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RESUMO

Visamos estudar a relação entre as representações sociais do trabalho

docente e o papel escolar em professores atuantes dos anos iniciais de

escolas públicas, bem como suas relações com as práticas; investigar a

dimensão prática nos elementos centrais: AMOR, DEDICAÇÃO e

COMPROMISSO, encontrados em pesquisas recentes sobre as RS de

trabalho docente, uma vez que estes apresentam sentidos/significados

diferentes nos resultados dos estudos, contribuindo para a inespecificidade

do papel docente; relacionar o trabalho docente aos aspectos

institucionais. A pesquisa foi dividida em três estudos. No primeiro, 65

professores selecionaram, em um inventário de 38 práticas, 10 mais

valorizadas por eles e 10 que estes consideravam mais valorizadas pela

escola. Na lista final, 21 práticas: 9 valorizadas pelo professor, 9 pela escola e

três comuns. No estudo II, 212 professores selecionaram as 7 práticas mais

características, que foram submetidas à análise de similitude. No terceiro, foi

aplicado a 128 sujeitos o Modelo SCB, tendo como termos indutores AMOR,

DEDICAÇÃO e COMPROMISSO. COMPROMISSO parece ser o “nódulo de

significado” definidor do trabalho docente, exercendo duas funções

ambivalentes na representação: uma valorativa, ligada ao elemento

AMOR, relacionada ao valor social, baseada na interação com o aluno e

na escola como um ambiente favorecedor da aprendizagem, parecendo

ser o cerne dos valores atribuídos ao trabalho docente; outra funcional,

ligada à DEDICAÇÃO, vinculada aos aspectos práticos, que de um lado

remetem ao “fazer” docente, ligados à sala de aula, supostamente

associados aos elementos também considerados centrais nos estudos sobre

as RS do trabalho docente “PLANEJAMENTO” e “ENSINAR”, e de outro, ao

engajamento à profissão, no sentido de esforçar-se. Tais ambivalências

seriam resultado de um processo de resistência à desvalorização do

professor, por meio de um discurso compensatório, na tentativa de manter

viva a autoimagem de bom professor.
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