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Ensino dE Química Em Foco

A seção “Ensino de Química em Foco” inclui investigações sobre problemas no ensino 
de Química, com explicitação dos fundamentos teóricos, procedimentos metodológicos 
e discussão dos resultados.
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O tema deste estudo é desvelar a representação social sobre “ser professor de Química” de estudantes 
de um curso de Licenciatura em Química. No grupo de 71 sujeitos investigados, 48% não desejavam atuar 
como docentes. Entre os sujeitos que não apresentam interesse em exercer a docência, observou-se que os 
termos relacionados ao imaginário social têm maior frequência (30%) do que o valor verificado para aqueles 
que têm interesse (6%). As ideias que ressaltam os aspectos negativos geralmente associados socialmente à 
atividade docente em nosso País são tão fortes no primeiro subgrupo que chegam a fazer parte do conjunto 
de termos constituintes do Núcleo Central da representação, uma possível explicação para seu afastamento 
dessa possibilidade de atuação profissional.
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No Brasil, há, hoje, uma grande necessidade de pro-
fessores para as disciplinas voltadas às Ciências 
da Natureza. Sampaio et al. (2002), com base em 

informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ressaltaram 
haver carência de professores de Química para o Ensino 
Médio no Brasil e também para o ensino de Ciências no 
Ensino Fundamental. Mesmo subtraída a previsão de 
licenciados formados de 1991 
a 2010, ainda persistiria uma 
carência de mais de dezesseis 
mil profissionais. Nesse mesmo 
estudo, em uma comparação com 
a demanda em Língua Portuguesa 
e a previsão dos licenciados 
formados em 2010, haveria um 
saldo positivo de mais de cento 
e trinta mil profissionais além da 
demanda estimada. Sá e Santos (2011, p. 1), por meio da 
análise das estatísticas do Ministério da Educação, indicam 
que a carência de professores de Química “está mais ligada 

à baixa procura e à alta evasão que propriamente à escassez 
de cursos”.

Aliada a essa carência de docentes para as Ciências 
Naturais, está a desmotivação dos alunos de Licenciatura 
pelo futuro exercício da profissão na Educação Básica, como 
ressaltam estudos com diferentes públicos (Ens et al., 2012; 
Leite et al., 2011; Souza, 2012) – os quais mostram, dentre 
outros aspectos, que esses alunos buscam, cada vez mais, 

outras opções profissionais, prin-
cipalmente a carreira acadêmica 
em Instituições de Ensino Superior. 
Esses resultados são especialmente 
interessantes por se referirem a 
estudantes da Licenciatura, uma 
vez que o principal papel dessa 
graduação, dentre outros possíveis, 
é o de formar professores. Como 
exemplo, Souza (2012) identificou 

que cerca de um terço dos estudantes que ingressaram na 
Licenciatura em Física da Universidade de São Paulo não 
desejam atuar como professores e que esse número aumenta 
ao longo do curso. Os cerca de 20% que desejam lecionar 
na Educação Básica vislumbram essa possibilidade apenas 
como uma alternativa, caso não consigam atuar em pesquisas 
científicas, voltando-se para o Ensino Superior, por exemplo.

Sá e Santos (2011, p. 1), por meio da 
análise das estatísticas do Ministério da 
Educação, indicam que a carência de 

professores de Química “está mais ligada 
à baixa procura e à alta evasão que 
propriamente à escassez de cursos”.
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Tendo em vista que diversos estudos (Alves-Mazzotti, 
2007; Ens et al., 2012; Leite et al., 2011; Souza, 2012; 
Tartuce et al., 2010) têm diagnosticado uma forma de alte-
ridade ancorada na desvalorização social da docência, cada 
vez mais presente em nossa sociedade, os sentimentos de 
continuidade a essa identificação externa podem modificar 
o modo como as pessoas constituem sua identidade e são 
especialmente preocupantes, na medida em que afastam 
da Educação Básica os docentes ou possíveis candidatos à 
docência. Há uma forte associação a fatores extrínsecos à 
docência para justificar a baixa atratividade da carreira do-
cente, como a desvalorização da profissão, o desinteresse e 
desrespeito dos alunos, bem como a baixa remuneração em 
comparação a outras carreiras de nível superior.

A depreciação do valor social do professor reflete-se, ain-
da, em outros resultados. Ao responderem à questão “Algum 
de vocês pensa ou pensou recentemente em ser professor?”, 
estudantes concluintes do Ensino Médio responderam, em 
sua maioria, negativamente, sendo que apenas 2% dos par-
ticipantes (n

T
 = 1500) apontaram a carreira docente como 

possibilidade profissional (Tartuce et al., 2010).
A desmotivação para a docência é, também, refletida na 

construção, pelos licenciandos, de imagens negativas de seus 
futuros alunos, influenciados pelos meios de comunicação. 
Os estudantes reproduzem imagens do aluno da escola 
pública como carente, com baixo aproveitamento escolar, 
desinteressado e indisciplinado, imagens essas mostradas 
repetidamente na mídia, sempre rondando a maioria dos 
espaços sociais (Leite et al., 2011).

A depreciação do valor social do professor é um processo 
que interfere, ainda, na maneira como os professores se en-
xergam. Ao assumir um elevado número de funções, que, por 
diversas vezes, são alheias à formação docente, o professor 
vivencia a degradação das condições do exercício de sua pro-
fissão, o que se reflete na “degradação de suas representações 
sociais, que se traduz, em geral, em uma atitude de descrença 
com a profissão” (Loureiro, 2001, p. 46). Essas constatações 
são também relatadas por Alves-Mazzotti (2007), cujos re-
sultados indicaram que a depreciação do valor do professor 
perante a sociedade afeta mais profundamente a identidade 
profissional dos professores das séries iniciais do que a da-
queles das séries finais. No primeiro grupo, os professores 
sentem-se “obrigados a assumir funções que consideram ser 
da família, o que, para eles, equivale a um esvaziamento da 
função docente” (p. 591). No último grupo, as falas sugerem 
que os professores vinculam sua identidade profissional a 
outro grupo mais “valorizado (os matemáticos, os historia-
dores, por exemplo), escapando, assim, à desvalorização 
do magistério”. Ambos os grupos enfatizam as dificuldades 
encontradas para o exercício efetivo da profissão, como as 
condições da estrutura escolar, falta de tempo para plane-
jamento das aulas e para seu desenvolvimento profissional.

São encontrados, ainda, outros resultados referentes à 
questão da alteridade negativa relacionada à profissão de 
professor. Por exemplo, Silva (2009), ao analisar publicações 
da década de sessenta do século XX sobre essa temática, 

conclui que, em um período de cinquenta anos, os trabalhos 
apresentam um caráter semelhante. Em síntese, atribuem ao 
professor a culpa por todas as mazelas da Educação, centran-
do exclusivamente no docente a responsabilidade quanto ao 
sucesso e, sobretudo, o fracasso escolar. Naquele trabalho, 
conclui-se que uma das formas de desresponsabilizar o poder 
público pelos resultados da Educação é focalizar o indivíduo 
e não o contexto.

Assim, a percepção da “crescente tendência de enfra-
quecimento dos professores, em todos os níveis da atividade 
educativa” (Pereira e Martins, 2002, p. 130) é cada vez mais 
recorrente. Ela reflete as “mudanças que caracterizam o mun-
do contemporâneo, que alteram a dinâmica das instituições 
de ensino e se refletem diretamente no trabalho cotidiano dos 
professores” (André e Almeida, 2010, p. 75). De modo que 
a desvalorização dos professores também está relacionada 
com a falta de credibilidade e confiança da sociedade nesses 
profissionais, no contexto brasileiro. Essa desvalorização 
social é marcante e perpassa os inúmeros meios sociais 
brasileiros, conforme demonstrado pelos estudos analisados 
supramencionados.

É importante considerar que os licenciandos estão 
constantemente expostos a fatores que poderiam fazê-los 
reconstruir suas representações sociais sobre o que é “ser 
professor”. Nessa perspectiva, essa (re)construção está liga-
da, então, a aspectos extrínsecos à docência, além da relação 
estabelecida com essa atividade profissional (Melucci, 2004; 
Penna, 2008; Pimenta, 2005; Silva, 2009).

Nesse sentido, algumas pesquisas (Dotta, 2006; Lyra, 
1999; Galindo, 2004; Penna, 2008; Placco e Souza, 2011) 
retratam que, embora a imagem social da docência esteja 
ancorada em sua desvalorização, esses sujeitos, ainda assim, 
identificam valores positivos em suas atividades, vivencian-
do a contradição entre como se reconhecem e como são 
reconhecidos pelo outro. Para Nóvoa (1999), ainda que essa 
degradação da atividade docente seja “confirmada por certos 
discursos de organizações sindicais e mesmo das autoridades 
estatais, a docência ainda apresenta facetas atrativas” (p. 29). 
Embora esse autor se refira ao contexto europeu, essa ideia 
possivelmente possa ser estendida à realidade brasileira.

Inúmeros autores concordam que a construção das 
representações sobre essa temática precede as eventuais 
influências exercidas durante a formação inicial que se dá 
no processo oficial – a Licenciatura, sendo fomentadas por 
inúmeras referências, durante toda a vida do sujeito (Cunha, 
1997; Quadros et al., 2005). Esse aspecto é bem sintetizado 
nas palavras de Tardif e Gauthier (2001, p. 202) quando di-
zem que “o professor, para atingir os objetivos pedagógicos, 
também se baseia em julgamentos que provêm de tradições 
escolares, pedagógicas e profissionais, as quais ele próprio 
assimilou e interiorizou”.

Assim, o objetivo do presente artigo é o de apresentar os 
resultados de um estudo sobre as representações sociais de 
estudantes de um curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Química quanto a “ser professor de Química”. Neste traba-
lho, a representação social sobre “ser professor de Química” 
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de estudantes que, embora estejam cursando a Licenciatura, 
não vislumbram a docência como possibilidade de atuação 
será comparada à daqueles que anteveem essa perspectiva 
profissional.

O curso focalizado apresenta inúmeras singularidades 
importantes para o estudo desenvolvido. A primeira delas 
se deve à estrutura do curso, segundo a qual a obtenção 
do título de Bacharel vinculava-se à prévia finalização da 
Licenciatura. Em decorrência disso, no curso de Licenciatura 
dessa Instituição há vários sujeitos sem qualquer interesse 
pela docência, ou desejo de atuar como professores no futuro.

Outro aspecto peculiar é o da localização da instituição de 
ensino. Ela se situa em uma região tradicionalmente indus-
trial, o que facilita seu acesso a estudantes que já trabalham 
nas indústrias e estudam no contraturno. Também é facili-
tado o ingresso de estudantes nesse mercado de trabalho. A 
maioria dos alunos da Faculdade é proveniente do entorno 
da região em que se situa a instituição. Por outro lado, os 
professores de Química da maior parte das escolas da região 
são egressos dessa Instituição formadora.

Referencial Teórico

A noção de representação social, tal como é aqui entendi-
da, foi proposta por Serge Moscovici e se refere à proposição 
expressa na Teoria das Representações Sociais (TRS), alu-
dindo ao estudo “de um fenômeno específico e delimitado: 
as teorias do senso comum, buscando compreender como se 
situa o conhecimento mobilizado na comunicação informal” 
(Miranda et al., 2015, p. 3). Essas teorias são conjuntos de 
conceitos articulados que têm origem nas práticas sociais e 
diversidades grupais (Santos, 2005), sendo importante frisar 
que “não são apenas ‘opiniões sobre’ ou ‘imagens de’, mas 
teorias coletivas sobre o real, que “determinam o campo dos 
valores ou das ideias compartilhadas pelos grupos e regem, 
subsequentemente, as condutas desejáveis ou admitidas” 
(Alves-Mazzotti, 1994, p. 62).

Dessa maneira, Moscovici (2012, p. 54) reconstrói o 
conceito das representações ao afirmar que “representar 
uma coisa (...) não é, com efeito, simplesmente duplicá-la,  
repeti-la ou reproduzi-la; é reconstituí-la, retocá-la, modifi-
car-lhe o texto”. O ato de representar implica em conceber 
sujeito e objeto intrinsecamente conectados; sujeitos recons-
troem sua realidade cotidiana na interação com os objetos 
sociais, os quais são também modificados nessa interação.

Isto significa, ainda, que, embora sempre se possa cons-
truir representações referentes aos objetos com os quais 
haja interações, estas somente poderão ser denominadas 
sociais caso sejam comuns aos sujeitos de um determinado 
grupo social.

As representações sociais possibilitam a coesão dos 
grupos e facilita a adoção de posturas imediatas por eles, 
situando-se em um contexto ativo, dinâmico, concebido 
na relação indivíduo-coletividade (Moscovici, 2012). 
Constituem-se em um saber prático, uma vez que é gerador 
de práticas sociais.

Dentro dos pressupostos defendidos pela TRS existem 
abordagens consagradas e complementares à grande teo-
ria, desenvolvidas por colaboradores de Moscovici. Neste 
estudo, a obtenção e análise das informações basearam-se 
nos pressupostos da vertente Estruturalista, proposta inicial-
mente por Abric (1998; 2001). Esse aporte teórico apoia-se 
na premissa de que a representação social é constituída por 
duas estruturas: o Núcleo Central e o Sistema Periférico. Os 
termos pertencentes ao Núcleo Central são marcados por sua 
estabilidade e resistência às mudanças, assegurando, assim, 
a continuidade e a permanência da representação. O Sistema 
Periférico engloba os demais termos da representação e 
caracteriza-se pela flexibilidade, mutabilidade e modulações 
individuais, na medida em que suporta a heterogeneidade do 
grupo e as contradições advindas das histórias individuais, 
protegendo o Núcleo Central. As formas de desvelar essas 
estruturas serão discutidas mais detalhadamente na seção de 
Metodologia deste artigo.

Metodologia

Na abordagem proposta por Abric (1998; 2001), também 
denominada Teoria do Núcleo Central, a ênfase reside na “di-
mensão cognitivo-estrutural das representações” (Sá, 1998, 
p. 65) e conduz à identificação dos termos componentes do 
Núcleo Central e do Sistema Periférico. Nessa abordagem, 
muitas vezes emprega-se a técnica de evocação livre de pa-
lavras, em que se propõe um termo indutor – que se refere 
ao objeto social alvo do estudo – ao qual cada sujeito do 
público-alvo associará as palavras ou expressões que lhe 
ocorram mais imediatamente à mente.

Muitas vezes, em uma segunda questão, os participan-
tes da pesquisa são orientados a hierarquizar os termos 
citados, possibilitando que as informações sejam tratadas 
pela combinação dos critérios de frequência e hierarquia, 
variáveis que expressam o valor simbólico do termo para o 
grupo social pesquisado (equações de 1 a 3). Nessa cons-
trução, as palavras e expressões mais frequentes entre os 
sujeitos e evocadas nas primeiras posições são consideradas 
pertencentes ao Núcleo Central da representação. Por sua 
vez, as palavras ou expressões que foram evocadas menos 
frequentemente integram o Sistema Periférico (Reis et 
al., 2013).

 

 (1)

 (2)

 (3)

onde E
n
 corresponde ao número de evocações para deter-

minada hierarquia; n corresponde à hierarquia atribuída ao 
termo evocado; n é o número total de termos; e f corresponde 
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à frequência total de evocação para determinado termo, 
considerando-se todas as hierarquias.

Dos valores obtidos estabelecem-se os parâmetros para a 
organização de um diagrama, conhecido na literatura da área 
como quadro de quatro casas ou quadrante de Vergès (Abric, 
1994 apud Sá, 1996) (Quadros 1, 2 e 3), que evidencia os pos-
síveis termos componentes do Núcleo Central e do Sistema 
Periférico, caracterizando a estrutura da representação social 
do grupo pesquisado com relação ao objeto pesquisado.

Empregaram-se, no estudo, questionários com questões 
abertas, constituídos por dois blocos de questões com di-
ferentes objetivos: o primeiro visava a caracterização do 
público-alvo, enquanto, no segundo bloco, solicitava-se que 
os estudantes evocassem as três palavras que lhes viessem 
mais imediatamente à mente a partir da leitura do termo 
indutor “ser professor de Química”. Além disso, pediu-se  
aos alunos que fosse redigido um texto breve expondo 
sua visão quanto a “ser professor de Química”, para obter 
informações que facilitassem a categorização dos termos 
evocados, facilitando a atribuição de significado aos termos 
alocados no Núcleo Central pelo emprego da abordagem 
prototípica que conduz à elaboração do quadrante de Vergés 
(Quadros 1, 2 e 3).

O questionário foi aplicado a 71 estudantes de um curso 
de Licenciatura em Química, período noturno, situado na 
cidade de Santo André (SP), Brasil, dos quais 34 dos sujeitos 
não vislumbravam atuar como professores após completarem 
a Licenciatura em Química.

As informações obtidas pelos questionários aplicados e pe-
los textos redigidos pelos estudantes foram exploradas através 
de duas técnicas de análise: a Análise de Conteúdo (Bardin, 
2000) e a Análise Estrutural proposta por Abric (1998; 2001), 
levando à construção dos dados apresentados neste trabalho.

As representações sociais sobre “ser professor de 
Química” dos grupos de licenciandos investigados foram 
analisadas a partir do diálogo entre os dados obtidos através 
da análise do texto produzido e aqueles advindos dos qua-
dros de quatro casas (Abric, 1998; 2001). Para concretizar 
o diálogo necessário entre os dados obtidos através dos dois 
tratamentos utilizados, foram construídas categorias com 
base em critérios semânticos, segundo procedimentos da 
análise de conteúdo de linha francesa (Bardin, 2000). Foi 
possível categorizar os termos alocados no Núcleo Central e 
no Sistema Periférico considerando-se as justificativas dadas 
pelos próprios licenciandos para a escolha das palavras ou 
expressões. Desse modo, do discurso dos estudantes cons-
truíram-se três categorias relacionadas à sua representação 
sobre “ser professor de Química”, a saber: (i) características; 
(ii) visão sobre o ensino e (iii) imaginário social.

A categoria (i) agrupa termos associados a aspectos 
potencialmente promotores dos processos de ensino e 
aprendizagem. Na (ii), visão sobre o ensino, agruparam-
-se termos que descreviam a representação dos estudantes 
quanto à metodologia de ensino a ser empregada pelos 
professores, como discutido mais detalhadamente em outro 
artigo (Miranda, et. al. 2015).

No presente artigo, serão aprofundados os aspectos relati-
vos à categoria imaginário social, aquela de maior destaque 

Quadro 1: Estrutura do quadro de quatro casas e critérios para 
sua elaboração. Fonte: elaborado pelos autores

Elementos Centrais Primeira periferia

frequência ≥ frequência média
OME < OME média

frequência ≥ frequência média
OME ≥ OME média

Zona de Contraste Segunda periferia

frequência < frequência média
OME < OME média

frequência < frequência média
OME ≥ OME média

Quadro 2: Quadro de quatro casas das evocações livres ao termo indutor “ser professor de Química”, entre estudantes que não 
desejam se tornar professores (n = 34)

Elementos Centrais
f ≥ 2,6          OME < 1,77

Primeira periferia
f ≥ 2,6          OME ≥ 1,77

f OME f OME

Desvalorizado 3,0 1,33 Salários-baixos 4,0 2,00

Inteligente 3,0 1,67 Paciência 4,0 2,00

Dinâmico 4,0 1,50 Conhecimento 5,0 1,80

Zona de Contraste
f < 2,6         OME < 1,77

Segunda periferia
f < 2,6          OME ≥ 1,77

f OME f OME

Responsabilidade 2,0 1,00 Desrespeito 2,0 2,00

Vocação 2,0 1,00 Aprendizado 2,0 2,00

Futuro 2,0 1,00 Autoridade 2,0 2,00

Respeito 2,0 1,50 Alunos 2,0 2,50

Química Cotidiano 2,0 1,50 Notas 2,0 3,00

Mestrado 2,0 3,00
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entre os sujeitos que declararam não pretenderem se tornar 
professores, embora estivessem cursando a Licenciatura.

Resultados e Discussão

A formação inicial de professores é um problema central 
no Brasil, pois embora os cursos de Licenciatura em âmbito 
público e privado sejam suficientes, não tem havido seja 
procura pelos cursos em si seja fixação na profissão, sendo 
recorrente a deficiência de profissionais bem formados, prin-
cipalmente em áreas críticas como a das Ciências Naturais.

Nesse sentido, a compreensão da construção da represen-
tação social sobre “ser professor 
de Química”, percebida através 
das evocações dos licenciandos 
quanto a este objeto, pode ser en-
carada como um processo social 
influenciado por diversos fatores, 
dentre os quais os “discursos que 
circulam ininterruptamente nas 
dimensões sociais e culturais rela-
cionadas aos docentes e à escola” 
(Silva, 2009, p. 54).

A categoria imaginário social 
foi subdividida nas subcategorias 
(i) dom, que se refere às ideias que retratam a docência como 
uma missão em resposta a uma vocação inata, em detrimento 
da compreensão de seu caráter de profissão; e (ii) aspectos 
negativos, abrangendo evocações referentes aos aspectos 
negativos associados à docência, à sua baixa atratividade 
relacionada à desvalorização da profissão, ao desinteresse e 
desrespeito dos alunos, bem como à baixa remuneração em 
comparação a outras profissões que exigem formação similar.

No caso dos estudantes que não desejam se tornar 
professores, 20% das evocações da Zona de contraste 

(Quadro 2), bem como 12% das respostas na análise do 
texto correspondem à subcategoria dom, indicando que essa 
visão é importante para um grupo minoritário desse subgrupo 
social. Esta categorização pode ser exemplificada através 
dos excertos das justificativas, transcritos a seguir: “dom 
de Deus” (Sujeito 9) e “quando se tem vocação, o trabalho 
é desenvolvido com amor e excelência” (Sujeito 38). Esses 
estudantes não vislumbram a carreira docente como opção 
profissional e, em geral, já atuam em empresas da área da 
indústria química. Talvez seja essa uma das razões para 
atribuírem o exercício da docência a um “dom” que, eventu-
almente, não possuam, os eximindo do exercício da função.

Esses resultados corroboram 
os relatados em outros trabalhos 
(Placco e Souza, 2011; Sugahara 
e Souza, 2010; Tartuce et al., 
2010), nos quais também se ob-
servaram percepções da docência 
intrinsecamente ligadas à noção 
de vocação. Embora essa ideia 
esteja bastante naturalizada, é 
importante ressaltar, como bem 
o expressou Pellisson (2011, 
p. 282), que “ser professor não é 
um ato natural”. Não há um dom 

inato para o exercício dessa profissão e sim um processo de 
constituição da profissionalidade docente que se dá ao longo 
do percurso de vida dos indivíduos. Assim, concepções de 
que a docência seja um dom são preocupantes, na medida 
em que a retratam como uma missão a ser cumprida em 
resposta a uma vocação, associando-a, por exemplo, ao 
sacerdócio. Essa visão se consolida em detrimento da per-
cepção da docência como uma profissão de nível superior, 
semelhante a várias outras, muito valorizadas socialmente, 
como a Engenharia, a Medicina ou o Direito o que, assim 

Quadro 3: Quadro de quatro casas das evocações livres ao termo indutor “Professor de Química”, entre estudantes que desejam 
se tornar professores (n = 37)

Elementos Centrais
f ≥ 3,0          OME < 1,74

Primeira Periferia
f ≥ 3,0          OME ≥ 1,74

f OME f OME

Dedicação 3,0 1,33 Mudar a visão da Química 3,0 2,00

Realização Profissional 4,0 1,25 Responsabilidade 3,0 2,00

Conhecimento 5,0 1,20 Experimentos 3,0 2,33

Dinâmico 9,0 1,00 Paciência 3,0 3,00

Zona de Contraste
f < 3,0          OME < 1,74

Segunda periferia
f < 3,0          OME ≥ 1,74

f OME f OME

Inteligente 2,0 1,50 Disciplina 2,0 2,00

Didática 2,0 1,50 Troca de experiência 2,0 2,00

Determinação 2,0 1,50 Medo 2,0 2,00

Tabela Periódica 2,0 1,50 Organização 2,0 2,50

Atualizar-se 2,0 1,50

[...] a compreensão da construção da 
representação social sobre “ser professor 

de Química”, percebida através das 
evocações dos licenciandos quanto a 

este objeto, pode ser encarada como um 
processo social influenciado por diversos 
fatores, dentre os quais os “discursos que 
circulam ininterruptamente nas dimensões 

sociais e culturais relacionadas aos 
docentes e à escola” (Silva, 2009, p. 54).
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como afirmam Tartuce et al. (2010), contribui para a desva-
lorização social do professor ou advém dela.

Em outra subcategoria, que denominamos aspectos 
negativos, encontram-se referências à baixa atratividade 
da profissão docente, relacionadas a fatores como baixa 
remuneração ou desinteresse e desrespeito por parte dos 
alunos, como exemplificado nas falas: “uma profissão muito 
árdua, pois o salário é baixo e não é valorizado” (Sujeito 
28) e “desmotivador, não há reconhecimento” (Sujeito 52). 
Essas referências a aspectos negativos da docência estiveram 
presentes entre os termos constituintes do provável Núcleo 
Central (23% das evocações) da representação social sobre 
“ser professor de Química” dos estudantes que não preten-
diam exercer a docência profissionalmente (n = 34,48%; 
Quadro 2).

Esse resultado não é de todo inesperado, uma vez que, 
se esses sujeitos manifestaram explicitamente não desejar 
exercer o magistério, era possível que tivessem para com 
a docência uma relação em que os aspectos negativos fos-
sem relevantes. Caso essa hipótese se confirmasse, como o 
“Núcleo Central da representação é determinado, por um 
lado, pela natureza do objeto apresentado e, por outro, pela 
relação que o sujeito mantém com esse objeto” (Abric, 2001, 
p. 163), seriam observados termos referentes a aspectos nega-
tivos como componentes do Núcleo Central da representação 
social desse grupo de estudantes.

Essa concepção negativa está presente, também, nos ter-
mos constituintes da segunda periferia (25% das evocações; 
Quadro 3) da representação do grupo de estudantes que 
desejam lecionar. Cabe ressaltar que “algumas circunstân-
cias, independentemente de uma representação, podem levar 
uma população a ter práticas em desacordo, mais ou menos 
violento, com a representação” (Flament, 2001, p. 179).

Dessa maneira, o desacordo que Flament indica é perce-
bido, nos resultados apresentados neste artigo, ao se observar 
a tensão entre o desejo de atuar em uma profissão e seus 
aspectos negativos, os quais já adquiriram praticamente um 
estatuto de senso comum no País. “Essas discordâncias se 
inscrevem inicialmente nos esquemas periféricos que se 
modificam, protegendo, por algum tempo, o núcleo cen-
tral” (Flament, 2001, p. 179). Assim, embora esses sujeitos 
desejem ser professores, eles não deixam de vislumbrar 

os mesmos aspectos negativos que levaram os demais a 
afastarem a possibilidade de virem a atuar como docentes.

Isso pode ser atribuído ao fato de que, independentemente 
do desejo de se tornarem professores, esses estudantes estão 
expostos às representações que permeiam os meios sociais 
dos quais eles fazem parte e, conforme indicado por inúme-
ros estudos (Alves-Mazzotti, 2007; Dotta, 2006; Galindo, 
2004; Lyra, 1999; Penna, 2008; Placco e Souza, 2011), as 
concepções negativas sobre a docência estão presentes entre 
diferentes públicos e nas diversas mídias sociais, perpassan-
do os diversos meios sociais e influenciando a construção da 
representação social desses licenciandos sobre a docência, 
embora não seja este o aspecto mais importante de sua 
representação.

Em síntese, por meio da categorização das respostas 
presentes na questão discursiva pode-se contabilizar sua 
frequência, de modo que foi possível perceber uma maior fre-
quência de termos relacionados ao imaginário social entre os 
sujeitos que não objetivam a atuação como professores (30%) 
em comparação com os que objetivam (6%) (Quadro 4).

Já a partir da comparação entre os termos do Núcleo 
Central desses dois subgrupos foi evidenciado que as ideias 
que ressaltam os aspectos negativos que permeiam a ativida-
de docente são tão fortes entre os sujeitos que não almejam 
se tornar professores ao ponto de estarem entre os termos do 
Núcleo Central da representação (Quadro 4), termos esses 
marcados por sua estabilidade e resistência às mudanças, 
refletindo os valores do grupo e afastando-os dessa possibi-
lidade de atuação profissional.

Os estudantes que não desejam exercer a docência repre-
sentam cerca de metade dos sujeitos-alvo dessa investigação, 
correspondendo a uma parcela de 47% dos investigados (n = 
34). Uma possível explicação para a baixa pretensão desses 
licenciandos em se tornar professores pode ser atribuída à 
questão salarial e às condições para o exercício da docência 
nas escolas básicas brasileiras.

Informações referentes especificamente ao Estado de 
São Paulo indicam que o salário inicial de um professor que 
leciona para classes de anos finais do Ensino Fundamental 
(9º ano) e do Ensino Médio (3º ano), com jornada de 40 ho-
ras semanais, seja de R$ 2.257,84 (Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo, 2019). Por sua vez, segundo o 

Quadro 4: Síntese dos dados obtidos através da Análise Estrutural e da frequência de respostas para a questão discursiva para o 
subgrupo de estudantes que aspiram à atuação como professores e os que não manifestam esse desejo

Categoria 
 
Imaginário social

Desejam exercer o 
magistérioa

Não desejam exercer 
o magistériob

Desejam exercer o 
magistérioa

Não desejam exercer 
o magistériob

Núcleo-centralc Sistema Periféricoc

Dom 
19%

Aspectos negativos 
23%

Aspectos negativos 
25%

Aspectos negativos 
17%

Frequênciac da análise do texto Frequênciac da análise do texto

Dom 
3,0%

Dom 
12%

Aspectos negativos 
3,0%

Aspectos negativos 
18%

an = 34; bn = 37; cdada a natureza qualitativa do trabalho, a precisão na indicação das porcentagens foi minimizada.



Ser ou Não Ser Professor

383

Vol. 41, N° 4, p. 377-385, NOVEMBRO 2019Quím. nova esc. – São Paulo-SP, BR.

Conselho Regional de Química, IV Região (CRQ-IV, 2019), 
o piso salarial do Químico é de R$ 4.632,50 para oito horas 
diárias de trabalho (cerca de R$ 3.800,00, com os devidos 
descontos previstos em lei). Embora o salário líquido do 
químico também esteja longe de ser atrativo em uma cida-
de com o custo de vida de São Paulo, ainda assim, é 68% 
maior do que aquele do professor da rede estadual de ensino. 
Levando-se em consideração que ambos os profissionais têm 
o mesmo tempo de escolaridade, não é de se estranhar que 
esses estudantes prefiram optar pelas indústrias e não pela 
sala de aula. Essa suposição é confirmada pela presença 
desses estudantes em empresas do setor químico industrial: 
dos 34 estudantes que não desejam atuar como docentes, 
23 deles (68%) já atuam nesse setor, enquanto entre os que 
apresentam o desejo pela docência, dos 37 sujeitos, 18 deles 
(49%) já atuam nesse tipo de atividade.

Em vários outros estudos (Leite et al., 2011; Ens et al., 
2012; Souza, 2012) também foi diagnosticada a falta de inte-
resse dos licenciandos em atuar como docentes na Educação 
Básica, o que é preocupante, visto que, até o momento, esta 
é a única graduação que habilita os estudantes a atuarem 
como professores na Educação Básica.

Considerações Finais

A formação em Química possibilita a seus concluintes 
incontáveis possibilidades profissionais, porém está recor-
rentemente associada ao trabalho em indústrias, mesmo entre 
os concluintes da Licenciatura. Os resultados do presente 
estudo corroboram a literatura, pois se observou que uma 
parcela significativa dos sujeitos alvo dessa investigação já 
atuam no setor químico industrial (62%; n = 44). Esse dado 
mostra que a atuação em sala de aula é depreciada, o que 
é enfatizado pelo fato de 48% (n 
= 34; total = 71) dos sujeitos não 
objetivarem atuar como docentes.

Assim, percebeu-se, neste 
estudo, que a identificação prévia 
com a profissão altera a maneira 
como ela é vislumbrada, corro-
borando o que inúmeros autores 
afirmam em relação à construção 
da representação do próprio do-
cente, pois essa construção está 
ligada à relação que o professor 
(ou futuro professor) estabelece 
com o magistério, além dos as-
pectos extrínsecos à docência (Melucci, 2004; Penna, 2008; 
Pimenta, 2005; Silva, 2009). Nessa perspectiva, o interesse 
pela docência modifica a maneira como o imaginário social 
influencia na construção dessas representações.

O imaginário social influencia de modo mais aparente as 
representações dos sujeitos que não vislumbram a docência 
como possibilidade profissional, tendo em vista a frequência 
de respostas deste subgrupo que puderam ser alocadas nesta 
subcategoria. Se entre os sujeitos que desejam se tornar 

professores essa menção ficou próxima aos 5%, entre os 
sujeitos que não apresentam esse desejo essa porcentagem 
ficou próxima de 30%.

Considerando os pressupostos da Abordagem 
Estruturalista (Abric, 1998; 2001), segundo os quais o 
Núcleo Central da representação é composto por termos 
marcados por sua estabilidade e resistência às mudanças e 
refletem os valores do grupo, a presença de termos categori-
záveis na subcategoria Aspectos Negativos no Núcleo Central 
da representação indica que essas ideias que ressaltam esses 
aspectos da atividade docente são tão fortes entre os sujeitos 
que não almejam se tornar professores ao ponto de afastá-los 
dessa possibilidade de atuação profissional.

Outro aspecto importante, evidenciado com os resultados 
do presente estudo, é que, embora não proponha caminhos, 
indica – inclusive em um diálogo com outros estudos (Ens 
et al., 2012; Leite et al., 2011; Souza, 2012) – que algo não 
está adequado no que se refere à profissão de professor. A 
Licenciatura, embora possibilite outras possibilidades pro-
fissionais, é a única graduação reconhecida para a formação 
de professores para a Educação Básica no Brasil. Assim, é 
preocupante diagnosticar que, mesmo entre os estudantes 
que estão nesse curso, a docência não é uma opção profis-
sional, sinalizando que há necessidade da implementação de 
políticas de Estado consequentes de valorização da carreira 
docente da escola básica, para que haja possibilidade de 
mudanças nesse quadro.

Concordamos com Machado (2009) que afirma ser a va-
lorização do professor um aspecto primordial a ser discutido 
ao se pensar sobre a qualidade da Educação. Não é possível 
imaginar uma educação de qualidade sob a orientação de 
profissionais tão desvalorizados socialmente quanto são os 
professores no Brasil, de uma forma geral.

Essa valorização não significa 
a concessão de bônus salarial atre-
lado ao suposto bom desempenho 
dos alunos, mas à modificação das 
condições de trabalho e salariais 
que têm reduzido os professores 
a boias-frias em busca de cada 
vez mais aulas, para que possam 
sobreviver com dignidade. Assim, 
alinhados com vários trabalhos 
(Pimenta, 2005; Weber, 1996), 
é importante ressaltar que a va-
lorização do professor envolve 
questões referentes, além da re-

muneração e das condições de trabalho, também à formação 
inicial e continuada desses profissionais. Ainda no que se 
refere à formação permanente, Maldaner (2006, p. 110) 
sublinha a formação continuada como uma “necessidade 
intrínseca à prática pedagógica, sempre mais complexa e 
de nível crescente de exigência de conhecimentos, da qual 
a formação inicial não pode dar conta”.

Perante a situação retratada pelo presente estudo, que 
confirma o já descrito na literatura, alguns estudos (por 

O imaginário social influencia de modo 
mais aparente as representações dos 

sujeitos que não vislumbram a docência 
como possibilidade profissional, tendo 

em vista a frequência de respostas deste 
subgrupo que puderam ser alocadas nesta 

subcategoria. Se entre os sujeitos que 
desejam se tornar professores essa menção 

ficou próxima aos 5%, entre os sujeitos 
que não apresentam esse desejo essa 
porcentagem ficou próxima de 30%.
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exemplo, André e Almeida, 2010; Cordeiro e Cordeiro, 
2012; Pereira e Martins, 2002; Tardif et al., 1991) elencam 
alguns dos fundamentos dessa desvalorização. Estudos in-
ternacionais, embora a discutam em um contexto diferente 
do brasileiro, podem ampliar nossa compreensão sobre essa 
temática (Tardif et al., 1991; Tardif e Gauthier, 2001). Para 
Tardif et al. (1991), um dos elementos explicativos para o 
desprestígio vivenciado pelos professores seria a questão 
da visão fabril dos saberes, em que a produção de novos 
conhecimentos se impõe como um fim em si mesma e as 
atividades de formação e de educação tendem a ocupar uma 
posição inferior à dessa produção. Nesse contexto, os autores 
afirmam que, pelo menos em princípio, a função social do 
corpo docente deveria ser considerada tão relevante quanto 
aquela da comunidade científica, uma vez que esses dois 
pólos são indissociáveis.

A consciência da precariedade das condições de trabalho 
inerentes à profissão de professor no Brasil, perpassando pela 
decadência de sua imagem social, diagnosticadas através de 
inúmeros estudos, deve ser acompanhada pela percepção da 
necessidade de reflexão quanto aos conhecimentos, às prá-
ticas e aos saberes requeridos para o exercício da docência, 
bem como pela disposição em lutar pela melhoria dessas 
condições, em um movimento que envolva os docentes, a 
sociedade e o governo, em prol da valorização da categoria 

(André e Almeida, 2010; Cordeiro e Cordeiro, 2012; Pereira 
e Martins, 2002).

Considerando as limitações de um trabalho dessa nature-
za frente à complexidade do contexto, pretendeu-se, com este 
estudo, oferecer uma contribuição para o debate a respeito 
da importância do conhecimento da Representação Social 
dos futuros professores sobre sua futura profissão, pois esta 
poderá influenciar suas futuras práticas, uma vez que as 
representações “servem para agir sobre o mundo e o outro” 
(Jodelet, 2001, p. 28). Além disso, tais dados podem ser úteis 
em políticas públicas, visto que identificam obstáculos para 
a escolha dos estudantes pela carreira docente.
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Abstract: Being or Not Being a Teacher: Two Faces of a Bachelor of Chemistry. This study aims to unveil the social representation on “being a chemistry 
teacher” of Chemistry undergraduate students. In the investigated group of 71 subjects, 48% did not wish to work as teachers. Among the subjects who don’t 
have interest in teaching, it was observed that the terms related to the social imaginary have higher frequency (30%) than the value found for those who are 
interested (6%). The ideas that highlight the negative aspects usually socially associated with the teaching activity in our country are so strong among the first 
subgroup that they are part of the constituent terms of the Central Core of the representation, a possible explanation for students’ removal from the professional 
possibility of becoming teachers.
Keywords: chemistry, teacher, social representation
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