências individuais.  

 

“Vivi período em que tudo era muito camuflado, não havia o erro, sofri com 

minhas idéias e para coloca-las em prática tenho que driblar o sistema”. 

 

Também a mudança é vista como um processo que produziu uma melhoria da 

prática do sujeito, melhoria essa percebida nas experiências individuais de cada 

professor. 

  

“Essas mudanças vem tornando mais eficiente nossa prática docente”.  

 

Finalmente na Classe E explicita-se outra tendência do discurso produzido pelos 

professores que é a de focar as mudanças como uma necessidade de adaptação aos 

novos tempos. Assim, foram produzidas as seguintes identificações da Classe: 

 

• Acompanhamento. 

• Aprendizagem. 

• Metodologia. 

• Novo. 

• Procurar. 

• Proposta. 

 

Com um caráter bastante determinista a necessidade de se adaptar aos novos 

tempos surge como uma imposição para que a entidade se modernize.  

 

“Porque procura acompanhar a evolução do tempo, de acordo com as 

necessidades da clientela”. 
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“Tudo muda com o tempo, a entidade também procura mudar para acompanhar 

a realidade”. 

 

Também no discurso produzido pelos professores quando se perguntou “como 
esses percebiam a mudanças”, o ALCESTE construiu outras cinco classes descritas 

a seguir. Organizadas segundo o dendograma a seguir: 

 

 Cl. A (  19uce) |-----------+                                      
             13                          |----------+                  
 Cl. B (  13uce) |-----------+             |                         
             14                                        |------------------------+  
 Cl. C (  29uce) |----------------------+                                |  
             17                                                                         + 
 Cl. D (  15uce) |------------------------+                             |  
             16                                          |----------------------+  
 Cl. E (  41uce) |------------------------+                         
 

 

Na Classe A são apontados os meios pelos quais os sujeitos integrantes dessa 

classe sentem a mudança. O início de todas as respostas que pertencem a essa classe 

obedeceu a um padrão que inicia a frase da seguinte forma: “através de ...; através 

da...; através dos...” 

 

Aqui então foram listadas as seguintes identificações: 

 

• Através 

• Coordenadores 

• Encontro 

• Pedagógico 

• Reuniões 

 

Através do corpus dessa classe pode-se evidenciar os seguintes meios pelos 

quais os professores observam a mudança: 
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• Diálogo; 

• Reuniões pedagógicas; 

• Postura dos coordenadores de escola; 

• Postura dos supervisores de pólo; 

• Encontros de Formação Continuada; 

 

Conforme se pode ver nas respostas abaixo: 

 

“Através dos diálogos” 

 

“Através de reuniões, posturas dos coordenadores, postura dos supervisores 

etc”. 

 

“Através dos encontros de formação continuada”. 

 

“Através dos encontros com os analistas, reuniões e cafés pedagógicos com 

nossos coordenadores, assim sendo compartilhamos com nossos colegas textos 

recentes pertinentes a nossa profissão”. 

 

A CLasse B revela outra tendência do discurso, ou seja, a de que uma parte dos 

professores observou as mudanças pela Formação Continuada. Assim sendo, o 

ALCESTE destacou algumas identificações dessa classe: 

 

• Analistas 

• Encontro 

• Pedagógico 

 

Ficou claro que nessa classe a Formação Continuada de Professores na 

RES/SP é o lócus pelo qual alguns professores percebem a mudança, conforme se 

pode constatar abaixo: 
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“A mudança é nítida e clara. Percebemos nos encontros pedagógicos, semana 

da educação, encontros com analistas, na escola ainda estamos vivendo o 

processo da mudança com os alunos”. 

 

Ou ainda: 

 

“Dividir com os colegas as dúvidas e sempre fazer de cada encontro a certeza de 

que estamos no caminho certo”. 

 

Já a Classe C refere-se ao processo de ensino e aprendizagem como o meio 

pelo qual se é possível perceber a mudança. Nessa direção, foram destacadas as 

identificações abaixo: 

 

• Aprendizado. 

• Atualizado. 

• Expectativas. 

• Momento. 

• Participante. 

• Próprios. 

• Referenciais. 

 

Dessa forma a classe revela o processo ensino-aprendizagem como um 

elemento que possibilita o professor perceber não só o ambiente em que ocorre a 

mudança, mas também a sua intensidade. Com isso, o direcionamento dado pela 

Entidade através da unificação curricular é visto como um marco de novas perspectivas 

quanto ao processo de ensino e aprendizagem, conforme relatos abaixo: 

 

“Toda mudança, por mais difícil que possa parecer no início, é sempre referencia 

de aprendizado e desenvolvimento interior”. 
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“Percebi a mudança a partir do momento que se preocupou em falar-se a mesma 

linguagem, as mesmas expectativas de ensino e aprendizagem”. 

 

A Classe D tem como caráter principal a participação dos professores na 

Formação Continuada. As identificações desta classe são as seguintes: 

 

• Atividades. 

• Cursos. 

• Educacionais. 

• Formação. 

• Novidade. 

• Profissionais. 

 

Aqui a mudança é percebida não apenas por existir um Programa de Formação 

Continuada na RES/SP, mas pela participação do professor nessa formação. Assim, as 

respostas buscaram perceber a mudança através do movimento do próprio individuo de 

se colocar como membro atuante do processo. Algumas respostas significativas dessa 

classe: 

 

“Pela maneira que me comporto atualmente, pelas atitudes de colegas 

professores que não conheceram o passado da escola, pela mudança do 

comportamento dos alunos”. 

 

“Percebi ao participar dos cursos de Formação Continuada”. 

 

Por último temos a Classe E, que faz alusão àqueles que percebem a mudança 

na sua experiência prática. As identificações da classe são: 

 

• Acompanhamento. 

• Relação. 

• SESI. 
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• Tempo. 

• Trabalho. 

 

Nessa classe as experiências práticas são os indicadores da mudança. Essas 

experiências não se reportam apenas aos limites da sala de aula, ou seja, na prática 

docente, também outros tipos de experiências podem ser destacados: 

 

• Experiências construídas pela interação social na escola; 

• Experiências profissionais construídas através do contato com profissionais 

de outras instituições; 

• Experiências em espaços coletivos propiciados pela Formação Continuada e 

nas reuniões pedagógicas, 

• Experiências resultantes da construção, apropriação e utilização dos 

Referenciais Curriculares da RES/SP. 

 

Observa-se então que o resultado do tratamento de dados através do ALCESTE 

revelou importantes aspectos do processo de mudança que envolve a RES/SP. 

  

Um dos principais pontos é de que há um efetivo movimento no sentido de se 

procurar argumentos que expliquem as mudanças. É assim que os principais 

argumentos se mostram na esfera do coletivo, como demonstrado na interpretação dos 

dados: 

 

• Os encontros de professores realizados na Formação Continuada da Rede; 

• A implantação dos Ciclos no processo ensino-aprendizagem; 

• Maior liberdade para o docente. 

 

O caráter coletivo das argumentações é um ponto muito importante para 

compreender-se os elementos que ancoram a Representação Social desses 

professores sobre mudança na Rede. Assim, aqui também ganha espaço a dimensão 

grupal envolvida no processo, uma vez que no grupo os indivíduos ganham força para 
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superar suas limitações diante do novo. Reforça-se, dessa maneira, a dimensão 

coletiva da Memória, pois em momento algum, os indivíduos se vêem solitários ou 

deslocados no processo, procurando constantemente utilizar suas lembranças para 

sentirem-se inseridos no processo coletivo por qual passa a Entidade.  

    

Configura-se assim, um processo de assimilação do que já está posto com os 

elementos novos, sendo que essa assimilação é realizada a partir das interações dos 

diversos membros do grupo escola. 

  

Ao analisar-se os dados produzidos pelo Alceste, é possível perceber uma 

tentativa de interiorização do novo, principalmente por meio da participação na 

Formação Continuada de Professores e dos processos históricos, tanto da entidade 

quanto do próprio sujeito. Essa interiorização não introduz a crítica, mas uma aceitação 

passiva diante do processo. 

   

A Formação Continuada é vista como um espaço que aponta para uma 

democratização na Rede. Assim pode-se perceber que a idéia de Formação 

Continuada se associa à idéia de qualidade e de avanço. Compreende dessa forma um 

sentimento de atualização diante do momento vivido na sociedade, fator esse que tem 

como possível origem um sentimento de defasagem do professor diante, não só da 

educação, mas também de uma suposta modernidade existente na sociedade, na qual 

a escola não se enquadra. 

  

  Assim, vale salientar a importância no processo de mudança da Rede, não só 

dos espaços coletivos, mas espaços coletivos que contemplem a necessidade de 

inserção do professor ao seu grupo de pertença, ou seja, que permita com que esses 

professores reflitam sobre não apenas suas trajetórias, mas também sobre a história do 

grupo. 
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Interessante notar que alguns professores mantêm os argumentos sobre a 

mudança em um plano muito abstrato. Nessa direção, a Globalização também é 

invocada, os novos tempos, a situação do país etc. 

  

Nesse aspecto descortina-se um outro posicionamento perante o novo. Os 

argumentos levantados por essa fatia dos professores, apontam para uma resistência 

interna às mudanças, pois não encontram elementos de significação dentro de seus 

cotidianos. O ALCESTE apontou que esses professores possuem muitos anos de 

magistério e de entidade (mais de 25 anos) o que demonstra a cristalização de 

perspectivas impostas pela experiência e o caráter conservador da Memória. 

 

 

FASE 4 - Análise das implicações entre as Categorias 
produzidas na Análise de Conteúdo e as classes construídas pelo 
software ALCESTE a partir da utilização do software CHIC.  

 
 Procurou-se aqui a realização de um novo tratamento dos dados considerando 

como variável os sujeitos da pesquisa. Assim, o intercruzamento das categorias 

construídas através da análise de conteúdo e as classes construídas pelo Alceste têm 

como base os sujeitos que as invocaram, fazendo com que seja possível dessa 

maneira uma compreensão mais aprofundada dos caminhos pelos quais percorreu o 

discurso dos professores e como esses estão se apropriando das mudanças na rede 

onde trabalham. 

 

 Pretende-se, dessa forma, explicitar as tendências implicativas entre as 

categorias e as classes produzidas pelo ALCESTE, aprofundando dessa maneira a 

compreensão da dinâmica existente no discurso, levando em consideração os sujeitos 

que o produziu. 
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Para a questão-problema 3.1, que expressa o “porquê a RES/SP mudou”, o 

software CHIC construiu o seguinte dendograma:- 

 
1      3     5     8      CE      10      C4       9     CB       2        4         6       CA      CC       7          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Democratização em sala da aula. 
2- Maior abertura para o Professor. 
3- Mudanças Metodológicas. 
4- Professores evoluindo e se atualizando. 
5- Avaliação Externa. 
6- Homogeneização  do Currículo. 
7- Avanço e modernização impostos pela Globalização. 
8- Acompanhar as transformações do mundo e/ou país. 
9- Estrutura e organização da Rede. 
10- Tomada de posicionamento fundamentada nas lembranças dos 

outros. 
CA- Classe A: Argumentos sobre a mudança. 
CB- Classe B: O passado da Entidade. 
CC- Classe C: Formação Continuada. 
CD- Classe D: O passado do sujeito. 
CE- Classe E: As mudanças como necessidade de adaptação aos 
“Novos Tempos”. 

 
Figura 1 – Questão-Problema 3.2: Dendograma síntese das fases um e três.  
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 Como primeiro ponto pode-se destacar a estrutura formada pelas seguintes 

subcategorias e classes: 

• 1 – Democratização da sala de aula. 

• 3 – Mudanças Metodológicas. 

• 5 – Avaliação Externa. 

• 8 – Acompanhar as transformações do mundo e/ou país. 

• Classe E  

• 10 – Tomada de posicionamento fundamentada nas lembranças dos 

outros. 

• Classe D 

• 9 – Estrutura e organização da Rede.  

• Classe B. 

 

Aqui, se pode ver que a democratização em sala de aula está intimamente 

associada à metodologia que se explicita nos Referenciais Curriculares. É assim 

que o porquê da mudança é visto em um aspecto mais imediato, no qual o 

sujeito busca argumentos no contexto explicito da prática docente e que remete 

a ações individuais. 

  

Unida a esses dois aspectos temos um outro ponto relativo a prática 

docente, a avaliação externa realizada anualmente por uma entidade externa à 

Rede. Forma-se assim uma estrutura que se refere muito mais aos aspectos do 

cotidiano e que possuem seu lócus no tempo de curta duração, ou seja, no 

tempo dos indivíduos. Aqui as lembranças utilizadas como parâmetro são 

aquelas referentes às situações vivenciadas pelo sujeito de maneira direta. A 

Memória busca então elementos nos quais os professores percebem suas 

ações. 
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 Metodologia, democratização em sala de aula e avaliação externa se une 

como elementos de mudança na  Rede nos quais o velho efetivamente dá ao 

lugar ao novo.  
 

“Porque quando criança (estudante) pude observar, através dos meus 

irmãos que foram alunos do SESI, qual era a maneira de aprender, de 

aplicar o conhecimento (que era de forma conceitual e conteudista). A 

postura do professor era autoritária, sem espaço para o aluno participar, 

ter crítica.” (sujeito 38) 

 

Ou ainda 

 

“Metodologia de ensino, mais participante e democrática necessitando de 

ajustes quanto às menções das notas que são aplicadas para os alunos 

nessa mudança.” (sujeito 67) 

 

 Esses aspectos se interligam com outros. Temos assim que a Subcategoria que 

se refere a aqueles professores que consideram o Aspecto mais evidente da mudança 

o fato da Entidade buscar acompanhar uma suposta transformação no mundo e no país 

Está visão está implicada diretamente com a Classe E produzida pelo ALCESTE . 

Nessa classe a mudança não é vista isoladamente do que acontece com o resto da 

humanidade. Entretanto, os professores inseridos nessa classe não respondem 

efetivamente o porque consideram que a Rede mudou. O discurso fica na 

generalização, se esquivando de uma opinião mais aprofundada.  

 

Remete-se, dessa maneira, ao que está distante e em alguns casos a chavões 

que se referem à Globalização, evolução dos tempos, acompanhar os tempos etc. A 

maioria dos sujeitos que foram inseridos nessa classe possui ente 41 e 45 anos de 

idade e 21 a 25 anos de magistério. 
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 É possível perceber então que a idéia de mudança da rede, para esses 

professores, não se desvincula com a idéia de mudança do espaço mais amplo. Assim 

o tempo curto e as lembranças imediatas do indivíduo são suplantados por elementos 

pertencentes a uma duração mais longa, na qual as mudanças mundiais e do país se 

encaixam. Aparece como característica marcante a perspectiva de um processo 

evolutivo incontestável e irreversível sendo que todos, inclusive a entidade têm que 

acompanhar. Esses elementos trazem consigo termos cristalizados na Memória 

Coletiva, tais como Globalização, evolução, progresso, etc. 

 

“Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre 

passará. Os pedagogos e professores do passado já passaram. Deram sua 

contribuição para um mundo que passou. Agora somos nós, Um dia também 

passaremos. Assim caminha a humanidade”. (sujeito 58) 
 

“É a conseqüência das mudanças sociais, o país mudou a mentalidade, mudou e 

penso que essas mudanças são boas, pois repensar sempre é 

necessário”.(sujeito 155) 

 

“Porque o ser humano tem que acompanhar a evolução tem o encontro, o 

aprendizado, a reciclagem, e num mundo globalizado é impossível não viver as 

mudanças, evoluir, compartilhar”.(sujeito 171) 

 

 Também temos uma outra implicação importante entre a subcategoria formada 

por aqueles que explicitaram em suas respostas a estrutura da RES/SP e os que foram 

enquadrados pelo Alceste na classe B. Essa classe traz os discurso que aponta para a 

Entidade em seu aspecto histórico. A idéia principal contida nessa classe é a de 

compreender o processo da Entidade como um processo histórico de modernização. 

 

 É como se houvesse dois momentos distintos: o primeiro no qual havia uma 

Entidade com estrutura e dinâmica arcaica, desvinculada do resto do mundo. Já no 

segundo, a Entidade “se modernizando”, se integra ao contexto mundial 
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contemporâneo. Também aqui esse processo é visto como algo inevitável, ou seja, uma 

predestinação a acompanhar essa suposta evolução. Nessa classe encontramos os 

professores mais antigos (de 25 à 26 anos de magistério) e os mais novos (menos de 

dois anos no magistério). 

  

 Aqui, também, se pode dizer que os aspectos citados fazem parte de um tempo 

de longa duração ou um tempo social, no qual a mudança é posto focando-se os 

processos coletivos de transformação, e que se estendem por períodos mais longos.  

 

“Mediante avanços educacionais em nosso país com os PCNs, a rede sesi vem 

implantando inovações como. Curso de formação continuada aos docentes e 

profissionais da educação e referenciais curriculares para nortear a prática 

educativa, que vem de certa forma aprimorando e melhorando todo o sistema 

educacional”. (sujeito 8) 
 

“Quem conheceu a estrutura sesi, de alguns anos atrás, sabe perfeitamente que 

hoje, podemos certamente declarar que ocorreram mudanças”. (sujeito 160) 

 

 Podemos ainda observar outra estrutura formada pelo seguinte grupo de 

aspectos das subcategorias e classes: 

  

• 2 – Maior abertura para o professor. 

• 4 – Professores evoluindo e se atualizando. 

• 6 – Homogeneização do currículo. 

• Classe A  

• Classe C 

• 7 – Avanço e modernização impostos pela Globalização. 

 

Observa-se que a noção de que a RES/SP mudou baseada na homogeneização 

do currículo, ou seja, de uma certa uniformidade imposta pela implementação de 

Referenciais Curriculares únicos para todas as escolas esta intimamente associada à 
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classe A produzida pelo ALCESTE. Essa classe chama atenção dois pontos: a 

formação continuada e a criação de um referencial curricular único para a rede.  

 

Esses dois pontos são compreendidos como elementos de grande expectativa 

por parte dos professores, A mudança é compreendida como algo positivo trazendo 

uma idéia de perspectiva de orientação e de união entre toda a rede. Há, dessa 

maneira, a idéia de valorização percebida por meio da inovação e do apoio. Assim, 

fazer parte do processo é visto como uma oportunidade. 

 

“Curso de formação continuada aos docentes e profissionais da educação e 

referenciais curriculares para nortear a prática educativa, que vem de certa forma 

aprimorando e melhorando todo o sistema educacional”. (sujeito 18) 

 

“Hoje o Sesi está preocupado com a formação dos seus professores e uma 

prova disso é o encontro de professores realizados durante o ano. A criação dos 

referenciais em cada disciplina com a participação de todos os professores, 

coordenadores e analistas”. (sujeito 97) 

 

Interessante notar que a tentativa de padronização curricular por parte do 

sistema, não é vista de forma negativa pelos professores. Isto é visualizado pela 

implicação explicitada pelo CHIC entre os discursos que trouxeram essa padronização 

como ponto fundamental das mudanças e a categoria que diz respeito ao sentimento de 

se estar evoluindo e se atualizando. A padronização curricular é percebida então, quase 

como um instrumento que possibilita a certeza de se estar trilhando o caminho certo. A 

análise critica não acontece e o currículo padronizado se torna unanimidade.  

 

“Através da mudança, hoje conseguimos atingir um patamar de conhecimento, 

troca com os analistas nessa mudança tenho certeza de que na luta do dia-a-dia 

estamos no caminho certo”. (sujeito 87)  
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“Sim o Sesi mudou e para melhor, mudou principalmente na atenção para com o 

professor, dando-nos muitas outras oportunidades no sentido de buscar 

conhecimentos, inovar, não somente através dos referenciais e cursos com os 

analistas, mas também fez com que percebemos da necessidade de fazer uma 

pós-graduação, e os cursos que nos ofereceu proporcionou desenvolver um 

trabalho de qualidade”. (sujeito 100) 
 

Inversamente do que se poderia acreditar, a padronização curricular acompanha 

a idéia de uma maior abertura para o professor. Embora a padronização curricular 

esteja sendo colocada em prática, esses professores acreditam que as relações 

hierárquicas estejam mais abertas e que se é possível dialogar com os superiores de 

maneira mais democrática. 

  

Vale observar que a implicação entre os aspectos que se referem à 

padronização curricular e esse sentimento de abertura nos relacionamentos entre 

superiores e subordinados têm uma implicação muito intensa. É como se o desafio da 

padronização tivesse unido todos os educadores da Rede, diminuindo as distâncias 

outrora impostas pelos cargos que ocupam.  
 

“A educação passou e passa por constantes mudanças no caso do sesi essas 

mudanças são sentidas de forma mais concreta. Hoje temos mais liberdade de 

estar tirando nossas duvidas junto aos analistas. Isso torna meu trabalho mais 

tranqüilo”. (sujeito 39) 
 

“Participação e envolvimento dos professores em relação às mudanças com a 

educação. Maior liberdade de ação. Orientação sobre a área a ser trabalhadas, 

para que haja maior entrosamento entre todos os docentes dos centros 

educacionais”. (sujeito 122) 

 

 Considerando que, para esses professores, a padronização curricular não 

produziu um ambiente mais ditatorial e que, a implantação de uma nova dinâmica 

educacional nas escolas é vista como uma oportunidade de aperfeiçoamento 
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profissional, é natural que haja uma implicação entre esses sentimentos e o Programa 

de Formação Continuada implementado na Rede. Agrupa-se aqui a Classe C produzida 

pelo Alceste. Nessa classe temos os discursos que trazem como ponto central uma 

preocupação da Entidade em proporcionar ao aluno uma educação de boa qualidade, 

assim como a de instrumentalizar melhor os profissionais na ação docente. O professor 

é visto apenas como um dos elementos pelos quais a RES/SP deve se preocupar, para 

efetivar uma melhoria na qualidade de seu ensino. 
 

“Porque sentimos a preocupação da entidade em nos capacitar e 

desenvolvermos um trabalho mais eficaz, voltado para um ensino de qualidade 

aos nossos alunos”. (sujeito 181) 

 

“pelos cursos propiciados e reuniões onde se foca a preocupação pela qualidade 

de ensino”. (sujeito 44)  
 

 Paralelamente temos a idéia de que todo esse contexto de mudança é 

proveniente de uma imposição efetivada pela Globalização, da qual não se pode ficar 

isento, surgindo assim a necessidade de se esforçar para acompanhar os avanços e 

modernização produzidos por ela. Todas as realidades existentes nas escolas não 

podem estar desvinculadas do processo de Globalização Mundial, sob a pena de se 

ficar anacrônico e arcaico. Aqui emerge um aspecto importante no discurso dos 

professores e que está localizado em um tempo de longa duração. Compra-se assim, 

de maneira acrítica, a idéia de que Globalização e modernização não podem ser 

desvinculadas uma da outra. Subordina-se dessa forma o processo educacional ao mito 

de que progredir é sinônimo de globalizar-se.    
 

“A educação no Brasil mudou, tivemos vários avanços tecnológicos, portanto a 

Rede SESI, necessita de mudança, acompanhando o mundo globalizado”. 

(sujeito 126) 
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“Porque o ser humano tem que acompanhar a evolução tem o encontro, o 

aprendizado, a reciclagem, e num mundo globalizado é impossível não viver as 

mudanças, evoluir, compartilhar”. (sujeito 171) 

 

Para a questão-problema 3.2, que expressa a percepção dos professores frente à 
mudança da RES/SP o software CHIC construiu o seguinte dendograma:- 
  
1      11      4     8      CE        3       CC       2     9       CB     CA    13     14       6    7      CD      12       10      5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-   No desempenho no cotidiano da sala de aula. 
2-   No desempenho na participação nos Encontros de Formação 

Continuada                                
3-   No desenvolvimento profissional (Autoformação). 
4-   No esforço em acompanhar as mudanças. 
5-   No esforço em atender as necessidades dos alunos. 
6-   No desempenho dos alunos. 
7-   Na Metodologia. 
8-   No Currículo. 
9-   Na Formação Continuada como espaço coletivo. 
10- Na Formação Continuada como espaço de desenvolvimento. 
11- No Currículo como elemento unificador.  
12- Nas normas. 
13- No diálogo. 
14- No acompanhamento do dia-a-dia pelos superiores hierárquicos.  
CA- Classe A: Meios pelos quais se operam as mudanças. 
CB- CLasse B: Formação Continuada como orientação. 
CC-  Classe C: Mudanças percebidas pelas experiências em espaços 
coletivos. 
CD- Classe D: Preocupação da Entidade em aperfeiçoar a prática 
docente. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Questão-Problema 3.2: Dendograma síntese das fases um e três.  
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Nota-se duas grandes estruturas que não estão isoladas. Assim é possível 

visualizar uma estrutura formada pelas seguintes classes e aspectos das subcategorias: 

 

 

• C1 – No desempenho no cotidiano da sala de aula. 

• C11 – Na formação continuada como elemento unificador. 

• C4 – No esforço em acompanhar as mudanças. 

• C8 – No currículo 

• Classe E  

• C3 – No desenvolvimento profissional (autoformação) 

• Classe C 

 

 

É possível observar que na primeira estrutura se situam os discursos dos 

professores que percebem a mudança na RES/SP focando aspectos que remetem a 

busca em se inserir no coletivo. Nessa direção, a mudança é percebida pela 

preocupação em desempenhar bem o papel devido, tendo como parâmetro os aspectos 

contidos nos Referenciais Curriculares da Rede.  
 

“Primeiramente com os comentários feitos pelos colegas durante os cursos e as 

atividades diárias, e depois pelos alunos que estão ou já passaram pelo sesi”. 

(sujeito 101) 

 

Ou ainda: 

 

“Nas reuniões, nos cursos, e em nossas atividades, a busca pela inovação e 

sentindo na pratica os efeitos de uma nova postura”. (sujeito 137) 
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“Para mim e fácil, pois vivi o antes e o depois. Havia coisas boas ontem e 

existem coisas boas hoje, tudo e uma questão de momentos. Percebi a mudança 

a partir do momento que se preocupou em falar-se a mesma linguagem, as 

mesmas expectativas de ensino e aprendizagem...” (sujeito 64) 

 
 Há aqui a idéia de acompanhar a imposição de novas práticas abordadas nos 

Referenciais Curriculares. Ao mesmo tempo em que esses professores possuem essa 

preocupação, trazem também a idéia de que toda a mudança que está sendo 

implementada na Rede é uma oportunidade de crescimento profissional. O esforço em 

acompanhar as mudanças metodológicas surge estreitamente ligado com a idéia da 

mudança como oportunidade de aperfeiçoamento proporcionada pela Entidade. Aqui, o 

fator temporal ganha importância como parâmetro avaliativo (antes e depois). 

  

“Ao longo do tempo as mudanças foram ocorridas e percebi o quanto aprendi 

com relação a minha pratica pedagógica”.(sujeito 121) 

 

“Como dito acima, por ter sido aluna e agora docente. As perspectivas de 

trabalho estão amplas e fogem ao tradicional. Isso enriquece o trabalho com os 

alunos e também abre o leque de inovações que o professor pode trabalhar”. 

(sujeito 62) 
 

 Também a Classe C traz os discursos que vêem nas experiências em espaços 

coletivos, principalmente aqueles que tratam do processo ensino-aprendizagem. Esses 

professores procuram assim encontrar elementos que lhes dêem a certeza de estarem 

indo para direção correta. São os mais velhos, com mais de 30 anos de magistério. 

Aliam a esse discurso, a idéia de perceberem a mudança pela sua própria 

autoformação.  

 

 Faz-se presente então uma idéia muito importante, que traz como caminho, para 

se ter convicção de se estar certo, procurar estar coeso com o grupo a que se pertence, 

aqui no caso, todo o conjunto de educadores que trabalham na RES/SP. 
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“Percebi a partir do momento em que comecei a participar de vários encontros, e 

a minha visão de professor começou a mudar”.(sujeito 96) 

 

 “Percebi, pois faço parte do grupo de docentes que participa desse processo”. 

(sujeito 92) 

 

 Importante é perceber que a autoformação se liga diretamente com os discursos 

que trazem as experiências nos espaços coletivos e que a discussão coletiva entre os 

educadores da escola é fundamental para se auto-avaliar e direcionar a autoformação. 

 

“Quando participo de reuniões com outros colegas. Reuniões formais e informais, 

assim como a leitura de livros que estão mudando o conceito sobre a Educação”. 

(sujeito 58) 

 

 Por outro lado, encontra-se também outra estrutura constituída pelas seguintes 

Classes e Aspectos: 

 

• 2 – Desempenho na participação nos Encontros de Formação 

Continuada.  

• 9 – Na formação continuada como espaço coletivo.  

• Classe B 

• Classe A 

• 13 – No diálogo. 

• 14 – No acompanhamento do dia-a-dia pelos superiores hierárquicos.  

• 6 – No desempenho dos alunos. 

• 7 – Na metodologia. 

• Classe D 

• 12 – Nas normas 

• 10 – Na formação continuada como espaço de desenvolvimento. 
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Aqui, o espaço coletivo aparece como um aspecto importante, porém foca-se 

agora o processo de Formação Continuada estabelecida na RES/SP.  

 

 Na Classe B a Formação Continuada de professores é vista como orientação. 

Assim há uma preocupação em receber orientações, fato que pode ser causado por 

uma certa insegurança diante da mudança que se processa. O medo da possibilidade 

de se estar indo contra o grupo fica evidente. Por isso, a idéia de Formação Continuada 

como espaço coletivo e a necessidade de orientação estão diretamente ligadas nos 

discursos dos professores. O ALCESTE demonstra que essa idéia está ligada 

principalmente aos professores mais velhos (com mais de trinta anos de magistério). 

  

“Através dos encontros pedagógicos. Participação na elaboração dos 

referenciais curriculares. Oportunidade de poder mostrar o trabalho realizado e 

compartilhar com os colegas da área. Dividir com os colegas as duvidas e 

sempre trazer de cada encontro a certeza de que estamos no caminho certo”. 

(sujeito 122) 
 

 

“Através dos encontros de formação de professores e dos encontros 

pedagógicos em nossa unidade escolar, das orientações recebidas da 

coordenação e supervisão escolar”. (sujeito 127) 
 

“Através da abertura dos planos de aula, que possibilitam discussões, analises e 

mudanças constantes. As reuniões pedagógicas na escola estão mais próximas 

da nossa realidade. Aberturas para discussões e analises. Os encontros 

pedagógicos engrandecendo os nossos conhecimentos e aprendizagens, troca 

de informações. Senti mais seguro com as mudanças”. (sujeito 135) 

 

 Colocada a necessidade de orientação e inserção no coletivo, ganha importância 

a participação individual nos Encontros de Formação Continuada. A mudança é 

percebida por essa participação individual em uma perspectiva de estar se integrando 
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ao grupo de professores. Fica evidente a importância da relação entre indivíduo e grupo 

no que se refere ao sentimento de pertença.  

 

“Acho que em alguns encontros mais recentes falei sobre algumas questões que 

não poderiam ser discutidas a seis ou sete anos atrás”. (sujeito 22) 

 

“Antigamente todo o professor era visto apenas como um mero instrumento que 

transmitia conhecimento para os alunos, hoje, nos temos uma abertura na troca 

de experiência nos encontros com o analista pedagógico, isso facilita em nossas 

aulas e também favorece principalmente na mudança entre professor e aluno, 

pensando que sempre nosso objetivo e o crescimento do aluno”. (sujeito 139) 
 

 O aspecto do discurso que traz a Formação Continuada de professores como 

instrumento de inserção no grupo está ligado diretamente com a Classe A. Nessa 

encontramos a lembrança dos meios pelos quais se operam as mudanças. Entre esses 

meios pode-se destacar os Encontros de Formação Continuada, os Encontros 

Pedagógicos realizados nas escolas, reuniões com a equipe escolar, além de se 

evidenciar uma maior aproximação com os coordenadores dos centros educacionais 

(designação dada na RES/SP aos diretores de escola). Observa-se que continuam 

evidentes os aspectos coletivos da mudança. 

  
“Através dos encontros com analistas e reuniões e cafés pedagógicos com 

nossos coordenadores. Assim sendo compartilhamos com nossos colegas textos 

recentes pertinentes a nossa profissão”. (sujeito 123) 

 
“Através de reuniões, posturas dos coordenadores, posturas dos supervisores 

etc.” (sujeito 161) 
 

 Verifica-se que, ao evocar aspectos coletivos da mudança, e especificamente 

aqui a Formação Continuada de Professores, ganha ênfase a importância do diálogo e 

do acompanhamento do dia-a-dia do professor pelos seus superiores hierárquicos. É 

assim que os discursos dos professores revelam que, frente à mudança na Rede, o 
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professor espera de seus superiores hierárquicos uma postura de diálogo que se reflita 

em acompanhamento de seu cotidiano e que lhe traga contribuições para a prática 

docente.  

 
“Com a ajuda dos analistas, da supervisora que ajuda a elaborar meu plano de 

ensino, melhorou 99% no meu dia-a-dia da sala de aula”. (sujeito 7) 

 

“Através dos encontros de formação até a postura dos coordenadores mudaram. 

Acompanhamento dos analistas, preparação dos Referenciais Curriculares”. 

(sujeito 61) 

 

“Antigamente não havia muito dialogo, entre uma supervisora e os professores, a 

coordenação servia como intermediaria. Somente em caso de advertência o 

contato era mais direto. A repressão era maior, temos a liberdade de emitir 

pontos pelos iguais não concordamos, a maneira de ensinar mudou, ensino mais 

aberto, democrático”. (sujeito 160) 

 
 De outro lado temos a mudança percebida por meio das questões metodológicas 

e de aperfeiçoamento profissional. A Classe D diz respeito aos discursos dos 

professores que trazem a idéia de que há na Entidade a preocupação de 

aperfeiçoamento da prática docente por meio do Programa de Formação Continuada 

dos Professores. Assim, o aperfeiçoamento da prática, para esses professores, está 

estritamente ligado a uma mudança metodológica instalada na RES/SP. Segundo o 

ALCESTE, os professores que possuem de seis a dez anos de magistério são aqueles 

que mais se identificam com esse discurso.  

 

“Acredito que os cursos de formação continuada são uma amostra dessa 

mudança. A preocupação em orientar e auxiliar o profissional exemplifica bem 

essa mudança”. (sujeito 93) 

 

“Através da nova proposta das inovações que surgem no dia-a-dia profissional e 

a participação mais ativa do professor”. (sujeito 176) 
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 A transformação da prática se relaciona diretamente com a melhoria no 

desempenho dos alunos. Para esses professores, todo o processo de aperfeiçoamento 

da prática docente e de mudança metodológica gera mudanças positivas no 

desempenho dos alunos. O foco então continua sendo a sala de aula e seu cotidiano.  

 

“Principalmente, comparando com outra escola, que possui ainda uma proposta 

pedagógica mais tradicional. Os alunos que estamos formando, realmente, estão 

mais conscientes de seu papel nesse mundo”. (sujeito 83) 

 

“Mudanças de atitudes dos profissionais da educação. Construção do 

conhecimento pelos alunos. Alguns comentários dos pais, alegando que os filhos 

estão mais críticos”. (sujeito 107) 

 

 Pode-se observar que essas questões do cotidiano de sala de aula carregam 

ainda uma carga de preocupação com as questões hierárquicas, muito presente na 

estrutura da RES/SP. As mudanças no cotidiano da sala de aula estão implicadas com 

a idéia de se perceber as mudanças por meio das normas, principalmente aquelas que 

são impostas na implantação dos Referenciais Curriculares da Rede.  

 
“Na dinâmica do pensamento cientifico, interferência e imposição de novas 
metodologias”. (sujeito 1) 
 
“Por meio do trabalho ‘exigido’ e desenvolvimento nas escolas. Desde a estrutura 
superior como na base educacional”. (sujeito 148) 
 
 

 Nessa perspectiva, uni-se a essas idéias a idéia de que diante da mudança e os 

aspectos nela contidos, a Formação Continuada de Professores é uma oportunidade de 

desenvolvimento profissional disponibilizada pela Rede.  

 

“Por um contra-senso. Explico, hoje uma quantidade considerável de professores 

que trabalharam até recentemente na Rede, estão em outras escolas de nível 
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igualmente considerável, além do relativo aumento mencionado na procura por 

vagas nas escolas Sesi”. (sujeito 21) 

 
“Através da qualificação profissional dos professores por meio de cursos de 
formação”. (sujeito  75)  
 
“Através das inúmeras oportunidades de aperfeiçoamento profissional”. (sujeito 

77) 

 

 Interessante é verificar que a Aspecto Cinco, referente aos professores que 

percebem a mudança em seu esforço em entender as necessidades dos alunos, ficou 

totalmente isolada as outras. De um lado temos uma preocupação em se incluir nos 

espaços coletivos que se apresentam na mudança, do outro temos a idéia de um 

desenvolvimento profissional resultante da Formação Continuada de Professores 

implementada no contexto da mudança.  

 

Isolada, está a idéia de que a mudança é sentida no esforço de compreender e 

atender as necessidades dos alunos. Os professores que possuem esse discurso têm 

idade média entre vinte e seis e quarenta anos, um tempo de magistérios entre seis e 

quinze anos e estão na Entidade a menos de dez anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
CAPÍTULO 4 

 

 



 128

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Este trabalho, que pretendeu refletir sobre os processos de mudanças em 

professores, foi longo, árduo e gratificante. 

  

 Ao fim deste estudo, é possível dizer que nem todos os questionamentos foram 

respondidos, porém o processo reflexivo produziu algumas conclusões importantes 

sobre como as representações sociais atuam no dinâmico processo de mudança das 

práticas dos professores da RES/SP e como ocorre o processo de ancoragem neste 

contexto. 

 

 O estudo da Memória, aqui compreendida em sua dimensão social, permitiu 

maior aprofundamento na análise e, conseqüentemente, um melhor entendimento 

sobre a interação entre indivíduo e coletivo no referido processo de mudança. 

 

 Nas evocações dos professores, as mudanças metodológicas e a 

democratização das relações na sala de aula se ligam diretamente com a “Avaliação de 

Rendimento dos Alunos da RES/SP”, realizada por uma instituição externa. Essa 

Avaliação, que possui caráter regularizador, ganha um papel impulsionador das 

mudanças que devem se estabelecer nas práticas desses professores. 

 

 Essa realidade imediata, fruto da vivência do cotidiano escolar, se liga no 

discurso com questões mais amplas que se relacionam a uma memória não vivenciada, 

construída pelos professores na participação de diferentes grupos, inclusive aos 

externos à escola.  Estas questões se reportam a uma “suposta evolução”, na qual 

todos devem estar inseridos sob pena de se tornar anacrônico. 

  

 Na busca de elementos que permitam ancorar a mudança, os professores 

procuram argumentos que lhes permitam uma localização dentro de “um processo de 

evolução”, sendo que estes argumentos se relacionam principalmente com a Formação 

Continuada. As razões pelas quais se torna necessário tal processo são justificadas por 
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aspectos mais amplos, como “mudança dos tempos”, “transformação do mundo”, 

“Globalização” etc. 

 

 Há uma efetiva preocupação, por parte dos professores, em acompanhar as 

mudanças que se efetivam na RES/SP, focando principalmente a implementação do 

Referencial Curricular único para todas as escolas. 

 

 Ao mesmo tempo em que essa necessidade permeia as inquietações dos 

docentes diante da mudança, procura-se caminhos, nos quais os espaços coletivos são 

imprescindíveis. É assim que os Encontros do Programa de Formação Continuada são 

vistos como momentos pelos quais os professores, em contato com seus pares, 

legitimam a direção a ser tomada. 

 

 O entendimento de se estar coeso ao grupo produz alívio diante das incertezas 

do processo, conseqüentemente, a impressão de se estar caminhando na direção 

correta. A relação entre passado, presente e futuro ganha coerência pela construção 

coletiva. Com isso, ao se tentar compreender o processo de mudança, ganha ênfase 

aspectos como “participação nos encontros de professores”, “existência de espaços 

coletivo para discussão” , “o diálogo” etc. 

.      

 Pode-se perceber também que, ao procurar argumentos para ancorar a 

mudança, não é relevante o fato dos sujeitos terem passado ou não por momentos a 

eles ligados.  Muitos professores novos na RES/SP, com apenas alguns meses de 

admissão, evocaram argumentos ligados a acontecimentos pelos quais não passaram, 

extraindo-os da memória coletiva do grupo. Isso fica nítido pela forte ligação, explicitada 

pelo software CHIC, entre a Categoria “Tomada de Posicionamento Fundamentada nas 

Lembranças dos Outros” e a Classe, produzida pelo ALCESTE, que remete aos 

discursos que se referem às explicações do processo de mudança por meio do 

passado do sujeito, de experiências ligadas a sua memória vivenciada.  
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 Esta claro que, nesse processo de ancoragem, o grupo tem um papel 

imprescindível, pois é nele que os professores testam suas representações procurando 

obter uma significação coerente para elas. Como lembra Halbwachs (1990), o grupo é 

construído pelo conjunto de diferentes memórias produzidas nos diferentes percursos 

de vida. Assim, o grupo de professores de uma escola, não é apenas um grupo de 

educadores, é também um grupo de pais, filhos, maridos, esposas, religiosos, ateus, 

ativistas, sindicalistas, etc. Um grupo formado por indivíduos inteiros, sociais e 

históricos. 

 

 O processo de ancoragem da Representação Social dos professores de História 

sobre o processo de mudança da RES/SP está ainda no nível periférico. É ainda uma 

ancoragem de nível de adaptação.  

 

 O presente estudo aponta para o fato de que esses professores estão 

procurando elementos, que lhes forneçam argumentos para ancorar a Representação 

Social sobre a referida mudança. 

 

 Assim, os argumentos para ancoragem vão desde processos regularizadores 

(como por exemplo, a Avaliação Externa do Rendimento dos Alunos), passando pelos 

pessoais (autoformação, participação nos Encontros de Formação Continuada etc.) 

indo até os mais amplos como, por exemplo, a Globalização.  

 

 No entanto, a idéia da mudança percebida pelo esforço em atender as 

necessidades dos alunos está isolada no discurso, como demonstra o software CHIC. 

Não há implicações entre esse esforço e a Formação Continuada de Professores, ou 

ainda, entre ele e a autoformação, como se era esperado. O elemento principal e mais 

materializado da mudança, que é o atendimento mais eficiente das necessidades dos 

alunos, não se liga a nenhum outro, o que reforça a idéia de uma ancoragem ainda 

periférica.  
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 Outro ponto importante desse processo de ancoragem é o fato dos professores 

não terem a opção de se negarem a acompanhar a mudança, visto que sua 

permanência na RES/SP depende de seu desempenho em sala de aula. Isso traz 

conseqüências claras no discurso, quando em nenhum momento a mudança é vista de 

maneira negativa. Isso reduz a possibilidade de um posicionamento crítico diante dela. 

Sendo assim, foi possível perceber que existe uma grande preocupação por parte dos 

professores em estarem convictos de que estão mudando na direção correta. Daí 

procurarem argumentos em elementos menos materializáveis, tentando se adaptar a 

nova situação.  

 

 Conclui-se que neste momento, do ponto de vista político, se torna importante 

proporcionar aos professores elementos de ancoragem diante da mudança, sob pena 

de se perder todo o investimento realizado até aqui.  

 

 Para tanto, se faz necessário que o Programa de Formação Continuada RES/SP 

ajude os professores a elaborarem seus argumentos diante do processo de mudança.  

 

 Essa ação precisa levar em consideração a importância do grupo no processo de 

transformação da prática. Nesse sentido, é primordial que os professores sejam vistos 

em sua plenitude. Isso significa que não basta atuar no processo de Formação 

Continuada apenas na dimensão didático-metodológica; é preciso também cuidar dos 

aspectos pessoais produzidos pela historicidade do sujeito, que influenciam fortemente 

os posicionamentos dos professores diante da possibilidade de produção de uma 

docência que aponte para uma educação libertadora.  

 

  Nas palavras de FREIRE: 

 
A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos 

educadores cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista, é 

problema que não pode ser desprezado. Tem a ver diretamente com a assunção de nós por nós 

mesmos. É isto que o puro treinamento do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na 

estreita e pragmática visão do processo ... A solidariedade social e política de que precisamos 
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para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós 

mesmos, tem na formação democrática uma prática de real importância. A aprendizagem da 

assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário 

dos que se pensam donos da verdade e do saber articulado. (FREIRE, 2000, p. 47) 
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Instrumento da coleta de dados 
 
 

CIDADE:- ___________________________ PÓLO:- ___________________ 
 
IDADE:- ____________anos 
 
TEMPO DE SERVIÇO NA ENTIDADE:- _____________anos 
 
TEMPO DE MAGISTÉRIO:- _____________ anos 
 
TEMPO DE LICENCIADO EM HISTÓRIA:- ______________ anos 
 
1) Você diria que o SESI/SP mudou?  

SIM  (     )                     NÃO (      ) 
 

2) Caso tenha respondido NÃO, indique por que:-  
 
 
3) Caso tenha respondido SIM, indique claramente: 

3.1) Por que tem esta opinião? 
 
 
3.2) Como percebeu esta mudança?  
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CORPUS DAS RESPOSTAS DA QUESTÃO-PROBLEMA 3.1 
 
 

ANEXO 2 
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Corpus das respostas da questão-problema 3.1 - Por que tem esta 
opinião? 
 

Sujeito 1: Preocupado com o avanço da Globalização. Preocupado com o “ser” 

pensante. 

 

Sujeito 2: Acredito que o Sesi ainda esteja mudando, pois observamos que no cotidiano 

da escola a metodologia de alguns professores continua a mesma. É preciso ouvir o 

aluno e trabalhar suas expectativas. 

 

Sujeito 3: Avaliação, relacionamento professor e aluno 

. 

Sujeito 4: A Entidade está preocupado com as mudanças que ocorrem no dia a dia no 

mundo, a escola “deve” acompanhar as transformações. 

 

Sujeito 5: Insegurança, desconhecida, modificações,adaptações. 

 

Sujeito 6: Liberdade de expressão, valorização dos professores, entendimento com o 

sindicato, acompanhamento da DEB. 

. 

Sujeito 7: Pois depois da elaboração do doc.x até chegar nas referências do Sesi, vem 

unir todos os professores para que não ocorram desigualdades dentro do próprio. 

 

Sujeito 8: Mediante avanços educacionais em nosso país com os PCN’s, a rede Sesi 

vem implantando inovações como. Curso de formação continuada aos docentes e 

profissionais da educação e referenciais curriculares para nortear a prática educativa, 

que vem de certa forma aprimorando e melhorando todo o sistema educacional. 

 

Sujeito 9: Melhoria profissional, capacitação de professores, Parâmetros Referências 

Curriculares, propostas pedagógicas, curso de formação continuada. 
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Sujeito 10: Devido ao tempo que estou na entidade, e o avanço da educação em nosso 

país. Aos PCN’s referenciais curriculares. 

 

Sujeito 11: Fui aluno do Sesi e percebo claramente a mudança na filosofia que permeia 

o trabalho do Sesi, hoje. 

 

Sujeito 12: Temos uma maior liberdade de currículo e de prática pedagógica. 

 

Sujeito 13: Pelas propostas pedagógicas, pelos Referenciais Curriculares. 

 

Sujeito 14: Pela busca constante em acertar. 

 

Sujeito 15: Porque procura acompanhar a evolução dos tempos, de acordo com as 

necessidades da clientela. 

 

Sujeito 16: Pela nova introdução pedagógica e nos conceitos. 

 

Sujeito 17: Ainda não posso responder dado o tempo que estou na Rede Sesi, As 

vezes percebo relações apressadas quanto ao sentido pessoal. 

 

Sujeito 18: Pela mudança da nova metodologia e conceito. 

 

Sujeito 19: Cheguei no início das mudanças de planejamento e não foi fácil adaptar-me. 

 

Sujeito 20: Devido aos cursos que os professores estão tendo para estar sempre 

atualizados. 

 

Sujeito 21: Porque percebi que o sesi passou a buscar a melhor qualificação, possível 

de ser fornecida pela entidade, para seus professores e aqueles que usufruíram dela, 

têm sido cooptados por outras redes pelas suas reconhecidas capacidades. 

. 
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Sujeito 22: Hoje há maior possibilidade de diálogo. 

 

Sujeito 23: Mudou enquanto empresa e na mentalidade (visão) de educação, são 

mudanças nítidas, impossíveis de não serem notadas na minha opinião. 

 

Sujeito 24: Apesar do pouco tempo, percebo uma maior aproximação entre o corpo 

docente e o administrativo. 

 

 

Sujeito 25: Ele diferenciou o foco dos objetivos de ensino. Ex: não existe mais a Área 

Econômica. 

 

Sujeito 26: Mudou o sistema de3 avaliação, ciclo cursos, orientação técnica. 

 

Sujeito 27: Porque eu iniciei os trabalhos este ano e não houve tempo suficiente para 

fazer comparativos. 

 

Sujeito 27: Porque tenho pouco tempo de Sesi. 

 

Sujeito 28: Em branco. 

 

Sujeito 29: Diante dos aspectos metodológicos a partir dos Referenciais a Formação 

Continuada. 

. 

Sujeito 30: O Sesi tem acompanhado e evoluído dentro do sistema educacional, 

colando em prática as intenções da LDB e mentalidade empresarial. 

 

Sujeito 31: Em branco. 

 

Sujeito 32: Em branco. 
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Sujeito 33: Devido a quantidade de cursos da capacitação com analistas, Semana da 

Educação e outros momentos que hoje temos oportunidade de fazer que antes não 

existia. 

 

Sujeito 34: Nos últimos anos a Escola Sesi vêm se empenhando e trabalhando para 

que ocorra uma mudança significativa, pois, era necessária a mudança devido à 

exigência do mundo contemporâneo. 

 

Sujeito 35: Novas metodologias, entrosamento entre professores e coordenação, novas 

expectativas de ensino aprendizagem. 

 

Sujeito 36: Em branco. 

 

Sujeito 37: Ocorreram inúmeras mudanças desde que comecei na Entidade. Ex.: 

questão das notas. 

 

Sujeito 38: Porque quando criança (estudante) pude observar através dos meus irmãos 

que foram alunos do Sesi qual era a maneira de aprender, de aplicar o conhecimento 

(que era de forma conceitual e conteudista). A postura do professor era autoritária, sem 

espaço para o aluno participar, ter crítica. 

 

Sujeito 39: A educação passou e passa por constantes mudanças no caso do Sesi 

essas mudanças são sentidas de forma mais concreta. Hoje temos mais liberdade de 

estar tirando nossas duvidas junto aos analistas. Isso torna meu trabalho mais tranqüilo. 

 

Sujeito 40: Sim, porque busca constantemente acompanhar, interar-se, criar novas 

propostas educacionais. 

 

Sujeito 41: Por causa da constante renovação nas expectativas de aprendizagem do 

educando. 
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Sujeito 42: Maior autonomia em preparar o educando para as necessidades do mundo 

globalizado. 

 

Sujeito 43: Tudo muda com o tempo, a entidade também procura mudar para 

acompanhar a realidade. 

 

Sujeito 44: Pelos cursos propiciados, reuniões onde se foca a preocupação pela 

qualidade de ensino. 

 

Sujeito 45: Pela maior autonomia de diálogo entre toda a hierarquia, aonde nossas 

sugestões, dúvidas chegam. 

 

Sujeito 46: Porque existe preocupação com a formação de todos da Rede e também 

uma universalização maior das expectativas. 

 

Sujeito 47: Quando eu entrei no sesi tudo parecia estático, planejava-se como queria 

agia-se como queria, de repente veio uma mudança brusca, que aos poucos fui me 

adaptando e acho que fui me modernizando, atualizando. 

 

Sujeito 48: Devido às novas diretrizes educacionais. 

 

Sujeito 50: Não posso comparar na prática, como professor, mas através da fala dos 

mais antigos que estão irritados ou apavorados com a reestruturação, enquanto eu 

estou achando uma inovação em busca da melhoria da qualidade. 

 

Sujeito 51: Na minha opinião, a Entidade têm se preocupado muito com uma educação 

de qualidade, com isso têm investido na formação dos docentes para alcançar esse 

objetivo. 

 

Sujeito 52: Investiu na qualidade, cursos de aperfeiçoamento e atualização. 
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Sujeito 53: Há uma preocupação na prática pedagógica e na qualidade de ensino. 

 

Sujeito 54: A mudança ocorreu em decorrência do próprio contexto sócio-econômico, 

político. Salas de aula com portas abertas. 

 

Sujeito 55: O Sesi foi se desburocratizando um pouco mais (ainda pode melhorar mais 

com certeza). Antes se preocupava mais com os meios e se deixava em 2.º plano os 

objetivos. Hoje é mais priorizado os objetivos simplificando a papelada, diminuindo a 

quantidade, e sendo mais objetivos. 

 

Sujeito 56: Existe hoje no sesi a preocupação da entidade em estar longe a mais de 

quatro anos, orientando e aperfeiçoando o quadro de funcionários (professores), 

preparando os para que o nosso trabalho em sala de aula seja melhor. 

 

Sujeito 57: Pela preocupação em avaliar os alunos anualmente e obter uma estatística 

elevada em relação aos outros órgãos de ensino, que seria a avaliação externa e os 

cursos. 

 

Sujeito 58: Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre 

passará. Os pedagogos e professores do passado já passaram. Deram sua 

contribuição para um mundo que passou. Agora somos nós, Um dia também 

passaremos. Assim caminha a humanidade. 

 

Sujeito 59: Método de ensino, liberdade de expressão, condições de trabalho, encontro 

de formação continuada, documento x. 

 

Sujeito 60: Não me sinto em condições de responder adequadamente, pois tenho 

pouco tempo na instituição. Posso apontar as estrutura de trabalho que considero 

ótima, pois dá liberdade na abordagem dos temas. Esta estrutura está presente tanto 

na forma, digo na condução do trabalho de coordenação como na possibilidade do 

desenvolvimento das expectativas de aprendizagem. 
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Sujeito 61: Porque os encontros proporcionados pelas analistas e a confecção do 

documento x, foi uma grande inovação. 

 

Sujeito 62: Como ex-aluna (80 a 88) percebe, agora, como docente, práticas de ensino 

totalmente, diferenciadas. Fui aluna de um período crítico da história e o ensino era 

tradicional. Hoje percebo a abertura. 

 

Sujeito 63: Não sei (três anos é pouco tempo, Não sei de que mudança se trata). 

 

Sujeito 64: Porque ao longo desses 30 anos passei por várias fases dentro da entidade. 

Nos últimos anos percebi uma maior preocupação e empenho do sesi em investir, 

“formar” seus profissionais, concursos para entrada na entidade, presença de analistas 

de área, cursos de formação, acompanhamento do professor, dos alunos, etc... Apesar 

de que ao longo de todos estes anos, também ocorriam cursos, orientações, etc... 

 

Sujeito 65: Com a elaboração do referencial, encontro com analistas o apoio aos 

professores. 

 

Sujeito 66: Devido às mudanças das leis de diretrizes e bases da educação, o Sesi 

também se adequou aos novos procedimentos. 

 

Sujeito 67: Metodologia de ensino, mais participante e democrática necessitando de 

ajustes quanto as menções das notas que são aplicadas para os alunos deve mudança. 

 

Sujeito 68: O Sesi (entidade) mudou no sentido de nos das mais abertura no sentido de 

podermos nos expressar. 

 

Sujeito 69: Procedimentos metodológicos, maior dinamismo e uma maior proximidade 

entre os profissionais que atuam na entidade. 
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Sujeito 70: Devido ao pouco tempo de prestação de serviço na entidade não posso 

emitir opinião sobre as questões, já que estou inserido no processo em curso e não 

conhecia o funcionamento da instituição anteriormente. 

 

Sujeito 71: Não tenho condições de responder as questões uma vez que estou na rede 

apenas três meses. 

 

Sujeito 72: Porque a entidade teve que se adaptar as novas práticas pedagógicas, 

adequar-se à nova filosofia do ensino brasileiro. 

 

Sujeito 73: Acredito que há alguns anos atrás o Sesi ganhou o status de empresa e a 

partir daí tem sido gerenciado como tal. 

 

Sujeito 74: Quando entrei no Sesi ele já estava passando por um processo de 

mudanças e de lá para cá, houve apenas a consolidação dessas mudanças.  

 

Sujeito 75: Veja uma melhor organização no sistema funcional da instituição. 

 

Sujeito 76: Acompanhou a evolução e propostas pedagógicas mais próximas da 

realidade do aluno, afinal a educação e o processo de ensino, aprendizagem se 

modificaram com o tempo, tendo em vista a própria clientela e suas perspectivas. 

 

Sujeito 77: Devido a própria formação (preocupação) na formação do educador. 

 

Sujeito 78: Pelo tempo que trabalho na instituição não percebi mudanças consideráveis. 

 

Sujeito 79: Mudou muitos professores, professores com idéias renovadas mudou e 

muito a sistemática de trabalho (do tradicional para o moderno), liberdade de expressão 

e trabalho diferenciado, troca de experiências entre todos os professores. 
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Sujeito 80: Antes não tínhamos a liberdade de expressarmos como agora, o que é 

muito bom. 

 

Sujeito 81: Apesar de estar trabalhando há pouco tempo na Entidade percebo que há 

um grande interesse em nos reciclar através das oficinas e principalmente em relação 

as novas propostas de aprendizagem. 

 

Sujeito 82: Não tenho conhecimento de causa, mais é pelo que ouço de professores 

mais antigos da Rede Sesi. 

 

Sujeito 83: Porque já sinto que estamos colhendo frutos na nossa prática em sala de 

aula, O professor desacomodou-se, 

 

Sujeito 84: Porque todas as pessoas com quem convivo e que fazem parte do quadro 

funcional da entidade comentam, além disso, o que ocorria há três anos atrás não 

ocorre hoje, tendo melhorias significativas no processo pedagógicos. 

 

Sujeito 85: Está bem claro que algo está em processo de mudança, o professor em 

muitos momentos vem buscando novas possibilidades. 

 

Sujeito 86: Os meios de trabalho com alunos tornaram-se mais acessíveis. 

 

Sujeito 87: Através da mudança, hoje conseguimos atingir um patamar de 

conhecimento, troca com os analistas nessa mudança tenho certeza de que na luta do 

dia-a-dia estamos no caminho certo. 

 

Sujeito 88: Pelo fato de estar buscando uma educação com maior preocupação nos 

resultados. 

 

Sujeito 89: Devido ao pouco tempo na Entidade. 
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Sujeito 90: Tenho esta opinião, pois a mudança é em benefício de todos. 

 

Sujeito 91: Mudanças práticas e teóricas na ação docente. 

 

Sujeito 92: Atualmente percebi porque a Rede tem se preocupado muito com a 

formação continuada de seus professores. 

 

Sujeito 93: Estou a pouco tempo no Sesi, pelo o que eu ouço falar sobre um período 

anterior há três anos tenho certeza que o Sesi mudou. 

 

 

Sujeito 94: Apesar estar há pouco tempo na Entidade, considero muito importante a 

organização em ciclos, os programas de formação continuada dos professores, a 

criação dos Referenciais Curriculares e as mudanças de postura avaliativa. 

 

Sujeito 95: Pelas mudanças percebidas ao longo do meu tempo na entidade. 

No dia-a-dia através das novas propostas pedagógicas. 

 

Sujeito 96: Porque a educação num sentido geral mudou, e o Sesi é sempre a mola, 

propulsora de diversas propostas pedagógicas. 

 

Sujeito 97: Hoje o Sesi está preocupado com a formação dos seus professores e uma 

prova disso é o encontro de professores realizados durante o ano. A criação dos 

Referenciais em cada disciplina com a participação de todos os professores, 

coordenadores e analistas. 

 

Sujeito 98: Pelo fato de ter ouvido diversos comentários entre os colegas com mais 

anos de Sesi. 
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Sujeito 99: Apesar de pouco tempo na Entidade, já deu para perceber novas 

orientações que inovaram substancialmente meus conceitos sobre o Sesi com relação 

ao projeto de ensino. 

 

Sujeito 100: Sim o Sesi mudou e para melhor, mudou principalmente na atenção para 

com o professor, dando-nos muitas outras oportunidades no sentido de buscar 

conhecimentos, inovar, não somente através dos referenciais e cursos com os 

analistas, mas também fez com que percebemos da necessidade de fazer uma pós-

graduação, e os cursos que nos ofereceu proporcionou desenvolver um trabalho de 

qualidade. 

 

Sujeito 101: Através dos cursos que participei é sempre debatidas mudanças 

pedagógicas na instituição e a reação dos profissionais envolvidos nela. Também na 

unidade que eu trabalho, existe uma orientação especial nesta área, não só para mim, 

quanto os outros professores. 

 

Sujeito 102: Pelas novas metodologias utilizadas. 

 

Sujeito 103: Pelo investimento no profissional da educação, pela necessidade de 

acompanhar as mudanças tanto na educação como na sociedade em geral. Pelos 

diálogos entre profissionais de diversos centros educacionais. 

 

Sujeito 104: Por ser professor há tão pouco tempo no Sesi, não tenho parâmetros para 

perceber possíveis mudanças. 

 

Sujeito 105: Cheguei ao Sesi apenas há dois anos, segundo as informações que recebi, 

mudou muito e para melhor. 

 

Sujeito 106: Desde que entrei na entidade já estavam acontecendo novas propostas 

metodológicas. 
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Sujeito 107: Pela nova proposta de trabalho desenvolvida com os alunos. A 

preocupação com os profissionais da educação com os constantes encontros 

pedagógicos. 

 

Sujeito 108: Porque, só pelo fato de nos ter dado a oportunidade de termos juntos com 

a equipe técnica elaborarmos o documento norteador para toda a rede sesi. 

 

Sujeito 109: Pelos encontros com analistas e também com os professores. Pela 

abertura que temos no nosso dia-a-dia. 

 

Sujeito 110: No meu caso foi mais do que clara a mudança, pois a rede de bibliotecas 

(48), foi totalmente informatizada, mudou também o acervo da biblioteca (o acervo é 

escolar, voltado para o ensino fundamental). 

 

Sujeito 111: Por ter iniciado em agosto de 2003, o tempo ainda é curto para perceber 

mudanças. 

 

Sujeito 112: Ingressei, no ano de 2003 e ainda estou observando a instituição como um 

todo, portanto, não posso dissertar sobre mudanças internas. 

 

Sujeito 113: O Sesi, como tudo está mudando. O Sesi entrou na engrenagem do tempo 

e transformações. 

 

Sujeito 114: Com o passar do tempo vem tendo muitas mudanças na sociedade e com 

essa mudança temos que nos adequar na realidade social em que vivemos. 

 

Sujeito 115: O Sesi está passando por mudanças em sentido de evolução. 

 

Sujeito 116: Valorização do professor com a formação continuada, troca de idéias entre 

professor da rede (antes ninguém conhecia o outro). 
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Sujeito 117: No decorrer dos anos, vem acontecendo uma grande mudança, em tudo 

que se diz Sesi, principalmente em nossos encontros com analistas. 

 

Sujeito 118: Tenho pouco tempo de trabalho nesta instituição, mas como estou inserida 

em um grupo, percebo o esforço de adaptação, deste. 

 

Sujeito 119: As mudanças aconteceram e acompanharam as mudanças sociais, 

globalizadas, descentralização, Neoberalismo. A escola é um reflexo da sociedade. 

Algumas alterações, relacionamento entre as lideranças, gerências, diretores, processo 

de trabalho (do tradicional para o sócio-construtivismo ou sócio-interacionismo), 

formação continuada dos profissionais, critérios de avaliação, nova visão de homem, 

mundo, conhecimento etc. através das orientações recebidas, mudando posturas, 

gestão participativas, reflexo no trabalho com os alunos e comunidade. 

 

Sujeito 120:- O Sesi está mudando, está inovando até porque nos dias atuais, tudo está 

ocorrendo muito rápido. 

 

Sujeito 121: Em muitos aspectos, elaboração de planos, esclarecimentos de dúvidas, 

postura, novos conhecimentos, interação com outros professores e reciclagem. 

 

Sujeito 122: Participação e envolvimento dos professores em relação às mudanças com 

a educação. Maior liberdade de ação. Orientação sobre a área a ser trabalhadas, para 

que haja maior entrosamento entre todos os docentes dos centros educacionais. 

 

Sujeito 123: Mudou em relação. Posturas pedagógicas constantemente questionadas e 

renovadas ao longo do processo de aprendizagem. Posturas da entidade em nove 

meses ainda não pude avaliar o caráter da administração. 

 

Sujeito 124: Resposta para essa questão temos os depoimentos de meus 

companheiros de trabalho e o próprio encontro com os analistas. Afinal, o sesi vive 
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qualificação de seus profissionais recebe sua participação com o ensino, o que implica 

na mudança de estratégias para a elaboração de seus objetivos. 

 

Sujeito 125: O Sesi está acompanhado a necessidade das mudanças. A escola não 

mudou. Este é o momento. Toda mudança gera conflito, desconforto, insegurança , 

mas é uma questão do tempo. Já estamos nos acostumando a novas técnicas. 

 

Sujeito 126: A educação no Brasil mudou, tivemos vários avanços tecnológicos, 

portanto a rede sesi, necessita de mudança, acompanhando o mundo globalizado. 

 

Sujeito 127: Desde que iniciei no sesi tenho notado muitas mudanças, mudanças na 

forma de se pensar nossa prática docente, na forma de tratamento dada à equipe 

escolar. Essas mudanças vêm tornando mais eficiente nossa prática docente. 

 

Sujeito 128: Em branco. 

 

Sujeito 129: Desde que iniciei no Sesi, observo mudanças e como nós todos somos 

engajados nela, através da proposta do Sesi, do plano de ação, da proposta 

pedagógica, etc. 

 

Sujeito 130: Como sou novo, não tive conhecimento de como se trabalha, mas a visão 

que tenho de fora da rede mudou. 

 

Sujeito 131: Porque está havendo a mais de três anos um esforço intenso dos 

profissionais da educação da Rede Sesi em promover mudanças na forma de 

encaminhar atividades, procedimentos conceituais e forma de avaliação. 

 

Sujeito 132: Devido ao pouco tempo de trabalho na Entidade, eu já comecei a participar 

dessas mudanças. Pelo que as pessoas que trabalham há mais tempo falaram, houve 

grandes mudanças e o sistema educacional se adequar à nova realidade. 
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Sujeito 133: Porque estou a tempo na Rede Sesi e hoje percebo que o progresso da 

rede esta voltado para democracia, tudo esta mais claro. 

 

Sujeito 134: Pois há uma nova visão sobre como trabalhar os conteúdos e 

principalmente em como avaliar não só o aluno, mas principalmente o processo de 

ensino / aprendizagem. 

 

Sujeito 135: O Sesi está mais claro e objetivo a aberto a diálogos (ouvir e ser ouvido). 

Mostrou-se um caminho mais aberto para o crescimento profissional. Em relação à 

parte pedagógica também ocorreu renovação que apontam um crescimento em 

conjunto e não mais individuais. 

 

Sujeito 136: O Sesi está em profunda transformação em praticamente todas as 

divisões, estas mudanças estão sendo diária. 

 

Sujeito 137: O Sesi esta pondo em prática as idéias da progressão continuada. Criando 

uma nova mentalidade de avaliação e postura metodológica. 

 

Sujeito 138: Hoje, a vigilância e menor. 

 

Sujeito 139: As mudanças são percebidas claramente na parte pedagógicas, 

principalmente depois que teve início os encontros com os analistas pedagógicos, uma 

grande expectativa com a introdução do doc de história, como parâmetro para toda a 

Rede Sesi, auxiliando no direcionamento de uma mudança na relação aluno professor, 

para atender a nova proposta de levar o aluno a retornar um cidadão crítico, 

preparando para a vida. 

 

Sujeito 140: É observável a entidade está sempre preocupada em instruir o professor, 

coordena-lo, indicar mudanças. E existem os referenciais, com o intuito de orientar o 

ensino no Sesi. 
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Sujeito 141: Eu diria que o Sesi mudou, porque definiu uma proposta pedagógica e está 

implantando-a com seriedade. Existem vários itens, como: o processo seletivo, o 

trabalho com analistas de área, a construção dos referências, etc, indicando as 

mudanças. 

 

Sujeito 142: Acho que mudou quanto as menções onde se pretende analisar, realmente 

o que o aluno progrediu, também mudou em termos de planejamento, hoje o professor 

tem mais liberdade para estar adaptando o conteúdo as expectativas propostas. 

 

Sujeito 143: Agora, temos um documento que norteia nossas ações. 

 

Sujeito 144: Porque há 8anos nesta Entidade vivenciei este período de mudança. 

 

Sujeito 145: O tempo fez várias mudanças, desde o sistema político até o educacional. 

O Sesi acompanhou todo esse processo com alguns acertos e também erros, na minha 

opinião não existe mais uma filosofia dentro da Entidade. 

 

Sujeito 146: O novo milênio exige mudanças e a educação busca atingir este objetivo 

não poderíamos ficar parados no tempo. 

 

Sujeito 147: A mudança é visível no desempenho das aulas, cursos ministrados e na 

conduta pedagógica e visão de educação em relação a outras instituições. 

 

Sujeito 148: Porque tenho acompanhado várias mudanças. 

 

Sujeito 149: Postura, maior liberdade para o desenvolvimento do nosso trabalho, 

capacitações (reflexo), apoio. 

  

Sujeito 150: A mudança foi devido ao compromisso que foi assumido na elaboração de 

uma nova proposta e chamar os professores na elaboração e posteriormente abrir o 

estudo dessa nova proposta e procurar acompanhar a execução dessa proposta. 
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Sujeito 151: Investiu em capacitação, abriu novo leque para evolução da educação 

 

Sujeito 152: A partir do trabalho dos encontros pedagógicos e da introdução dos 

Referenciais Curriculares é difícil ser a mesma profissional. 

 

Sujeito 153: Pois os cursos a maneira que as posições burocráticas estão sendo 

colocadas na instituição. Mostra mudanças na Rede Sesi. 

 

Sujeito 154: Mudou a dinâmica da aula, a questão do plano sempre estar sendo 

consultado, enfim a valorização do aluno como foco central. 

 

Sujeito 155: É a conseqüência das mudanças sociais, o país mudou a mentalidade, 

mudou e penso que essas mudanças são boas, pois repensar sempre é necessário. 

 

Sujeito 156: Talvez pela minha curta experiência dentro do Sesi, contudo 

aparentemente ele continua no mesmo padrão. 

 

Sujeito 157: Porque o Sesi com mudando a abordagem pedagógica. 

 

**** *Sj_158 *Pf_16 *Id_05 *Te_01 *Tm_03 *TI_03 

Percebo um investimento em novos paradigmas e novas posturas na educação. 

 

Sujeito 159: Novas diretrizes 

 

Sujeito 160: Quem conheceu a estrutura sesi, de alguns anos atrás, sabe perfeitamente 

que hoje, podemos certamente declarar que ocorreram mudanças. 

 

Sujeito 161: Abrir mais as discussões com os professores. 
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Sujeito 161: Abertura a entidade como um todo esta com um outro olhar para a 

educação. 

 

Sujeito 163: Não tenho muito tempo para fazer uma avaliação profunda, mas desde 

quando eu entrei no sesi, há uma ou várias tentativas de mudança, que na prática ainda 

é conservada tendendo para o tradicional. 

 

Sujeito 164: A preocupação em fazer encontros com especialistas da área, em saber 

qual e a prática pedagógica do professor, mesmo com essas mudanças eu espero que 

ocorram outras também essenciais. 

 

Sujeito 165: Menos autoritarismo, com as nossas analistas, pois acho muito importante 

esse momento e com isso ocorreram aqui as mudanças. 

 

Sujeito 166: O mundo mudou, com o sesi, não poderia ser diferente. 

 

Sujeito 167: Desde minha chegada na Entidade, sempre fui incentivado e apoiado nas 

minhas ações pedagógicas,de forma que, não pude perceber nenhuma mudança. 

 

Sujeito 168: Quando ingressei no Sesi, já havia ocorrido a transição de metodologia, na 

qual percebo a cada dia e encontros maneiras novas de aprendizagem. 

 

Sujeito 169: Porque apesar do pouco tempo de Entidade o Sesi acompanha ou tenta 

acompanhar as mudanças. As mudanças são sentidas no nosso dia-a-dia, na escola e 

mesmo nos encontros com os analistas, onde em busca por uma excelência em ensino 

vais se moldando comportamento, um exemplo claro é mostrado dentro das nossas 

expectativas de ensino. 

  

Sujeito 170: Vivi período em que tudo era muito camuflado, não havia o erro, sofri com 

minhas idéias e para coloca-las em prática tenho que driblar o sistema. 
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Sujeito 171: Porque o ser humano tem que acompanhar a evolução tem o encontro, o 

aprendizado, a reciclagem, e num mundo globalizado é impossível não viver as 

mudanças, evoluir, compartilhar. 

 

Sujeito 172: Como tudo tem mudança é necessário está mudança, ou seja, 

transformações (os: um grande exemplo são os referencias curriculares). 

. 

Sujeito 173: Porque hoje a entidade procurou investir mais na educação de qualidade e 

inserir-se no novo milênio , a busca do conhecimento. 

 

Sujeito 174: Porque o Sesi tem se preocupado em dar uma formação pedagógica de 

qualidade a seus professores. 

 

Sujeito 175: Necessidade de mudança, acompanhando a mentalidade do mundo e seu 

desenvolvimento. O novo passa a ser mais importante para ser diferente, e dar chance 

de meu crescimento. 

 

Sujeito 176: Porque estamos caminhando em busca de novas idéias, programas, 

projetos que levem melhoria ao ensino aprendizagem. 

 

Sujeito 177: Iniciando-se na rede sesi a grande transformação no decorrer dos seis 

anos de magistério foi explícita. 

 

Sujeito 178: Com base nos comentários dos colegas que estão a mais tempo dentro da 

Rede Sesi, segundo eles e como venho observando o Sesi procura um novo estilo 

dentro de uma nova filosofia educacional. 

 

Sujeito 179: Porque as mudanças que ocorrem na educação também envolvem a Rede 

Sesi e ao longo do tempo estamos sendo sempre cobrados para ter um novo olhar 

sobre nossa prática. 
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Sujeito 180: Porque está buscando qualificar os professores para que possam 

acompanhar as mudanças do mundo. 

 

Sujeito 181: Porque sentimos a preocupação da entidade em nos capacitar e 

desenvolvermos um trabalho mais eficaz, voltado para um ensino de qualidade aos 

nossos alunos. 
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CORPUS DAS RESPOSTAS DA QUESTÃO-PROBLEMA 3.2 
 

ANEXO 3 
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Corpus das respostas da questão-problema 3.2 – Como percebeu a 
mudança? 
 
Sujeito 1: Na dinâmica do pensamento científico, interferência e imposição de novas 

metodologias. 

 

Sujeito 2: O encontro de professores é uma pequena parcela da mudança, os 

documentos que o sesi têm  oferecido aos professores. Agora é preciso aplicar. 

 

Sujeito 3: Através de reuniões, encontros pedagógicos. 

 

Sujeito 4: Nos alunos, com um montante de informações que determinadas áreas 

apresentam, principalmente a informatização. 

 

Sujeito 5: Com as próprias normas que são passadas. 

 

Sujeito 6: Participação no SINPRO. 

 

Sujeito 7: Com a ajuda dos analistas, da supervisora que ajuda a elaborar meu plano de 

ensino melhorou 99% no meu dia-a-dia da sala de aula. 

 

Sujeito 8: O meu dia-a-dia, sempre enxergando a necessidade de buscar e aprimorar 

meus conhecimentos para leva-los na própria sala de aula em virtude também da 

criticidade provinda de nossos alunos e da época atual em que vivemos. Temos que 

nos especializar e caminhar sempre, nunca devemos nos acomodar. 

 

Sujeito 9: Através de reuniões pedagógicas e pela prática docente. 

 

Sujeito 10: Devido ao tempo que estou na Entidade, e o avanço da Educação em nosso 

país. Aos PCN’s e Referenciais Curriculares. 
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Sujeito 11: Toda mudança por mais difícil que possa parecer no início, é sempre 

referência de aprendizado e desenvolvimento interior. 

 

Sujeito 12: Trabalhei no Sesi em 1991 e meus alunos compravam o livro no 

supermercado (hoje o professor pode datar em usar ou não o livro que ele escolher). 

 

Sujeito 13: Através de reuniões pedagógicas e pelos encontros com os analistas. 

 

Sujeito 14: Trabalhando e acompanhando tais mudanças. 

 

Sujeito 15: Em branco.  

 

Sujeito 16:Através da nova filosofia e organização. 

 

Sujeito 17: Em branco. 

 

Sujeito 18: Através do dinamismo, que essa metodologia pedagógica trouxe. 

 

Sujeito 19: Com o início dos pólos educacionais e maior abertura para o trabalho dos 

professores. 

 

Sujeito 20: Freqüência a esses cursos, mais cobranças a nós. 

 

Sujeito 21: Por um contra-senso, explico hoje uma quantidade considerável de 

professores que trabalharam até recentemente na Rede, estão em outras escolas de 

nível igualmente considerável, além do relativo aumento mencionado na procura por 

vagas nas escolas Sesi. 

 

Sujeito 22: Acho que em (que) alguns encontros mais recentes falei sobre algumas 

questões que não poderiam ser discutidas a seis ou sete anos atrás. 
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Sujeito 23: No dia-a-dia, o cotidiano da escola mudou, a prática do coordenador e do 

professor mudaram de maneira expressiva. 

 

Sujeito 24: Maior acompanhamento. 

 

Sujeito 25: Com comentários de colegas. 

 

Sujeito 26: Como um círculo 360º. 

 

Sujeito 27: Em branco. 

 

Sujeito 28: Porque tenho pouco tempo de Rede Sesi. 

 

Sujeito 29: Cheguei na escola Sesi neste momento de mudanças não tenho 

conhecimento do ontem. 

 

Sujeito 30: Em 24 anos abertos à “mudança” e cientes que somos da necessidade de 

acompanhar todo o processo de evolução. O Sesi tem preparado seus “professores” 

para uma prática reflexiva. 

 

Sujeito 31: Em branco. 

Sujeito 32: Em branco. 

 

Sujeito 33:No dia-a-dia em sala de aula, no desenvolvimento do plano de aula e das 

atividades. 

 

Sujeito 34: Através dos resultados que os alunos vêm apresentando no decorrer destes 

anos. 

 

Sujeito 35: Através dos Encontros de Formação Continuada, reuniões pedagógicas, 

maior comprometimento. 
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Sujeito 36: Em branco. 

 

Sujeito 37: Na nossa prática diária, nas orientações, material de apoio, encontros 

pedagógicos. 

 

Sujeito 38: Ao entrar na Rede Sesi e perceber que os alunos acompanham os 

pressupostos metodológicos, e não são mais alunos copistas e sim críticos e 

participantes. 

 

Sujeito 39: No dia-a-dia. Início de cada ano, por meio de cursos oferecidos pela rede. 

 

Sujeito 40: Através dos cursos de formação continuada, a preocupação de cultivar o 

professor novas propostas de educação. 

 

Sujeito 41: Através dos cursos de formação continuada. 

 

Sujeito 42: Através dos diálogos. 

 

Sujeito 43: No comportamento dos alunos, no relacionamento entre os membros da 

entidade e autonomia do Centro Educacional. 

 

Sujeito 44: Na relação professor coordenação. 

 

Sujeito 45: Pelo empenho que Entidade tem em preparar seu profissional. 

 

Sujeito 46: Através de relatos dos mais antigos da Rede e participação nos encontros 

de formação. 

 

Sujeito 48: Com o encontro com os analistas. 
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Sujeito 49: Pelas preocupações das mudanças educacionais, encontros com analistas, 

e pela sua luta de conhecimento. 

 

Sujeito 50: O professor tendo que voltar para os livros e para a pesquisa, de onde 

nunca devia ter saído para atender as expectativas. 

 

Sujeito 51: Os cursos de orientação têm sido cada vez mais eficazes, contribuindo para 

que as mudanças ocorram. 

 

Sujeito 52: Nas necessidades, encontros com analistas. 

 

Sujeito 53: Nos próprios encontros, tenho em reunião pedagógica quanto no encontro 

com os analistas. 

 

Sujeito 54: Através de aulas ministradas em sala abertas, a sala de aula ambiente 

ofereceu maior autonomia aos professores 

. 

Sujeito 55: Ficando seis anos longe da rede percebi uma grande mudança. 

 

Sujeito 56: Através dos encontros com analistas e colegas da mesma área, que facilita 

o entrosamento.  

 

Sujeito 57: A cada dia que passa, esta mudança está visível com os registros, o 

Referencial Curricular, o analista para orientar e a avaliação externa. 

 

Sujeito 58: Quando participo de reuniões com outros colegas. Reuniões formais e 

informais, assim como a leitura de livros que estão mudando o conceito sobre a 

educação. 

 

Sujeito 59: Através do documento x e as reuniões com os analistas e coordenadoras e 

o dia-a-dia em sala de aula. 
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Sujeito 60: Em branco. 

 

Sujeito 61: Através dos encontros até a postura dos coordenadores mudaram. 

Acompanhamento dos analistas, preparação do documento x. 

 

Sujeito 62: Como dito acima, por ter sido aluna e agora docente. As perspectivas de 

trabalho estão amplas e fogem ao tradicional. Isso enriquece o trabalho com os alunos 

e também abre o leque de inovações que o professor pode trabalhar. 

 

Sujeito 64: Pra mim é fácil, pois vivi o “antes” e o “depois”. Havia “coisas” boas ontem e 

existem “coisas” boas hoje, tudo é uma questão de momentos. Percebi a mudança a 

partir do momento que se preocupou em falar-se a mesma linguagem, as mesmas 

expectativas de ensino e aprendizagem... 

 

Sujeito 65: Não posso responder, pois estou a pouco tempo na entidade, mas segundo 

as informações que recebi da coordenação falei sobre apenas alguns aspectos. 

 

Sujeito 66: Vejo a mudança positivamente, pois a proposta pedagógica muito se inovou, 

porém, como em qualquer processo de mudança, também deparamos com questões 

problemáticas que envolvem e abrange todos os sentidos da sociedade, muitos fatores 

externos e pessoais envolvem o aprendizado e o ensino dentro do Sesi, família, 

governo, trabalho, etc. 

 

Sujeito 67: Nós os professores entendemos o processo, os alunos continuam, no 

passado, mesmo você trabalhando muito o processo aplicado. 

 

Sujeito 68: Nas reuniões, nos cursos. 

 

Sujeito 69: Nas reuniões pedagógicas (encontros com os analistas) e na prática, 

desenvolvida com os coordenadores, assistentes e outros profissionais. 
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Sujeito 70: Em branco. 

 

Sujeito 71: Em branco. 

 

Sujeito 72: Através das expectativas ensino aprendizagem. 

 

Sujeito 73:Foram criados métodos de avaliação, de formação... 

 

Sujeito 74: Em branco. 

 

Sujeito 75: Através da qualificação profissional dos professores por meio de cursos de 

formação. 

 

Sujeito 76: Com os colegas de trabalho, com o próprio aluno. 

 

Sujeito 77:Através das inúmeras oportunidades de aperfeiçoamento profissional. 

 

Sujeito 78: Através da força de vontade, prática pedagógica, da união dos professores, 

encontros pedagógicos, muito diálogo e compreensão. 

 

Sujeito 80: Através dos encontros de analistas, reuniões pedagógicas etc... 

 

Sujeito 81: Através de conversas com colegas que já trabalham há mais tempo na 

Entidade. 

 

Sujeito 82: Através de comentários de professores mais antigos. 

 

Sujeito 83: Principalmente, comparando com outra escola, que possui ainda uma 

proposta pedagógica mais tradicional. Os alunos que estamos formando, realmente, 

estão mais conscientes de seu papel nesse mundo. 
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Sujeito 84: Mudanças estruturais, mudanças pedagógicas, diretrizes de ação. 

 

Sujeito 85: Em minhas próprias atitudes cotidianas. 

 

Sujeito 86: Com o respaldo recebido da supervisora e funcionários. 

 

Sujeito 87: Pela qualidade e forma de transmitir conhecimento para os alunos, comparo 

também com outras entidades educacionais, nossa prática está na frente devido aos 

cursos. 

 

Sujeito 88: Através das aberturas, atividade e cursos. 

 

Sujeito 89: Em branco. 

 

Sujeito 90: Percebi esta mudança, pois estamos tendo uma maior integração e 

oportunidade de trocarmos experiências. 

 

Sujeito 91:Instruções dadas nos encontros de formação continuada, encontros 

pedagógicos, leituras por coordenadores, etc... 

 

Sujeito 92: Percebi pois faço parte do grupo de docentes que participa desse processo. 

 

Sujeito 93: Acredito que os cursos de formação continuada são uma amostra dessa 

mudança. A preocupação em orientar e auxiliar o profissional exemplifica bem essa 

mudança. 

 

Sujeito 94: Por meio da prática do dia-a-dia, dos encontros pedagógicos com 

coordenadores, analistas e pelas orientações constante que recebemos. 
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Sujeito 96: Percebi a partir do momento em que comecei a participar de vários 

encontros, e a minha visão de professor começou a mudar. 

 

Sujeito 97: Através do documento criado (Referenciais) que dão uma diretriz única no 

conteúdo desenvolvido, embora a autonomia da escola e do professor continue 

existindo. Utilização dos ciclos, conceitos... 

 

Sujeito 98: Pelo fato de só saber das mudanças a partir de outras interpretações, não 

pretendo avaliar sobre as mudanças ocorridas. 

 

Sujeito 99: Percebi essa mudança na própria dinâmica de nossos encontros. 

 

Sujeito 100: Quando mudei a minha forma de trabalhar. 

 

Sujeito 101: Primeiramente com os comentários feitos pelos colegas durante os cursos 

e as atividades diárias, e depois pelos alunos que estão ou já passaram pelo Sesi. 

 

Sujeito 102: Pelos estudos que temos feitos. 

 

Sujeito 103: Encontros de formação de professores, maior liberdade para o professor 

desenvolver seu trabalho e incentivo a profissionais que desejam se aprofundar. 

 

Sujeito 104: Em branco. 

 

Sujeito 105: Acredito que seja devido as oportunidades de trabalho em equipe que o 

Sesi nos oferece. 

 

Sujeito 106: Percebi esta mudança com novas posturas de coordenadores e 

supervisores investindo na progressão continuada, dando possibilidades para o 

professor partir para a pesquisa e ser o mediador do aluno 
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Sujeito 107: Mudanças de atitudes dos profissionais da educação. Construção do 

conhecimento pelos alunos. Alguns comentários dos pais, alegando que os filhos estão 

mais críticos. 

 

Sujeito 108: Percebi entre outras mudanças, a orientação e formação que estamos 

tendo com os analistas pedagógicos. 

 

Sujeito 109: No dia-a-dia em sala de aula (alunos) e comigo mesma. 

 

Sujeito 110: Em branco. 

 

Sujeito 111: Em branco. 

 

Sujeito 112: Em branco. 

 

Sujeito 113: Eu percebi através da minha pessoa, realidade e mundo. Eu mudei, o Sesi 

mudou, ainda bem. 

 

Sujeito 114: Com as capacitações dos professores e novas maneiras de pensar. 

 

Sujeito 115: Pelo processo de adaptação que tenho acompanhado. 

 

Sujeito 116: Na primeira vez que substitui uma professora, não havia esses encontros 

para troca de idéias e reflexão sobre o estudo. 

 

Sujeito 117: Através de mais conhecimento da disciplina. 

 

Sujeito 118: Um esforço em compreender a proposta e utilizar os pressupostos 

pedagógicos, no seu cotidiano (os professores). 

 

Sujeito 119: Em branco. 
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Sujeito 120: Em branco. 

 

Sujeito 121: Ao longo do tempo as mudanças foram ocorridas e percebi o quanto 

aprendi com relação a minha prática pedagógica. 

 

Sujeito 122: Através dos encontros pedagógicos. Participação na elaboração do 

documento x. Oportunidade de poder mostrar o trabalho realizado e compartilhar com 

os colegas da área. Dividir com os colegas as dúvidas e sempre trazer de cada 

encontro a certeza de que estamos no caminho certo. 

 

Sujeito 123: Através dos encontros com analistas e reuniões e cafés pedagógicos com 

nossos coordenadores. Assim sendo compartilhamos com nossos colegas textos 

recentes pertinentes a nossa profissão. 

 

Sujeito 124: Em debates, reflexões sobre as propostas pedagógicas e ação e relação 

professor-aluno. 

 

Sujeito 125: A mudança é nítida e clara. Percebemos nos encontros pedagógicos, 

Semana da Educação, encontros com analistas, na escola ainda estamos vivendo o 

processo da mudança com os alunos. 

 

Sujeito 126: Nos encontros, reuniões, mudança com PCN’s e os Referenciais 

Curriculares da Rede Sesi. E o maior objetivo da rede é a qualidade de ensino. 

 

Sujeito 127: Através dos encontros de formação de professores e dos encontros 

pedagógicos em nossa unidade escolar, das orientações recebidas da coordenação e 

supervisão escolar. 
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Sujeito 128: Também através dos encontros de formação reuniões pedagógicas, 

planejamento, expectativas de aprendizagem que são propostas, metas, habilidades e 

competências que são desenvolvidas ao longo do trabalho docente. 

 

Sujeito 130: Pelos colegas e seus comentários. 

 

Sujeito 131: Quando a divisão de ensino da rede SESI/SP procurou organizar os 

professores de todas as áreas de conhecimento para ter alguns procedimentos comuns 

em relação as expectativas para propiciar a transmissão de conteúdos conceituais. 

 

Sujeito 132: Através dos encontros de formação reunião pedagógica e discussão com 

os colegas professores. Sugestões para a confecção dos pressupostos. 

 

Sujeito 133: Pelos encontros com os analistas, documentos estudados nas reuniões, no 

próprio centro educacional, a presença do supervisor. 

 

Sujeito 134: Percebi através dos encontros com analistas principalmente, e através dos 

textos que são enviados para estudo nos encontros pedagógicos. 

 

Sujeito 135: Através da abertura dos planos de aula, que possibilitam discussões, 

análises e mudanças constantes. As reuniões pedagógicas na escola estão mais 

próximas da nossa realidade. Aberturas para discussões e análises. Os encontros 

pedagógicos engrandecendo os nossos conhecimentos e aprendizagens (troca de 

informações). Sentir mais seguro com as mudanças. 

 

Sujeito 136: Através de cursos de atualização, com o fechamento de algumas divisões, 

a criação do quadro de carreira, investimento tecnológico. 

 

Sujeito 137: Nas reuniões, nos cursos, e em nossas atividades (a busca pela inovação 

e sentindo na prática os efeitos de uma nova postura). 
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Sujeito 138: É possível perceber algumas mudanças, mudanças que ao longo do tempo 

vem ocorrendo na prática. E essa prática é uma longa construção que vem ocorrendo 

dada a transformação da sociedade. 

 

Sujeito 139: Antigamente todo o professor era visto apenas como um mero instrumento 

que transmitia conhecimento para os alunos, hoje, nós temos uma abertura na troca de 

experiência nos encontros com o analista pedagógicos, isso facilita em nossas aulas e 

também favorece principalmente na mudança entre professor aluno, pensando que 

sempre nosso objetivo é o crescimento do aluno. 

 

Sujeito 140: Reuniões, encontros, documentos para estudar, ect... 

 

Sujeito 141: Como estou na rede há 08 anos, pude vivenciar a política anterior e atual, 

indicando um novo rumo, um novo referencial. 

 

Sujeito 142: Como citei acima as mudanças ocorreram principalmente com relação as 

menções e planejamento etc... 

 

Sujeito 143: Através dos encontros de formação continuada. 

 

Sujeito 144: É nítida a mudança, principalmente na concepção de educação, na 

formulação de uma proposta pedagógica para toda a Rede etc... 

 

Sujeito: 145: Pela maneira que me comporto atualmente, pelas atitudes de colegas 

professores, que não conheceram o passado da escola. Pela mudança no 

comportamento dos alunos. 

 

Sujeito 146: O fato de estarmos reciclando e buscando mudar a estrutura pedagógica 

em sala de aula já é um fato. 
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Sujeito 147: Na necessidade de mudança de postura como professora, relacionamento 

como os alunos e na conduta pedagógica (como fazer). 

 

Sujeito 148: Por meio do trabalho “exigido” e desenvolvimento nas escolas. Desde a 

estrutura superior como na base educacional. 

 

Sujeito 149: Através de atitudes, do companheirismo da busca de respostas. Percebo 

tudo com mais clareza e sinto mais confiança naquilo que faço. 

 

Sujeito 150: Pelo compromisso entre instituição e os professores. 

 

Sujeito 151: Pelos cursos, pelas reuniões pedagógicas. 

 

Sujeito 152: Na sala de aula, a cada atividade preparada. 

 

Sujeito 153: Com a participação mais atuante dos professores. 

 

Sujeito 154: Primeiramente através da preocupação da Entidade com a qualidade 

(capacitação, cobrança da parte pedagógica efetuada pela coordenação, etc.) . Depois, 

no dia-a-dia nosso. 

 

Sujeito 155: A elaboração dos referenciais pedagógicos, a constante análise de temas 

como avaliação, currículo, habilidades e competências, entre outros, demonstra que o 

processo se faz necessário para o sistema. 

. 

Sujeito156: Em branco. 

 

Sujeito 157: Referenciais Curriculares 

 

Sujeito 158: Em branco. 
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Sujeito 159: Práxis educacional. 

 

Sujeito 160: Antigamente não havia muito diálogo, entre uma supervisora e os 

professores, a coordenação servia como intermediária. Somente em caso de 

advertência o contato era mais direto. A repressão era maior, temos a liberdade de 

emitir pontos pelos quais não concordamos, a maneira de ensinar mudou, ensino mais 

aberto, democrático. 

 

Sujeito 161: As reuniões pedagógicas, as capacitações, as tentativas de conduzir um 

ensino voltado par o cotidiano ao aluno. 

 

Sujeito 162: Através de reuniões, posturas dos coordenadores, posturas dos 

supervisores etc... 

 

Sujeito 163: Em branco. 

 

Sujeito 164: É fácil perceber depois de duas décadas. 

 

Sujeito 165: Em branco. 

 

Sujeito 166: As pessoas mudaram, a equipe foi se renovando aos poucos e novas 

propostas estão sendo lançadas. 

 

Sujeito 167: Em branco. 

Sujeito 168: A mudança é visível nos assuntos abordados nos encontros pedagógicos, 

mas experiências anteriores e das expectativas atuais. 

 

Sujeito 169: Estas expectativas dentro de um ano sofreram mudanças estas sempre 

buscando um ideal e mesmo um objetivo melhor. 
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Sujeito 170: Temos liberdade de ação, hoje há uma abertura para o dialogo, mudança 

na metodologia, uma visão que o erro é construtivo. 

 

Sujeito 171: Nota mil, para os encontros com analistas, uma vitória que tem de ser 

aproveitada, a importância do trabalho em grupo, do vivenciar com o outro suas 

conquistas, dúvidas e anseios e principalmente sua vitória. 

 

Sujeito 172: Na minha própria atuação profissional, pois acredita que essa mudança 

ocorra nem mesmo de um ano para outro e sim durante os próprios meses, pois 

necessitamos dessa mudança. 

 

Sujeito 173: Através dos encontros pedagógicos e da Semana da Educação. 

 

Sujeito 174: Com os encontros pedagógicos em São Carlos e suas unidades escolares. 

 

Sujeito 175: Através das reuniões, curso, e mobilização da Entidade em crescer. 

 

Sujeito 176: Através da nova proposta das inovações que surgem no dia-a-dia 

profissional e a participação mais ativa d professor. 

 

Sujeito 177: De acordo com os PCN’s e os Referenciais, e mais os encontros com os 

analistas proporcionaram competências e habilidades. 

 

Sujeito 178: Através das expectativas, plano de carreira, reuniões com analistas, 

comentários da coordenadora e dos colegas docentes. 

 

Sujeito 179: A partir das discussões com analistas, na própria escola, e na proposta 

pedagógica. 

 

Sujeito 180: Percebi ao participar dos cursos de formação continuada. 
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Sujeito 181: Principalmente com as reuniões pedagógicas e os encontros com os 

analistas 
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UNIDADES DESCRITIVAS DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 
DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DA QUESTÃO 3.1 

 
ANEXO 4 
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  PERCEPÇÃO DO MICRO-ESPAÇO 

Democratização da sala 
de aula 

-A postura do professor era autoritária, sem espaço para o 
aluno participar, ter crítica. 
- Metodologia de ensino, mais participante e democrática 
necessitando de ajustes quanto às menções das notas que 
são aplicadas para os alunos, deve mudar. 
- Acompanhou a evolução e propostas pedagógicas mais 
próximas da realidade do aluno, afinal a educação e o 
processo de ensino, aprendizagem se modificaram com o 
tempo, tendo em vista a própria clientela e suas 
perspectivas 

Maior abertura para o 
professor 

- O SESI (entidade) mudou no sentido de nos dar mais 
abertura no sentido de podermos nos expressar. 
- Mudou muitos professores, professores com idéias 
renovadas mudou e muito a sistemática de trabalho (do 
tradicional para o moderno), liberdade de expressão e 
trabalho diferenciado, troca de experiências entre todos os 
professores. 
- Antes não tínhamos a liberdade de expressarmos como 
agora, o que é muito bom. 
- Participação e envolvimento dos professores em relação 
às mudanças com a educação. Maior liberdade de ação. 
Orientação sobre a área a ser trabalhadas, para que haja 
maior entrosamento entre todos os docentes dos centros 
educacionais. 
 
 

Mudanças 
Metodológicas 

- Resposta para essa questão temos como sobre o 
depoimento de meus companheiros de trabalho e o próprio 
encontro com os analistas. Afinal, o SESI vive uma 
qualificação de seus profissionais recebe sua participação 
com o ensino, o que implica na mudança de estratégias 
para a elaboração de seus objetivos. 
- Porque está havendo a mais de três anos um esforço 
intenso dos profissionais da educação da rede SESI em 
promover mudanças na forma de encaminhar atividades, 
procedimentos conceituais e forma de avaliação. 
- O SESI esta pondo em prática as idéias da progressão 
continuada. Criando uma nova mentalidade de avaliação e 
postura metodológica. 
 

Professores evoluindo e 
se atualizando 

 

- É observável a entidade está sempre preocupada em 
instruir o professor, coordena-lo, indicar mudanças. E 
existem os referenciais, com o intuito de orientar o ensino 
no SESI. 
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- A partir do trabalho dos encontros pedagógicos e da 
introdução dos referenciais curriculares é difícil ser a 
mesma profissional. 
- Porque está buscando qualificar os professores para que 
possam acompanhar as mudanças do mundo. 
- Porque sentimos a preocupação da entidade em nos 
capacitar e desenvolvermos um trabalho mais eficaz, 
voltado para um ensino de qualidade aos nossos alunos. 
 

Avaliação Externa 
 

- Pelo fato de estar buscando uma educação com maior 
preocupação nos resultados. 
- Pela preocupação em avaliar os alunos anualmente e 
obter uma estatística elevada em relação aos outros órgãos 
de ensino, que seria a avaliação externa e os cursos. 
 

Homogeneização do 
currículo 

- Pois depois da elaboração do doc.x até chegar nas 
referências do SESI, vem unir todos os professores para 
que não ocorram desigualdades dentro do próprio. 
- Porque existe preocupação com a formação de todos da 
rede e também uma universalização maior das 
expectativas. 
- Porque, só pelo fato de nos ter dado a oportunidade de 
termos juntos com a equipe técnica elaborarmos o 
documento norteador para toda a rede SESI. 
 

PERCEPÇÃO MACRO-ESPACIAL 

Avanço e modernização 
impostos pela 
Globalização 

 

- Preocupado com o avanço da globalização.Preocupado 
com o “ser” pensante. 
- Maior autonomia em preparar o educando para as 
necessidades do mundo globalizado. 
- As mudanças aconteceram e acompanharam as 
mudanças sociais, globalizadas, descentralização, 
Neoberalismo. A escola é um reflexo da sociedade. 
Algumas alterações, relacionamento entre as lideranças, 
gerências, diretores, processo de trabalho (do tradicional 
para o sócio-construtivismo ou sócio-interacionismo), 
formação continuada dos profissionais, critérios de 
avaliação, nova visão de homem, mundo, conhecimento  
etc. através das orientações recebidas, mudando posturas, 
gestão participativas, reflexo no trabalho com os alunos e 
comunidade. 
 

 
 

- A entidade está preocupada com as mudanças que 
ocorrem no dia a dia no mundo, a escola “deve” 
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Acompanhar 
transformações do 
mundo e/ou país. 

 

acompanhar as transformações. 
- O SESI tem acompanhado e evoluído dentro do sistema 
educacional, colocando em prática as intenções da LDB e 
mentalidade empresarial. 
- Nos últimos anos a escola SESI vêm se empenhando e 
trabalhando para que ocorra uma mudança significativa, 
pois, era necessária a mudança devido a exigência do 
mundo contemporâneo. 
- Tudo muda com o tempo, a entidade também procura 
mudar para acompanhar a realidade 
- A mudança ocorreu em decorrência do próprio contexto 

sócio-econômico, político. Salas de aula com portas 

abertas. 

Estrutura e organização 
da Rede 

 

- Quem conheceu a estrutura sesi, de alguns anos atrás, 
sabe perfeitamente que hoje, podemos certamente declarar 
que ocorreram mudanças. 
- Pois os cursos a maneira que as posições burocráticas 
estão sendo colocadas na instituição. Mostra mudanças na 
rede SESI. 
- O SESI está em profunda transformação em praticamente 
todas as divisões, estas mudanças estão sendo diária. 
- Devido às mudanças das leis de diretrizes e bases da 
educação, o SESI também se adequou aos novos 
procedimentos. 
 

Tomada de posicionamento fundamentada nas lembranças dos outros. 

- Apesar do pouco tempo, percebo uma maior aproximação entre o corpo docente e o 
administrativo. 
- Não posso comparar na prática, como professor, mas através da fala dos mais antigos 
que estão irritados ou apavorados com a reestruturação, enquanto eu estou achando 
uma inovação em busca da melhoria da qualidade. 
- Apesar de estar trabalhando há pouco tempo na entidade percebo que há um grande 
interesse em nos reciclar através das oficinas e principalmente em relação às novas 
propostas de aprendizagem. 
- Estou a pouco tempo no SESI, pelo o que eu ouço falar sobre um período anterior há 
três anos tenho certeza que o SESI mudou. 
- Cheguei ao SESI apenas há dois anos, segundo as informações que recebi, mudou 
muito e para melhor. 
- Com base nos comentários dos colegas que estão há mais tempo dentro da rede sesi, 
segundo eles e como venho observando o SESI procura um novo estilo dentro de uma 
nova filosofia educacional. 
- Porque quando criança (estudante) pude observar através dos meus irmãos que 
foram alunos do SESI qual era a maneira de aprender, de aplicar o conhecimento (que 
era de forma conceitual e conteudista). 
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UNIDADES DESCRITIVAS DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

E ASPECTOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DA QUESTÃO 3.2 
 

ANEXO 5 
 

 



 186

DIMENSÃO INDIVIDUAL 
 

No cotidiano da 

sala de aula 

- No dia-a-dia, o cotidiano da escola mudou, 
a pratica do coordenador e do professor 
mudou de maneira expressiva. 
- No dia-a-dia em sala de aula, no 
desenvolvimento do plano de aula e das 
atividades. 
- Em minhas próprias atitudes cotidianas. 
- No dia-a-dia em sala de aula (alunos) e 
comigo mesma. 
- Pela maneira que me comporto atualmente, 
pelas atitudes de colegas professores, que 
não conheceram o passado da escola. Pela 
mudança no comportamento dos alunos. 
 

Desempenho 
 

Na participação 

nos encontros de 

formação 

continuada 

- Através de reuniões pedagógicas e pelos 
encontros com os analistas. 
- Freqüência a esses cursos, mais cobranças 
a nós. 
- Acho que em (que) alguns encontros mais 
recentes falei sobre algumas questões que 
não poderiam ser discutidas a seis ou sete 
anos atrás. 
- Através dos encontros de formação 
continuada, reuniões pedagógicas, maior 
comprometimento. 
- Através dos cursos de formação 
continuada, a preocupação de cultivar o 
professor novas propostas de educação. 
 

 



 187

Desenvolvimento 
 Na Auto Formação

- No meu dia-a-dia, sempre enxergando a 
necessidade de buscar e aprimorar meus 
conhecimentos para leva-los na própria sala 
de aula em virtude também da criticidade 
provinda de nossos alunos e da época atual 
em que vivemos. Temos que nos 
especializar e caminhar sempre, nunca 
devemos nos acomodar. 
- O professor tendo que voltar para os livros 
e para a pesquisa, de onde nunca devia ter 
saído para atender as expectativas. 
- Quando participo de reuniões com outros 
colegas. Reuniões formais e informais, assim 
como a leitura de livros que estão mudando 
o conceito sobre a educação. 
 
 

Em Acompanhar 

as mudanças 

- Pelas preocupações das mudanças 
educacionais, encontros com analistas, e 
pela suas lutas de conhecimento. 
- Vejo a mudança positivamente, pois a 

proposta pedagógica muito se inovou, 

porém, como em qualquer processo de 

mudança, também deparamos com questões 

problemáticas que envolvem e abrangem 

todos os sentidos da sociedade, muitos 

fatores externos e pessoais envolvem o 

aprendizado e o ensino dentro do SESI, 

família, governo, trabalho, etc. 

Esforço 

Em Atender as 

necessidades dos 

alunos 

- Um esforço em compreender a proposta e 
utilizar os pressupostos pedagógicos, no seu 
cotidiano (os professores). 
- Na necessidade de mudança de postura 
como professora, relacionamento como os 
alunos e na conduta pedagógica (como 
fazer). 
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DIMENSÃO DO CONTEXTO 
 

Nos alunos 
 

- Nos alunos, com um montante de 
informações que determinadas áreas 
apresentam, principalmente a 
informatização. 
- Através dos resultados que os alunos vêm 
apresentando no decorrer destes anos. 
- Ao entrar na rede SESI e perceber que os 
alunos acompanham os pressupostos 
metodológicos, e não são mais alunos 
copistas e sim críticos e participantes. 
 

Na Metodologia 

- Na dinâmica do pensamento científico, 
interferência e imposição de novas 
metodologias. 
- Na necessidade de mudança de postura 
como professora, relacionamento como os 
alunos e na conduta pedagógica (como 
fazer). 
- Através da nova proposta das inovações 
que surgem no dia-a-dia profissional e a 
participação mais ativa do professor. 
 
 

Aspectos 
pedagógicos 

 

No Currículo 
 

- Através do documento criado (referenciais) 
que dão uma diretriz única no conteúdo 
desenvolvido, embora a autonomia da escola 
e do professor continue existindo. Utilização 
dos ciclos, conceitos etc. 
- Nos encontros, reuniões, mudança com 
PCNs e os referenciais curriculares da Rede 
SESI. E o maior objetivo da rede é a 
qualidade de ensino. 
- Como estou na rede há 08 anos, pude
vivenciar a política anterior e atual, indicando 
um novo rumo, um novo referencial. 
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Como espaço 
coletivo 

- Nos próprios encontros, tanto em reunião 
pedagógica quanto no encontro com os 
analistas. 
- Através dos referenciais curriculares e as 
reuniões com os analistas e coordenadoras 
e o dia-a-dia em sala de aula. 
- Através de conversas com colegas que já 
trabalham há mais tempo na entidade. 
- Nota mil, para os encontros com analistas, 
uma vitória que tem de ser aproveitada, a 
importância do trabalho em grupo, do 
vivenciar com o outro suas conquistas, 
dúvidas e anseios e principalmente sua 
vitória. 
 

Como 
oportunidade de 
desenvolvimento 

 

- Em 24 anos abertos à “mudança” e cientes 
que somos da necessidade de acompanhar 
todo o processo de evolução. O Sesi tem 
preparado seus “professores” para uma 
prática reflexiva. 
- Através da qualificação profissional dos 
professores por meio de cursos de formação.
- Através das inúmeras oportunidades de 
aperfeiçoamento profissional. 
 

Formação 
Continuada 

 

Proporcionar um 
elemento 
Unificador 

- Quando a divisão de ensino da Rede 
Sesi/SP procurou organizar os professores 
de todas as áreas de conhecimento para ter 
alguns procedimentos comuns em relação às 
expectativas para propiciar a transmissão de 
conteúdos conceituais. 
- A elaboração dos referenciais pedagógicos, 
a constante análise de temas como 
avaliação, currículo, habilidades e 
competências, entre outros, demonstra que o 
processo se faz necessário para o sistema. 
- De acordo com os PCNs e os Referenciais, 
e mais os encontros com os analistas 
proporcionaram competências e habilidades.
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Nas normas 

- Com as próprias normas que são 
passadas. 
- Foram criados métodos de avaliação, de 
formação etc. 
- Por meio do trabalho “exigido” e 
desenvolvimento nas escolas. Desde a 
estrutura superior como na base 
educacional. 
- Os encontros de professores são uma 
pequena parcela da mudança, os 
documentos que o Sesi tem oferecido aos 
professores. Agora é preciso aplicar. 
 

No diálogo 

- Através dos diálogos. 
- No comportamento dos alunos, no 
relacionamento entre os membros da 
entidade e autonomia do Centro 
Educacional. 
- Na relação professor coordenação. 
- Através da força de vontade, prática 
pedagógica, da união dos professores, 
encontros pedagógicos, muito diálogo e 
compreensão. 
- Percebi esta mudança, pois estamos tendo 
uma maior integração e oportunidade de 
trocarmos experiências. 
- Através de atitudes, do companheirismo da 
busca das respostas. Percebo tudo com 
mais clareza e sinto mais confiança naquilo 
que faço. 
 

Hierarquia 

No 
Acompanhamento 

no dia-a-dia 
 

- Com a ajuda dos analistas, da supervisora 
que ajuda a elaborar meu plano de ensino 
melhorou 99% no meu dia-a-dia da sala de 
aula. 
- Com o respaldo recebido da supervisora e 
funcionários. 
- Por meio da prática do dia-a-dia, dos 
encontros pedagógicos com coordenadores, 
analistas e pelas orientações constante que 
recebemos. 
 

 

 

 

 


