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RESUMO 

Este estudo objetivou analisar a representação social que os profissionais da educação têm 

sobre sua identidade profissional, após a formação em serviço no Curso Técnico em 

Multimeios Didáticos, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte de Minas Gerais no Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da 

Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário), bem como compreender o 

processo de construção identitária como estrutura de empoderamento e ainda averiguar a 

percepção de melhoria da qualidade laboral e de vida com o processo de capacitação. Trata-se 

de uma investigação do tipo exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa, 

com o emprego da ferramenta de investigação de levantamento documental. Para a análise 

qualitativa utilizou-se a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo à luz da teoria das 

representações sociais, e para a análise quantitativa recorreu-se à estatística descritiva. A 

amostra compôs-se por 110 memoriais escritos por egressos do Curso Técnico em Multimeios 

Didáticos e,  após aplicados os critérios de exclusão, chegou-se a 44 memoriais. A análise e 

interpretação dos dados coletados revelaram que os estudantes destacam a relevância do 

programa para sua construção identitária como educadores, identificando mudanças 

profissionais e de vida pela reconstrução de suas ações. Reconhecem, ainda, a qualificação 

como promotora da qualidade laboral e de vida, oportunizando novas práticas coletivas. Os 

resultados indicam que alcançou-se os princípios norteadores do programa. Cabe ressaltar, 

porém, que permanece a demanda por políticas públicas permanentes voltadas à valorização 

do trabalho desses profissionais da educação. 

Palavras-chave: Discurso do Sujeito Coletivo. Profuncionário. Representação Social.  





ABSTRACT 

This study aimed to analyze the social representation that education professionals have about 

their professional identity, after in-service training in the Technical Course in Didactic 

Multimedia offered by the Federal Institute of Education, Science and Technology of 

Northern Minas Gerais in the Initial Training Program in Service of the Basic Education 

Professionals of Public Teaching Systems (Profuncionário), as well as to understand the 

process of identity construction as a structure of empowerment and also to explore the 

perception of improvement of work and life quality with the training process. It is an 

exploratory, descriptive, qualitative and quantitative research, with the use of the documentary 

survey research tool. For the qualitative analysis, the Collective Subject Discourse 

methodology was used in the light of the theory of social representations, and for the 

quantitative analysis we used descriptive statistics. The sample consisted of 110 memorials 

written by former students of the Technical Course in Didactic Multimedia and, after applying 

the exclusion criteria, there were 44 memorials. The analysis and interpretation of the 

collected data revealed that students highlight the relevance of the program to their identity 

construction as educators, identifying professional and life changes for the reconstruction of 

their actions. They also recognize the qualification as a promoter of the work and life quality, 

offering new collective practices. The results indicate that the guiding principles of the 

program have been achieved. It should be noted, however, that the demand for permanent 

public policies aimed at valuing the work of these education professionals remains. 

Keywords: Discourse of the Collective Subject. Profuncionário. Social Representation. 





RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo verificar la representación social que los profesionales de la 

educación-egresados del curso técnico en multimedios, del Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - tienen en su identidad profesional, Después 

de la formación en servicio, así como entender la construcción de la misma como promotor de 

la estructura de aprecio y aún así determinar la percepción de la mejora del trabajo y la 

calidad de vida con el proceso de entrenamiento. Se trata de una investigación del tipo 

exploratorio, descriptivo, cualitativo y cuantitativo, con el uso de la herramienta de 

investigación para la encuesta documental. Para el análisis cualitativo, se utilizó la 

metodología del discurso del sujeto colectivo a la luz de la teoría de las representaciones 

sociales, y para el análisis cuantitativo se aplicó la estadística descriptiva. La muestra fue 

compuesta por 110 monumentos conmemorativos escritos por egresados del curso técnico en 

multimedios y, después de que se aplicaron los criterios de exclusión, se alcanzaron 44 

monumentos conmemorativos. El análisis e interpretación de los datos recogidos reveló que 

los participantes refieren una gran importancia al programa con respecto a su construcción de 

identidad como educadora, identificando los cambios profesionales y de vida por la 

reconstrucción de sus acciones. También reconocen la calificación como promotora de la 

calidad del trabajo y de la vida, oportunidades de nuevas prácticas colectivas. Basándose en 

los resultados encontrados es posible deducir que los principios rectores del Profuncionário se 

lograron, y es de destacar que esta búsqueda de aprecio no se gana, sigue siendo la 

confrontación por las políticas educativas transformadores y permanentes. 

Palabras-clave: Discurso del Sujeto Colectivo. Profuncionário. Representación social. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, em muitas escolas públicas brasileiras, vive-se um momento de 

ressignificação do espaço escolar, para além das paredes da sala de aula e da transmissão de 

conteúdo, tornando a escola um lugar sintonizado com os direitos sociais, nos quais sujeitos 

constroem com autonomia e em cooperação, seus conhecimentos e suas próprias histórias 

(SILVA et al., 2013).  

Segundo Silva (2016), a educação pode ser caracterizada como uma ocorrência 

complexa, em que se entrelaçam vertentes, aptidões e concepções arraigadas em culturas e 

filosofias diversas, distinguindo-se, assim, diferentes pensamentos e práticas educativas, 

situadas historicamente.  

Em 2004 o Ministério da Educação (MEC), por intermédio do Departamento de 

Articulações e Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino (DASE), tomou como uma de suas 

políticas, a valorização dos profissionais da educação, o que representou uma conquista dos 

trabalhadores, por meio de suas atividades representativas, que ocorreu mediante o projeto 

Profuncionário (BRASIL, 2012). 

A proposta do Profuncionário consiste em oferecer, na modalidade de Educação a 

Distância (EAD), a formação profissional técnica em nível médio, preferencialmente aos 

servidores não docentes que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública. Os 

concluintes dos cursos são certificados como Técnicos em Educação, hoje com quatro 

habilitações: Técnico em Alimentação Escolar, Técnico em Infraestrutura Escolar, Técnico 

em Multimeios Didáticos e Técnico em Secretaria Escolar (BRASIL, 2012; 2014). Essa 

formação em serviço dos trabalhadores não docentes é entendida pelo MEC como uma 

maneira de melhoria da qualidade do ensino e realização da meta de democratização da 

educação básica, tendo em vista a participação mais efetiva e consciente no processo 

educativo da escola, no qual ocorrem processos significativos de comunicação e vivência 

coletiva (TROJAN; TAVARES, 2007). 

Para Silva et al., (2013) o programa Profuncionário é inovador, do ponto de vista 

da modalidade de ensino-aprendizagem, uma vez que, após mudança de metodologia, do 

presencial para o uso de tecnologias de informação e comunicação, começa, então, a 

contribuir para a inclusão digital e social dos profissionais da educação. Os cursos desse 

programa visam contribuir com a qualidade do processo educacional utilizando a 

metodologia a distância, que uma modalidade que oferece a possibilidade de atendimento a 

um expressivo contingente de alunos, por meio de novas tecnologias de informação e 
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comunicação que são responsáveis por abrirem a cada dia, novas possibilidades para os 

processos de ensino-aprendizagem a distância (ALVES, 2011). 

A EAD possibilita o ingresso de inúmeras pessoas ao sistema educacional devido 

à autonomia de aprendizado e à flexibilização de espaço e tempo, contribuindo, assim, para a 

democratização do acesso a educação (CORDEIRO; PACHECO; SOUZA, 2013). 

Dessa forma, a temática desta pesquisa provém de inquietações que se revelaram 

durante a experiência profissional desta pesquisadora, no período em que atuou como 

coordenadora do programa supracitado. Essas inquietações se consolidaram no decorrer do 

processo formativo, por se tratar de um público bastante peculiar, e por enxergar na proposta 

algo que poderia transformar o ambiente educacional. A proposta de estudo se enquadra na 

linha de pesquisa: educação, cultura e saúde, delineada para a formação de profissionais e 

educadores.  

Diante deste contexto, importa verificar a representação social que os 

profissionais da educação, egressos do Curso Técnico em Multimeios Didáticos, oferecido 

pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 

por meio do Profuncionário, têm sobre sua identidade profissional após a formação em 

serviço, bem como entender a construção dessa identidade como estrutura promotora de 

valorização e ainda verificar a percepção de melhoria da qualidade laboral e de vida com o 

processo de capacitação. 

O processo de qualificação propõe a aquisição de conhecimentos, habilidades, e 

valores, e suas influências na transformação da atuação dos profissionais da educação como 

pessoas, cidadãos e como gestores de um determinado espaço escolar (BRASIL, 2014). 

O indivíduo que está sempre em busca de qualificação e aperfeiçoamento, tem 

como principal objetivo o reconhecimento em seu ambiente de trabalho. E, quando esta 

valorização ocorre, o sujeito não somente se compromete mais, como também melhora o 

grau de satisfação em relação ao seu trabalho, influenciando diretamente na diminuição do 

estresse ocupacional e na melhoria de sua qualidade laboral e de vida (DEMO, 2007). 

Para Pereira, Teixeira e Santos (2012), o termo ‘qualidade de vida’ reflete a 

percepção que os indivíduos adquirem quando suas necessidades estão sendo atendidas. O 

fato de se alcançar a felicidade e a autorrealização está interligado ao estado de saúde físico e 

às condições sociais e econômicas do indivíduo, portanto, não engloba somente fatores 

relacionados à saúde, como bem-estar físico, funcional, emocional e mental, mas também a 
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outros elementos relevantes na vida das pessoas, como trabalho, família, amigos e outras 

circunstâncias do cotidiano. 

A pergunta de pesquisa se baseia no questionamento de que os cursos técnicos do 

Profuncionário, sob a influência da formação em serviço, induzem mudanças na construção 

da identidade dos profissionais da educação. Para Brasil (2014), a proposta busca 

potencializar as competências desse profissional, no sentido de problematizar, estudar, 

refletir e valorizar o seu fazer na escola, como condição para a construção de novos 

conhecimentos e modos de agir.  

Para sistematização do conteúdo trabalhado nesta pesquisa, primeiramente volta-

se a atenção ao Programa Profuncionário, para detalhamento da sua proposta, e um breve 

relato das ofertas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais (IFNMG). Em seguida, na seção Teoria das representações sociais, o termo será 

apresentado sob a ótica de suas bases fundamentais, compreendendo os indivíduos e sua 

relação com a sociedade. A seção subsequente será destinada a descrever, de forma breve, o 

discurso do sujeito coletivo (DSC), e por fim, na última seção, a análise será relacionada à 

temática ‘qualidade laboral e de vida’. Todos esses pontos darão embasamento para as 

discussões posteriores. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Verificar a representação social que os profissionais da educação, egressos do Curso 

Técnico em Multimeios Didáticos, oferecido pelo Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) no âmbito do 

Profuncionário, têm sobre sua identidade profissional após a formação em serviço. 
 

2.2 Específicos 

 

 Compreender a construção da identidade profissional delimitada pela escrita de si, 

como estrutura promotora de valorização, dos egressos do curso Técnico em 

Multimeios Didáticos, oferecido pelo Profuncionário do IFNMG. 

 Averiguar a percepção de melhoria da qualidade laboral e de vida com o processo de 

capacitação/educação. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O Profuncionário 

 

O Curso Técnico de Formação em Serviço para os Profissionais da Educação – 

Profuncionário, é uma política de formação inicial em serviço para funcionários da educação 

básica, os quais são delineados em três categorias: docentes, pedagogos e técnicos 

administrativos da educação. O público-alvo do referido Programa, são preferencialmente, 

servidores não docentes que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública, não 

sendo vedada a participação de outros profissionais da educação básica pública. Ressalta-se 

que o projeto foi implantado pelo MEC no ano de 2005, por meio de um plano piloto, em 

cinco Estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí e Tocantins 

(BRASIL, 2014). 

Em 2008, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas dos cursos do 

Profuncionário na modalidade de educação a distância, o MEC propôs uma mudança no 

arranjo institucional que incluiu os Institutos Federais. Tem-se, assim, um vasto contexto 

histórico a ser pesquisado, como também as possíveis perspectivas alcançadas e almejadas, 

levando-se em consideração os investimentos realizados pelo governo federal e os resultados 

esperados com essa formação (BRASIL, 2014). 

A proposta político pedagógica do Programa Profuncionário, constitui-se em uma 

política de valorização dos funcionários da educação, articulada em três frentes: a) 

reconhecimento das novas identidades funcionais; b) oferta de escolarização, formação inicial 

e continuada; c) estruturação de planos de carreira e implementação de piso salarial, visando a 

contribuir para reverter a dívida histórica do Estado brasileiro com o segmento de 

funcionários da educação básica pública. Nessa proposta, o profissional da educação tem a 

possibilidade de redefinir seu fazer profissional, transformando atividades rotineiras em 

práticas educativas intencionais, promovendo a problematização da rotina e a criação de 

outras práticas com base nos estudos das disciplinas e das necessidades educativas da escola 

(BRASIL, 2012, 2014). 

Como trata-se de curso de formação, o Profuncionário baseia-se em princípios 

filosóficos, políticos e pedagógicos, os quais descrevem a indissociabilidade entre teoria e 

prática; a co-construção, co-laboração e co-operação direcionando o indivíduo ao 
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inacabamento profissional; a visão do humano como ser histórico, inacabado e em construção; 

a construção de conhecimentos; a formação como autoformação ou transformação de si 

mesmo, além da transversalidade temática que significa o modo de compreender 

competências e conhecimentos que não se encontram isolados da realidade escolar (BRASIL, 

2014). 

Como citado anteriormente, atualmente têm-se quatro cursos do Programa que são 

ofertados na modalidade a distância: Técnico em Alimentação Escolar, Técnico em 

Infraestrutura Escolar, Técnico em Multimeios Didáticos e Técnico em Secretaria Escolar. A 

estrutura curricular dos cursos leva em consideração as orientações legais e outras 

experiências de formação profissional de funcionários da educação, e se subdividem em: 

núcleo de formação técnica geral e específica, núcleo da formação pedagógica e a prática 

profissional supervisionada - todos articulados em módulos, como mostra a Figura 1 - o que 

significa que os conhecimentos e as competências são adquiridos, elaborados e 

experimentados pela problematização teórico-prática de assuntos e circunstâncias, que 

constituem os conteúdos  do curso (BRASIL, 2012, 2014).  

 

Figura 1 - Cruzamento dos núcleos de formação 

 

 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 79. Adaptado. 

           

O IFNMG inaugurou as ofertas do Profuncionário em 2012, em parceria com o 

Instituto Federal do Paraná, no qual foram certificados 157 funcionários de escolas. Em 2013 

o IFNMG iniciou sua primeira oferta própria certificando em torno de 5.600 funcionários de 
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escolas, em 81 polos da área de abrangência da Instituição. Em 2014 deu-se início a uma nova 

oferta com o total de 571 alunos matriculados em 10 novos polos, resultando em 290 

profissionais certificados. Em 2015 a instituição ofertou cursos a 3.892 alunos matriculados 

em 58 polos, sendo que desses, aproximadamente 2.200 profissionais foram certificados. Por 

último, em 2016, 1.539 novos alunos ingressaram na modalidade em 40 polos, ainda em 

andamento. Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(BRASIL, 2017). 

Esta pesquisa tem como mote os egressos do Curso Técnico em Multimeios 

Didáticos, cujo perfil profissional é constituído de conhecimentos, valores e habilidades que o 

credenciam como educador e gestor dos espaços e ambientes de comunicação e tecnologia na 

escola. Essas competências devem ser adquiridas e construídas com estudos teórico-práticos, 

de acordo com a matriz curricular/currículo de formação proposta, e a mesma pode ser 

conhecida e consultada no Apêndice A (BRASIL, 2014). 

Pretende-se compreender esta busca pela profissionalização, bem como as 

transformações que podem ocorrer, no sentido de se conceber uma reescrita da identidade 

destes profissionais da educação. 

 

3.2   Teoria das Representações Sociais 

 

O conceito de representação social (RS), inicialmente chamado de representações 

coletivas, tem sua origem na sociologia clássica de Émile Durkheim. O conceito de 

representações coletivas é central em Durkheim, forjado no cotidiano das interações sociais, 

portanto, é coletivo, exterior e objetivo. No seu sentido etimológico, a palavra representação 

provém da forma latina “repraesentare”, que significa “fazer presente” alguém ou alguma 

coisa ausente, mesmo uma ideia, por intermédio da presença de um objeto (REIS; BELLINI, 

2011). 

As representações coletivas, para Durkheim, são como os conceitos, resumos e 

categorias que são produzidos e que coletivamente formam a bagagem cultural de uma 

sociedade. O conceito de representações em Durkheim pode se delinear como um sistema de 

símbolos através do qual a sociedade se torna consciente de si mesma. Segundo Durkheim 

(1989): 
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O que as representações coletivas traduzem é a maneira pela qual o grupo enxerga a 
si mesmo nas relações com os objetos que os afetam. Ora, o grupo está constituído 
de maneira diferente do indivíduo e as coisas que o afetam são de outra natureza. 
Representações que não exprimem nem os mesmos sujeitos, nem os mesmos 
objetos, não poderiam depender das mesmas causas (DURKHEIM, 1989, p. 26). 

 

O francês Serge Moscovici foi o responsável por reintroduzir esse conceito no 

meio acadêmico. Essa nova definição nasceu da releitura crítica feita sobre as noções de 

representação coletiva da teoria funcional de Durkheim, uma vez que, para o psicólogo 

francês, as representações coletivas são por demais abrangentes para darem conta da 

produção do pensamento na sociedade atual. Assim, desenvolveu-se a teoria das 

Representações Sociais no campo da Psicologia Social, sendo que o termo RS, utilizado 

por Moscovici em seu estudo sobre a representação social da psicanálise, ocorreu na década 

de 1950 (GAMA; SANTOS; FOFONCA, 2010).  

As representações sociais, segundo Moscovici (2004), apresentam duas funções: 

primeiro que “convencionalizam” os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram, 

dando uma forma definitiva; as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as 

põem como um modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. 

Os pensamentos são organizados, de acordo com um sistema que está condicionado, tanto 

pelas representações humanas, quanto por sua cultura. O segundo mostra que as 

representações são ‘prescritivas’, isto é, se impõem sobre as pessoas com uma força 

irresistível que está presente antes mesmo que se comece a pensar e de uma tradição que 

decreta o que deve ser pensado. 

Alves-Mazzotti (1994) ressalta que, para Moscovici, as RS estão além de opiniões 

e imagens comuns a um grupo, mas referem-se à  teorias coletivas sobre o real, sistemas 

que têm uma lógica e linguagem particulares, e uma estrutura baseada em valores e 

conceitos, determinando assim, um espaço de comunicações possíveis, bem como de 

valores ou ideias compartilhadas pelos grupos, comandando, dessa maneira, as condutas 

desejáveis ou admitidas.  

Atualmente, na teoria das RS aceita-se que uma representação seja um sistema 

cognitivo que age ao mesmo tempo sobre os indivíduos que o elaboram e sobre a situação 

social na qual ela se insere. Age sobre os indivíduos pelas relações de significado, o que 

permite compreender significações atribuídas a objetos por determinados grupos sociais, em 
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situações sociais específicas e, atribui significado a uma dada situação social, aos 

comportamentos e condutas (LIMA; CAMPOS, 2015). 

Para Jodelet (2001), a teoria das RS ocupa-se da produção dos saberes sociais, 

com foco na análise da construção e transformação do conhecimento produzido socialmente.  

A autora descreve quatro características primordiais no ato de representar: 

  
 a representação social é sempre representação de alguma coisa (objeto) e de 
alguém (sujeito); 

 
 a representação social tem com seu objeto uma relação de simbolização 
(substituindo-o) e de interpretação (conferindo-lhe significações); 

 
 a representação será apresentada como uma forma de saber: de modelização 
do objeto diretamente legível em diversos suportes linguísticos, comportamentais 
ou materiais – ela é uma forma de conhecimento; 

 

 qualificar se esse saber prático se refere à experiência a partir da qual ele é 
produzido, aos contextos e condições em que ele o é e, sobretudo, ao fato de que 
a representação serve para agir sobre o mundo e o outro (JODELET, 2001, p. 27). 

 
 

De acordo com Abric (2001, p. 28), uma representação constitui-se de um 

conjunto de informações, de crenças, opiniões e de atitudes de um dado objeto social. As RS 

exercem um papel fundamental na dinâmica das relações e nas práticas sociais e 

correspondem a quatro funções que as sustentam: 

 
1) Função de saber: as RS permitem compreender e explicar a realidade. Elas 
permitem que os atores sociais adquiram os saberes práticos do senso comum em 
um quadro assimilável e compreensível, coerente com seu funcionamento 
cognitivo e os valores aos quais eles aderem. 

 
2) Função identitária: as RS definem a identidade e permitem a proteção da 
especificidade dos grupos. As representações têm por função situar os indivíduos 
e os grupos no campo social, permitindo a elaboração de uma identidade social e 
pessoal gratificante, compatível com o sistema de normas e de valores 
socialmente e historicamente determinados. 

 
3) Função de orientação: as RS guiam os comportamentos e as práticas. A 
representação é prescritiva de comportamentos ou de práticas obrigatórias. Ela 
define o que é lícito, tolerável ou inaceitável em um dado contexto social. 

 

4) Função justificadora: as RS permitem, a posteriori, a justificativa das tomadas 
de posição e dos comportamentos. As representações têm por função preservar e 
justificar a diferenciação social, e elas podem estereotipar as relações entre os 
grupos, contribuir para a discriminação ou para a manutenção da distância social 
entre eles (ABRIC, 2001, p.28). 

 
Pode-se dizer que a proposta da teoria das representações sociais diz respeito a um 

estudo científico do senso comum, e esse por sua vez, é objeto de estudo da psicologia social, 

pois de acordo com a teoria das representações sociais, essa modalidade de conhecimento 
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pode variar conforme inserções específicas em um contexto de relações sociais, e está ligada à 

realidade dos grupos e categorias sociais, habilitando seus membros com uma visão de mundo 

e contribuindo para sua identidade social (WACHELKE; CAMARGO, 2007). 

A forma pela qual se descobre a fundamentação de uma representação compõe-se 

por um conjunto de técnicas que levam à decomposição do conjunto dos discursos afirmados 

por um coletivo de sujeitos em torno do objeto de estudo (SALES; SOUSA; JOHN, 2007). 

Uma maneira de resgatar e apresentar as representações sociais obtidas de 

pesquisas empíricas refere-se ao uso de artefatos como o DSC. A representação, como 

produtos coletivos, permite que os resultados surjam como coisas diretas ou não distanciadas, 

que podem ser identificadas por um indivíduo comum, como pensamentos ou opiniões que ele 

poderá adotar (LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). 

     

    3.3 Discurso do Sujeito Coletivo 

 

Há várias metodologias e técnicas que permitem resultados confiáveis em 

pesquisas desta conjuntura. Nesta pesquisa utilizou-se a técnica do DSC (LEFEVRE, 

LEFEVRE, 2012). Segundo Sales, Sousa e John (2007), essa técnica foi concebida no final 

da década de 1990, por iniciativa de Lefevre e Lefevre, como uma proposta de análise de 

discurso. Trata-se de uma técnica metodológica que consiste em um conjunto de 

instrumentos destinados a recuperar e ressurgir à luz às representações sociais. 

Para Lefevre e Lefevre (2012), o DSC é um método desenvolvido para a 

atribuição social de sentido, que tenham como material de base, depoimentos ou outros 

suportes de material verbal. 

Estruturalmente, o DSC se configura a partir de componentes metodológicos 

concebidos, como: Expressão-Chave (ECH); Ancoragem (AC), Ideia Central (IC) e por 

fim, o DSC. Os significados desses componentes traduzem em significações que surgem a 

partir dos depoimentos e exibem um pensamento coletivo ou representação social sobre um 

tema específico (SALES; SOUSA; JOHN, 2007). 

As expressões-chaves (ECH) são trechos do discurso destacados pelo pesquisador 

e que revelam a essência do conteúdo do discurso ou a teoria subjacente. Conforme 

Lefevre e Lefevre (2003), “as ideias centrais podem ser resgatadas através de descrições 

diretas do sentido do depoimento, revelando o que foi dito ou através de descrições 



35 

 

indiretas ou mediatas, que revelam o tema do depoimento ou sobre o que o sujeito 

enunciador está falando” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2003, p. 71). Para os autores, “a ideia 

Central (IC) é um nome ou expressão linguística que revela e descreve, de maneira mais 

sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos discursos analisados” 

(ibidem). 

A ideia central tem uma função discriminadora e classificatória, permitindo 

identificar e distinguir cada sentido ou posicionamento presente nos depoimentos. Algumas 

ECH remetem não apenas a uma IC correspondente, mas explicitamente a uma afirmação 

que é denominada de ancoragem (AC). Essa diz respeito à expressão de uma dada teoria ou 

ideologia que o autor do discurso professa e que está embutida no seu discurso como se 

fosse uma afirmação qualquer (LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). 

E por fim o DSC, que se apresenta como etapa final ou etapa síntese, derivada das 

Ideias Centrais e Expressões-Chaves. O DSC expressa a representação sobre um dado tema 

que um grupo manifesta. Tal discurso, construído com partes de discursos individuais, 

representa o pensamento coletivo ou representação social sobre um tema ou fenômeno 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2003). 

O DSC pode atuar como “espelho psicanalítico” do pensamento de coletividades e 

grupos, o que o torna uma ferramenta proveitosa para intervenções que busquem aguçar 

consciências coletivas e/ou possibilitar diálogos com posturas ou concepções diversas 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). Por suas características metodológicas, o DSC como uma 

técnica de análise de discurso, revela-se como um instrumento de ordenamento eficaz da 

comunicação, que está na base de todas as representações sociais (SALES; SOUSA; JOHN, 

2007). 

 

3.4 Qualidade Laboral e de Vida 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo Qualidade de Vida 

(QV), condiz ao nível de entendimento dos indivíduos diante de sua colocação na vida, o que 

inclui culturas, valores, perspectivas, padrões e preocupações (FREIRE; COSTA, 2016). Para 

Pereira, Teixeira e Santos (2012) muitas vezes o termo QV é utilizado como sinônimo de 

saúde, felicidade, bem-estar pessoal, condições e estilo de vida, dentre muitos outros 

indicadores.  
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Para Barreto et el., (2017), é de extrema importância que se considere a 

interferência de questões sociais, históricas e econômicas na qualidade de vida do indivíduo, 

bem como sua correlação com a comunidade e seu entorno social e afetivo. 

As discussões acerca da Qualidade de Vida no Trabalho ou Qualidade Laboral 

(QVT), propagadas na atualidade, se embasam nas escolhas de bem-estar e percepção de 

ações que possam favorecer a expectativa dos gestores e trabalhadores (FREIRE; COSTA, 

2016). 

O trabalho está em uma posição centralizada de humanização e autonomia das 

pessoas, e suas condições favorecem a promoção da qualidade de vida, podendo interferir na 

saúde e no desempenho do indivíduo (BUSS, 2012). 

Na atualidade, nota-se um aumento da competitividade dentro dos locais de 

trabalho, o que leva os indivíduos a buscarem cada vez mais a qualificação profissional. É 

comum, dentro das organizações, as pessoas serem comparadas a recursos, mas não se pode 

ignorar que essas pessoas são humanas, possuem personalidade própria, expectativas, 

objetivos pessoais e também necessidades (CARVALHO et al., 2013). 

Para o mesmo autor, as organizações e os indivíduos devem investir na 

maximização do potencial humano, o que está fortemente interligado à qualificação do 

indivíduo, o que pode interferir diretamente em sua qualidade laboral e de vida. 

A busca por qualificação tem como foco principal o reconhecimento dentro do 

local de trabalho, e quando acontece, aumenta de forma significativa o contentamento do 

indivíduo no meio em que está inserido, e consequentemente ocorre  a identificação de 

melhorias em sua qualidade laboral e de vida (DEMO, 2007). 

O tópico seguinte dedica-se à metodologia que embasou a pesquisa em questão, e 

nos próximos capítulos irá delinear os discursos sínteses deste estudo e suas representações 

sociais. 
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4 METODOLOGIA 

 
4.1 Desenho de estudo  

 

A realização deste estudo baseia-se na investigação do tipo exploratório 

descritivo, de abordagem qualitativa e quantitativa. A construção da identidade dos 

profissionais da educação - temática abordada nesta pesquisa - é uma discussão passível de 

influências de determinantes externos, de valores, vivências, relações sociais e experiências 

próprias elaboradas historicamente. Nesta perspectiva, considerou-se indispensável a 

utilização da análise qualitativa, por prover o aprofundamento e amplitude da compreensão 

acerca do objeto estudado e a imersão do pesquisador no contexto e circunstância da pesquisa 

sem, contudo, descaracterizar o seu rigor científico. 

Considerando-se o quadro da pesquisa, pautada no pensamento coletivo, e 

materializado na forma de discurso, esta investigação também será traduzida em números, 

quantificada, para ser classificada e analisada. Para tanto, o DSC, associado ao software 

Qualiquantisoft, desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP) na década de 90, 

atualmente substituído pelo DSCsoft (versão 2.0, 20--?), contribuiu significativamente para o 

avanço nas análises qualiquantitativas dos resultados e nas características operacionais do 

programa. Esse serve como suporte para análise qualiquantitativa dos depoimentos dos 

egressos, descritos através do memorial, uma vez que se considera a melhor opção por 

assegurar a subjetividade do pensamento dos indivíduos. Tal metodologia trabalha com a 

perspectiva de que as relações humanas se estabelecem dentro de um tempo e espaço 

determinado, são específicas, mutáveis e dinâmicas (LEFEVRE; LEFEVRE, 2003).  

Segundo Lefevre e Lefevre (2003), a realidade social traduz-se no próprio 

dinamismo da vida individual e coletiva. Essa metodologia está ancorada na teoria das 

representações sociais e permite, a partir de procedimentos padronizados, a preservação dos 

depoimentos, sem, contudo, reduzi-los à quantidade. Apresenta-se como uma maneira de 

pensar e interpretar o cotidiano, ajudando na construção social da realidade. 
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4.2 Amostra 

 

A amostra compôs-se de memoriais escritos por egressos do Curso Técnico em 

Multimeios Didáticos, do IFNMG, pertencentes ao quadro profissional da educação básica de 

três categorias: docentes, pedagogos e técnicos administrativos. 

O quantitativo total alcançou 110 memoriais redigidos pelos concluintes do curso, 

finalizado em agosto de 2016. A amostragem final definiu-se pela amostragem aleatória 

simples (AAS). Para Medronho (2009), na AAS, cada indivíduo da população tem a mesma 

probabilidade de pertencer à amostra, dessa forma, após aplicados os critérios de exclusão, 

todos os indivíduos restantes da amostra foram relacionados e numerados consecutivamente, 

colocados dentro de uma urna e sorteados de forma aleatória, sem reposição. A amostra final 

correspondeu a 50% mais um do total da amostra submetida ao sorteio.  Aplicados os critérios 

de exclusão, chegou-se, nesta pesquisa, à  amostra final de 44 participantes (n=44). 

 

4.2.1 Critérios de inclusão   

 

Incluiu-se todos os memoriais redigidos pelos cursistas, perfazendo um total de 

110 memoriais, os quais foram postados no ambiente virtual de aprendizagem em sala 

específica para esse fim, intitulada: PRO-PDM-MULT-142, sendo esse um quesito 

obrigatório para conclusão e certificação no curso.  

 
4.2.2 Critérios de exclusão 

 

 O primeiro critério de exclusão pautou-se em eliminar os egressos não pertences 

ao quadro de profissionais da educação, uma vez que a proposta permite, mediante 

existência de vagas remanescentes, a inclusão de público externo, os quais não são 

certificados como concluintes dos cursos oferecidos na modalidade do Profuncionário, mas 

como curso compatível, de acordo com o catálogo nacional de cursos técnicos. O segundo 

critério de exclusão concatenou-se à ausência de informação, com relação à formação do 

indivíduo, solicitado no primeiro capítulo do memorial. 

 

4.3 Procedimentos 
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Realizou-se uma pesquisa documental dos memoriais postados pelos egressos do 

curso Técnico em Multimeios Didáticos, no ambiente virtual de aprendizagem. O memorial 

deve ser compreendido como um documento no qual o aluno deveria registrar suas vivências 

e experiências, suas dúvidas, observações e experimentações realizadas e relacionadas com os 

saberes e problemas colocados nas disciplinas cursadas. Trata-se de um texto construído de 

forma processual, que colabora na construção e efetivação do conhecimento. Ao final de cada 

disciplina cursada existe a obrigatoriedade de elaboração de um capítulo do memorial, 

levando em consideração a temática estudada, o que possibilita ao cursista refletir sobre os 

conteúdos de forma crítica e reflexiva. Ao término do curso, o mesmo realiza a consolidação 

de todos os capítulos desenvolvidos no memorial.  

Para a pesquisa documental, extraiu-se os memoriais postados pelos egressos em 

sala intitulada: PRO-PDM-MULT-142, situada no ambiente virtual de aprendizagem. Por se 

tratar de uma análise documental fez-se necessário delinear perguntas que direcionassem o 

presente estudo, levando-se em consideração os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos 

do Profuncionário, já descritos anteriormente, permitindo, com isso, que sejam revelados os 

conteúdos e argumentos associados a uma opinião. 

Foram quatro o número de perguntas delineadas neste estudo, a saber: 

Pergunta 1: Levando-se em consideração os estudos realizados no curso do Profuncionário, 

foi possível problematizar sua atuação, transformando o saber fazer da vivência cotidiana em 

práticas intencionais de atuação? 

Pergunta 2: As aprendizagens vivenciadas na trajetória de tornarem-se, além de funcionários 

(as) educadores (as), foram integradoras e constitutivas do processo de construção da 

identidade como profissionais da educação? 

Pergunta 3: Em sua concepção, o Profuncionário mudou o seu jeito de ver e pensar a escola? 

Pergunta 4: Houve melhoria da qualidade laboral e de vida após esta formação? 

A pesquisa compreendeu todas as perguntas acima propostas. 

 

4.4 Análise dos dados 

 

Para as análises qualitativas e quantitativas utilizou-se a metodologia do DSC à 

luz da teoria das representações sociais. Nessa metodologia, os memoriais constituíram-se em 

uma forma de material verbal, rigorosamente tratados por meio do uso de um software 
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desenvolvido para esse fim: o DSCsoft, concebido por Lefevre e Lefevre, com o objetivo de 

obter o pensamento coletivo. 

A técnica consiste em analisar o material verbal coletado em pesquisa, extraindo 

de cada um dos depoimentos, as expressões-chaves e suas correspondentes ideias centrais ou 

ancoragem, para com essas, compor um ou vários discursos síntese que são o DSC 

(FIGUEIREDO, 2013). Nesta pesquisa, trabalhou-se somente com as ideias centrais. 

Para a leitura dos memoriais seguiu-se em ordem, os seguintes passos: 

1. Leitura das narrativas expostas no texto; 

2. Leitura dos parágrafos, identificando as expressões-chaves, selecionando o 

essencial, depurando o discurso de tudo que não se considerou relevante, ficando 

com o essencial do pensamento, tal como ela aparece no discurso analisado;  

3. Identificação, em cada parágrafo, da (s) ideia (s) centrais (l), cujas se referem a uma 

expressão linguística que revela e descreve da maneira mais sintética e precisa 

possível, o sentido ou sentidos dos discursos analisados e de cada conjunto 

homogêneo de ECHs (que vai dar nascimento posterior ao discurso coletivo); 

4. Analise das Ideias Centrais, agrupando as semelhantes em conjuntos homogêneos 

ou categorias. As IC traduzem o que o pesquisador quis dizer e as ECH a maneira 

como foi dito; 

5. Nomeação das categorias do conjunto homogêneo; 

6. Construção dos DSCs de cada categoria obtida na etapa 5; 

7. A próxima etapa pautou-se na análise do DSC à luz dos teóricos da representação 

social e da construção da identidade dos profissionais da educação. 

Para a construção de um DSC reuni-se em um só discurso síntese, redigido na 

primeira pessoa do singular, de ECH que tem a mesma IC, obedecendo a uma esquematização 

clássica do tipo: começo, meio e fim, ou do geral para o mais particular. A ligação entre as 

partes do discurso realiza-se através da introdução de conectivos como: assim, então, logo, 

enfim, etc. (LEFEVRE; LEFEVRE, 2012). 

Os desdobramentos dos DSCs resultaram em sete discursos diferentes: o DSC 1, 

DSC 2, DSC 3, DSC 4, DSC 5, DSC 6 e DSC 7. 

Para a análise dos dados seguiu-se a seguinte ordem: 

A - Análise quantitativa referente ao perfil dos participantes.  



41 

 

B - Análise qualitativa e quantitativa dos discursos, visando expor as 

representações dos participantes quanto ao tema. 

Para a análise dos resultados utilizou-se dos conceitos de intensidade e amplitude, 

dentre outros. Na descrição de Lefevre e Lefevre (2012, p. 82,83), o termo intensidade ou 

força se “refere ao número ou percentual de indivíduos que contribuíram com suas 

expressões-chaves relativas às ideias centrais semelhantes ou complementares, para a 

confecção de um dado DSC”, já a amplitude se “refere à medida e/ou difusão de uma ideia ou 

representação social considerando o campo ou universo pesquisado” (Ibidem). 
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5 QUESTÕES ÉTICAS 

 

Encaminhou-se um ofício ao Diretor do Centro de Referência em Formação e 

Educação a Distância do IFNMG, solicitando autorização para o uso do banco de dados dos 

memoriais disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Obteve-se parecer favorável, por 

termo de anuência, publicado por despacho no processo de nº: 23414.001858/2017-81, Anexo 

A. 

Assim, submeteu-se o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por meio da 

Plataforma Brasil, ancorado na Resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, o qual 

também obteve parecer favorável, consubstanciado do CEP, Anexo B. 

Priorizou-se nesta pesquisa, a preservação dos dados, a confiabilidade e 

anonimato dos indivíduos pesquisados.  

 

5.1 Benefícios 

 

A formação técnica oferecida por meio do Profuncionário propõe uma tentativa de 

construir conhecimentos, contribuindo para que os profissionais da educação se tornem 

educadores competentes e qualificados. Espera-se perceber nesses profissionais, uma melhor 

compreensão de sua função, o que pode beneficiar no atendimento ao aluno, pais e 

comunidade, bem como o seu reconhecimento como educador dentro do ambiente escolar. 

Os resultados embasam e aguçam as lutas propostas com essa formação, como a 

criação de políticas públicas de valorização dos funcionários da educação na busca por 

melhores planos de carreira, além de poder propor a oferta de cursos de tecnólogos aos 

Institutos Federais e, posteriormente, de pós graduação, podendo assim, beneficiar o público 

em questão. 

 

5.2 Riscos 

Os riscos apresentados referiram-se à quebra de sigilo e exposição do sujeito. Para 

a  minimização tomou-se  o cuidado em assegurar o anonimato dos dados individuais. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo inicia-se com resultados quantitativos relacionados à caracterização 

do perfil da amostra participante da pesquisa, os quais contabilizaram 44 (quarenta e 

quatro) indivíduos, e sequencialmente, segue-se a análise qualiquantitativa relacionada aos 

discursos coletivos. Por se tratar de uma abordagem qualiquantitativa, optou-se por 

apresentar resultados e discussão em um mesmo capítulo para permitir a recognição e 

localização dos temas abordados no decorrer do texto. 

 

6.1 Caracterização do perfil da amostra 

 

Os dados a seguir, referem-se ao perfil dos profissionais da educação que 

participaram da pesquisa. Esta análise objetivou caracterizar esse perfil por meio das 

seguintes variáveis: sexo, faixa etária, grau de escolaridade e categoria profissional. 

O Gráfico 1 apresenta o percentual de respostas dos participantes, relativo ao 

sexo. Observa-se, assim, que 91% (n=40) são do sexo feminino e 9% (n=4) do sexo 

masculino.  

 

Gráfico 1– Sexo dos participantes. Montes Claros/MG, 2018. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Segundo Barreto (2014), nos últimos anos, principalmente entre os períodos de 

2009 a 2012, houve um momento de importante crescimento da presença de mulheres, tanto 

em instituições públicas como privadas, no que tange ao ingresso e conclusão nos diferentes 

tipos de cursos: licenciatura, bacharelado, tecnólogo e cursos técnicos. Dados divulgados do 

censo da educação básica (Censo, 2016) apontam as mulheres como predominantes entre os 

estudantes da educação básica e superior, possuindo ainda maior êxito nos índices de 

conclusão (BRASIL, 2018a). 

A seguir apresenta-se o Gráfico 2, com dados referentes à faixa etária dos 

participantes, no qual verificou-se que 34,1% possuem de 30 a 40 anos, 45,5% possuem de 41 

a 50 anos e 20,5% possuem entre 51 e 61 anos. 

 

             Gráfico 2 - Faixa etária dos participantes. Montes Claros/MG, 2018. 

 

 
            Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com Miranda (2017), existem duas vertentes relacionadas ao quesito 

idade. A autora pontua que os profissionais temporários da educação, se comparados aos 

concursados (efetivos e efetivados), são mais jovens, com idade até 29 anos. Em relação aos 

concursados, quase metade desses profissionais encontram-se na faixa etária de 46 anos ou 

mais, ou seja, os profissionais com contratos estáveis são mais velhos se comparados aos que 

possuem contratos temporários. Na amostra desta pesquisa ao somar a faixa etária de 41 a 50 
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anos (45,5%) e de 51 a 61 anos (20,5%), computa-se 66% dos participantes com faixa etária 

entre 41 e 61 anos. 

A seguir será exposto o Gráfico 3, que traz informações com relação ao grau de 

escolaridade dos participantes, no qual constatou-se que 9,1% dos participantes possuem 2° 

grau completo, 4,5% possuem curso superior incompleto, 34,1% possuem curso superior 

completo e 52,3% possuem pós-graduação lato sensu. 

 

Gráfico 3 - Grau de escolaridade dos participantes. Montes Claros/MG, 2018. 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Levando-se em consideração os dados do Gráfico 3, pode-se enfatizar a 

determinação da meta de n° 15 do Plano Nacional de Educação (PNE), em vigor desde 2014, 

o qual afirma que todos os profissionais docentes da educação básica devem possuir 

formação específica de nível superior na área de conhecimento em que atuam até 2024 

(BRASIL, 2018). 

De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE, 2016), levando-se em consideração os dados do Censo de 2013, pode-se ressaltar que 

os demais profissionais da educação básica, em níveis técnico-profissional e superior, somam 

mais de 500 mil trabalhadores das escolas públicas, somente com nível médio, sem a devida 

habilitação profissional, necessitando, portanto, avançar no processo de profissionalização e 

valorização desses funcionários à luz das metas do PNE, em especial às de n° 16 e 17. 
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Enfatiza-se que a amostra desta pesquisa refere-se a uma pequena parcela dos profissionais já 

devidamente qualificados, empoderados e certificados como profissionais da educação. 

Apresenta-se, a seguir, o Gráfico 4 que revela a categoria profissional dos 

participantes desta pesquisa, o qual identificou: 28 docentes, 9 supervisores pedagógicos, 4 

técnicos do setor de secretaria, 2 monitores de educação infantil e 1 diretor de escola. 

 

Gráfico 4 - Categoria profissional. Montes Claros/MG, 2018. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Segundo Brasil (2014), os profissionais da educação escolar são delineados em 

três categorias: docentes, pedagogos e técnicos administrativos da educação. O público-alvo 

dessa formação são, preferencialmente, servidores não docentes que atuam nos sistemas de 

ensino da educação básica pública. 

No entanto, pode-se verificar que, nesta pesquisa, o maior percentual de 

participantes do Programa, refere-se ao público docente e/ou aos setores pedagógicos da 

escola, e os técnicos educacionais configuram-se como minoria, embora, ressalta-se que não 

é vedada a participação de outros profissionais da educação básica pública.  

Existem alguns pontos relevantes que podem ser levantados sobre o quantitativo 

do público em questão: primeiro, a discussão em torno da habilitação, em que o técnico em 
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Multimeios Didáticos, pela formação oferecida, poderá aguçar o desejo da qualificação nos 

demais profissionais que se encontram dentro de sala de aula e/ou no setor pedagógico da 

escola. Esses podem enxergar na formação, a possibilidade de adquirir novos conhecimentos 

que somem em sua prática diária. Segundo, os profissionais poderão contribuir com o 

ambiente escolar, no sentido de disseminar o conhecimento adquirido, na busca de uma 

mudança de postura por parte de todos os profissionais que compõem o escopo do mesmo.  

 

6.2 Apresentação e análise qualiquantitativa dos discursos coletivos 

 

Para propiciar a idealização do universo simbólico, os resultados e discussão que 

se seguem, têm como base as respostas dos participantes da pesquisa, apresentadas na forma 

de discurso do sujeito coletivo e estão organizados por questão respondida. 

 

Pergunta 1 – Levando em consideração os estudos realizados no curso do Profuncionário, foi 

possível problematizar sua atuação, transformando o saber fazer da vivência cotidiana em 

práticas intencionais de atuação? 

 

Resultados quantitativos 

 

O Gráfico 5 destaca o relatório de respostas da pergunta 1, por categoria, 

compilado através do compartilhamento das ideias centrais coletadas por meio da análise dos 

memoriais. Nessa pergunta, dos 44 participantes da pesquisa, obteve-se 40 respostas, sendo 

que cada sujeito pode ter contribuído com mais de uma ideia central para a composição de 

cada DSC. Nas respostas, as seguintes categorias, sobressaíram: 

A) Efetivação da reconstrução da prática; 

B) Construção e evolução do conhecimento. 

Abaixo, no Gráfico 5, pode-se visualizar o relatório de respostas da pergunta 1, 

por categoria. Observa-se que, 72,5% (n=29) dos participantes se enquadraram na categoria A 

(Efetivação da reconstrução da prática) e 27,5% (n=11) na categoria B (construção e evolução 

do conhecimento). Não se obteve resposta de quatro participantes da amostra (n=4), ficando 

essa pergunta com o total de 40 participantes (n=40). A Tabela 1 mostra a distribuição da (s) 

categoria (s) de resposta (s) por categoria profissional. 
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Gráfico 5 - Respostas por categoria – Pergunta 1. Montes Claros/MG, 2018. 

 

 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Tabela 1 – Distribuição da (s) categoria (a) de resposta (s) referente à questão 1, “Levando em consideração os 
estudos realizados no curso do Profuncionário, foi possível problematizar sua atuação, transformando o saber 
fazer da vivência cotidiana em práticas intencionais de atuação?”, colhidas na análise dos memoriais dos 
participantes, por categoria profissional. 
 

 

CATEGORIA DE RESPOSTA 

CATEGORIA PROFISSIONAL  

D SP SS M DE TOTAL* 

       

A – Efetivação da reconstrução da 

prática 

  20      5       2       2       0     29 

       

B – Construção e evolução do 

conhecimento 

   7      1       2       0       1     11 

       

Legenda: (D) docente, (SP) supervisor pedagógico, (SS) setor de secretaria, (M) monitor de educação infantil, 
(DE) direção de escola. 
* Total corresponde ao número de sujeitos que contribuíram para a composição de cada DSC. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Expôs-se, abaixo, os quadros que revelam as ideias centrais das respostas dos 

participantes, referente à pergunta 1 e suas respectivas categorias. No Quadro 1 estão 

apresentadas as ideias centrais (ICs) da pergunta 1, (Levando em consideração os estudos 
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realizados no curso do Profuncionário, foi possível problematizar sua atuação, transformando 

o saber fazer da vivência cotidiana em práticas intencionais de atuação?), que se enquadram 

dentro da categoria A (Efetivação da reconstrução da prática). 

 

Quadro 1 - Ideias centrais pergunta 1 – Categoria A. 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 

O PROFUNCIONÁRIO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

1- LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS ESTUDOS REALIZADOS NO CURSO DO 

PROFUNCIONÁRIO, FOI POSSÍVEL PROBLEMATIZAR SUA ATUAÇÃO, 

TRANSFORMANDO O SABER FAZER DA VIVÊNCIA COTIDIANA EM PRÁTICAS 

INTENCIONAIS DE ATUAÇÃO? 

PARTICIPANTE RESPOSTA IDEIA CENTRAL CATEGORIA 

P1 

A cada instante sinto que tenho, como 

profissional, intervir na forma de 

socialização, incentivando o espírito 

de solidariedade e de mútua interação 

em lugar de determinados conflitos. O 

curso tem proporcionado a ampliação 

dos meus conhecimentos, dando um 

bom suporte para o meu trabalho e 

também para a própria escola. Está 

renovando a minha formação, ações e 

práticas cotidianas, do início dos 

módulos até aqui. 

Ampliação dos meus 

conhecimentos, 

renovando minha 

formação, ações e 

práticas cotidianas. 

A 

P2 

Em cada unidade foi apresentada 

propostas de atividades, pratiques, que 

me estimularam a refletir sobre 

situações cotidianas da nossa escola 

de como colocar em prática todo o 

aprendizado adquirido. É necessário 

que os funcionários da escola, estejam 

dispostos a mudar sua rotina diária e a 

agregar seus conhecimentos técnicos 

aos recursos materiais, formando um 

conjunto capaz de transformar a 

prática educativa. Deve ter a chance 

de poder compreender a própria 

Precisamos estar 

dispostos a mudar a 

rotina diária, 

compreendendo e 

transformando a 

prática educativa. 

A 
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prática e de transformá-la. 

P9 

A metodologia de trabalho proposta 

pelo programa em relação à parte 

teórica e prática, me proporcionou 

refletir sobre o meu trabalho, fazendo 

a análise e revisão com o objetivo de 

redimensionar a minha prática 

pedagógica. Articular um 

planejamento que permita um 

constante processo de formação 

continuada. Enfatizo nesta formação a 

prática profissional numa perspectiva 

de atuações inovadoras no contexto 

educacional. 

Refletir e 

redimensionar a minha 

prática pedagógica. 

A 

P10 

O estudo dos cadernos didáticos 

contribuíram para transformar a 

minha prática na escola, na maneira 

de agir, interagir e intervir com 

responsabilidade, além de dominar os 

conhecimentos e os saberes teóricos e 

profissionais que auxiliam e nos 

qualificam para educar e tomar as 

melhores decisões diante das questões 

que acontecem, adquirimos novas 

habilidades, despertando a 

criatividade com o uso das 

ferramentas digitais, podendo 

executar, criar e apresentar trabalhos 

com fotos digitais dos alunos, 

professores e demais servidores da 

nossa escola. 

Transformou a minha 

prática na escola, na 

maneira de agir, 

interagir, intervir e 

adquirir novas 

habilidades 

A 

P11 

Foi possível buscar respostas para 

melhorar as minhas práticas 

educativas na escola.

A regra mais importante é observar 

atentamente as práticas escolares e 

refletir sobre elas respeitando os 

nossos próprios valores, criando 

condições com as quais 

Criar condições para 

problematizar, 

investigar e melhorar 

as práticas escolares. 

A 
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problematizamos e investigamos as 

práticas escolares. 

P12 

Será possível aplicar várias 

aprendizagens em minha escola, é 

importante saber que para aceitarmos 

o outro na sua diferença é preciso 

primeiro estamos conscientes de 

nossas possibilidades enquanto 

educadores. 

 Aplicar várias 

aprendizagens desta 

formação em minha 

escola, conscientes de 

nossas possibilidades. 

A 

P13 

Um bom profissional tem que buscar 

novas estratégias para desempenhar 

sua função cada dia melhor.

É muito importante poder contar com 

um conhecimento a mais para refletir 

a nossa prática e buscar fazer dessa 

prática uma ação que seja educativa, 

que leve o outro, no caso os alunos, ao 

seu desenvolvimento intelectual e 

pessoal. 

Está sendo possível 

refletir a nossa prática, 

buscar novas 

estratégias tornando-as 

educativa. 

A 

P14 
Reconstrução e aperfeiçoamento do 

conhecimento  

Reconstrução e 

aperfeiçoamento do 

conhecimento  

A 

P15 

Aprendi que para construir uma 

educação orientada para o trabalho, 

para a cidadania e para a humanidade, 

é preciso vincular as experiências do 

ambiente da sala de aula com as 

experiências possíveis em quaisquer 

dos outros ambientes escolares, e as 

experiências vivenciadas fora da 

escola. Percebi como é valioso 

verificar na teoria o que vivenciamos 

na prática do nosso ofício 

profissional, e ainda levei para a 

prática o assimilado na teoria. 

 É valioso verificar na 

teoria o que 

vivenciamos na 

prática, e ainda levar 

para a prática o 

assimilado na teoria. 

A 

P16 

Muitas práticas que vivenciamos 

dentro do espaço escolar, o 

Profuncionário reforça e explica em 

suas disciplinas, de forma clara e 

objetiva, facilitando assim o nosso 

Reforça muitas 

práticas que 

vivenciamos dentro do 

contexto escolar 

A 
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entendimento e nos aproximando 

ainda mais do contexto escolar. 

P17 

É um instrumento que organiza e 

sistematiza o trabalho escolar 

compreendendo o pensar e o fazer da 

escola integrada por meio de ações 

que unem reflexão, as atitudes e as 

ações. Exige um compromisso 

constante de pensar as nossas práticas 

profissionais para que sejam 

formativas de sujeitos cidadãos mais 

felizes e envolvidos emocionalmente 

com as mudanças sociais. Todos os 

profissionais devem inovar suas 

práticas pedagógicas, criar situações, 

através de experimentações, 

estimulando assim a curiosidade do 

educando, uma postura crítica, 

investigativa, diante dos diversos 

conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

Todos os profissionais 

devem inovar suas 

práticas pedagógicas 

estimulando assim a 

curiosidade do 

educando, com postura 

crítica e investigativa. 

A 

P18 

Percebo que não sou mais a mesma e 

que tenho que aperfeiçoar cada dia 

mais minhas práticas, 

vejo o quanto o curso melhorou minha 

prática pedagógica e tem aberto novos 

horizontes, estes estão sendo 

desbravados com ideias e ideais novos 

com criatividade e perseverança. 

Com esse estudo percebo que posso 

como educadora, contribuir muito 

com a formação efetiva e integral dos 

alunos, nos levando a refletir sobre 

nossa didática em sala de aula, 

direcionando a compreender a 

necessidade de colocá-la em prática. 

O curso melhorou e 

aperfeiçoou minha 

prática pedagógica 

com criatividade e 

perseverança. 

A 

P19 

Podemos estabelecer outras práticas 

educativas na escola, dando outro 

valor para as que já existem.

Ampliou meus 

conhecimentos como 

agente educacional, 

A 
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Com a realização dos estudos nesse 

módulo, houve muitas mudanças na 

minha prática educativa. Não vejo 

mais as mídias apenas como 

ferramenta para auxílio de realização 

de atividades. Hoje uso as mídias em 

sala como objeto de estudo e como 

conteúdo das aulas de linguagem. O 

curso proporciona a aquisição de mais 

conhecimentos na área, o que 

certamente vem contribuindo com as 

atividades realizadas nas escolas em 

que atuamos, ampliou meus 

conhecimentos, e como agente 

educacional posso atuar, a partir desse 

aprendizado, diretamente no processo 

pedagógico, proporcionando 

oportunidades de ressignificação dos 

conteúdos. 

proporcionando 

oportunidades de 

ressignificação dos 

conteúdos. 

P20 

 O curso irá me ajudar no desempenho 

profissional enquanto educador, em 

busca de uma metodologia que 

facilitará a minha prática no processo 

ensino-aprendizagem. Aperfeiçoando 

os nossos conhecimentos em relação à 

teoria e a nossa prática. Os 

funcionários precisam não somente 

saber fazer o que fazem, mas 

sistematizar e institucionalizar sua 

identidade funcional, constituindo e 

organizando novas identidades, novos 

perfis sendo também educadores, 

valorizando as práticas escolares e 

assumindo uma atitude crítica.

 

Precisamos 

sistematizar e valorizar 

as práticas escolares 

assumindo uma atitude 

crítica. 

A 

P21 

Como agente educacional posso atuar, 

a partir desse aprendizado, 

diretamente no processo pedagógico, 

contribuindo para que haja uma 

manifestação da identidade cultural da 

Como agente 

educacional estou 

tendo a oportunidade 

de ressignificação dos 

conteúdos, garantindo 

A 
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região em que fica a escola que 

trabalho, proporcionando 

oportunidades de ressignificação dos 

conteúdos principalmente aos 

discentes, auxiliando no que for 

preciso para garantir uma melhor 

construção da aprendizagem e do 

crescimento, individual e coletivo, dos 

educandos. 

uma melhor construção 

da aprendizagem. 

P22 

Aperfeiçoou os nossos conhecimentos 

em relação à teoria e a prática, 

valorizando as práticas escolares e 

assumindo uma atitude crítica, dando 

a oportunidade de ressignificação dos 

conteúdos. 

Ressignificação dos 

conteúdos 

aperfeiçoando os 

nossos conhecimentos 

em relação à teoria e a 

prática.  

 

A 

P23 

Com o fornecimento desses 

conhecimentos colocarei em prática 

no meu trabalho em sala de aula na 

utilização do microcomputador para 

realização das atividades, me tornei 

uma profissional mais capacitada, 

diferente do que já foi ou que se é.  

Será possível planejar a partir das 

experiências cotidianas, aprendizagem 

permanente, de troca de informações e 

de interação social, fatores de extrema 

relevância para a formação que se 

anseia na atualidade. 

ressignificação dos conteúdos.

 

Foi possível 

ressignificar os 

conteúdos, planejando 

as ações a partir das 

experiências cotidianas 

A 

P25 

Podemos e devemos reconhecer essas 

práticas, como um momento de 

experimentação, descoberta e criação, 

constituindo-se em um espaço de 

aprendizagem permanente, de troca de 

informações e de interação social, 

proporcionando oportunidades de 

ressignificação dos conteúdos 

Espaço de 

aprendizagem 

permanente e troca de 

informações, 

proporcionando 

oportunidades de 

ressignificação dos 

conteúdos. 

A 
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principalmente aos discentes. 

P28 

Apropriação de novos saberes e a 

superação de dificuldades, 

capacitando os educadores quanto à 

apropriação do conhecimento teórico 

e prático. 

Este curso me 

capacitou quanto à 

apropriação do 

conhecimento teórico e 

prático. 

A 

P32 

Estou muito satisfeito pelos novos 

conhecimentos e alguns deles já estou 

colocando em prática e ampliando o 

meu currículo profissional. Estou sim 

cada vez mais capacitado para o 

desafio na educação, nunca é tarde 

para aprender e aprimorar os nossos 

conhecimentos. 

Satisfeito pelos novos 

conhecimentos e 

alguns deles já 

colocados em prática. 

A 

P34 

Foi possível problematizar algumas 

concepções, contribuindo para a 

construção de uma prática crítica. 

Foi possível 

problematizar algumas 

concepções, 

contribuindo para a 

construção de uma 

prática crítica. 

A 

P36 

O conteúdo de sala de aula era 

ressignificado nas atividades em que 

eu participava. 

Ressignificação dos 

conteúdos. 
A 

P37 

Através desse estudo me tornei um 

profissional crítico, atento as práticas 

da qual participo e delas sabendo qual 

seria sua intenção, objetivos e 

influencias possíveis, sendo possível 

construir, desconstruir e reconstruir. 

Me possibilitou 

construir, desconstruir 

e reconstruir o 

conhecimento. 

A 

P38 

São vários os subsídios para que 

possamos participar e qualificar-se 

melhor para o nosso desempenho 

profissional. 

Finalizando o curso posso afirmar que 

muito aprendi e coloquei em prática 

na vida profissional, tenho certeza de 

que estou preparada para continuar a 

minha carreira profissional na área da 

educação uma vez que na educação 

precisamos estar inovando sempre e o 

Muito aprendi e 

coloquei em prática na 

vida profissional. 

A 
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curso de multimeios didáticos nos 

proporcionou tudo isso. 

P39 

Passei a valorizar as práticas escolares 

e assumir uma atitude crítica, 

importante para a autonomia e a 

construção da minha identidade. 

Valorização das 

práticas escolares. 
A 

P40 

Podemos estabelecer outras práticas 

educativas na escola, dando outro 

valor para as que já existem. 

Estabelecer outras 

práticas educativas na 

escola, valorizando as 

que já existem. 

A 

P42 

O curso contribuiu de forma 

significativa para minha prática 

pedagógica, me proporcionou a

construção, desconstrução e 

reconstrução que nos direciona a 

novas práticas.

 

Construir, desconstruir 

e reconstruir nos 

direcionando a novas 

práticas. 

A 

P43 

Foi possível valorizar as práticas 

escolares e assumir uma atitude 

crítica. Tive a oportunidade de 

ressignificação dos conteúdos, e 

auxiliar no que for preciso para 

garantir uma melhor construção da 

aprendizagem e do crescimento, 

individual e coletivo, dos educandos. 

Ressignificação dos 

conteúdos, valorizando 

as práticas escolares e 

assumindo uma atitude 

crítica. 

A 

P44 

Foi importante pois pude pensar e 

investigar minha prática e vivencias 

de trabalho e as práticas cotidianas da 

escola, através desse estudo me tornei 

um profissional crítico, atento as 

práticas da qual participo e delas 

sabendo qual seria sua intenção, 

objetivos e influencias possíveis. Pude 

perceber o quanto é importante 

associar a teoria e a prática para a 

aprendizagem de nossos alunos. 

Pude pensar e 

investigar práticas e 

vivencias de trabalho, 

além de associar a 

teoria e a prática, isso 

me tornou um 

profissional mais 

crítico. 

A 

TOTAL DE RESPOSTAS: 29 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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O Quadro 2 apresenta as ICs da pergunta 1, (Levando em consideração os estudos 

realizados no curso do Profuncionário, foi possível problematizar sua atuação, transformando 

o saber fazer da vivência cotidiana em práticas intencionais de atuação?), que se enquadram 

dentro da categoria B (Construção e evolução do conhecimento). 

 

Quadro 2 -  Ideias centrais pergunta 1 - Categoria B. 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 

O PROFUNCIONÁRIO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

1- LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS ESTUDOS REALIZADOS NO CURSO DO 

PROFUNCIONÁRIO, FOI POSSÍVEL PROBLEMATIZAR SUA ATUAÇÃO, 

TRANSFORMANDO O SABER FAZER DA VIVÊNCIA COTIDIANA EM PRÁTICAS 

INTENCIONAIS DE ATUAÇÃO? 

PARTICIPANTE RESPOSTA IDEIA CENTRAL CATEGORIA 

P3 

A escola precisa ser valorizada como 

um espaço privilegiado no qual os 

indivíduos constroem e reconstroem 

saberes e cultura(s). Só poderemos 

transformar se nos sentirmos agentes 

transformadores, construir uma 

percepção que nos direciona a novas 

práticas. O aprendizado pode ser 

construído por meio da teoria, 

comparada e investigada com a 

prática, consolidando o aprendizado.

 

O aprendizado pode 

ser construído por 

meio da teoria, 

comparada com a 

prática, consolidando o 

aprendizado e 

construindo uma 

percepção que nos 

direciona a novas 

práticas.  

 

B 

P5 
Nunca estamos completos e acabados, 

somos seres em construção. 
Seres em construção B 

P6 

Contribuiu para completar a bagagem 

que devo carregar para usar sempre 

que necessário.  

Completar uma 

bagagem de 

conhecimento para 

usar quando 

necessário. 

B 

P7 

As atividades experimentais ajudam a 

compreender com mais clareza os 

conhecimentos teóricos estudados em 

As atividades 

experimentais ajudam 

a compreender os 

B 
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sala de aula. conhecimentos teóricos 

estudados em sala de 

aula. 

P24 

Nós funcionários (especialmente os 

que estão atuando nas secretarias das 

escolas), obtivemos uma soma de 

saberes à nossa prática diária. A 

escola mesmo sendo uma instituição 

de ensino, é também um espaço onde 

homens e mulheres podem construir 

desconstruir e reconstruir.  

É um caminho de descoberta que leva 

ao prazer de criar, de conhecer e de 

sentir aquilo que se estuda. 

Nós educadores podemos conhecer 

melhor a função dessas novas técnicas 

e coloca-las em prática em nosso 

cotidiano escolar.

 

Nós funcionários, 

obtivemos uma soma 

de saberes à nossa 

prática diária, podemos 

construir, desconstruir 

e reconstruir, é um 

caminho de descoberta 

que leva ao prazer de 

criar, de conhecer e 

sentir. 

B 

P26 

O Profuncionário vem somar ao meu 

conhecimento profissional, levando a 

problematização das ações e dos 

saberes instituídos. 

Vem somar ao meu 

conhecimento 

profissional, levando a 

problematização das 

ações e dos saberes 

instituídos. 

B 

P27 

São muitas reflexões, 

questionamentos, ideias e opiniões 

nas aulas presenciais, 

transformando e ampliando saberes, 

conhecimentos.   Os ambientes de 

aprendizagem são necessários para a 

confirmação da teoria e prática, 

tornando o ensino e a aprendizagem 

mais dinâmico, criativo, reflexivo, 

colaborativo e interativo. 

 

Proporcionam 

reflexão, 

questionamento, ideias 

e opiniões, 

transformando e 

ampliando saberes e 

conhecimentos, 

tornando o ensino e a 

aprendizagem mais 

dinâmico, criativo, 

reflexivo, colaborativo 

e interativo. 

B 

P29 
Estou no curso de multimeios 

didáticos onde estou tendo novas 
Novas experiências. B 
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experiências. 

P30 

O curso oferece uma metodologia 

com instrumentos criativos e 

apropriados para oferecer uma 

educação de qualidade. 

Metodologia com 

instrumentos criativos 

e apropriados para 

oferecer uma educação 

de qualidade. 

B 

P31 

São vários os subsídios para que 

possamos participar e qualificar-se 

melhor para o nosso desempenho 

profissional. 

Nós educadores, temos que saber 

nossos direitos e deveres para melhor 

instruir nossos alunos, e assim possam 

melhor exercer a sua cidadania. 

Participar e qualificar-

se melhor para o nosso 

desempenho 

profissional e instruir 

nossos alunos para 

melhor exercer a sua 

cidadania. 

B 

P41 

Propiciou-me a ampliação de 

conhecimentos para que eu seja 

responsável pelo processo de 

transformação dentro da escola e no 

âmbito social. 

Sendo assim posso afirmar que a 

abordagem constante neste 

instrumento de estudo contribuiu com 

minha formação profissional e 

pessoal, no sentido de facilitar a ação 

no fazer pedagógico da escola e nas 

relações com a comunidade.  

É necessário que os funcionários da 

escola estejam dispostos a mudar sua 

rotina diária e agregar seus 

conhecimentos técnicos aos recursos 

materiais, formando um conjunto 

capaz de transformar a prática 

educativa. 

Agregar 

conhecimentos 

técnicos aos recursos 

materiais, 

possibilitando a 

ampliação do 

conhecimento, 

formando um conjunto  

capaz de transformar a 

prática educativa. 

 

B 

TOTAL DE RESPOSTAS: 11 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Resultados qualitativos 

 

No resultado qualitativo, cada DSC reúne diferentes conteúdos e fundamentos que 
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compõem uma mesma opinião, ou uma ideia que é compartilhada por um conjunto de 

pessoas. Esses são compilados em um discurso, como os que serão expostos na sequência. 

Primeiramente, apresenta-se o discurso 1, referente à pergunta 1, da categoria A, e 

posteriomente o discurso 2, da pergunta 1, categoria B. Para esta pergunta delinearam-se duas 

categorias. 

 

DSC 1 

Pergunta 1 -  Categoria A – Efetivação da reconstrução da prática 

Critérios que utilizou-se para a inclusão das expressões-chaves em ideias centrais: 

respostas nas quais os participantes evidenciaram sua reedificação de sentidos, fazeres e 

de relações, tornando-se um re-construtor do ambiente educativo. 

 

“O curso proporcionou-me a reconstrução e ampliação dos meus conhecimentos, 

dando suporte para o meu trabalho, renovando minha formação, redimensionando, 

ressignificando, aperfeiçoando e transformando minha prática educativa, na maneira de 

agir, interagir, intervir e adquirir novas habilidades, com responsabilidade, criatividade e 

perseverança, superando, dessa forma, minhas dificuldades. 

Preciso estar disposto a mudar minha rotina diária e agregar conhecimentos 

técnicos aos recursos materiais. É valioso verificar na teoria, o que vivenciamos na prática, 

para tanto, é preciso observar atentamente as práticas escolares e refletir sobre elas, criando 

condições com as quais seja possível problematizar, investigar e aprimorá-las, garantindo ao 

educando uma melhor construção da aprendizagem e do crescimento individual e coletivo, 

desenvolvendo uma postura crítica e investigativa diante dos diversos conteúdos trabalhados 

em sala de aula.   

Reconheço esta formação como um momento de experimentação, descoberta e 

criação, constituindo-se em um espaço de aprendizagem permanente e troca de experiências. 

Tornei-me um profissional crítico, atento às práticas das quais participo e, ao conhecer sua 

intenção, objetivos e influências plausíveis, foi possível construir, desconstruir e reconstruir o 

conhecimento. Sinto-me cada vez mais capacitado para este grande desafio que é a 

educação.” 

(Participantes: P1, P2, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, 

P22, P23, P25, P28, P32, P34, P36, P37, P38, P39, P40, P42, P43, P44). 
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DSC 2 

Pergunta 1 – Categoria B – Construção e evolução do conhecimento 

Critérios que utilizou-se para a inclusão das expressões-chaves em ideias centrais: 

respostas  em que os participantes relataram a estruturação e ascensão do conhecimento, 

o qual para ser usado, necessita ser edificado. 

 

“Por meio da problematização das ações e dos saberes instituídos, o Profuncionário 

veio somar ao meu conhecimento profissional. As aulas proporcionaram reflexões, 

questionamentos, ideias e opiniões, transformando e ampliando saberes e conhecimentos, 

tornando o ensino e a aprendizagem mais dinâmicos, criativos, reflexivos, colaborativos e 

interativos.   

Possibilitou-me construir novas metodologias com instrumentos criativos e 

apropriados para oferecer uma educação de qualidade, oportunizando a qualificação para 

um melhor desempenho profissional, instruindo, dessa maneira, os alunos à melhor 

exercerem a cidadania.  

A escola precisa ser valorizada como um espaço privilegiado, no qual os indivíduos 

construam o aprendizado, uma vez que são seres incompletos, inacabados e em construção. 

Dessa forma, é imensurável a soma de saberes e as descobertas que se abriram, levando-me 

ao prazer de criar, conhecer, sentir e evoluir.” 

(Participantes: P3, P5, P6, P7, P24, P26, P27, P29, P30, P31, P41). 

 

Ao analisar os discursos concebidos da pergunta 1, categoria A e B, é possível 

caracterizá-los como uma representação social de grande força e alta amplitude. Para Lefevre 

e Lefevre (2012), representações dessa natureza encontram-se fortemente compartilhadas por 

todo o campo analisado. 

O DSC 1, da pergunta 1, categoria A, remete a reconstrução das práticas de 

atuação, possibilitadas a partir da qualificação a qual o indivíduo submeteu-se. Nesse sentido, 

essa manifestação encaminha ao entendimento de que houve a problematização da sua 

atuação enquanto profissional da educação. Segundo Brasil (2014), a proposta do 

Profuncionário tem como uma de suas ações as intervenções direcionadas à reconstrução da 

identidade profissional, que poderá transformar atividades rotineiras em práticas educativas 

intencionais. Essa análise confirma-se pela exposição de um fragmento do DSC 1, que diz: 
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“…É valioso verificar na teoria, o que vivenciamos na prática, para tanto, é 

preciso observar atentamente as práticas escolares e refletir sobre elas, criando condições 

com as quais seja possível problematizar, investigar e aprimorá-las...” 

Ou ainda: 

“...Tornei-me um profissional crítico, atento às práticas das quais participo e, ao 

conhecer sua intenção, objetivos e influências plausíveis, foi possível construir, desconstruir e 

reconstruir o conhecimento...” 

Segundo Cartaxo, Manfroi e Santos (2012), a concepção de formação 

profissional, diz respeito às diferentes condutas educativas que se ampliam para além do ciclo 

do aprendiz, e poderá desenvolver a capacidade laborativa do indivíduo. Para Marchesan 

(2017), essas contribuições advindas da formação devem ser examinadas sob a ótica de que a 

identidade profissional não pode pautar-se como algo pronto e acabado, e sim como um 

processo de reconstrução ao longo da vida, que se torna possível, através do empoderamento 

teórico. 

Com relação ao DSC 2, pergunta 1 - categoria B, o mesmo enfatiza a construção e 

evolução do conhecimento possibilitado pela qualificação. Essa edificação e avanço foi 

possível, provavelmente, graças a possibilidade de problematização das práticas cotidianas. 

Nessa perspectiva, segundo Brasil (2014), a proposta de formação prevê a construção e 

aquisição de novas competências, bem como a evolução crítica de conhecimentos, habilidades 

e valores. Tal colocação está expressa no fragmento do DSC 2 que, assim descreve: 

“...As aulas proporcionaram reflexões, questionamentos, ideias e opiniões, 

transformando e ampliando saberes e conhecimentos, tornando o ensino e a aprendizagem 

mais dinâmicos, criativos, reflexivos, colaborativos e interativos...” 

Para Vargas (2015), a construção e reconstrução da identidade de educador é um 

transcurso, devendo ser mediada pela posse de informações e conhecimentos construídos e 

pela edificação de novos saberes, o que se confirma por meio de um trecho do DSC 2, que 

relata: 

“...A escola precisa ser valorizada como um espaço privilegiado, no qual os 

indivíduos construam o aprendizado, uma vez que são seres incompletos, inacabados e em 

construção...” 

Em pesquisa envolvendo esta mesma temática, Marchesan (2017), obteve 

resultados semelhantes aos desta pesquisa. A autora relata que as egressas, participantes da 
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pesquisa, citaram a oportunidade de aperfeiçoamento profissional como uma circunstância 

para se aprender mais, além de fortalecer concepções, oportunizando maior segurança no 

desempenho de suas funções. 

 

Pergunta 2 - As aprendizagens vivenciadas na trajetória de tornarem-se além de funcionários 

(as) educadores (as), foram integradoras e constitutivas do processo de construção da 

identidade como profissionais da educação? 

 

Resultados quantitativos 

 

O Gráfico 6 destaca o relatório de respostas da pergunta 2, por categoria, 

compilado pelo compartilhamento das ideias centrais coletadas através da análise dos 

memoriais. Nessa pergunta, dos 44 participantes da pesquisa, obteve-se 42 respostas, sendo 

que cada sujeito pode ter contribuído com mais de uma ideia central para a composição de 

cada DSC. Percebeu-se somente uma categoria nas respostas, a saber: 

 

A) Concepção da identidade de educador. 

Abaixo, no Gráfico 6, pode-se visualizar o relatório de respostas da pergunta 2, 

por categoria. Observa-se que 100% dos participantes (n=42) que responderam a essa 

pergunta, se enquadraram na categoria A (Concepção da identidade de educador).  Não se 

obteve resposta de dois participantes da amostra (n=2), totalizando, portanto, 42 participantes 

(n=42). A Tabela 2 mostra a distribuição da (s) categoria (s) de resposta (s) por categoria 

profissional.  
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Gráfico 6 - Respostas por categoria – Pergunta 2. Montes Claros/MG, 2018. 

 

 
        Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Tabela 2 - Distribuição da (s) categoria (a) de resposta (s) referente à questão 2, “As aprendizagens vivenciadas 
na trajetória de tornarem-se além de funcionários (as) educadores (as), foram integradoras e constitutivas do 
processo de construção da identidade como profissionais da educação?”, colhidas na análise dos memoriais dos 
participantes, por categoria profissional. 

 

 

CATEGORIA DE RESPOSTA 

CATEGORIA PROFISSIONAL  

D SP SS M DE TOTAL* 

       

A – Concepção da identidade de 

educador 

27      9         4       1       1      42     

       

Legenda: (D) docente, (SP) supervisor pedagógico, (SS) setor de secretaria, (M) monitor de educação infantil, 
(DE) direção de escola. 
* Total corresponde ao número de sujeitos que contribuíram para a composição de cada DSC. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Abaixo, o Quadro 3 revela as ideias centrais das respostas dos participantes, 

referente à pergunta 2 e sua categoria. O quadro apresenta as ICs da pergunta 2 (As 

aprendizagens vivenciadas na trajetória de tornarem-se além de funcionários (as) educadores 

(as), foram integradoras e constitutivas do processo de construção da identidade como 

profissionais da educação?) que se enquadram dentro da categoria A (Concepção da 

identidade de educador), única categoria delineada para a pergunta em questão. 
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        Quadro 3 - Ideias centrais pergunta 2 – Categoria A. 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS 

O PROFUNCIONÁRIO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

1- AS APRENDIZAGENS VIVENCIADAS NA TRAJETÓRIA DE TORNAREM-SE ALÉM 

DE FUNCIONÁRIOS (AS) EDUCADORES (AS), FORAM INTEGRADORAS E 

CONSTITUTIVAS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COMO 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO? 

PARTICIPANTE RESPOSTA IDEIA CENTRAL CATEGORIA 

P1 

As várias maneiras de se educar 

passam por mudanças permanentes e 

sempre mudando de estratégias, pois 

ao mesmo tempo que ensinamos, 

aprendemos. Todos nós fazemos parte 

de uma instituição que é a escola e 

temos que assumir o papel de 

educadores.  

Sei que não estou pronto e acabado, 

mais me tornei apto para o trabalho na 

escola, no processo de ensino 

aprendizagem 

 

Não estou pronto e 

acabado, mas me 

encontro apto para 

assumir o papel de 

educador, me tornei 

apto para o trabalho na 

escola, no processo de 

ensino aprendizagem. 

A 

P2 

Fortalecer minha função e papel de 

educadora dentro da escola. 

É preciso que todos os integrantes da 

educação se unam para  melhorar cada 

vez mais, pois estamos em busca de 

um mesmo objetivo. Esse curso veio 

para abrilhantar a formação do 

educador, para melhor o seu trabalho. 

Fortaleceu minha 

função e papel de 

educadora dentro da 

escola.  

 

A 

P3 

Posso contribuir para a construção de 

uma educação na escola orientada 

para o trabalho, para a humanidade e 

para a cidadania 

Contribuir para a 

construção de uma 

educação 

transformadora. 

A 

P4 

O curso técnico em multimeios 

didáticos irá me ajudar a reafirmar 

minha função e o meu papel de 

educador dentro da escola. 

 Para reafirmar minha 

função e o meu papel de 

educador dentro da 

escola precisamos 

A 
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Funcionários precisam não somente 

saber fazer o que fazem, mas 

sistematizar e institucionalizar nossas 

identidades funcionais, somos todos 

educadores. 

 

sistematizar e 

institucionalizar nossas 

identidades funcionais, 

somos todos 

educadores. 

P5 

Somos agora educadores, formadores 

de opinião e até mesmo em muitos 

casos, moldamos a conduta ética e 

moral desses seres em formação.  

Somos educadores, 

formadores de opinião, 

podendo moldar a 

conduta ética e moral 

desses seres em 

formação. 

A 

P6 

O educador pode ser qualquer cidadão 

que usa princípios legais e morais 

para interagir com o outro, 

especialmente dentro das famílias, 

onde é o começo da socialização 

humana. Sou educadora mesmo 

atuando na área administrativa da 

escola onde trabalho. 

Sou educadora mesmo 

atuando na área 

administrativa da escola 

onde trabalho. 

A 

P7 

Desenvolvimento e educação são 

complementares, e a atividade 

exercida por todos os educadores é de 

extrema importância.  

A atividade exercida 

pelos educadores é de 

extrema importância 

para a educação. 

A 

P8 

A educação acontece através de um 

trabalho coletivo desde a chegada ao 

portão por um cumprimento do 

porteiro, a uma sala de aula limpa e 

arejada onde acontece a aprendizagem 

em sua totalidade. Precisamos 

enxergar que somos profissionais da 

educação e que temos o livre arbítrio, 

colaborando para o bem. 

Aprendi muito e certamente a minha 

atuação como profissional da 

educação será baseada em um novo 

olhar. 

Somos profissionais da 

educação e temos o livre 

arbítrio, colaborando 

para o bem. Aprendi 

muito e certamente a 

minha atuação como 

profissional da  

educação será baseada 

em um novo olhar. 

A 

P9 
Esses conhecimentos nos darão mais 

competência pessoal, profissional e 

Fazer a diferença como 

educador para que 
A 
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social para que, de fato, sejamos 

protagonistas de uma educação 

transformadora. Como educador 

devemos fazer a diferença, 

estimulando, cuidando da história do 

nosso país e preservando-a por meio 

de atividades que favoreçam o resgate 

dos valores históricos e culturais do 

brasileiro, propiciar condições de 

mudanças em sua prática pedagógica, 

na forma de compreender e conceber 

o processo ensino-aprendizagem, 

levando-o a assumir uma nova postura 

como educador.

 

sejamos protagonistas 

de uma educação 

transformadora. 

P10 

É através do conhecimento, que 

adquirimos a identidade profissional 

em nosso contexto escolar. Nós 

educadores, somos a base para 

formação de uma sociedade 

consciente. 

Com isso é possível fazer uma 

reflexão para transformar em um 

educador cada vez melhor, 

incentivando a profissionalização, 

porque obtendo conhecimentos 

diversos irá existir mudanças na 

educação. O curso profuncionário 

veio complementar e transformar o 

ambiente educativo das escolas 

públicas, dando ênfase na construção 

da identidade dos funcionários no 

contexto da estrutura e funcionamento 

da educação básica. 

Esta formação veio 

complementar e 

transformar o ambiente 

educativo das escolas 

públicas, dando ênfase 

na construção da 

identidade profissional. 

A 

P11 

Enxerguei a importância dos 

profissionais da educação, sua 

identidade na construção de uma 

gestão democrática na escola e na 

garantia da educação como um direito 

de todos. Educador não é somente o 

Todas as pessoas que 

trabalham na escola são 

educadores, importantes 

para a construção de 

uma gestão democrática, 

e garantia da educação 

A 
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professor, são todas as pessoas que 

nela trabalham, que desempenham um 

papel de compromisso e 

profissionalismo. 

 

como um direito de 

todos. 

P12 

O educador tem um papel de 

fundamental importância na formação 

da personalidade do aluno, é 

importante que o educador possa 

intervir favorecendo a forma de 

socialização, incentivando a 

cooperação, o espírito de 

solidariedade e de mútua interação, 

em um lugar de desenvolver o espírito 

de concorrência. Cabe a nós 

profissionais da educação, 

contribuirmos com esse processo de 

formação, fazendo parte e também 

facilitando o fazer pedagógico da 

escola e suas relações com a 

comunidade. 

Nós profissionais da 

educação, devemos 

contribuir com o 

processo de formação 

do indivíduo, facilitando 

o fazer pedagógico da 

escola e suas relações 

com a comunidade. 

A 

P13 

A tarefa do educador é de orientar, de 

regular e de organizar o meio sócio 

educativo, ou seja, ele deve atuar em 

todos os ambientes da escola como 

um facilitador da sua própria 

interação com os alunos e das relações 

que se estabelecem entre eles. Cabe a 

nós, profissionais da educação, 

contribuirmos com esse processo de 

formação, fazendo parte e também 

facilitando o fazer pedagógico da 

escola e suas relações com a 

comunidade. O curso técnico em 

multimeios Didáticos nos capacitou 

para uma melhor atuação como 

profissionais da educação. 

Nós, profissionais da 

educação, devemos 

atuar em todos os 

ambientes da escola 

como um facilitador da 

sua própria interação 

com os alunos e das 

relações que se 

estabelecem entre eles. 

A 

P14 
Daí a relevância de entendermos as 

contribuições teóricas, que permitam 

Contribuições teóricas 

sobre a importância do 
A 
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uma reflexão sobre a importância do 

papel da escola e de todos os atores 

envolvidos na construção da 

cidadania. 

papel da escola e de 

todos os atores 

envolvidos na 

construção da cidadania. 

P15 

Este curso foi brilhante e constituído 

de conhecimentos, saberes, valores e 

habilidades que me ajudarão como 

educadora a transformar o ambiente 

escolar, em um lugar de comunicação 

e tecnologia, despertando o interesse 

dos alunos. Os conhecimentos 

adquiridos vão auxiliar na minha 

reflexão sobre o meu trabalho na 

escola como educadora, pois a 

identidade profissional se constrói 

sempre todos os dias. 

Os conhecimentos 

adquiridos no curso vão 

auxiliar na minha 

reflexão sobre o meu 

trabalho na escola como 

educadora, pois a 

identidade profissional 

se constrói todos os 

dias. 

A 

P16 

Venho enquanto educador 

colaborando no desenvolvimento, 

apoiando nas atividades propostas 

pela proposta pedagógica da escola. 

Ampliei os meus conhecimentos e 

práticas na educação, me possibilitou 

conhecer um pouco mais sobre a 

organização dentro de uma escola e a 

necessidade de toda comunidade 

escolar participar desta organização 

de forma efetiva e democrática. 

Agradecida pelo tão grande 

aprendizado que obtive, da 

importância de um bom planejamento 

ao desenvolver alguma atividade, das 

parcerias que devemos buscar, além 

de que neste momento não só 

ensinamos, mas também apreendemos 

muito. 

O profissional técnico em multimeios 

didáticos tem um papel importante 

nesta função, pois, constitui-se de 

conhecimentos, saberes, valores e 

habilidades que o credenciam como 

Constitui-se de 

conhecimentos, saberes, 

valores e habilidades 

que o credenciam como 

educador e gestor de 

espaços e ambientes de 

comunicação e 

tecnologia na escola, foi 

possível ampliar os 

meus conhecimentos e 

práticas na educação. 

A 
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educador e gestor de espaços e 

ambientes de comunicação e 

tecnologia na escola.

 

P17 

O curso trouxe várias contribuições 

para entender a importância dos 

profissionais nas escolas e como cada 

um pode contribuir para um ambiente 

educador e democrático diante de 

várias ações e principalmente em 

práticas que vão ao encontro de sua 

formação. Um funcionário de escola é 

mais que um educador ele é um 

agente transformador social que busca 

não só contribuir para o bom 

funcionamento e a boa qualidade da 

escola ou da educação, mas a 

transformação e contribuição na 

comunidade em que vive. Todos que 

fazemos parte desta educação somos 

responsáveis e temos o papel de 

educadores onde pondera o bom 

exemplo e a valorização do 

aconselhamento e trabalho em comum 

entre todos os funcionários, 

Nós funcionários de 

escola somos mais que 

educadores somos um 

agente transformador 

social que busca não só 

contribuir para o bom 

funcionamento e a boa 

qualidade da educação, 

mas a transformação e 

contribuição na 

comunidade em que 

vive. 

A 

P18 

Na escola a cada dia construo minha 

identidade profissional, ser educador 

na escola é assumirmos uma prática 

social com o objetivo de socialização 

e humanização, uma prática voltada 

para a prática pedagógica, valorizando 

o saber e o conviver, construindo uma 

gestão democrática. Devemos 

reconhecer a todos na escola como 

educadores 

A cada dia construo 

minha identidade 

profissional como 

educador na escola, e 

assumo uma prática 

pedagógica e social com 

o objetivo de 

socialização e 

humanização. 

Valorizando o saber e o 

conviver, construindo 

uma gestão democrática. 

A 

P19 
Melhoramos nossa atuação como 

educadores e como cidadãos. 

Tenho certeza de que 

minha atuação como 
A 
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Aprendi muito e tenho certeza de que 

minha atuação como profissional da 

educação, a partir de então, será 

baseada em um novo olhar, pois esta 

formação amplia os nossos 

conhecimentos, enquanto funcionários 

da educação 

Cabe a nós, profissionais da educação, 

contribuirmos com esse processo de 

formação, fazendo parte e também 

facilitando o fazer pedagógico da 

escola e suas relações com a 

comunidade. 

profissional da 

educação, a partir de 

então, será baseada em 

um novo olhar, fazendo 

parte e também 

facilitando o fazer 

pedagógico da escola e 

suas relações com a 

comunidade. 

P20 

Assumo um novo papel como 

educador, profissional e gestor das 

escolas nas quais trabalhamos.

Nós, enquanto educadores temos um 

papel social muito importante. 

Nós, enquanto 

educadores temos um 

papel social muito 

importante dentro da 

escola. 

A 

P21 

Possibilita aos profissionais da 

educação verificarem-se como 

sujeitos inseridos nesse processo e 

agentes fundamentais da 

transformação da escola em um 

espaço de formação humana. Cada 

funcionário de escola deve se 

conhecer e se reconhecer como agente 

de transformação social, temos de 

assumir o papel de educadores.  

Cabe a nós, profissionais da educação, 

contribuirmos com esse processo de 

formação, fazendo parte e também 

facilitando o fazer pedagógico da 

escola e suas relações com a 

comunidade. 

Nós profissionais da 

educação devemos no 

reconhecer como 

agentes de 

transformação social. 

A 

P22 

Compreendemos a importância de 

cada um na formação educacional das 

pessoas, e a importância de cada 

funcionário escolar na formação 

educacional do aluno. O estudo foi de 

grande valia para o nosso aprendizado 

O estudo foi de grande 

valia para a construção 

de nossa identidade 

profissional, enquanto 

trabalhadores da 

educação. 

A 
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como educadores, pois auxiliou na 

construção de nossa identidade 

profissional, enquanto trabalhadores 

da educação.  

Nós, funcionários da educação, temos 

que nos envolver nesse processo, dar 

nossa contribuição para a edificação 

de uma educação que leve o educando 

não apenas a viver em sociedade, mas 

ser um agente social.

 

P23 

Construção de nossa identidade 

profissional, enquanto trabalhadores 

da educação, capacita para uma 

melhor atuação como profissionais da 

educação. 

Construção de nossa 

identidade profissional, 

enquanto trabalhadores 

da educação, 

capacitando para uma 

melhor atuação. 

A 

P24 

Aprendemos que no dia a dia 

devemos ser funcionários educadores, 

trabalhando de acordo com as normas 

da instituição, colaborando com o 

bom funcionamento da escola. Está 

nos possibilitando uma oportunidade 

de crescermos profissionalmente, 

além da formação de educador, está 

nos oportunizando conhecimentos em 

várias áreas do conhecimento das 

escolas 

Nós, trabalhadores da educação, 

precisamos acolher, conviver, 

respeitar e proporcionar a todos que 

tem acesso às escolas à possibilidade 

de concretização dos seus sonhos e 

desejos, essa é uma missão que deve 

ser executada de forma coletiva. A 

participação de todos é fundamental 

principalmente respeitando o espaço 

de cada um, assim a gestão escolar 

voltada para a transformação social 

Nós, profissionais da 

educação, precisamos 

acolher, conviver, 

respeitar e proporcionar 

a todos que tem acesso 

às escolas à 

possibilidade de 

concretização dos seus 

sonhos e desejos, essa é 

uma missão que deve 

ser executada de forma 

coletiva. 

A 
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contrapõe-se a centralização do poder 

na instituição escolar e nas demais 

organizações.  

O perfil profissional do técnico em 

multimeios didáticos é constituído de 

conhecimentos, saberes, valores e 

habilidades que o credenciam como 

educador e gestor de espaços e 

ambientes de comunicação e 

tecnologia na escola. 

P25 

Esse processo de construção 

identitária depende de nós 

funcionários, de vestirmos a camisa, 

de buscarmos uma qualificação 

profissional, de nos comprometermos 

com o nosso trabalho que é inerente 

ao desenvolvimento educacional. 

Daí a importância de que cada um 

possa ter bem delineado o seu papel 

como educador, instigando os alunos 

a um comportamento adequado, 

mantendo bons relacionamentos, 

preservando o ambiente escolar, e 

respeitando não somente os 

professores e funcionários, mas os 

colegas, enfim, estabelecendo valores 

de cidadania. 

Nós, funcionários da educação, temos 

que nos envolver nesse processo, dar 

nossa contribuição para a edificação 

de uma educação que leve o aluno não 

apenas a viver em sociedade, mas ser 

um agente social. 

O processo de 

construção identitária 

depende de nós 

funcionários, de 

vestirmos a camisa, de 

buscarmos uma 

qualificação 

profissional, de nos 

comprometermos com o 

nosso trabalho que é 

inerente ao 

desenvolvimento 

educacional. 

Nós, profissionais da 

educação precisamos 

dar nossa contribuição 

para a edificação de 

uma educação que leve 

o aluno não apenas a 

viver em sociedade, mas 

ser um agente social. 

A 

P26 

Depois de estudar a disciplina 

educadores e educandos, estou 

consciente que todos os funcionários 

de uma instituição são educadores, 

Estou consciente que 

todos os funcionários de 

uma instituição são 

educadores. 

A 

P27 

Sendo educadora, sou também 

facilitadora, tenho o compromisso de 

orientar o meu aluno a aprender. 

Sendo educadora, sou 

também facilitadora   

tenho o compromisso de 

A 
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orientar o meu aluno a 

aprender. 

P28 

Um longo caminho já foi trilhado, 

embora tenhamos muito a percorrer 

para atingirmos a realização enquanto 

educadores, principalmente 

considerando que a educação acontece 

em todos os espaços, em todos os 

momentos e em todas as situações, 

reafirmando que todo cidadão deve 

ser um agente de transformação da 

sociedade. 

É imperiosa a necessidade da 

formação desses educadores, que 

devem tê-la continuada, para que 

estejam conectados com as mudanças 

comportamentais, políticas e 

tecnológicas, que estão cada vez mais 

velozes, 

O educador seja ele o gestor, o 

professor, a secretária, ou a 

merendeira; a todos cabe serem 

mediadores da construção humana, 

fazendo cumprir a tarefa da escola, 

que além de propiciar os 

conhecimentos formais, deve 

contribuir para um posicionamento 

crítico frente a esses conhecimentos e 

frente às demandas do mundo lá fora. 

Embora tenhamos muito 

a percorrer para 

atingirmos a realização 

enquanto educadores, 

todo cidadão deve ser 

um agente de 

transformação da 

sociedade.  

A 

P29 

Os funcionários de escolas também 

exercem o papel de cidadania e estão 

sendo ao mesmo tempo educadores 

profissionais e gestores. Como gestor 

busca especificar as demandas 

educacionais participando de decisões 

e possibilitando a participação social, 

promovem a gestão democrática, 

analisam ações e empreendem os 

meios para cumprimento das 

Os funcionários de 

escolas estão sendo ao 

mesmo tempo 

educadores, 

profissionais e gestores 

A 
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finalidades da escola.

 

P30 

Todo quadro profissional passou a ter 

a responsabilidade de oferecer uma 

educação de qualidade, exigindo que 

o mesmo buscasse definir a sua 

identidade enquanto sujeito formador 

de indivíduos buscando qualificar 

para melhor exercer a sua profissão. 

Um educador com diferentes 

conhecimentos se sente mais 

preparado e seguro na sua tarefa de 

educar. 

Todos nós profissionais 

da educação devemos 

definir a nossa 

identidade enquanto 

sujeito formador de 

indivíduos, buscando se 

qualificar para melhor 

exercer a profissão de 

educador. 

A 

P31 

Enquanto profissional da educação 

estou sempre preocupada com o bom 

andamento da escola almejando 

sempre uma educação de qualidade.  

Enquanto profissional 

da educação estou 

sempre almejando uma 

educação de qualidade.  

A 

P32 

É importante à formação dos 

profissionais da educação para 

aprofundar os processos educacionais 

construídos em nosso país ao longo do 

tempo. Finalizamos uma longa 

trajetória de estudos que nos 

capacitou para uma melhor atuação 

como profissionais da educação.

 

Me capacitou para uma 

melhor atuação como 

profissional da 

educação, possibilitou 

aprofundar os processos 

educacionais 

construídos ao longo do 

tempo. 

A 

P35 

A partir daqui podemos contribuir 

nesse processo de ensino 

aprendizagens, e nos tornarmos 

educadores cada vez mais 

comprometidos e engajados para de 

fato sermos cidadãos críticos e 

participativos na sociedade em que 

vivemos, e que precisamos fazer a 

diferença, acreditando que é possível. 

Cabe ao educador ser consciente de 

seus direitos e deveres possibilitando 

a compreensão dos desafios 

encontrados na escola e na sociedade 

de uma forma geral. 

Nos tornamos 

educadores cada vez 

mais comprometidos e 

engajados para de fato 

sermos cidadãos críticos 

e participativos na 

sociedade em que 

vivemos, e que 

precisamos fazer a 

diferença, acreditando 

que é possível. 

A 
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P36 

Todos os ensinamentos que terei no 

decorrer do curso irão me ajudar a 

reafirmar meu papel de educadora 

dentro da escola. 

Os ensinamentos irão 

reafirmar meu papel de 

educadora. 

A 

P37 

Daí a importância de que cada um 

possa bem delineado o seu papel 

como educador, possibilita aos 

profissionais da educação 

verificarem-se como sujeitos inseridos 

nesse processo e agentes 

fundamentais da transformação da 

escola em um espaço de formação 

humana. 

Cada um necessita ter 

bem delineado o seu 

papel como educador, o 

que possibilita aos 

profissionais da 

educação verificarem-se 

como sujeitos inseridos 

nesse processo e agentes 

fundamentais da 

transformação da escola 

em um espaço de 

formação humana. 

A 

P38 

Irei ampliar cada vez mais meus 

conhecimentos sobre a estrutura e 

operação da educação escolar básica 

no Brasil para continuar 

desenvolvendo meu papel como 

cidadã, educadora e gestora nas 

escolas e órgãos do sistema de ensino. 

Para que aconteça o aprendizado 

escolar é necessário que todos os 

educadores estejam envolvidos no 

processo de desenvolver o intelectual 

e as aptidões sociais do educando.  

A cada disciplina estudada do curso 

de multimeios didáticos inovou mais 

nossos conhecimentos enquanto 

educadores que estamos correndo 

contra ao tempo com as novas 

tecnologias surgidas a cada momento. 

Analisar esse novo perfil de educador 

para a nova geração de aluno que aí 

está, em uma era de comunicação e 

informação, na qual há uma grande 

competitividade e complexidade 

A cada disciplina 

estudada inova mais 

nossos conhecimentos 

enquanto educadores, e 

para que aconteça o 

aprendizado escolar é 

necessário que todos os 

educadores estejam 

envolvidos no processo 

de desenvolver o 

intelectual e as aptidões 

sociais do educando. 

A 
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marcadas por transformações 

aceleradas que ocorrem da noite para 

o dia em questões de segundos e de 

forma imediata. 

P39 

Devemos ser funcionários educadores 

e trabalhar conforme as normas da 

instituição, colaborando com o bom 

funcionamento e desenvolvimento da 

educação escolar. As ações 

pedagógicas realizadas na escola por 

meio da participação coletiva devem 

contribuir para a construção da gestão 

democrática da escola e da garantia da 

educação como um direito social.

 

Devemos ser 

funcionários educadores 

e trabalhar conforme as 

normas da instituição, 

colaborando com o bom 

funcionamento e 

desenvolvimento da 

educação escolar. 

Construção da gestão 

democrática da escola e 

da garantia da educação 

como um direito social. 

 

A 

P40 

Daí a importância de que cada um 

possa bem delineado o seu papel 

como educador instigando o aluno a 

um comportamento adequado. O 

estudo foi muito gratificante para o 

nosso aprendizado como educadores, 

pois nos fez refletir sobre a educação 

fazendo um paralelo da trajetória da 

mesma enriquecendo-nos 

profissionalmente. 

Nós, funcionários da educação, temos 

que nos envolver nesse processo, dar 

nossa contribuição para a edificação 

de uma educação de qualidade

 

Importante que cada um 

possa bem delineado o 

seu papel como 

educador contribuindo 

para a edificação de 

uma educação de 

qualidade. 

A 

P41 

Ser educador no dias atuais é deparar 

com um leque de situações e para 

resolvê-las, é necessário sim que haja 

democracia, pois a educação hoje não 

é       aquele sonho mágico que se 

sonhava e sim uma educação que 

tenho que manter os pés no chão, 

criar, inovar, valorizar, respeitar e 

Somos profissionais da 

educação, temos nossos 

valores, para tanto é 

necessário criar, inovar, 

valorizar, respeitar e 

acolher o meu aluno e 

todos da comunidade. 

A 
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acolher o meu aluno e todos da 

comunidade, somos profissionais da 

educação, temos nossos valores. 

P42 

Esse processo de construção 

identitária depende de nós 

funcionários, de vestirmos a camisa, 

de buscarmos uma qualificação 

profissional, de nos comprometermos 

com o nosso trabalho que é inerente 

ao desenvolvimento educacional. 

Este módulo me fez ver que somos 

profissionais da educação, e de 

enxergar a necessidade da efetiva 

participação dos trabalhadores da 

educação na construção da gestão 

democrática na escola, e na garantia 

da educação como um direito social. 

Somos profissionais da 

educação e devemos 

lutar pela garantia da 

educação como um 

direito social. 

A 

P43 

Minha atuação como profissional da 

educação, a partir de então, será 

baseada em um novo olhar.

Como cidadãos, profissionais da 

educação, nosso dever é de contribuir 

para que as escolas públicas sejam 

instituições formadoras dos valores 

éticos, socialização, do 

desenvolvimento da capacidade de 

criar, modificar e estabelecer relações 

entre si, tornando-se cidadãos capazes 

de lutar pelos seus direitos e de 

cumprir seus deveres com dignidade. 

Nós, funcionários da educação, temos 

que nos envolver nesse processo, dar 

nossa contribuição para a edificação 

de uma educação que leve o aluno não 

apenas a viver em sociedade, mas ser 

um agente social. 

Minha atuação como 

profissional da educação 

será baseada em um 

novo olhar, por uma 

educação que leve o 

aluno a ser um agente 

social. 

A 

P44 

Como profissional da educação, 

evidencia-se a necessidade de um 

trabalho harmônico, de respeito, 

Como profissional da 

educação, evidencia-se a 

necessidade de um 

A 
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valores e cidadania. trabalho harmônico, de 

respeito, valores e 

cidadania. 

TOTAL DE RESPOSTAS: 42 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Resultados qualitativos 

 

No resultado qualitativo, cada DSC reúne diferentes conteúdos e fundamentos 

que compõem uma mesma opinião, ou uma concepção que é compartilhada por um conjunto 

de pessoas. Esses são compilados em um discurso, da mesma maneira como o que será 

exposto na sequência. Esse se refere ao discurso 3,  concernente à pergunta 2, da categoria 

A.  Ressalta-se que para esta pergunta definiu-se somente uma categoria. 

 

DSC 3 

Pergunta 2 – Categoria A – Concepção da identidade de educador 

Critérios que utilizou-se para a inclusão das expressões-chaves em ideias centrais: 

respostas nas quais os participantes evidenciaram a formação como um momento de 

acúmulo e diferenciação, embasada na construçao e aquisição de conhecimentos e 

competências. 

 

“Este curso ajudará a reafirmar minha função e meu papel de educador dentro da 

escola, baseando a minha atuação em um novo olhar, em que poderei sistematizar e 

institucionalizar minha identidade funcional, contribuindo, assim, para a construção de uma 

educação orientada para o trabalho, para a humanidade e para a cidadania. 

 Esta formação, por meio dos conhecimentos adquiridos, veio abrilhantar, 

complementar e transformar o ambiente educativo das escolas públicas, dando ênfase à 

construção da identidade profissional que se constrói a cada dia, na edificação de uma 

gestão democrática e na garantia da educação como um direito de todos. Como profissional 

Técnico em Multimeios Didáticos, tenho um papel importante: constituir conhecimentos, 

saberes, valores e habilidades que me credenciam como educador e gestor de espaços e 

ambientes de comunicação e tecnologia na escola. 

 Assumindo a posição de educador, devo fazer a diferença, propiciando condições de 

mudanças em minha prática pedagógica, adotando uma postura de formador de opinião e 



82 

 

 
 

agente de transformação social, podendo moldar a conduta ética e moral destes seres em 

formação. Assim, estes conhecimentos me darão mais competência para que eu seja 

protagonista de uma educação transformadora. 

Enquanto profissional da educação, devo contribuir com o processo de formação, 

facilitando o fazer pedagógico da escola e suas relações com a comunidade de forma a 

orientar, regularizar e organizar o meio socioeducativo, ou seja, devo atuar em todos os 

ambientes da escola como um facilitador da interação com os alunos e das relações que se 

estabelecem entre eles.  Preciso, ainda, acolher, conviver, respeitar e proporcionar a todos 

que têm acesso à escola, a possibilidade de concretização dos seus sonhos e desejos. Enfim, 

essa é uma missão que deve ser executada de forma coletiva. 

Ao educador - seja ele o gestor, o professor, a secretária, ou a merendeira - cabe 

ser mediador da construção humana, fazendo cumprir a tarefa da escola, que além de 

propiciar os conhecimentos formais, deve contribuir para o posicionamento crítico frente a 

esses conhecimentos e diante às demandas do mundo lá fora.  Um longo caminho já foi 

trilhado, embora tenha muito a percorrer para atingir a realização enquanto educador, 

principalmente considerando que a educação acontece em todos os espaços, em todos os 

momentos e em todas as situações, o que reafirma que todo cidadão deve ser um agente de 

transformação da sociedade.” 

(Participantes: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, 

P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P35, P36, P37, 

P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44). 

 

Ao averiguar o discurso concebido da pergunta 2 - categoria A, conclui-se que o 

mesmo também se caracteriza como uma representação social de grande força e alta 

amplitude. Para Lefevre e Lefevre (2012), representações dessa natureza encontram-se 

fortemente compartilhadas por todo o campo analisado. 

O DSC 3, pergunta 2 - categoria A, tece sua discussão direcionada à concepção da 

identidade de educador. Brasil (2014), descreve que a experiência no sistema educacional 

poderá levar esse profissional a se familiarizar com outros conhecimentos, competências e 

valores que passam a conceber sua nova identidade como profissional da educação. É possível 

identificar esse contexto no fragmento abaixo, pertencente ao DSC 3: 

“...Esta formação, por meio dos conhecimentos adquiridos, veio abrilhantar, 

complementar e transformar o ambiente educativo das escolas públicas, dando ênfase à 



83 

 

construção da identidade profissional que se constrói a cada dia...” 

Segundo Lopes (2014), a identidade destes profissionais se constroem 

diariamente, em relações sociais diversas, incorporados em convívios heterogêneos e 

entrelaçados, que fazem de cada um deles um sujeito singular. Para Vargas (2015), a 

profissionalização soma-se, ainda, ao aprimoramento na execução das funções de educador, 

bem como a conquista de sua autonomia. Corrobora-se, essa colocação, no trecho abaixo: 

“...estes conhecimentos me darão mais competência para que eu seja 

protagonista de uma educação transformadora...” 

A pesquisa realizada por Marchesan (2017) obteve resultados semelhantes a estes, 

uma vez que os participantes da pesquisa passaram a se perceber como profissionais da 

educação, além de terem citado o aprimoramento de outros aspectos, como a criticidade, 

poder de argumentação e exposição de opiniões, aprendendo a valorizarem a si e ao seu ofício 

como educador. Vargas (2015) em sua pesquisa ressalta como resultado desta formação, a 

valorização profissional e o crescimento pessoal. 

 

Pergunta 3 - Em sua concepção, o Profuncionário mudou o seu jeito de ver e pensar a escola? 

 

Resultados quantitativos 

 

O Gráfico 7 destaca o relatório de respostas por categoria, da pergunta 3, 

compilado através do compartilhamento das ideias centrais coletadas por meio da análise dos 

memoriais. Nessa pergunta, dos 44 participantes da pesquisa, obteve-se 40 respostas, sendo 

que cada sujeito pode ter contribuído com mais de uma ideia central para a composição de 

cada DSC. Nas respostas, sobressaíram as seguintes categorias: 

 

A) Modificação da postura profissional; 

B) Gestão democrática; 

C) Formação do sujeito. 

Abaixo, no Gráfico 7, pode-se visualizar o relatório de respostas da pergunta 1, 

por categoria. Observa-se que 22,5% (n=9) dos participantes se enquadraram na categoria A 

(Modificação da postura profissional), 25% (n=10) na categoria B (Gestão democrática) e 

52,5% (n=21) na categoria C (Formação do sujeito), o que demonstra que 40 participantes 

responderam a essa pergunta. A tabela 3 mostra a distribuição da (s) categoria (s) de resposta (s) por 

categoria profissional. 
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Gráfico 7 - Respostas por categoria – Pergunta 3. Montes Claros/MG, 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Tabela 3 - Distribuição da (s) categoria (a) de resposta (s) referente à questão 3, “Em sua concepção, o 
Profuncionário mudou o seu jeito de ver e pensar a escola?”, colhidas na análise dos memoriais dos 
participantes, por categoria profissional. 

 

 

CATEGORIA DE RESPOSTA 

CATEGORIA PROFISSIONAL  

D SP SS M DE TOTAL* 

       

A – Modificação da postura 

profissional 

 

   4      3         1       1       0      9     

B – Gestão democrática                        8      1       1       0       0     10 

 

C – Formação do sujeito 

      

   15      2       2       1       1      21 

Legenda: (D) docente, (SP) supervisor pedagógico, (SS) setor de secretaria, (M) monitor de educação infantil, 
(DE) direção de escola. 
* Total corresponde ao número de sujeitos que contribuíram para a composição de cada DSC. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Os quadros expostos, abaixo, revelam as ideias centrais das respostas dos 

participantes, referente à pergunta 3 e suas respectivas categorias. O Quadro 4 apresenta as 

ICs da pergunta 3 (Em sua concepção, o Profuncionário mudou o seu jeito de ver e pensar a 

escola?) que se enquadram na categoria A (Modificação da postura profissional). 
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Quadro 4 - Ideais centrais pergunta 3 – Categoria A. 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS

O PROFUNCIONÁRIO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

1‐ EM SUA CONCEPÇÃO O PROFUNCIONÁRIO MUDOU O SEU JEITO DE VER E 

PENSAR A ESCOLA? 

PARTICIPANTE RESPOSTA IDEIA CENTRAL CATEGORIA

P3 

Ela tem que estar aberta a participação 

de toda a comunidade, para fortalecer 

a democracia e estabelecer novos 

rumos, criando um novo perfil dos 

profissionais que atuam nas escolas, 

cidadãos participativos e 

comprometidos com o processo 

escolar. Em suma, verifica-se a 

construção de novas identidades: a 

dos agentes educacionais, o que 

proporciona melhoria das relações 

interiores da escola e, principalmente, 

no aumento do fator qualitativo da 

educação brasileira. 

Construção de novas 

identidades: a dos 

agentes educacionais, 

melhorando as relações 

da escola e o fator 

qualitativo da educação 

brasileira. 

A 

P8 

Passamos a ver com outros olhos 

nosso papel dentro da educação e 

como poderemos melhorá-lo. 

Nos permitindo uma reflexão sobre a 

importância do papel na escola e de 

todos os envolvidos na construção da 

cidadania, e como refletir o trabalho 

da escola na formação do cidadão. 

Através da reflexão 

passamos a ver com 

outros olhos nosso papel 

dentro da educação na 

formação do cidadão. 

A 

P10 

Obter esse conhecimento da história 

da educação no Brasil nos oferece 

subsídios para melhor desempenhar as 

tarefas educativas em nossa escola e 

discutir o significado do eu 

profissional dentro da escola como 

cidadão, técnico e educador,  

A escola é um espaço privilegiado 

nessa missão: transformando as 

Discutir o significado do 

eu profissional dentro da 

escola como cidadão, 

técnico e educador; 

objetivando à formação 

integral do estudante, 

através de uma 

formação de qualidade, 

humana e democrática. 

A 
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crianças de hoje em verdadeiros 

cidadãos críticos e participativos na 

sociedade, tornando-os pessoas 

conscientes, voltados pela construção 

da identidade humana no mundo. 

A escola é um importante espaço para 

a formação das pessoas, da sua 

personalidade, desde os alunos até os 

educadores. Quanto mais coletivos e 

participativos forem os processos de 

organização e gestão da instituição 

maiores serão as possibilidades de 

novos aprendizados no exercício 

pedagógico e administrativo da escola 

objetivando sempre à formação 

integral do estudante, 

proporcionando-os uma formação de 

qualidade, humana e democrática. 

P13 

Podemos contribuir para o 

direcionamento da prática pedagógica 

escolar, dando apoio aos professores e 

alunos, à equipe pedagógica da escola 

e à comunidade como um todo. 

Podemos contribuir para 

o direcionamento da 

prática pedagógica 

escolar, dando apoio aos 

professores e alunos, à 

equipe pedagógica da 

escola e à comunidade 

como um todo. 

A 

P15 

Este curso está contribuindo para o 

meu desenvolvimento educacional. 

Ajudou-me no crescimento 

profissional e nos espaços de 

formação educativa na escola, 

compreendi os princípios da gestão 

democrática e, principalmente, 

construí-la em meu cotidiano. 

Ajudou-me no meu 

crescimento 

profissional. 

A 

P17 

Com estas reflexões tem-se a 

ponderação de que não basta estar na 

escola é preciso educar para a 

transformação de uma sociedade. A 

educação na escola deve proporcionar 

Não basta estar na 

escola é preciso educar 

para a transformação de 

uma sociedade, 

proporcionando ao 

A 
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ao aluno experiências pessoais que 

promovam o seu desenvolvimento 

intelectual. 

aluno experiências 

pessoais que promovam 

o seu desenvolvimento 

intelectual. 

P19 

Foi possível refletir acerca das várias 

situações encontradas no interior da 

escola, e tomar uma mudança de 

postura com relação a algumas delas 

Nós, funcionários da educação, temos 

que nos envolver nesse processo, dar 

nossa contribuição para a edificação 

de uma educação que leve o aluno não 

apenas a viver em sociedade, mas ser 

um agente social. 

Contribuição para a 

edificação de uma 

educação que leve o 

aluno não apenas a viver 

em sociedade, mas ser 

um agente social.  

A 

P22 

Cada funcionário de escola deve se 

reconhecer como agente de 

transformação social. 

O curso enriqueceu o meu 

conhecimento e contribuirá na minha 

atuação como profissional da 

educação, que a partir de então, será 

baseada em um novo olhar. 

Minha atuação como 

profissional da educação 

será baseada em um 

novo olhar, como agente 

de transformação social. 

A 

P40 

Este módulo me proporcionou a 

compreensão de ensino escolar como 

prática pedagógica, por meio da 

comunidade interna da escola, e 

educação como prática social. Cabe a 

nós, profissionais da educação, 

contribuirmos com esse processo de 

formação, fazendo parte e também 

facilitando o fazer pedagógico da 

escola e suas relações com a 

comunidade. 

Devemos contribuir 

com esse processo de 

formação, fazendo parte 

e também facilitando o 

fazer pedagógico da 

escola e suas relações 

com a comunidade. 

A 

TOTAL DE RESPOSTAS: 9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O Quadro 5 apresenta as ICs da pergunta 3 (Em sua concepção, o Profuncionário 

mudou o seu jeito de ver e pensar a escola?) que se enquadram dentro da categoria B (Gestão 

democrática). 
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Quadro 5 - Ideias centrais pergunta 3 – Categoria B. 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS

O PROFUNCIONÁRIO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

1‐ EM SUA CONCEPÇÃO O PROFUNCIONÁRIO MUDOU O SEU JEITO DE VER E 

PENSAR A ESCOLA? 

PARTICIPANTE RESPOSTA IDEIA CENTRAL CATEGORIA 

P4 

A gestão democrática, entendida, 

portanto, como espaço de 

deliberação coletiva, precisa ser 

assumida como base para a 

melhoria da qualidade da educação 

planejar os espaços escolares para 

que diversas mídias possam ser 

usadas e múltiplas linguagens 

possam se tornar acessíveis e 

conhecidas é fundamental para a 

educação escolar.

 

A gestão democrática 

precisa ser assumida 

como base para a 

melhoria da qualidade 

da educação, é preciso 

planejar os espaços 

escolares para que 

múltiplas linguagens 

possam se tornar 

acessíveis e 

conhecidas. 

P4 

P5 

A escola deve ser o espaço de 

construção do processo 

democrático, deve-se ter 

apercepção de como é a escola por 

dentro e por fora, 

redimensionando o seu papel.

 

A escola deve ser o 

espaço de construção 

do processo 

democrático. 

P5 

P7 

A escola e todos os profissionais 

envolvidos tem a função de 

socializar, de trazer cidadania, 

respeito as diferenças e as 

diversidades culturais para uma 

construção coletiva de práticas de 

uma gestão democrática. 

A escola, no desempenho de sua 

A escola pode 

transformar cidadãos, 

que pode contribuir 

para a construção 

coletiva de práticas de 

uma gestão 

democrática. 

P7 
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função social de formadora de 

sujeitos históricos, constitui-se em 

um espaço de sociabilidade, 

possibilitando a construção e a 

socialização do conhecimento 

vivo, que se caracteriza enquanto 

processo em construção 

permanente e espaço de inserção 

dos indivíduos nas relações 

sociais. 

P20 

Nos preparar e ser comprometidos 

com a educação e com a proposta 

política pedagógica da escola onde 

atuamos. Uma boa educação se faz 

com a união e comprometimento 

de funcionários e gestores, a 

construção de saberes sobre o 

ponto de vista de como encarar a 

escola a enfrentar os problemas na 

formação profissional. 

Uma boa educação se 

faz com a união e 

comprometimento de 

funcionários e 

gestores. 

P20 

P21 

É também necessário reconhecer a 

própria experiência vivida em 

outros contextos sociais para a 

construção do conhecimento. O 

papel da educação e nosso como 

educadores é lutar pela 

transformação da nossa realidade, 

enxergar a educação como um 

instrumento de conservação das 

relações sociais existentes.  

Ficou claro que a construção 

coletiva é possível e que somente 

com a participação de todos na 

escola vamos construir de fato, 

vivências e aprendizados que 

contribuem para a construção e 

Devemos enxergar a 

educação como um 

instrumento de 

conservação das 

relações sociais 

existentes.  

P21 
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efetivação da gestão democrática. 

P26 

Respeitar a liberdade do outro e 

reconhecer os direitos e deveres de 

cada um no ambiente escolar.  

Respeitar a liberdade 

do outro e reconhecer 

os direitos e deveres 

de cada um no 

ambiente escolar.  

P26 

P29 

 

Promover uma educação voltada 

para a valorização do ensino em 

todas as áreas onde todos tem 

acesso.  

Educação voltada 

para a valorização do 

ensino em todas as 

áreas onde todos tem 

acesso.  

P29 

 

P35 

Nos levou a entender que a escola 

é um ambiente de aprendizagens 

compartilhadas num processo de 

ensino aprendizagem, mostrando 

que a educação escolar ajuda na 

formação de pessoas críticas, bem 

informadas e prontas a participar 

da criação de outras relações 

sociais, tornando cidadãos críticos 

e participativos nessa sociedade.

 

A escola é um 

ambiente de 

aprendizagens 

compartilhadas. 

P35 

P36 

A escola é um lugar de 

aprendizagens compartilhadas e 

colaborativas entre todos os seus 

integrantes. 

A escola é um lugar 

de aprendizagens 

compartilhadas e 

colaborativas entre 

todos os seus 

integrantes. 

P36 

P37 

A missão da escola é assegurar 

que o processo democrático se 

desenvolva dentro da escola, de 

maneira que garanta um ensino de 

qualidade adequado às 

necessidades sociais, econômicas e 

culturais, atuando na formação de 

Assegurar que o 

processo democrático 

se desenvolva dentro 

da escola, formando 

alunos críticos e 

participativos, 

conscientes do seu 

P37 
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alunos críticos e participativos, 

conscientes do seu papel na 

sociedade para modificar a 

realidade vivenciada, de maneira 

articulada e refletida. 

papel na sociedade 

TOTAL DE RESPOSTAS: 10 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 O Quadro 6 apresenta as ICs da pergunta 3, (Na sua concepção, o Profuncionário 

mudou o seu jeito de ver e pensar a escola?) que se enquadram dentro da categoria C 

(Formação do sujeito). 

 

Quadro 6 - Ideias centrais pergunta 3 – Categoria C. 

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS

O PROFUNCIONÁRIO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

3- NA SUA CONCEPÇÃO O PROFUNCIONÁRIO MUDOU O SEU JEITO DE VER E 

PENSAR A ESCOLA? 

PARTICIPANTE RESPOSTA IDEIA CENTRAL CATEGORIA

P1 

Ensinando se aprende, porque 

transmite o conhecimento de fora para 

dentro e de dentro para fora, com 

valores adquiridos de geração em 

geração. A partir do momento que 

todos os setores se conscientizarem 

desse papel que é a educação e 

colocar amor em cada profissão, o 

mundo dos educadores, gestores, 

funcionários em geral será outro. 

O mesmo tem que acontecer com a 

escola, ficando atenta e defendendo o 

seu projeto pedagógico, social, para 

que possa formar cidadãos 

conscientes, ricos em conhecimentos 

e críticos. 

A escola tem que ser um espaço de 

formação para todos os alunos e os 

Conscientizar do papel 

da educação, sendo a 

escola um espaço de 

formação de cidadãos 

conscientes, ricos em 

conhecimentos e 

críticos. A escola tem 

que ser um espaço de 

formação para todos os 

alunos e os próprios 

educadores. 

C 
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próprios educadores. A educação e a 

gestão, passam a ser espaço de 

participação e exercício de cidadania 

onde os processos educativos 

dependem da união de todos baseado 

numa dinâmica que favoreça a 

coletividade. 

P2 

Não basta estar na escola, é preciso 

educar para a transformação, para 

formarmos cidadãos críticos e 

participativos. Quanto mais coletivos 

e participativos forem os processos de 

organização e gestão da escola, 

maiores serão as possibilidades de 

novos aprendizados no exercício 

pedagógico da participação e da 

gestão democrática. 

É importante que os profissionais da 

educação ajam no sentido de melhorar 

e reajam para contribuir que a 

educação brasileira exerça seu papel 

preponderante e fundamental, que é o 

de preparar o homem para o exercício 

pleno da cidadania. 

Cabe às escolas um novo papel, 

proporcionando um trabalho em 

equipe e enfatizando a capacidade do 

aluno de pensar e tomar decisões. 

Os profissionais da 

educação em parceria 

com a escola devem 

preparar o homem para 

o exercício pleno da 

cidadania, enfatizando 

sua capacidade de 

pensar e tomar decisões. 

C 

P6 

É importante trabalhar o social, o 

respeito e a convivência, com 

ferramentas adequadas que possam 

envolver dinâmicas, situações práticas 

e teóricas. 

É importante trabalhar o 

social, o respeito e a 

convivência. 

C 

P11 

Agora sei que as escolas públicas são 

fundamentais para o desenvolvimento 

de um povo, um lugar de formação, 

de aprendizagem, é nossa identidade 

profissional. Acredito que a escola, 

como instância cultural, possa 

As escolas públicas são 

fundamentais para o 

desenvolvimento de um 

povo, um lugar de 

formação e 

aprendizagem, 

C 
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promover a formação de uma 

personalidade mais crítica e 

autônoma. Cabe a nós, profissionais 

da educação, contribuirmos com esse 

processo de formação, fazendo parte e 

também facilitando o fazer 

pedagógico da escola e suas relações 

com a comunidade. 

facilitando o fazer 

pedagógico da  

escola e suas relações 

com a comunidade. 

P12 

A escola se faz em um espaço de 

participação, de interlocução, de 

compartilhamento, de disputa e de 

negociação de significados que 

implicam transformação na vida de 

cada um dos que a frequentam. 

Devemos ampliar cada vez mais 

nossos conhecimentos, a escola tem 

de ser cada vez mais atrativa, mais 

geradora de sucesso. 

A escola tem de ser cada 

vez mais atrativa, 

geradora de sucesso, um 

espaço de participação, 

de interlocução, de 

compartilhamento e de 

negociação que 

implicam 

transformação. 

C 

P23 

Tudo se transforma ao longo da vida, 

e é importante atentarmos sempre a 

essas mudanças para que possamos 

refletir na nossa prática pedagógica, 

criando subsídios importantes para 

minha formação profissional. 

Compreendi que a escola é um espaço 

de grande importância para formação 

do ser humano na construção de 

conhecimentos. Devemos construir 

uma escola com pessoas que possam 

concorrer significativamente para a 

construção da educação brasileira, 

educação que leve o aluno não apenas 

a viver em sociedade, mas ser um 

agente social.

 

Compreendi que a 

escola é um espaço de 

grande importância para 

formação do ser humano 

na construção de 

conhecimentos, que leve 

o aluno não apenas a 

viver em sociedade, mas 

ser um agente social. 

C 

P24 

Pude conhecer cada vez mais as 

dificuldades dos alunos e ajudá-los na 

caminhada para torná-los educandos 

críticos e reflexivos, para uma 

cidadania que tenha seres pensantes. 

A escola existe para 

servir a comunidade 

onde se situa, precisa ser 

um fórum aberto de 

participação, 

C 
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A escola existe para servir a 

comunidade onde se situa. Ela precisa 

ser um fórum aberto de participação, 

onde a democracia se efetiva.  

A escola é uma instituição que educa, 

onde se faz um espaço de 

participação, interlocução, 

compartilhamento, disputa e 

negociação de significados. 

Ela participa do devir humano, é nela 

que as experiências vivenciadas são 

planejado, com o objetivo de educar 

trabalhadores e cidadãos, permitindo 

uma reflexão sobre a importância do 

papel da escola e de todos os 

envolvidos na construção da cidadania 

e como refletir o trabalho da escola na 

formação do sujeito.

 

interlocução, 

compartilhamento, 

disputa e negociação de 

significados onde a 

democracia se efetiva. 

Pude conhecer cada vez 

mais as dificuldades dos 

alunos e ajudá-los na 

caminhada para torná-

los educandos críticos e 

reflexivos para uma 

cidadania que tenha 

seres pensantes. 

P25 

As escolas sofreram mudanças 

importantes ao longo do tempo e 

passaram a não somente ensinar a ler 

e escrever, mas também desenvolver 

uma prática voltada para o respeito, os 

valores culturais e sociais. 

As escolas sofreram 

mudanças importantes 

ao longo do tempo, 

passaram a desenvolver 

uma prática voltada para 

o respeito, os valores 

culturais e sociais. 

C 

P27 

A nossa prática na escola deverá 

promover a formação integral do 

nosso aluno, como sujeito de sua 

história. Hoje a escola tem o papel de 

transformar a sociedade.  

A nossa prática na 

escola deverá promover 

a formação integral do 

nosso aluno, como 

sujeito de sua história. 

Hoje a escola tem o 

papel de transformar a 

sociedade. 

C 

P28 

Inegavelmente, a escola desempenha 

importante papel na sociedade, porém 

há de substituir a postura paternalista 

pelo espírito do dinamismo, de 

motivar os alunos pela busca dos seus 

Substituir a postura 

paternalista da escola 

pelo espírito do 

dinamismo, de motivar 

os alunos pela busca dos 

C 
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ideais, de seus direitos, o que irá 

conferir-lhes dignidade. 

seus ideais, de seus 

direitos, o que irá 

conferir-lhes dignidade. 

P30 

Cabe a escola o dever e a obrigação 

de ser o espaço de divulgação e de 

interação entre todas as raças, 

indiferente do seu estilo de vida. 

Aprendi que a escola é um espaço de 

formação de sujeitos históricos, como 

meta para desenvolvimento físico, 

político, social, cultural, filosófico, 

profissional e afetivo, possibilitando a 

formação dos indivíduos em sua 

totalidade. 

 

Aprendi que a escola 

deve ser um espaço de 

formação de sujeitos 

históricos propiciando o 

desenvolvimento 

político, social, cultural, 

filosófico, profissional e 

afetivo, possibilitando a 

formação dos indivíduos 

em sua totalidade. 

C 

P31 

O papel da Escola é criar condições 

para o desenvolvimento integral do 

educando, considerando as 

possibilidades de aprendizagem que 

apresentam nas diferentes faixas 

etárias. 

O papel da Escola é 

criar condições para o 

desenvolvimento 

integral do educando. 

C 

P32 

A escola hoje é vista como uma 

instituição social, onde completa os 

conhecimentos vindos da família, 

construindo o crescimento em todas 

as áreas.  

A escola hoje é vista 

como uma instituição 

social, onde completa os 

conhecimentos vindos 

da família, levando ao 

crescimento em todas as 

áreas. 

C 

P33 

A principal mudança que podemos 

perceber é que as escolas além de 

ensinar a ler e escrever, passaram a ter 

uma função social muito importante, a 

escola e todos os profissionais 

envolvidos tem a função de socializar, 

de trazer cidadania, respeito as 

diferenças e as diversidades culturais, 

para uma construção coletiva de 

práticas de uma gestão e democrática. 

 As escolas além de 

ensinar a ler e escrever, 

passaram a ter uma 

função social muito 

importante, de 

socializar, de trazer 

cidadania, respeito as 

diferenças e as 

diversidades culturais 

para uma construção 

coletiva de práticas de 

uma gestão democrática. 

C 
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P34 

O grande desafio que se depara é o de 

integrar consciente e criticamente toda 

a comunidade escolar. Atualmente a 

escola possui o papel de transformar a 

realidade da vida dos alunos com o 

uso planejado do ensino e 

aprendizagem. 

Integrar consciente e 

criticamente toda a 

comunidade escolar. 

Atualmente a escola 

possui o papel de 

transformar a realidade 

da vida dos alunos com 

o uso planejado do 

ensino e aprendizagem. 

C 

P37 

Proporcionar o entendimento do que a 

escola é capaz de produzir e 

influenciar no tornar-se humano de 

cada indivíduo, a escola deve fazer 

seu papel que não seja só de ensinar, 

mas também de preparar o sujeito 

para a vida. 

O papel da escola não é 

só de ensinar, mas 

preparar o sujeito para a 

vida. 

C 

P39 

A escola participa do devir humano. É 

nela que as experiências vivenciadas 

são planejadas, com o objetivo de 

educar trabalhadores e cidadãos. A 

escola tem como função social formar 

o cidadão através do conhecimento, 

atitudes e valores, e a ser crítico, 

ético, solidário e participativo.

 

A escola tem como 

função social formar o 

cidadão através do 

conhecimento, atitudes e 

valores, e a ser crítico, 

ético, solidário e 

participativo. 

 

C 

P41 

A escola pode desempenhar um 

importante papel na construção dessa 

nova sociedade. 

Nós, funcionários da educação, temos 

que nos envolver nesse processo, dar 

nossa contribuição para a edificação 

de uma educação que leve o aluno não 

apenas a viver em sociedade, mas ser 

um agente social. 

A escola pode 

desempenhar um 

importante papel na 

construção dessa nova 

sociedade, precisamos 

nos envolver nesse 

processo, dar nossa 

contribuição para a 

edificação de uma 

educação que leve o 

aluno não apenas a viver 

em sociedade, mas ser 

um agente social. 

C 

P42 Pudemos ainda averiguar que na Importância do C 
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escola o indivíduo deveria opinar, ser 

crítico e por meio do diálogo construir 

uma sociedade bem informada, com 

indivíduos emancipados e 

participativos. 

Proporcionar o entendimento do que a 

escola é capaz de produzir e 

influenciar no tornar-se humano de 

cada indivíduo. 

indivíduo opinar, ser 

crítico e construir uma 

sociedade bem 

informada, com 

indivíduos 

emancipados, 

participativos e 

humanos. 

P43 

A escola tem a tarefa social de educar 

tanto para obediência da comunidade 

e da sociedade como pode educar para 

solucionar problemas críticos e 

padrões. Devemos refletir de forma 

mais elaborada acerca do papel não só 

da escola, mas da sociedade como um 

todo na formação do sujeito. 

Contribuirmos com esse processo de 

formação, fazendo parte e também 

facilitando o fazer pedagógico da 

escola e suas relações com a 

comunidade. 

 

Reflexão acerca do 

papel da escola na 

formação do sujeito. A 

escola tem a tarefa 

social de educar tanto 

para obediência da 

comunidade e da 

sociedade como pode 

educar para solucionar 

problemas, podemos 

fazer parte e também 

facilitar o fazer 

pedagógico da escola e 

suas relações com a 

comunidade. 

C 

P44 

Foi possível refletir acerca das 

diversas situações encontradas no 

interior da escola e tomar uma 

mudança de postura com relação a 

algumas delas As escolas sofreram 

mudanças importantes ao longo do 

tempo e passaram a não somente 

ensinar a ler e escrever, mas também 

desenvolver uma prática voltada para 

o respeito, os valores culturais e 

sociais. Vimos também que o espaço 

educativo foi criado para ensinar às 

novas gerações para convivência 

social e para o trabalho.

 

As escolas passaram a 

desenvolver uma prática 

voltada para o respeito, 

os valores culturais e 

sociais. 

 

C 

TOTAL DE RESPOSTAS: 21
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Resultados qualitativos 

 

No resultado qualitativo, cada DSC reúne diferentes conteúdos e fundamentos que 

compõem uma mesma opinião, ou uma ideia que é compartilhada por um conjunto de 

pessoas. Esses são compilados em um discurso, como os que serão expostos na sequência. 

Primeiramente, apresenta-se o discurso 4, referente à pergunta 3, da categoria A. 

Prosseguindo, expõe-se o discurso 5, referente à pergunta 3, da categoria B e posteriormente o 

discurso 6, referente à pergunta 3, categoria C. Para esta pergunta delinearam-se três 

categorias.  

 

DSC 4 

Pergunta 3 – Categoria A – Modificação da postura profissional 

Critérios que utilizou-se para a inclusão das expressões-chaves em ideias centrais: 

respostas nas quais os participantes evidenciaram essa remodelagem, embasada nos 

conhecimentos, habilidades e competências adquiridos. 

 

“A qualificação possibilitou-me ver com outros olhos meu papel dentro da 

educação, permitindo-me uma reflexão sobre a sua importância na formação do cidadão. 

Dessa forma, foi possível construir uma nova identidade, ou seja, a de agente educacional, o 

eu, como cidadão participativo e comprometido com o processo escolar melhorando as 

relações interiores da escola com a comunidade e o fator qualitativo da educação brasileira. 

 Esta formação enriqueceu o meu conhecimento, fez-me crescer 

profissionalmente, e ofereceu subsídios para melhor desempenhar as tarefas educativas em 

minha escola, direcionando a prática pedagógica, além de discutir o significado do eu 

profissional como técnico e educador e, objetivando sempre a formação integral do 

estudante, proporcionando-lhe uma formação de qualidade, humana e democrática. 

 Foi possível, ainda, refletir acerca das várias situações encontradas no 

interior da escola e mudar de postura em relação a algumas delas, dando minha contribuição 

para a edificação de uma educação que promova o desenvolvimento intelectual do aluno, e 

leve-o não apenas a viver em sociedade, mas a ser um agente social.” 

(Participantes: P3, P8, P10, P13, P15, P17, P19, P22, P40). 
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DSC 5 

Pergunta 3 – Categoria B – Gestão democrática 

Critérios que utilizou-se para a inclusão das expressões-chaves em ideias centrais: 

respostas nas quais os participantes evidenciaram o avanço e/ou a construção de uma 

gestão coletiva e participativa. 

 

“A escola precisa assumir a construção do processo democrático, como base 

para a melhoria da qualidade da educação. Logo, é preciso planejar os espaços escolares 

para que múltiplas linguagens possam se tornar acessíveis e conhecidas. Por meio desta ação 

será possível perceber e redimensionar a escola por dentro e por fora. 

O curso proporcionou-me a estruturação de saberes, preparando-me para 

encarar a escola. Nesse sentido, uma boa educação se faz com a união e comprometimento 

de funcionários e gestores, então, o meu papel enquanto educador é lutar pela transformação 

da realidade vivenciada, enxergando a educação como um instrumento de conservação das 

relações sociais existente. Assim, passei a respeitar a liberdade do outro e a reconhecer os 

direitos e deveres de cada um no ambiente escolar.  

Esta formação levou-me, ainda, a entender que a escola é um ambiente de 

aprendizagens compartilhadas e colaborativas entre todos os seus integrantes, e deve 

promover uma educação voltada à valorização do ensino em variadas áreas, as quais todos 

tenham acesso. A missão da escola é assegurar que o processo democrático se desenvolva de 

maneira que garanta um ensino de qualidade, adequado às necessidades sociais, econômicas 

e culturais dos indivíduos, formando alunos críticos, participativos e conscientes do seu papel 

na sociedade.” 

(Participantes: P4, P5, P7, P20, P21, P26, P29, P35, P36, P37). 

 

DSC 6 

Pergunta 3 – Categoria C – Formação do sujeito 

Critérios que utilizou-se para a inclusão das expressões-chaves em ideias centrais: 

respostas nas quais os participantes evidenciaram a importância dos profissionais da 

educação na formação do indivíduo. 

 

“Como profissional da educação devo agir no sentido de melhorar e contribuir 

para que a educação brasileira exerça seu papel que é o de preparar o homem para o 
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exercício pleno da cidadania. A escola tem de ser um espaço de formação para os alunos e os 

próprios educadores, enfatizando a capacidade do aluno de pensar e tomar decisões.  

Vejo as escolas públicas como fundamentais para o desenvolvimento de um povo, 

um lugar de formação e aprendizagem, sendo importante trabalhar o social, o respeito e a 

convivência. Dessa maneira, a escola tem de ser cada vez mais atrativa, um espaço de 

participação, interlocução, compartilhamento e negociação de significados. 

Ao longo do tempo, as escolas sofreram mudanças importantes e passaram a não 

ensinar somente a ler e escrever, mas também a desenvolver uma prática voltada ao respeito 

e aos valores culturais e sociais. Hoje a escola tem o papel de transformar a sociedade, 

substituindo a postura paternalista pelo espírito de dinamismo, e nesse contexto, a minha 

prática deverá promover a formação integral do aluno, como sujeito de sua história, na 

busca pelos seus ideais e direitos, o que irá lhe conferir dignidade. 

A escola hoje é vista como uma instituição social, que tem a função de completar 

os conhecimentos vindos da família, levando ao crescimento em todas as áreas.  Logo, tem o 

papel de transformar a realidade dos alunos com o uso planejado do ensino e aprendizagem, 

integrando consciente e criticamente toda a comunidade escolar, formando, assim, um 

indivíduo capaz de opinar, de ser crítico e, por meio do diálogo, construir uma sociedade 

bem informada, com indivíduos emancipados, participativos e humanos.” 

(Participantes: P1, P2, P6, P11, P12, P23, P24, P25, P27, P28, P30, P31, P32, P33, P34, 

P37, P39, P41, P42, P43, P44). 

 

A verificação dos discursos construídos através do questionamento que emergiu 

da pergunta 3, categorias A, B e C, encaminha ao entedimento de que os mesmos também se 

caracterizam como uma representação social de grande força e alta amplitude. Para Lefevre e 

Lefevre (2012), representações dessa natureza encontram-se fortemente compartilhadas por 

todo o campo analisado. 

O DSC 4, referente à pergunta 3, categoria A, direciona sua temática à 

modificação da postura profissional do indivíduo, a qual é desejada pela formação, pois, de 

acordo com Brasil (2014), tal competência deve ser enxergada pelo uso que o profissinal faz 

de valores, conhecimentos e habilidades, o que envolve o perfil humano, cidadão e gestor que 

o profissional necessita ter e/ou construir. É necessário que ocorra a valorização do fazer na 
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escola, para que seja possível a edificação de novos conhecimentos e posturas a serem 

adotadas. Essa discussão confirma-se através do trecho do discurso 4, descrito abaixo: 

“...Esta formação enriqueceu o meu conhecimento, fez-me crescer 

profissionalmente, e ofereceu subsídios para melhor desempenhar as tarefas educativas em 

minha escola, direcionando a prática pedagógica, além de discutir o significado do eu 

profissional como técnico e educador...” 

Para Silva (2016), a partir do aprendizado e reflexão, o indivíduo consegue se 

identificar, podendo, assim, modificar sua percepção e consequentemente, sua postura 

profissional. Essa abordagem confirma-se por um fragmento do discurso 4, que diz: 

“...Foi possível, ainda, refletir acerca das várias situações encontradas no 

interior da escola e mudar de postura em relação a algumas delas...” 

Silva (2016), em sua pesquisa, nesta mesma temática, também identificou 

resultados semelhantes a estes, uma vez que os profissionais relataram a percepção de um 

novo olhar, com mais respeito e confiança. Também se visualizou a modificação da 

comunidade escolar frente às novas posturas adotadas, firmando assim, um acordo de parceria 

para que façam a diferença na comunidade em que estão inseridos. 

Com relação ao DSC 5, pergunta 3 - categoria B, a discussão pauta-se na gestão 

democrática do ambiente escolar, outro fator pretendido através do processo de qualificação e 

formação do profissional. Brasil (2014), cita que o processo de ensino e aprendizagem da 

formação dos profissionais da educação por meio do Profuncionário, possibilita o 

desempenho da gestão democrática que, através da problematização, apuração e reflexão da 

realidade, leva à uma participação qualificada e competente do indivíduo. Identifica-se esse 

posicionamento no trecho do discurso que segue abaixo: 

“...A escola precisa assumir a construção do processo democrático, como base 

para a melhoria da qualidade da educação. Logo, é preciso planejar os espaços escolares 

para que múltiplas linguagens possam se tornar acessíveis e conhecidas...” 

E ainda: 

“...O curso proporcionou-me a estruturação de saberes, preparando-me para 

encarar a escola. Nesse sentido, uma boa educação se faz com a união e comprometimento de 

funcionários e gestores, então, o meu papel enquanto educador é lutar pela transformação da 

realidade vivenciada...” 
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O estudo realizado por Marchesan (2017) encontrou resultados que convergem 

para a mesma linha de pensamento aqui defendida, uma vez que identificou, após a formação, 

a possibilidade de organização, gestão, dinamização das ações, reconhecimento das 

potencialidades de si e da comunidade escolar. 

O DSC 6, pergunta 3 - categoria C, remete ao processo de qualificação como uma 

oportunidade de formação do sujeito, sendo essa uma temática esperada e desejada pelo 

processo de formação. Brasil (2014) descreve a expectativa para que o profissional venha, 

após a formação, gerir os processos sociais da escola, na intenção de reestruturar e 

transformar o espaço educativo, sendo esse também, um espaço de transformação social, o 

que se observa pelo  fragmento da fala do DSC 6, descrito abaixo: 

“...Vejo as escolas públicas como fundamentais para o desenvolvimento de um 

povo, um lugar de formação e aprendizagem, sendo importante trabalhar o social, o respeito 

e a convivência...” 

Lopes (2014) encontrou resultados semelhantes em sua pesquisa, na qual, a 

manifestação dos profissionais, tendo em vista as relações vivenciadas na escola, remete à 

importância da formação para o desempenho do seu papel social.  

Outro trecho relevante do DSC 6, diz ainda: 

“...A escola hoje é vista como uma instituição social, que tem a função de 

completar os conhecimentos vindos da família, levando ao crescimento em todas as áreas...” 

Assim, nas três categorias levantadas para a pergunta 3, identificou-se que o 

processo de qualificação propiciou uma mudança com relação a reflexão e visibilidade do 

ambiente escolar, levando-se em consideração os diferentes pontos de vista elucidados nos 

discursos, que embora delineados em temáticas distintas, mostrou a relevância de cada uma 

delas, a qual já se mostra suficiente para o processo de transformação e visibilidade. 

 

Pergunta 4 - Houve melhoria da qualidade laboral e de vida após esta formação? 

 

Resultados quantitativos 

 

O Gráfico 8 destaca o relatório de respostas da pergunta 4, por categoria, 

compilado através do compartilhamento das ideias centrais coletadas por meio da análise dos 

memoriais. Nessa pergunta, dos 44 participantes da pesquisa, obteve-se 13 respostas, sendo 

que cada sujeito pode ter contribuído com mais de uma ideia central para a composição de 
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cada DSC. As respostas encaminharam à somente uma categoria, a saber: 

A) A qualificação como promoção da qualidade de vida. 

Abaixo, no Gráfico 8, pode-se visualizar o relatório de respostas da pergunta 4, 

por categoria. Observa-se que 100% dos participantes (n=13) que responderam a essa 

pergunta, se enquadraram na categoria A (A qualificação como promoção da qualidade de 

vida). Não se obteve resposta de 31 participantes da amostra (n=31), ficando essa pergunta 

com o total de 13 participantes (n=13). A Tabela 4 mostra a distribuição da (s) categoria (s) de 

resposta (s) por categoria profissional. 

 

Gráfico 8 - Respostas por categoria – Pergunta 4. Montes Claros/MG, 2018. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Tabela 4 - Distribuição da (s) categoria (a) de resposta (s) referente à questão 4, “Houve melhoria da qualidade 
laboral e de vida após esta formação?”, colhidas na análise dos memoriais dos participantes, por categoria 
profissional. 
 

 

CATEGORIA DE RESPOSTA 

CATEGORIA PROFISSIONAL  

D SP SS M DE TOTAL* 

       

A – A qualificação como promoção 

da qualidade de vida 

6      3         3      0       1      13     

       

Legenda: (D) docente, (SP) supervisor pedagógico, (SS) setor de secretaria, (M) monitor de educação infantil, 
(DE) direção de escola. 
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* Total corresponde ao número de sujeitos que contribuíram para a composição de cada DSC. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O Quadro 7, abaixo, revela as ideias centrais das respostas dos participantes, 

referente à pergunta 4 e sua categoria. O quadro apresenta as ICs da pergunta 4 (Houve 

melhoria da qualidade laboral e de vida após esta formação?) que se enquadram dentro da 

categoria A (A qualificação como promoção da qualidade de vida), única categoria delineada 

para a pergunta em questão. 

 

Quadro 7 - Ideias centrais pergunta 4 – Categoria A.  

 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS

O PROFUNCIONÁRIO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

4- HOUVE MELHORIA DA QUALIDADE LABORAL E DE VIDA APÓS ESTA FORMAÇÃO? 

PARTICIPANTE RESPOSTA IDEIA CENTRAL CATEGORIA 

P2 

Os profissionais da educação devem 

aperfeiçoar cada vez mais para tornar 

sua atividade laboral cada dia mais 

agradável e transformadora.  

Os profissionais da 

educação devem se 

aperfeiçoar, para tornar 

sua atividade laboral 

mais agradável e 

transformadora.  

A 

P4 

Atingir o máximo de desempenho 

laboral para que as metas de progresso 

se concretizem na importância da 

educação.  

Qualificar para melhorar 

o desempenho laboral. 
A 

P6 

 

A qualificação promoverá melhores 

condições de trabalho.  

 

A qualificação 

promoverá melhores 

condições de trabalho.  

A 

P9 

A formação em serviço é uma 

oportunidade sobre a qual devemos 

refletir e abraçá-la com muito carinho 

e dedicação, pois dela depende um 

futuro profissional melhor, uma 

mudança em nossa qualidade de vida 

e, principalmente, em nossa atuação 

na sociedade. 

A formação em serviço 

pode proporcionar uma 

mudança em nossa 

qualidade de vida e, 

principalmente, em 

nossa atuação na 

sociedade. 

A 
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P12 

Pensar as nossas práticas profissionais 

para que sejam formativas de sujeitos 

mais felizes e envolvidos 

emocionalmente com as mudanças. 

As práticas profissionais 

devem ser formativas de 

sujeitos mais felizes e 

envolvidos 

emocionalmente com as 

mudanças. 

A 

P13 

Como profissional pude perceber que 

a ampliação de novos conhecimentos 

é essencial para melhorar a qualidade 

de vida e a aprendizagem de cada um 

de nós.  

A ampliação de novos 

conhecimentos é 

essencial para melhorar 

a qualidade de vida. 

A 

P14 

A formação é determinante para o 

meu bem estar no meu local de 

trabalho. 

A formação é 

determinante para o meu 

bem estar no meu local 

de trabalho. 

A 

P20 

Homens e mulheres mudaram suas 

condições de trabalho, desenvolvendo 

instrumentos e formas de trabalhar e 

produzir as condições de 

sobrevivência e de uma vida melhor. 

Condições de 

sobrevivência e de uma 

vida melhor. 

A 

P21 

O curso têm um valor social, pela 

possibilidade de melhoria das 

condições e de qualidade de vida. 

O curso têm um valor 

social, pela 

possibilidade de 

melhoria das condições 

e de qualidade de vida. 

A 

P26 

As práticas desenvolvidas, são temas 

que deviam ser divulgadas sempre nas 

escolas, para que as pessoas possam 

enxergar a realidade e assim melhorar 

a qualidade de vida. 

O conhecimento e 

discussões podem 

melhorar a qualidade de 

vida. 

A 

P31 

Em nossa vida é importante estarmos 

sempre motivados, as relações se 

tornam melhores, há melhor 

desempenho no ambiente de trabalho. 

É importante estarmos 

sempre motivados, o 

que melhora o 

desempenho no 

ambiente de trabalho. 

A 

P32 

É importante esse diálogo na escola 

para que o nosso trabalho seja muito 

produtivo, com grande rendimento, o 

ambiente se torna mais agradável, e 

isso vem a ter um grande êxito. 

O diálogo é importante 

para que o nosso 

trabalho seja produtivo, 

tornando o ambiente 

mais agradável. 

A 
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P39 

O conhecimento pode mudar nossas 

condições de trabalho, desenvolvendo 

instrumentos e formas de trabalhar e 

produzir as condições de 

sobrevivência e de uma vida melhor. 

Produzir as condições 

de sobrevivência e de 

uma vida melhor. 

A 

TOTAL DE RESPOSTAS: 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Resultados qualitativos 

 

No resultado qualitativo, cada DSC reúne diferentes conteúdos e fundamentos 

que compõem uma mesma opinião, ou uma concepção que é compartilhada por um conjunto 

de pessoas. Esses são compilados em um enunciado, como o que será exposto na sequência, 

referente ao discurso 7, pergunta 4, da categoria A. Ressalta-se que para essa pergunta, 

definiu-se somente uma categoria. 

 

DSC 7 

Pergunta 4 – Categoria A – A qualificação como promoção da qualidade de vida 

Critérios que utilizou-se para a inclusão das expressões-chaves em ideias centrais: 

respostas nas quais os participantes evidenciaram a importância da aptidão adquirida 

para a melhoria da qualidade laboral e de vida. 

 

“Como profissional da educação, devo cada vez mais, ampliar e aperfeiçoar 

meus conhecimentos para tornar minha atividade laboral cada dia mais agradável e 

transformadora.  

A formação em serviço é uma oportunidade a qual devo abraçar com muito 

carinho, uma vez que poderá proporcionar melhores condições de trabalho, de sobrevivência 

e uma vida melhor, pois dela depende um futuro profissional promissor, uma mudança em 

minha qualidade de vida e, principalmente, em minha atuação na sociedade. 

Esta prática deve ser formativa de um sujeito mais feliz e envolvido 

emocionalmente com as mudanças, mas para tanto, é necessário atingir o máximo de 

desempenho laboral para que as metas de progresso se concretizem mediante a importância 

da educação.  
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Na vida é importante estar sempre motivado, pois as relações se tornam 

melhores, promovendo, assim, maior desempenho no ambiente de trabalho. Este diálogo na 

escola é importante para que o meu trabalho seja produtivo e com grande rendimento, 

tornando o ambiente mais agradável. Enfim, o conhecimento pode mudar minha condição de 

trabalho, desenvolvendo instrumentos e formas diferenciadas de executar minhas atividades, 

e que possam produzir condições de sobrevivência e de uma vida melhor.” 

(Participantes: P2, P4, P6, P9, P12, P13, P14, P20, P21, P26, P31, P32, P39). 

 

A análise do discurso referente à pergunta 4, categoria A, leva à conclusão de que 

o mesmo se caracteriza como uma representação social de grande força e baixa amplitude. 

Para Lefevre e Lefevre (2012), representações dessa natureza encontram-se concentradas a 

certos segmentos do campo analisado. 

O DSC 7, referente à pergunta 4, categoria A, evidenciou a relevância do processo 

de formação para a promoção e qualidade de vida. Nessa perspectiva, Demo (2007) afirma 

que a qualificação e o aperfeiçoamento levam ao reconhecimento no ambiente de trabalho, e 

essa valorização, consequentemente, induz a uma melhora do grau de satisfação em relação ao 

seu trabalho, bem como na melhoria de sua qualidade laboral e de vida. Essa temática é 

enfatizada no fragmento do DSC 7, exposto abaixo: 

“...Como profissional da educação, devo cada vez mais, ampliar e aperfeiçoar 

meus conhecimentos para tornar minha atividade laboral cada dia mais agradável e 

transformadora...”  

Silva (2016) enfatiza que o trabalho é o gerador de práticas coletivas, que compõe 

ritmos e qualidade de vida, determinando um vínculo entre os diferentes grupos da sociedade. 

Abaixo, destaca-se mais um trecho do discurso que pontua o reflexo positivo desta formação: 

“...Esta prática deve ser formativa de um sujeito mais feliz e envolvido 

emocionalmente com as mudanças...” 

Na pesquisa realizada por Vargas (2015), que trabalhou com temática e público 

semelhante, encontrou-se resultados bem próximos aos desta pesquisa, nos quais foi possível 

identificar entre os participantes, o aumento da autoestima após a formação, uma vez que eles 

se sentem mais valorizados e engajados, sendo unânime o posicionamento assertivo com 

relação aos benefícios positivos na carreira.  

Abaixo, mais um trecho do DSC 7, que apresenta um conteúdo denso referente à 

esta temática: 



108 

 

 
 

“...Enfim, o conhecimento pode mudar minha condição de trabalho, 

desenvolvendo instrumentos e formas diferenciadas de executar minhas atividades, e que 

possam produzir condições de sobrevivência e de uma vida melhor...” 

Concluí-se esta discussão, a partir do pensamento de Silva (2016), o qual atesta 

que a finalidade da educação social é a de contribuir para o entendimento da realidade social e 

humana, objetivando melhorar a qualidade de vida e a formação integral do sujeito. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A metodologia do discurso do sujeito coletivo adotada para esta pesquisa 

revelou-se útil para compreensão das representações sociais dos profissionais da educação, 

delineando-se em uma cadeia significativa e argumentativa. No entanto, a análise sobre a 

identidade profissional apresentou-se como uma proposta de grande desafio, uma vez que o 

olhar projetado sobre o outro, normalmente carrega a subjetividade de quem o faz.  

Levando-se em consideração a pergunta de partida desta pesquisa - a qual se 

pautou em uma reflexão em torno da forma como o Curso Técnico em Multimeios Didáticos, 

sob a influência da formação em serviço, induzem mudanças na construção da identidade dos 

profissionais da educação - as representações sociais evidenciadas nos discursos dos cursistas, 

conduziram à observância em torno da importância que os mesmos remetem ao programa 

com relação a sua construção identitária, uma vez que proporcionou a eles a possibilidade de 

transformar suas vidas.   

A descrição dessa construção identitária encontra-se em diversas representações 

sociais, por meio dos discursos elencados, seja na concepção da identidade de educador, a 

qual possibilitou concebê-los como profissionais da educação, seja na reconstrução das 

práticas escolares, mediadas pelos conhecimentos adquiridos ou a possibilidade de construir e 

evoluir o conhecimento dentro do ambiente escolar.  

Nesse ato de compreensão, observa-se que o conjunto de experiências do 

profissional pôde auxiliá-lo na construção de novas temáticas, reestruturando práticas, 

enfrentando desafios e adquirindo novos conhecimentos como estrutura promotora de 

valorização. A edificação da identidade profissional oportunizou a valorização dos 

participantes desta pesquisa, identificada através das representações sociais que demonstraram 

a modificação da postura profissional, a possibilidade de ser membro de uma gestão 

democrática e ainda a sua importância para a formação do sujeito inserido no contexto 

escolar. As representações confirmaram, ainda, a modificação de tarefas desvalorizadas para 

funções educativas de crescente complexidade. 

Os discursos ainda revelaram representações sociais que remetem à percepção da 

qualificação como promotora da qualidade de vida, levando ao empoderamento do indivíduo 

à medida que oportuniza relações entre grupos diversos, gerando novas práticas coletivas e 

oportunizando uma melhora em sua qualidade laboral e de vida. 
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Frente aos objetivos da pesquisa, baseando-se em todas as representações sociais 

descritas, e levando-se em consideração os princípios norteadores propostos pelo 

Profuncionário, os quais descrevem a indissociabilidade entre teoria e prática; a co-

construção, co-laboração e co-operação direcionando o indivíduo ao inacabamento 

profissional; a visão do humano como ser histórico, inacabado e em construção; a construção 

de conhecimentos e a formação como autoformação ou transformação de si mesmo - acredita-

se que os egressos do referido curso, alcançaram seus objetivos, exitosamente. 

Cabe aqui ressaltar que a luta destes profissionais em busca de valorização e 

visibilidade como membros do processo de ensino e aprendizagem, até o presente momento, 

não está encerrada, cabendo ainda problematizar sobre a formação dos demais funcionários de 

escola, uma vez que os cursos de formação permanecem voltados aos docentes, que se 

configuram como público majoritário. Permanece, também, o enfrentamento por políticas 

educacionais que não sejam paliativas, mas transformadoras e permanentes.  

Finaliza-se este estudo, ressaltando a importância de novas pesquisas, que tenham 

como público amostral os concluíntes das demais habilitações oferecidas pelo Profuncionário, 

pois com este instrumento será possível a análise comparativa dos diferentes discursos e suas 

representações sociais, advindas de um público diverso. 
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APÊNDICE A – CURRÍCULO PARA FORMAÇÃO DO 

TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS 

 

 
Legenda: 
Núcleo de Formação Técnica Geral 1 

Núcleo de Formação Específica 2 
Núcleo de Formação Pedagógica 3 

Módulos Disciplinas CH CH - 
PPS 

MÓDULO I 

Disciplinas do Módulo I 240 --- 
Orientações Gerais 3 60 --- 
Fundamentos e Práticas em EaD 3 30 --- 
Orientações da Prática Profissional 

3
30 --- 

Informática Básica 1 60 --- 
Produção Textual na Educação Escolar 1 60 --- 

MÓDULO II 

Disciplinas do Módulo II 360 100 
Funcionários de Escolas: cidadãos, educadores, 
profissionais e gestores 3

60 20 

Educadores e Educandos: tempos históricos 3 60 10 

Homem, Pensamento e Cultura: abordagens 
filosófica e antropológica 3

60 10 

Relações Interpessoais: abordagem psicológica 3 60 20 

Educação, Sociedade e Trabalho: abordagem 
sociológica da educação 3

60 20 

Gestão da Educação Escolar 3 60 20 

MÓDULO 
III 

Disciplinas do Módulo III 600 200 
Direito Administrativo e do trabalho1 60 --- 
Teorias da Comunicação2 60 20 
Audiovisuais 2 60 20 
Biblioteca Escolar 2 60 30 
Oficinas Culturais 2 60 20 
Laboratórios 2 60 30 
Informática Aplicada à Educação 2 60 40 
Informática Aplicada às Artes 2 60 40 

Parte Diversificada  
Libras: Noções Introdutórias 60 --- 
Primeiros Socorros 60 --- 

SUB-TOTAL 1200 300 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1500
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ANEXO A - TERMO DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DA CEP 
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