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Representação social do bom aluno: implicações éticas na educação  

Maria Helena Cordeiro1 
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Sabrina Maria Schlindwein3 

O contexto educacional é constituído por sujeitos, sujeitos esses que 
se encontram e foram construídos a partir de uma dada realidade social. 
Partindo deste pressuposto, pode-se pensar que os fenômenos educacionais, 
entre eles: a relação professor/aluno, a seleção de conteúdos, a metodologia 
adotada, a forma de avaliação utilizada, o fracasso escolar e outros, não têm 
sua origem unicamente na sala de aula nem em processos cognitivos 
individuais. Ao contrário, eles extrapolam a sala de aula e os muros da 
escola. Dessa forma, podemos afirmar que a construção de tais fenômenos 
está fundamentada nas representações sociais dos professores e, como tal, é 
produto de múltiplos determinantes históricos, educacionais e socioculturais 
que direcionam a ação pedagógica cotidiana do docente. 

As representações sociais são modos de compreender e explicar a 
realidade. Não são simples opiniões, imagens ou atitudes sobre o mundo 
social ou sobre determinado fenômeno, mas “teorias” ou “campos de 
conhecimento”, que constituem em sistemas de ideias, valores e práticas 
socialmente compartilhadas, que nos permitem  

classificar pessoas e objetos, comparar e explicar comportamentos e 
objetivá-los como parte de nosso ambiente social (Gama, 1991, 
p.358).  

Na área da educação, pode-se usar o mesmo conceito: são modos de 
compreender e explicar a realidade educacional, que se constituem em guias 
da ação pedagógica. É por isso que afirmamos que as opções 
metodológicas, a prática em sala de aula e a interação do professor com os 
alunos, são permeadas pelas representações sociais de educação, num 
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sentido mais amplo e de fenômenos educacionais específicos, que são 
compartilhadas pelo grupo social ao qual o professor pertence. 

(...) Podemos entender as representações sociais como ideias, 
imagens, concepções e visões de mundo que os atores sociais 
constroem sobre a realidade, as quais estão vinculadas às práticas 
sociais. Ou seja, cada grupo social elabora representações de acordo 
com a sua posição no conjunto da sociedade, representações essas 
que emergem de seus interesses específicos e da própria dinâmica da 
vida cotidiana (Moreira e Oliveira, 2000, p.XI-XII). 

Então, as representações dos professores têm relação direta com a 
sua profissão, com seus interesses e aspirações, com sua formação e com 
o seu cotidiano. 

Assim, podemos entender a representação social como o processo de 
assimilação da realidade pelo indivíduo, fruto da integração de seus valores, 
das suas experiências, das informações que circulam no seu meio sobre um 
objeto social, bem como das relações que ele estabelece com os outros 
homens do seu meio. São as afirmações que os indivíduos fazem sobre a 
realidade e sobre a interação com os outros. É como apreendemos a vida 
cotidiana. Nesse sentido, é interessante lembrar que uma representação social 
é sempre de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto). Não se pode 
falar em representação de alguma coisa desvinculada de uma população ou de 
um grupo social em específico, que mantenha tal representação. 

... Pensa-se essa afinidade em termos de consenso: se um grupo 
mantém tal representação, isto quer dizer que há um consenso entre 
os seus membros (Sá, 1998, p.75).  

Alves-Mazzotti (2000) fez um levantamento das pesquisas que têm 
utilizado a teoria das representações sociais e constatou que elas têm se 
centrado no estudo do cotidiano escolar e, em particular, das práticas 
docentes. A autora elencou os principais achados relacionados à 
representação social dos professores. Entre estes, destacam-se:  

1. O baixo nível socioeconômico do aluno tende a fazer com que o 
professor desenvolva baixas expectativas sobre ele;  

2. Os professores tendem a interagir diferentemente com alunos sobre os 
quais formaram altas e baixas expectativas;  
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3. Os professores tendem a atribuir o fracasso escolar a condições 
sociopsicológicas do aluno e a condições econômicas de sua família, 
eximindo-se de responsabilidade sobre esse fracasso.  

Assim, as representações do professor no campo da educação são 
construções simbólicas que levam as marcas do tempo, do espaço e das 
relações que definem e articulam as diferentes partes da totalidade social na 
qual o educador se integra. Tais representações articulam as ideias que 
circulam na sociedade e no grupo em que vivem e são reconstruídas a partir 
de suas vivências, de sua história e de suas relações sociais. Neste conjunto, 
estariam a formação recebida e a própria experiência concreta do trabalho. 
A construção dessas ideias envolve também a transformação de um 
conhecimento teórico e científico em senso comum. Gama (1991) explica 
que tais conhecimentos são socialmente reelaborados e transformados em 
um novo modo de compreender e explicar a realidade social. Talvez por 
isso, muitos professores têm dificuldade em identificar incoerências entre 
sua prática e muitos dos conhecimentos teóricos que dizem defender.  

Portanto, as representações comuns aos professores, no que diz 
respeito à educação e aos seus alunos, não poderiam ser analisadas 
isoladamente, pois existe uma dinâmica entre os objetos (social, cultural, 
econômico, histórico, educacional e afetivo) que compõe as representações. 
Nestas representações, estão sua vida, suas relações e experiências, como 
também a cultura e a história em que se inserem e dos grupos com os quais 
interagem. As representações comuns parecem, assim, determinar a 
natureza dos comportamentos e das informações dos professores.  

A representação de “bom aluno”, por exemplo, se insere na 
representação mais abrangente da sociedade desejada (o mundo utópico). 
Esta representação, a princípio, pode estar relacionada ao filho que cada um 
gostaria de ter, às outras pessoas da mesma faixa etária, que conhecimento 
prévio se espera para determinada série, etc. Quando a representação de 
“bom aluno” deixa de ser específica, tornando-se um novo conceito, passa a 
ter uma funcionalidade que a “naturaliza”, passando a ser utilizada como se 
sempre tivesse existido ou como se não fosse possível ser professor sem 
utilizá-la. A noção de “bom aluno” fica como algo inerente à própria 
espécie humana e seu oposto, ou melhor, os “não-bons alunos”, exceções 
indesejáveis ou desvios a serem corrigidos (Alevato, 1999).  
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Moreira e Oliveira (2000) iniciam a apresentação do livro “Estudos 
Interdisciplinares de Representação Social”, do qual são organizadores, 
com a seguinte afirmação 

(...) o termo representação social vem sendo bastante útil ao processo 
de compreensão de diferentes objetos, especialmente naquelas áreas 
do conhecimento onde a subjetividade é inegavelmente partícipe das 
práticas cotidianas 

Sem sombra de dúvida, a representação do professor sobre o “bom” 
ou o “mau” aluno tem relação direta com a sua subjetividade e, 
consequentemente, com as expectativas que esse professor deposita no seu 
aluno real. Tais representações fazem com que o professor pense, aja, fale e 
se relacione com os alunos guiado por uma representação ampla do que é 
ser um aluno. 

O estudo de Rangel (1997, p.13) também embasado na teoria da 
representação social, focaliza os  

elementos das dimensões da representação do “bom aluno”, 
discutindo-os com atenção ao aluno “real” ou “ideal”, conforme os 
sujeitos os percebem e expressam nas suas afirmações e revêem no 
seu relato de vida como alunos. 

Este estudo aponta para as seguintes constatações:  

1. Os conceitos que os professores formam a respeito dos alunos são 
influenciados pelo tipo de relação estabelecida entre eles;  

2. O “mérito” pelo sucesso ou fracasso escolar recai sobre habilidades 
pessoais, omitindo-se as causas sociais mais amplas e o compromisso 
(pedagógico e social) da escola com essas causas;  

3. Existe, para os professores, uma estreita relação entre sucesso na escola 
e sucesso na vida e no trabalho.  

Pode-se então constatar que o julgamento do valor de ser “bom 
aluno” incorpora o julgamento do valor do estudo, da escola, como fatores 
de realização — profissional e social — “absolutizados” em seu “poder”. 
Articula-se a este julgamento o valor “pessoal”, “individual” de quem 
estuda e se torna o (único) responsável pelas suas “conquistas” e seu 
“sucesso” (Rangel, 1997, p.52). Para a autora, existe uma consolidação e 
naturalização das representações entre os professores, sendo que este fato 
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também se aplica à imagem idealizada do “bom aluno”, tão difícil de ser 
mudada, pois, “a representação não é só uma resposta, mas também um 
estímulo ao comportamento” (Idem, p.75).  

Desta forma, as representações dos professores fazem com que eles 
adotem  

um modelo ideal de aluno que não corresponde ao aluno concreto 
que hoje constitui a maior parte da clientela da escola pública do 
ensino fundamental: a criança pobre, cujos pais têm baixa ou 
nenhuma escolaridade e lutam pela sobrevivência (Alves-Mazzotti, 
2000, p.58).  

As pesquisas de Gama (1991) demonstram que tanto o aluno da 
escola pública quanto a sua família são representados distorcidamente pelo 
professor. Estas pesquisas  

(...) revelam representações sociais cujo conteúdo apresenta um misto 
de determinismo sociológico, associado a uma pseudopsicologia da 
criança pobre, que a classifica como culturalmente deficiente bem 
como cognitiva e intelectualmente inadequada para aprender (Gama, 
1991, p.378).  

Essa contradição existente entre o aluno ideal e o aluno real traz suas 
marcas na prática pedagógica. Alguns estudos têm mostrado que as 
expectativas dos professores (baseadas nas representações destes) são 
determinantes para o sucesso ou fracasso dos seus alunos.  

Portanto, é provável que as representações dos professores sobre a 
capacidade dos alunos afetem suas práticas de ensino, sua forma de 
interagir com cada criança, o que explicaria a interferência no desempenho 
escolar dos mesmos. De acordo com Alves-Mazzotti (2000, p.61)  

(...) os elementos da representação não apenas exprimem relações 
sociais, mas contribuem para constituí-las.  

Essa questão foi investigada em uma pesquisa exploratória (Cordeiro, 
Donaduzzi e Schlindwein, 2002) realizada com professoras (oito de Itajaí e 
dez de Blumenau) de turmas de pré-escolar, usando-se o Procedimento de 
Classificações Múltiplas (Roazzi, 1995) na coleta de dados. Na análise dos 
dados foi utilizado o programa MDS-Multidimensional Scale, o qual 
produziu uma configuração dos conceitos das professoras, baseada nas 
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semelhanças entre as categorizações dos atributos por elas utilizados (vide 
figura 1 e 2). 

Figura 1 — Configuração da distância Euclidiana dos atributos 
relacionados a bom e a mau aluno no município de Itajaí. 
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Figura 2 — Configuração da distância Euclidiana dos atributos 
relacionados a bom e a mau aluno no município de Blumenau. 

 

Quanto maior as semelhanças dessas categorizações, mais próximos 
se localizaram os atributos em um diagrama espacial. Foi constatado que, 
em ambos os municípios, a representação do bom aluno está intimamente 
associada ao conceito de boa aprendizagem, com todos os atributos que a 
caracterizam: caprichoso, inteligente, ativo, com ritmo rápido e apoiado 
pela família. Em oposição à representação de bom aluno, foi encontrado um 
grupo de atributos que caracterizam as dificuldades de aprendizagem: 
disperso, dependente, com dificuldade de comunicação, com dificuldade de 
coordenação motora, isolando-se, tímido, com ritmo lento, sem apoio 
familiar, com problemas familiares. Estes atributos têm em comum o fato 
de sua superação não depender da própria criança, sozinha. Entre as 
professoras de Itajaí, as dificuldades de aprendizagem apareceram mais 
relacionadas às dificuldades de comunicação e de coordenação motora. E 
interessante notar que, para estas professoras, o rótulo “mau aluno” não 
apareceu tão associado às dificuldades de aprendizagem e sim a aspectos 
comportamentais, que, de uma forma ou de outra, parecem ser considerados 
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mais transitórios e, ao mesmo tempo, mais dependentes da boa vontade do 
aluno: agressivo, agitado, bagunceiro.  

Entretanto, em Blumenau, o rótulo “mau aluno” aproximou-se mais 
do grupo de atributos associados a dificuldades de aprendizagem, sobretudo 
os que se referiam à falta de apoio familiar e problemas familiares, 
tendendo a integrar em um único núcleo esses atributos e os aspectos 
comportamentais negativos. Estas diferenças parecem indicar que a 
representação de bom aluno se organiza de forma semelhante nos dois 
municípios, enquanto que a organização dos atributos que se opõem a essa 
representação depende de fatores contextuais. Com efeito, em Blumenau o 
pré-escolar é considerado como o primeiro ano do primeiro ciclo do ensino 
fundamental, o que implica em expectativas de aprendizagem escolar; já em 
Itajaí, o pré-escolar é considerado o último ano da Educação Infantil, o que, 
provavelmente reduz a ansiedade das professoras em relação ao desempenho 
dos alunos em atividades “escolares”. 

Portanto, quanto mais se espera da criança que cumpra as 
expectativas de escolarização, maior peso vão tendo os aspectos ligados à 
aprendizagem nas classificações que as professoras fazem desses alunos. 
Mesmo assim, os atributos que se afastam da representação do “bom aluno” 
não se agrupam claramente para constituírem a representação do que 
poderia ser o seu oposto, isto é o “mau-aluno”. Portanto, a representação de 
“bom aluno” parece ser uma representação bastante consolidada, uma 
cristalização do aluno ideal que existe independentemente do contexto 
social e da organização escolar. Essa representação se fortalece quando o 
aluno ideal é personificado em alunos específicos, reais: se uns se encaixam 
na categoria “bom aluno”, mesmo nas condições mais adversas, então o 
“bom aluno” é real, ou seja, por meio de um processo de objetivação 
(Moscovici, 1978), a funcionalidade da representação é confirmada, 
tornando-a mais sólida, mais consensual. Entretanto, se uns “se encaixam”, 
por que outros não se encaixam? A dificuldade de ancorar (idem), ou seja, 
de classificar os “não-bons alunos” em uma categoria (várias professoras 
descartaram a expressão “mau aluno” no procedimento de classificações 
múltiplas) sugere que, no confronto com os alunos reais, surgem 
contradições que denunciam as relações de dominação que vêm se 
perpetuando no cotidiano escolar e que são mascaradas pelo discurso 
acadêmico “politicamente correto” da inclusão. Com efeito, a “fluidez” da 
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representação de “mau aluno” em oposição à solidez da representação de 
bom aluno revela um certo pudor em rotular as crianças, o que pode revelar 
a influência das discussões acadêmicas sobre inclusão na formação das 
representações. Esse pudor foi expresso claramente por uma das 
professoras: “Como é que eu vou chamar eles de burrinhos? De inteligentes, 
sim”. Desta forma, as discussões éticas que colocam a necessidade de não 
rotulação das crianças e o respeito pelas diferenças individuais são 
assimiladas parcialmente em termos de discurso, mas não afetam a 
representação que as professoras fazem dos seus alunos, provavelmente 
porque estas não estão isoladas das imagens e dos valores atribuídos 
socialmente ao estudo, à escola e à realização profissional. Assim, na 
representação do bom aluno, continua não havendo espaço para os 
“diferentes”. Considerando-se que é a partir desta representação que as 
professoras constroem suas expectativas sobre o futuro escolar e profissional 
de seus alunos, torna-se imperativo compreender a dinâmica dessas 
representações e sua relação com as práticas escolares, para que se 
vislumbre um caminho que leve à mudança das mesmas.  

Cabe aqui uma questão: As representações sociais de um 
determinado grupo (no caso, os professores) podem ser mudadas? De 
acordo com Rangel (1999), as mudanças podem acontecer por alterações 
progressivas de percepções e ideias. As mudanças nas representações 
sociais estão associadas a alterações sociais profundas ou, mais 
particularmente, nas alterações das dinâmicas de funcionamento dos 
grupos. Segundo esta autora, “uma das possibilidades de mudança está no 
dinamismo da formação e da influência nas ações do processo de 
representação social” (idem, p.59). Portanto, a mudança das representações 
torna-se possível pelo confronto dos vários significados, muitas vezes 
contraditórios, que coexistem nessas representações e, ao mesmo tempo, 
pela tomada de consciência da relação entre essas representações e as 
práticas que se reproduzem nos grupos sociais.  

A educação é construída nas relações concretas da totalidade social. 
Traz suas marcas e contradições. Não é um ato isolado, nem 
decorre da boa vontade de indivíduos ou da idealização de 
dirigentes. Entre o discurso destes e a prática quotidiana está a 
distância entre os efetivos interesses em jogo, interesses que 
extrapolam a educação e que têm suas raízes nas relações sociais 
mais amplas, determinando-a. (Madeira, 1991, p.141).  
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Nem a educação nem o professor podem ser considerados, quer 
isoladamente quer em conjunto, como um todo acabado e estático. A 
dicotomia e a rigidez devem ser superadas, para que se possa chegar à 
compreensão dos movimentos que vão se constituindo mutuamente. A 
teoria das representações sociais nos ajuda a compreender porque as 
pessoas fazem o que fazem, mas mais do que isso, ela pode contribuir para 
apontar os caminhos da mudança desses “fazeres” — e é imperativo que o 
faça. Esse é um dos aspectos da dimensão ética da produção do 
conhecimento em Psicologia Social: “Na verdade, de que ajuda aos grupos 
humanos dizer, simplesmente, que ‘as coisas são assim’, sem que se 
apresentem elementos de transformação e superação de tais situações?” 
(Guareschi, 1998, p.54).  
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Discurso e significação dos professores do curso pedagogia sobre o 
Exame Nacional de Curso  

Luciane Maria Schlindwein1 
Cláudia Renate Ferreira2 

Claudia Maria Petri3 

Este trabalho é parte integrante de um projeto no qual vem-se 
investigando um programa de avaliação externa, qual seja, o Exame 
Nacional de Cursos. Este trabalho foi desenvolvido em um curso de 
Pedagogia, no município de Brusque, Santa Catarina. Trata-se de um curso 
pequeno com 332 alunos, em oito períodos letivos, em funcionamento 
desde 1987. Este curso possui um corpo docente qualificado. Em 2001 eram 
trinta professores: onze especialistas (dos quais, cinco mestrandos); 
dezessete mestres (dos quais quatro doutorandos) e dois doutores. 
Justamente por se constituir em um grupo pequeno, os professores 
procuram trabalhar de forma integrada e, desde 1998 vem sendo discutido, 
elaborado e implementado o projeto pedagógico do curso.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 20 professores 
do curso. Ou seja, todos os professores do curso participaram da pesquisa. 
O conteúdo das entrevistas foi o exame nacional de cursos e suas 
implicações no currículo do curso.  

Optou-se por uma análise qualitativa, que pudesse captar os 
significados e sentidos atribuídos pelos professores em seus depoimentos. 
Na pesquisa qualitativa, o foco das análises volta-se para a compreensão do 
fenômeno estudado, apreendendo os diferentes detalhes que compõem o 
campo de pesquisa. A ênfase do trabalho esteve focada na descrição, 
interpretação e caracterização do discurso dos professores do curso de 
pedagogia. Esta descrição e caracterização centram-se na percepção destes 
professores sobre o impacto do ENC no currículo do curso de Pedagogia. 
De acordo com Bogdan & Biklen (1994) os investigadores qualitativos 

                                                 
1 Doutora em Psicologia da Educação — PUCSP, docente e pesquisadora da Universidade 
do vale do Itajaí-UNIVALI. 
2 Mestre em Educação-UNIVALI, docente da Universidade Regional de Blumenau. 
3 Bolsista PIPG-UNIVALI. 




