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Quantas fontes, quantas causas de erros e de 

ilusão múltiplas e renovadas constantemente em 

todos os conhecimentos!  Daí decorre a 

necessidade de destacar, em qualquer educação, 

as grandes interrogações sobre nossas 

possibilidades de conhecer. Por em prática essas 

interrogações constitui o oxigênio de qualquer 

proposta de conhecimento. Assim como o 

oxigênio matava os seres vivos primitivos até que 

a vida utilizasse esse corruptor como 

desintoxicante, da mesma forma a incerteza, que 

mata o conhecimento simplista, é o desintoxicante 

do conhecimento complexo. De qualquer maneira, 

o conhecimento permanece como uma aventura 

para a qual a educação deve fornecer o apoio 

indispensável. O conhecimento do conhecimento, 

que comporta a integração do conhecer em seu 

conhecimento, deve ser, para a educação, um 

princípio e uma necessidade permanentes.  

(MORIN, 2003, p.31) 

 

 

 



RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi o de investigar como as exigências que os 

professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e pela escola, afetam 

a sua identidade profissional. A pesquisa foi realizada com 26 professores que 

atuam em uma escola particular de Ensino Fundamental II, na cidade de São 

Paulo. Para a realização deste estudo, foi utilizado um questionário com 

perguntas fechadas e abertas, que visava identificar, por meio das respostas 

dos sujeitos, o seu processo de negociação identitária e se a sua identidade 

profissional estaria sendo afetada pelas atribuições que eles percebem que 

lhes são feitas, atualmente, pelos pais e pela escola. A pesquisa foi realizada 

segundo as concepções sociológicas de Dubar (2005 e 2009) sobre identidade 

profissional. Para a análise dos dados, também foram utilizadas contribuições 

de autores que discutem a temática da identidade e da profissionalidade 

docente, tais como Placco e Souza (2010), Roldão (1998 e 2007), Marcelo 

(2009), Shulman (1986), Sacristán (1991), Nóvoa (2000) e Libâneo (2007). Foi 

possível identificar, no conjunto de dados analisados, que os sujeitos 

encontram-se confusos quanto à sua função como professor, em decorrência 

das múltiplas atribuições que eles acreditam que lhes são postas. Além disso, é 

possível identificar que estão vivenciando um momento de crise de identidade, 

apesar de não se narrarem literalmente em crise. A crise é vista, neste estudo, 

como uma ruptura com aquilo que os sujeitos acreditavam ser o seu papel, 

papel este que hoje não aparenta ser o suficiente para atender às demandas 

das famílias e da escola.  

 

Palavras-chave: Identidade Docente; Identidade Profissional; Crise de 
Identidade; Escola Particular. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aimed  to investigate how the demands, which  teachers 

notice that are made by the families and the school, affect their professional 

identity.  26 teachers, from a secondary private school in the city  São Paulo, 

took part in this research.  By using a  questionnaire with open and closed 

questions, this research had the objective of identifying how the process of 

identity negotiation was carried out by these teachers and  finding out  if  their 

identities are being affected by the attributions they notice are made, nowadays,  

by the school and families. The analyses were made according to the social 

conceptions of Dubar (2005 e 2009) concerning to the professional identity. For 

data analyses, it was also used the contributions of other authors  who discuss 

identity and teachers professionalization, such as  Placco e Souza (2010), 

Roldão (1998 e 2007), Marcelo (2009), Shulman (1986), Sacristán (1991), 

Nóvoa (2000) e Libâneo (2007).  According to the data analyses it was possible 

to identify  that the teachers are confused in relation to the roles they need to 

perform due to the multiple attributions they believe are demanded by the 

families and the school.  Moreover, it was possible to notice that they are 

passing through a  moment o crises, although they do not literally say they are 

in crises. In this study,  crisis is considered as a rupture of what the individuals 

used to believe to be their roles, however, nowadays it seems that  those roles 

are no longer fulfilling families and schools expectations.  

 

 

Key-words: Teachers Identity; Professional Identity; Identity Crisis; Private 
School. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não há docência sem discência. 

Paulo Freire  

 

 Desde o início da minha carreira docente, sempre observei a 

preocupação e o cuidado que alguns professores têm com a aprendizagem dos 

seus alunos e outros nem tanto. Penso que, se os professores se lembrassem 

e refletissem, diariamente, que não há docência sem discência, talvez 

conseguissem articular melhor as suas necessidades com as necessidades do 

seus alunos e se sentissem mais motivados a buscar a excelência.  Talvez. 

Ao adentrar o mestrado, o meu projeto inicial estava voltado à formação 

de professores. Por ter uma grande preocupação com os discentes, resolvi 

buscar compreender melhor a atuação profissional dos docentes para tentar 

contribuir proativamente na formação desses profissionais. Após várias leituras 

sobre a temática da identidade, decidi encontrar, por meio desta pesquisa 

sobre a identidade docente, algumas respostas a tantas inquietações e 

questionamentos surgidos durante a minha trajetória profissional.  

Desde 2010, atuo como coordenadora de área de uma escola particular 

em São Paulo, e, por meio de um contato mais intenso com os professores, 

pude observar as muitas falas desses docentes frente aos diferentes papéis 

que eles têm a desempenhar  que os tornam confusos, inseguros e até mesmo 

perdidos. Com a pretensão de atuar na formação desses professores, fez-se 

necessário entender a construção desse eu profissional (Marcelo, 2009b). 

Sendo assim, a pesquisa nasceu com o objetivo de investigar como as 

exigências que os professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e 

pela escola, afetam a sua identidade profissional.   
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Nessa caminhada, precisei buscar respostas em vários estudos que 

foram pouco a pouco me transformando, ampliando a minha visão e ao mesmo 

tempo me instigando a buscar mais e mais conhecimento. Foi uma viagem 

riquíssima, com uma pequena pausa para a elaboração deste registro, mas 

que irá continuar e com certeza irá levar-me a caminhos cada vez mais 

apaixonantes. 

Logo, o presente trabalho se configura da seguinte forma: 

 no capítulo 2, apresento um relato do meu percurso profissional, o 

que me levou à presente pesquisa e apresento a proposta da 

pesquisa; 

 no capítulo 3, apresento a fundamentação teórica  organizada em 

torno dos dois eixo centrais: a identidade e o professor e sua 

profissionalidade; 

 no capítulo 4, descrevo os procedimentos metodológicos, os 

sujeitos da pesquisa e os caminhos percorridos; 

 no capítulo 5, apresento e discuto os dados obtidos durante a 

investigação, organizados em categorias, à luz das teorias 

adotadas; 

 nas considerações finais retomarei algumas  questões centrais da 

pesquisa,  bem como as implicações para outros estudos. 

Espero contribuir de forma significativa aos muitos estudos que foram e 

estão sendo realizados sobre identidade docente, para que juntos possamos 

construir uma educação mais humana, solidária e transformadora. 

Apresento a seguir a minha trajetória, o contexto profissional e a  

pesquisa. 
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1. O CONTEXTO PROFISSIONAL E A PESQUISA 

 

     1.1  O contexto profissional 

 

 

“I have come to a frightening conclusion that I am the  

decisive element in the classroom. It is my personal  

approach that creates the climate. It is my daily mood  

that makes the weather. As a teacher, I possess  

tremendous power to make a child’s life miserable or  

joyous. I can be a tool of torture or an instrument of  

inspiration. I can humiliate or humor, hurt or heal. In  

all situations, it is my response that decides whether a  

crisis will be escalated or de-escalated, and a child  

humanized or dehumanized”. 

 

Dr. Haim Ginott 

Teacher and Child, 1993 

 

 

 

A incessante busca por compreender melhor as questões que envolvem 

o fazer docente me levaram a trilhar por caminhos que me proporcionaram 

muito aprendizado profissional e crescimento pessoal. 

Desde o início de minha carreira profissional como professora de inglês, 

em escolas de idiomas, as práticas de sala de aula, bem como as questões 

pedagógicas, me impactaram sobremaneira.  Tive o privilégio de encontrar 

muitos profissionais envolvidos com a arte de ensinar, cujo prazer maior era a 

aprendizagem de seus alunos, mas, também, deparei-me com outros 

profissionais minimamente envolvidos, e, até mesmo, indiferentes ao processo 
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de ensino e aprendizagem, sem se darem conta da importância de seu papel 

nesse processo.   

Como professora de adultos, pude observar as marcas indeléveis 

deixadas por professores que não souberam acolher seus alunos em suas 

inseguranças e dificuldades, resultando em adultos avessos à aprendizagem 

de um idioma estrangeiro, por terem fracassado quando jovens ou crianças. 

Ao ministrar aulas para esses alunos adultos, percebi que, além de 

buscar práticas variadas de ensino da língua, era necessária a mobilização de 

outras estratégias para mostrar a esses alunos que eles eram e são capazes 

de aprender um idioma estrangeiro. 

 Após dedicar alguns anos ao ensino de inglês em escolas de idiomas, 

como dito anteriormente, e em empresas ministrando aulas para executivos, 

dei continuidade à carreira docente em uma escola particular de ensino 

fundamental dando aulas para crianças e, posteriormente, para adolescentes.  

 Naquele momento, percebi que não somente a configuração da escola 

regular era, e ainda é, totalmente diferente da escola de idiomas, mas também 

as questões pedagógicas,  a carga horária, o agrupamento por  faixas etárias, 

o número bem maior de alunos por sala e, consequentemente,  a dinâmica da 

aula. A licenciatura em Letras não propicia um conhecimento aprofundado 

sobre as teorias de aprendizagem da criança e as necessidades específicas 

por cada faixa etária, por isso esse estranhamento. Entretanto, para minha 

surpresa, deparei-me, novamente com professores preocupados com a 

aprendizagem de seus alunos e outros nem tanto.  Dessa forma, pude observar 

que o contexto havia mudado, mas a atuação dos atores envolvidos parecia ser 

semelhante.   

Ao iniciar o meu trabalho como professora do ensino fundamental, e 

observar a forma de se pensar o aluno, percebi a riqueza oferecida pelas 

questões educacionais e, apaixonei-me por esse novo universo que se 

descortinava.  Foi então que muitos questionamentos surgiram: quais seriam 
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os conhecimentos e competências que precisariam ser mobilizados para 

ensinar os meus alunos?  Por quê alguns professores se preocupam tanto com 

a aprendizagem dos seus alunos e outros eram tão indiferentes?  Como 

conseguir sensibilizar esses professores para a importância e a 

responsabilidade que exercem sobre a aprendizagem dos seus alunos? Será 

que eles se dão conta de quantas marcas, boas ou ruins, podem ser deixadas 

nos aprendizes? 

Dessa forma, fui buscar respostas em vários cursos de desenvolvimento 

profissional, e, durante essa jornada, conclui que uma das maneiras de poder 

ajudar os alunos seria atuar junto aos professores. Por essa razão, foquei as 

minhas pesquisas em formação de professores.  

Em 2010, fui convidada a assumir a coordenação de área de língua 

inglesa e espanhola na instituição na qual atuo há nove anos. A direção do 

colégio envolve seus coordenadores de área em todas as questões 

pedagógicas da escola. Esse envolvimento permitiu um contato maior com os 

professores do Ensino Fundamental I e II e suas práticas de ensino, bem como 

seus questionamentos e angústias, em decorrência das rápidas mudanças 

sofridas pela sociedade, que se refletem na escola. Esses questionamentos 

aumentaram ainda mais as minhas inquietações. 

Hoje, depois de muitos estudos, de atuar como coordenadora de área de 

do Ensino Fundamental e Médio, e em decorrência de estar há dezoito anos 

vivenciando o dia-a-dia da educação, posso assegurar que a minha percepção 

sobre o papel do professor é muito mais clara e  abrangente. Entretanto, a 

responsabilidade aumentou e o compromisso com a educação se tornou maior 

ainda. Logo, há muito por realizar. 

 Em decorrência dessa paixão pela educação, tenho buscado 

compreender a complexidade desse organismo em permanente mudança que 

envolve diretamente dois sujeitos importantes: o aluno e o professor. Esses 

sujeitos, que são tão distintos, fazem parte integrante e atuante do processo 
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ensino e aprendizagem, que, no meu entendimento, são o principal foco da 

educação. 

 Nessa caminhada de estudos sobre formação de professores, deparei-

me com um tema que, segundo Placco e Souza (2010), tem despertado o 

interesse crescente de estudiosos da educação, que é a identidade docente. 

 Nas  leituras dos estudos de Gatti (1996), Marcelo (2009 a e b), Placco e 

Souza (2006 e 2010) e Roldão (1998 e 2007), constatei que, para poder 

compreender melhor o docente e a sua atuação profissional, sejam suas 

práticas, pensamentos ou sua forma de interagir com os alunos e com a 

escola, eu precisaria compreender os movimentos de constituição identitária 

desse sujeito. Gatti postula que a “identidade permeia o modo de os homens 

estarem no mundo [...] afetando suas perspectivas perante a sua formação e 

as suas formas de atuação profissional.” (1996, p. 85)  

Dessa forma, decidi buscar, por meio dessa pesquisa, respostas aos 

crescentes questionamentos e inquietações surgidos durante essa vivência, 

seja na sala de aula, na coordenação de equipes de professores, na 

articulação com os diretores e até mesmo por estar em contato direto com as 

famílias.  

Considerando, como afirma Gatti (1996), que a identidade afeta as 

formas de atuação profissional dos professores, acredito ser relevante estudar 

a identidade profissional docente, sob a perspectiva de uma questão 

complementar, qual seja, investigar como as demandas que os professores 

percebem que as famílias e a escola lhes fazem afetam a sua identidade 

profissional.  
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1.2  A pesquisa                                                                  

 

A minha prioridade, como educadora, sempre foi a aprendizagem dos 

meus alunos e o principal foco da minha profissão, o ensino, no sentido como 

afirma Roldão de que “ensinar configura-se essencialmente fazer aprender 

alguma coisa a alguém.” (2007, p. 95). Por essa razão, busco constantemente 

aprimorar os meus conhecimentos, inclusive agora, no mestrado. No entanto, 

aluno e professor não estão isolados. Ambos estão inseridos em uma 

determinada sociedade, fazem parte de uma rede social e de uma família com 

valores e expectativas distintas, e que se encontram diariamente em uma sala 

de aula, por algumas horas durante o dia, por alguns anos de suas vidas.  

Esse convívio diário é intenso e bastante complexo.  Perrenoud diz que, 

para dominar a complexidade, é necessário conseguir pensar as contradições 

que, no âmbito da educação, seriam:  

[...] entre a pessoa e a sociedade, a unidade e a diversidade, a 

dependência e a autonomia, a invariância e a mudança, a 

abertura e o fechamento, a harmonia e o conflito, a igualdade e a 

diferença. Cada uma delas opera em diversos níveis da 

organização escolar, o da sala de aula, onde se desenrola a 

relação pedagógica essencial, o do estabelecimento de ensino, o 

do sistema educativo em seu conjunto. (PERRENOUD, 2001, p. 

31) 

 

Não obstante a complexidade das relações no ambiente escolar, penso 

ser essencial que os professores, a família e a escola  caminhem juntos para 

poderem proporcionar ao aluno o seu desenvolvimento intelectual e formativo. 

Contudo, muitas questões e contradições, como citado acima, podem interferir 

e até mesmo dificultar esse processo.  

No contato diário com os professores, ouço, com frequência, que eles 

percebem que a escola e as famílias esperam que eles desempenhem outras 

funções além de ensinar. Essa percepção causa, nesses professores, 
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sentimentos de angústia e insegurança por não saberem exatamente qual é o 

seu papel.  Sacristán (1991, p.67) pontua que a evolução da sociedade afeta a 

escola, fato que pode ser observado nas notícias e artigos veiculados pela 

mídia, quando são mostrados os resultados dos alunos brasileiros, tanto nos 

exames nacionais, como nos internacionais; quando as empresas reclamam 

que a escola não está dando conta de preparar os alunos para o mercado de 

trabalho; quando se fala do baixo nível de qualificação dos professores, enfim, 

as cobranças sobre a escola e, consequentemente, sobre os professores, são 

muitas.  

Em decorrência dessas questões, surge outro questionamento: nessa 

sociedade globalizada, na qual tudo muda muito rapidamente e as demandas 

são cada vez maiores, principalmente sobre a escola, como ficaria a identidade 

profissional dos professores que precisam, a cada dia mais, desempenhar 

diferentes funções? 

Nesse sentido, qual o significado da angústia e insegurança dos 

professores, se vivem nessa sociedade que, em mudança contínua, espera 

deles também mudança de papéis e comportamentos? Qual o significado 

dessas mudança em sua identidade profissional? 

   Nas palavras de Dubar  

[...] a identidade de uma pessoa é o que ela tem de mais valioso: 

a perda de identidade é sinônimo de alienação, sofrimento, 

angústia e morte. Ora, a identidade humana não é dada, de uma 

vez por todas, no nascimento: ela é construída na infância e, a 

partir de então, deve ser reconstruída no decorrer da vida. (2005, 

XXV) 

 

 Assim, surge a questão: como os docentes têm construído e 

reconstruído suas identidades profissionais? 

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo investigar como as 

exigências que os professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e 

pela escola, afetam a sua identidade profissional.   
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Para uma melhor compreensão dessa investigação, será necessário  

descobrir como ocorre o processo de negociação entre o que os professores  

percebem que lhes é atribuído e aquilo que eles acreditam ser sua função.   

A hipótese que norteia esta pesquisa é a de que os professores, ao 

perceberem que as demandas que lhes estão sendo feitas, pelas famílias e 

pela escola, não são compatíveis com o que eles acreditam que seja a sua 

função, têm uma tendência a adaptar o seu comportamento, a sua atuação 

pedagógica e a sua prática em sala de aula para responder a essa demanda.  

No entanto, essa aceitação não significa concordância, tampouco uma 

identificação com as funções que, segundo eles, são esperadas que 

desempenhem. Assim, mesmo ao procurar atender a essas demandas, os 

professores tendem a mudar as suas práticas pedagógicas, por vezes à 

contragosto.  

Ao analisar esse movimento de negociação entre o que eles acreditam 

que lhes seja atribuído e a sua atuação profissional, buscarei encontrar 

indicadores que, à luz das teorias que fundamentam esta pesquisa, possam 

revelar em que direção a identidade profissional desses sujeitos está sendo 

afetada . 

 Diante dessas questões, realizei uma pesquisa sobre o professor do 

ensino fundamental II, de uma escola particular de classe média da cidade de 

São Paulo.  

A opção por realizar a pesquisa com professores do ensino fundamental 

II de uma escola particular decorre de dois fatores: o primeiro é por eu atuar há 

quase duas décadas nesse segmento e as minhas inquietações terem 

emergido dessa vivência. O segundo é por ter observado, por meio do 

levantamento bibliográfico a ser apresentado mais adiante, que há um número 

que pode ser considerado reduzido de pesquisas feitas no âmbito das escolas 

particulares, com professores do fundamental II, sobre a temática da 

constituição profissional docente.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos.           

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, para 

que a manhã, desde uma teia tênue, se vá 

tecendo, entre todos os galos.     

 

João Cabral de Melo Neto 

 

 

A proposta desta pesquisa é investigar como as exigências que os 

professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e pela escola, afetam 

a sua identidade profissional.   

 Na busca de respostas para essa investigação, optou-se, após 

realização do levantamento bibliográfico, por centrar a literatura que embasa 

este trabalho, em dois eixos: a identidade e a profissionalidade docente. 

  A literatura sobre identidade, além de ser vasta, traz contribuições de 

autores de áreas diversas como a psicologia, a psicanálise e a sociologia. Para 

uma melhor elucidação desse conceito, optou-se por utilizar as contribuições 

constantes no estudo das pesquisadoras Placco e Souza (2010), as quais 

fizeram uma vasta pesquisa sobre o tema  e ofereceram elementos que 

auxiliam  na compreensão desse conceito. 

 Ainda sobre o tema identidade, serão utilizados os pressupostos de 

Dubar (2005 e 2009), na sociologia, e que, apesar de não ter as suas 

pesquisas voltadas para a educação, traz grandes contribuições sobre a 

identidade profissional e as crises da identidade. 
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 Por esta pesquisa investigar possíveis implicações sobre a identidade 

profissional docente, além do estudo sobre identidade, faz-se também 

necessário compreender o que é e como se configura a profissionalidade 

docente; qual a função do professor; e quais são as bases do seu 

conhecimento.  Dessa forma, espera-se obter subsídios que fundamentem as 

análises dos processos de constituição da identidade profissional docente. 

 Nessa perspectiva, para uma melhor compreensão sobre a temática da 

profissionalidade docente, serão utilizadas as contribuições de Roldão (1998 e 

2007), Marcelo (2009 a e b), Shulman (1986), Sacristán (1991), Nóvoa (2000) e 

Libâneo (2007). 

  

 

   2.1 Compreendendo o conceito identidade 

 

A identidade não é um dado adquirido, não é 

propriedade, não é um produto. A identidade é um 

lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na 

profissão. Por isso, é mais adequado falar em 

processo identitário, realçando a mescla dinâmica 

que caracteriza a maneira como cada um se sente 

e se diz professor. (NÓVOA, 2000, p.16) 

 

 

O conceito apresentado neste capítulo não pode ser relegado a uma 

simples definição de uma palavra ou de um verbete de dicionário. A 

complexidade desse conceito requer reflexão e uma compreensão que precisa 

ser, ao mesmo tempo, aprofundada e abrangente, considerando-se dois fatores 

fundamentais: os contextos sociais e profissionais e a trajetória do indivíduo. 
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 Em seu estudo sobre identidade de professores, Placco e Souza (2010) 

trouxeram grande contribuição para se compreender a  complexidade da 

definição do conceito de identidade, em decorrência da diversidade teórica e 

metodológica dos autores que a investigam. Nesse estudo, as autoras 

apresentam como o conceito de identidade é apresentado por alguns autores 

da psicologia social e da sociologia. 

 Para uma melhor compreensão dessa pluralidade teórica, optou-se por 

sintetizar as definições apresentadas por Jacques, Kaufman, Marques e 

Ciampa, que  encontram-se no estudo de Placco e Souza (2010), nas páginas 

80 a 82.  

Segundo as autoras, Jacques define identidade como “imagem, 

representação de si”; já para Kaufman identidade se define pelas 

características de uma população que se constitui como minoria e busca ser 

reconhecida, para determinar grupos sociais, diferenciando-os dos demais; e 

também como imagem (empresas, logotipos). Já Marques refere-se à 

identidade como representações originadas tanto do sujeito, quanto do meio 

social e que variam conforme os tipos de sociedade, o lugar social que o 

indivíduo ocupa na sociedade, bem como o conjunto de valores, ideias e 

normas que pautam o código de leitura, por meio do qual ele interpreta a sua 

visão de mundo. Ainda segundo Placco e Souza (2010), Ciampa entende que 

os indivíduos não podem ser vistos de forma isolada, mas sim em relação e 

como relação. Para esse autor, a “identidade é metamorfose”, o que significaria 

que o indivíduo está em constante transformação. 

Por meio das definições acima apresentadas, pode-se observar que não 

há um consenso, entre os autores, sobre o conceito de identidade. No entanto, 

apesar da pluralidade de definições, é possível identificar que esses autores se 

referem a um indivíduo que busca a sua singularidade dentro das relações, em 

um determinado contexto social. 

Placco e Souza (2010) ressaltam que, ao aprofundarem sua pesquisa, 

observaram que existe um interesse maior sobre a temática da identidade na 
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sociologia, enquanto que na psicologia, principalmente no Brasil, pesquisas 

não têm sido desenvolvidas no sentido de aprofundar a explicação sobre esse 

tema. 

De acordo com o sociólogo Dubar (2009), a identidade é o resultado de 

uma dupla operação: diferenciação, ato de definir-se como diferente, “o que 

constitui a singularidade de alguma coisa ou de alguém relativamente a alguém 

ou a alguma coisa diferente: a identidade é a diferença”. (p.13) e 

generalização, que possibilita ao indivíduo identificar-se com aspectos comuns 

de dado grupo, “a identidade é o pertencimento comum”. (p.13).  Essas 

operações, diferenciação e generalização, criam um paradoxo: “o que há de 

único e o que é partilhado.” (p.13).   Sob essa perspectiva, para Dubar não 

existe identidade sem alteridade; em outras palavras, o indivíduo se constitui a 

partir do olhar do outro, em um determinado tempo e contexto. 

  A identidade se revela pela negociação que o individuo vai fazer com 

as atribuições sociais, em um movimento dialético. Por meio das suas 

experiências com o outro e com o seu contexto social, profissional e familiar, 

ele se modifica e, consequentemente, a sua identidade é também modificada. 

Dubar (2005) utiliza, na construção dos seus estudos sobre a identidade 

nos processo de socialização, as contribuições  de Elias, Durkhein, Piaget, 

Mead, Marx, Weber; Berger e Luckmann. Para a sua análise sociológica, o 

autor busca “discernir os movimentos que afetam os modelos sociais de 

identificação, ou seja, os tipos identitários pertinentes.” (p. 145).   

Para o autor, os processos de socialização não se restringem somente à 

infância porque o individuo irá socializar-se constantemente ao longo da sua 

vida e, no desenvolvimento da sua teoria, o autor apresenta as formas 

identitárias dentro do campo profissional.  

 Nas duas obras que serão utilizadas neste texto, A Socialização (2005) 

e As Crises da Identidade (2009), o autor apresenta formas identitárias que 

fazem parte do processo de socialização postulado por ele. Importante 
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ressaltar que algumas dessas formas identitárias foram extraídas de Elias e 

Weber, embora tenham sido modificadas por Dubar. 

Nesta pesquisa, as formas identitárias postuladas por Dubar serão de 

grande importância na análise dos processos de negociação entre as 

atribuições que o professor percebe que são feitas a ele, pelas famílias e pela 

escola, e a sua aderência ou não a essas atribuições. Importante ressaltar que 

as formas identitárias, a seguir apresentadas, não estão presentes no processo 

de constituição identitária de forma isolada, mas se configuram o tempo todo 

no processo identitário dos indivíduos.   

Dubar (2005) apresenta dois grandes processos que se relacionam nos 

modos de identificação dos indivíduos: o relacional e o biográfico. A construção 

da identidade, segundo o autor, é no sentido desses dois processos. O 

processo relacional, no que se refere às atribuições que o indivíduo recebe, 

aos reconhecimentos e não reconhecimentos recebidos, e o processo 

biográfico, que envolve as questões mais subjetivas, ou seja, apesar de tudo 

aquilo de concreto, objetivo que o indivíduo vivencia durante a sua trajetória 

pessoal e profissional, ele tem uma forma subjetiva de interpretar os 

acontecimentos em decorrência das suas experiências passadas e também em 

função das suas projeções futuras.  

Esses dois processos, o relacional e o biográfico, que se relacionam no 

processos de identificação do indivíduo, estarão sempre  juntos, mas, em 

ambos, o indivíduo, como ator, estará presente; é um movimento de ir e vir. É 

esse movimento que precisa ser observado, ele não está somente no relacional 

ou no biográfico, mas sim na interação dos dois processos. 

O autor utiliza dois termos oriundos do alemão, que foram definidos por 

Max Weber, para nomear duas formas de identificação: as formas comunitária 

e societária.  

A forma comunitária, que está ligada ao processo biográfico, refere-se à 

primeira identidade social do sujeito, aquela que está relacionada à sua família, 
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à sua etnia, à sua classe social, “a agrupamentos chamados “comunidades”, 

consideradas como sistemas de lugares e nomes pré-atribuídos aos indivíduos 

[...]” (DUBAR, 2009, p.15).  Referem-se a questões essenciais de identidade, 

como o indivíduo se nomeia em função das atribuições que os outros lhe 

deram: pais, mãe, a sua formação. 

A forma societária, que está ligada ao processo relacional, refere-se às 

várias fontes de identificação do sujeito: casamento, trabalho, e a todos os 

outros grupos sociais que possibilitam que esse indivíduo se nomeie e se 

identifique. No entanto, essa identificação não é definitiva, mas ela existe por 

um tempo limitado e implica escolha. O indivíduo opta por se associar a algo ou 

a alguém. Esses grupos também lhe farão atribuições que, ao serem aceitas 

pelo sujeito, se tornariam ou não uma pertença. O sujeito irá se identificar ou 

não com o grupo ou instituição, mas ele opta por participar ou não desse grupo.  

 Para Dubar (2009, p. 15), as formas societárias “supõem a existência de 

coletivos múltiplos, variáveis, efêmeros, aos quais os indivíduos aderem por 

períodos limitados e que lhe fornecem recursos de identificação que eles 

administram de maneira diversa e provisória.”  

Dessa forma, os indivíduos passam por múltiplas pertenças que podem 

mudar ao longo da sua vida, mas será na articulação entre a atribuição e a 

pertença que consistirá  o processo de constituição  identitária  do indivíduo.  

O autor propõe, também, outras formas intermediárias de identificação: a 

forma reflexiva, a narrativa, a estatutária e a cultural, que serão a seguir 

sintetizadas. Importante ressaltar que as formas identitárias postuladas por 

Dubar foram construídas em decorrência de um profundo mergulho, do autor, 

nas obras de Elias, Weber e Marx. Essas formas de identificações foram 

construídas e ilustradas historicamente, em decorrência das mudanças 

políticas, simbólicas, econômicas e elas não ocorrem de forma isolada.  

Como relatado acima, os indivíduos se organizam, prioritariamente, em 

torno das formas comunitárias ou societárias. Quando existe uma associação 
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de um modo de identificação do Nós comunitário, e de um Eu íntimo, ou seja, 

quando a  subjetividade do indivíduo e as suas questões internas estão mais 

fortes, esse individuo encontra-se na forma reflexiva, que é “esse modo 

específico de identificação que consiste em procurar, argumentar, discutir, 

propor definições de si mesmo fundadas na introspecção e na busca de um 

ideal moral.” (DUBAR, 2009, p. 47) 

Na forma cultural, há um predomínio do Nós comunitário, da etnia, dos 

traços culturais, o indivíduo se define para e pelo outro. Nas palavras do autor 

“os indivíduos são designados por seu lugar na linhagem das gerações e por 

sua posição sexuada nas estruturas de parentesco.” (DUBAR, 2009, p. 30) 

A forma narrativa não implica uma reflexão interna sobre si mesmo, mas 

um predomínio da sua ação no mundo. “Cada um se define pelo que faz, pelo 

que realiza, e não pelo seu ideal interior. Ela se organiza em torno de um plano 

de vida, de uma vocação que se encarna em projetos, profissionais e outros.” 

(DUBAR, 2009, p. 50) O indivíduo tem uma projeção de si mesmo, que existe 

apesar das crises, dos problemas, mas ele se projeta para o futuro,  tem planos 

e busca realizá-los. A sua identificação é pessoal, mas está voltada para o 

exterior.  

Quando o indivíduo tem uma propensão maior às formas societárias, 

seu Eu é estratégico e implica a aprendizagem de “novas maneiras de dizer, de 

fazer e de pensar valorizadas pelo Poder.” (DUBAR, 2009, p. 38). O indivíduo 

escolhe estar em determinada instituição porque tem interesses, objetivos e 

projetos. Dessa forma, ele cumpre as regras, os estatutos e as atribuições que 

lhe são feitas, porque o cumprimento das regras é do seu interesse. Nesse 

momento, ele está mobilizando a forma estatutária. 

Dubar não afirma que existe uma forma de identificação única e 

predominante, e elas não são mobilizadas de forma estanque, separadas, 

descoladas, mas em um movimento contínuo, e dependem do contexto e da 

situação em que o indivíduo está inserido. 
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Nessa perspectiva, pode-se dizer que existe um movimento histórico, de 

processos históricos, coletivos e individuais, que modificam a configuração das 

formas identitárias. Dessa forma, a identidade é compreendida como 

 

“resultado, a um só tempo estável e provisório, individual e 

coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, conjuntamente, constroem os 

indivíduos e definem as instituições.” (DUBAR, 2005, p. 136) 

 

A identidade é um processo de construção, dentro de um contexto 

histórico-social do indivíduo, através da articulação de atos de atribuição (do 

outro para si), o que eu acho que o outro diz de mim e de pertença (de si para 

o outro), o que eu digo de mim, em um movimento contínuo e permanente. O 

indivíduo vive numa sociedade, recebe as atribuições que lhe são feitas, vive 

as suas experiências, aceita ou não as atribuições que ele percebe que lhe são 

postas, e se redefine constantemente. Esses processos estão imbricados num 

movimento constante e dialético. “A identidade de uma pessoa não é feita à 

sua revelia, no entanto não podemos prescindir dos outros para forjar nossa 

própria identidade.” (DUBAR, 2005, p.143) 

Dubar denomina os atos de atribuição como sendo aqueles que visam a 

definir que tipo de homem ou mulher você é, que seria a identidade para o 

outro. Os atos de pertencimento expressariam que tipo de homem ou mulher 

você gostaria de ser, que seria a identidade para si. (DUBAR, 2005, p. 137). 

As atribuições, percebidas pelo sujeito, nos levam a saber como ele está 

negociando com elas, como ele vai reagir a elas, como ele as lê e as interpreta. 

O indivíduo pode recusar as atribuições sem ter consciência de que está 

recusando, pois existem mecanismos de recusa, como, por exemplo, ele pode 

recusar uma atribuição fazendo de conta que está aceitando-a. O sujeito não 

muda se ele não quiser; ele é o protagonista; a identidade é dele. 

Quando o sujeito não consegue negociar com as atribuições que lhe são 

postas, ele pode passar por uma crise. Dubar (2009, p. 20) fala da crise como 
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“ruptura de equilíbrio entre diversos componentes [...] perturbações de relações 

relativamente estabilizadas entre elementos estruturantes da atividade [...]”.  

Essas rupturas, sejam elas de nível social ou econômico, podem afetar 

os comportamentos econômicos, as relações sociais e as subjetividades 

individuais. 

 

“É aqui que se encontra a questão das identidades como 

modalidades de identificação das pessoas entre si e de cada 

uma por si mesma. Se introduzirmos a hipótese de que cada 

período de equilíbrio relativo, de crescimento contínuo e de 

regras claras, de política estável e de instituições legítimas é 

acompanhado de um conjunto de categorias partilhadas em sua 

maioria, de um sistema simbólico de designação e de 

classificação fortemente interiorizado, então a ruptura desse 

equilíbrio deve constituir uma dimensão importante e específica 

da crise. A mudança de normas, de modelos, de terminologia 

provoca uma desestabilização dos pontos de referência das 

denominações, dos sistemas simbólicos anteriores.  Essa 

dimensão, posto que complexa e oculta, evoca uma questão 

crucial: a da subjetividade, do funcionamento psíquico e das 

formas de individualidade assim postas em questão.” (DUBAR, 

2009, p. 22) 

 

 

As crises, pessoais, econômicas ou sociais, são inerentes aos processos 

de constituição identitária. Nas palavras do autor, “[...] a crise revela o sujeito a 

si mesmo, obriga-o a refletir, a mudar, a lutar para “libertar-se” e se inventar a 

si mesmo, com os outros. A identidade pessoal não se constrói de outra forma.” 

(DUBAR, 2009, p. 255) 

As crises estão presentes, fazem parte da vida de todos e mobilizam 

mudanças. Como essa pesquisa visa compreender a identidade docente, essa 

mobilização de mudanças, para muitos professores, principalmente aqueles 

que estão no magistério há muito tempo, pode tornar-se um problema e gerar 

sentimentos de exclusão. Para outros, no entanto, as crises podem levá-los a 

refletir e buscar novas formas de atuação profissional. 
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Cada professor, como indivíduo e um ser social, tem um movimento 

identitário próprio. Esse professor vem para a escola com uma identidade que 

está constituída do âmbito social, e vai entrar nas relações desse contexto 

profissional. Ele continua mobilizando a sua identidade; uns mobilizam mais, 

tem uma dinâmica mais forte, outros tem uma dinâmica reativa, sendo, dessa 

forma, muito diferente para cada um. Por outro lado, essa escola tem uma 

cultura, um contexto próprio, isto é, ela é uma comunidade cultural de formas 

relacionais, e dessa forma, a identidade desse professor vai se constituir nesse 

ambiente. 

Sob essa perspectiva, alguns conceitos da teoria de Dubar trarão grande 

contribuições para esta pesquisa, considerando-se que o objetivo é investigar 

como as exigências que os professores percebem que lhes são feitas, pelas 

famílias e pela escola, afetam a sua identidade profissional.   

 Em seu estudo sobre a profissionalidade docente, realizado em 1998, 

Roldão disse abundar na literatura estudos sobre essa temática e cita os 

estudos de Nóvoa  e Sacristán.  Nesse artigo, a autora pontua que o interesse 

das Ciências da Educação pela profissionalidade docente tem crescido em 

decorrência de dois fatores: o primeiro, pelo reconhecimento do papel nuclear 

do professor no processo educativo e segundo, “porque se vive de alguma 

forma uma crise de identidade no seio da profissão docente, resultante da 

mudança rápida de papéis, expectativas e contextos em torno dos quais a 

profissionalidade se estrutura.” (ROLDÃO, 1998, p. 79) 

 É muito interessante observar que, hoje, em 2013, pode-se reafirmar a 

importância do papel do professor em todo o processo educativo e ressaltar a 

necessidade da compreensão da configuração da profissionalidade desse 

docente do século XXI; um sujeito que precisa estar preparado para interagir 

com as novas mídias, com alunos oriundos de diversas configurações 

familiares, antenados e participantes de redes sociais. É incrível observar que, 

tanto o professor de ontem, como o de hoje, têm a necessidade de saber lidar 

e se adaptar rapidamente às inovações e mudanças decorrentes desse mundo 
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globalizado. Talvez essas sejam umas das razões da educação ser tão 

apaixonante. 

  

 

  2.2 O professor e a sua profissionalidade 

  

É necessário recordar que as escolas foram 

criadas com o intuito de transformar as mentes 

dos alunos em mentes educadas e que hoje em 

dia, para que esse direito se continue a respeitar, 

exige-se dos professores um esforço redobrado 

de confiança, compromisso e motivação. 

(MARCELO, 2009b, p. 8) 

 

 Para uma melhor compreensão dos sujeitos desta pesquisa, que são 

professores especialistas que ministram aulas para o Ensino Fundamental II, 

em uma escola particular de classe média, faz-se necessário refletir sobre o 

papel do professor, bem como sobre o que os autores pensam desse 

profissional e da sua profissionalidade. 

Marcelo (2009b, p. 8) afirma que para ser professor no século XXI 

implica assumir que, tanto o conhecimento, quanto os alunos, se transformam 

mais rapidamente do que se estava acostumado, e, para responder 

adequadamente ao direito de aprender dos alunos, é necessário que o docente 

faça um esforço redobrado para continuar a aprender, pois o papel do 

professor é fundamental nas possibilidades de aprendizagens dos alunos.  

 No entanto, não basta o professor ter a noção da sua profissão para a 

sociedade, mas também, precisa compreender como se configura a sua 

profissionalidade. 
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 De acordo com Roldão (1998), a profissionalidade é aquilo que 

caracteriza um profissional e o distingue de outro, ou seja,  

 

“O profissional exerce (1) uma determinada atividade ou função 

socialmente reconhecida como útil em resultado da sua 

finalidade, (2) para a qual tem de dominar um conjunto de 

saberes, que incluem conhecimentos teóricos e práticos, 

competências e capacidades específicas; (3) exerce-a com uma 

determinada margem de poder e autonomia e correspondente 

responsabilização, ou seja, decidindo sobre como procede 

profissionalmente e prestando contas dessas decisões perante a 

sociedade e, em particular, os utilizadores da sua atividade e, (4) 

por fim, pratica a sua atividade num quadro de desenvolvimento 

profissional que implica um permanente processo de análise 

reflexiva que lhe permite modificar as decisões, ajustar os 

procedimentos e atualizar os saberes que as situações 

concretas vão requerendo.“ (ROLDÃO, 1998, p. 81) 

  

Uma das características do professor, como profissional da educação, é 

saber definir qual é a sua função. Roldão (2007, p. 96) afirma que todas as 

profissões que construíram o reconhecimento de um estatuto de 

profissionalidade, como, por exemplo, os médicos, engenheiros, entre outros, 

se afirmam, se reconhecem e são distinguidos, na representação social, pela 

posse de um saber próprio e distintivo.  Para a autora, a principal função do 

professor é ensinar. Em suas palavras “é tempo de recolocar a ação de ensinar 

no seu legítimo e original sentido: ensinar significa fazer aprender”. Ensinar não 

como simples ação expositiva e desinteressada da aprendizagem, mas 

imbricada a ela, ensinar algo a alguém, portanto, “ensinar significa fazer 

aprender, como fazer aprender alguma coisa a alguém.” (ROLDÃO, 1998, p.82) 

Para Roldão (1998), aprender é um processo complexo e interativo, 

portanto, torna-se necessário a presença de um profissional do ensino, ou seja, 

o professor. Esse professor, por sua vez, domina determinados saberes, que a 

autora chama de “saber educativo” e que não se encontram somente nos 

conhecimentos do conteúdo escolar e nos procedimentos metodológicos, mas, 
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sim, na mobilização desses saberes em torno de cada situação educativa, 

tendo como objetivo a aprendizagem do aluno. (ROLDÃO, 1998, p.82-83).   

 Importante ressaltar que a mobilização dos conhecimentos e saberes 

dos professores é permeada pela sua cultura e pela sua história. Nesse 

sentido, Sacristán pontua que a experiência cultural do professor é 

determinante no ato de ensinar, pois “a atividade docente não é exterior às 

condições psicológicas e culturais dos professores.” (in NÓVOA, 1991, p. 67), 

pois os professores, bem como os alunos, refletem a sua cultura e os seus 

contextos sociais.   

 Roldão ainda destaca outras duas características que definem a 

profissionalidade docente, que são: o poder e a reflexividade. 

Nas palavras da autora 

“o grau de poder profissional dos professores pode ser mais ou 

menos limitado por razões extrínsecas (sistema centralizado, 

imposição de materiais, controle ideológico, etc.) ou por razões 

intrínsecas do seu posicionamento pessoal na profissão (por 

exemplo, evitar as decisões, prevenir riscos, adotar 

procedimentos passivos ou rotineiros”. (ROLDÃO, 1998, p.84).   

  

 A reflexividade, segundo Roldão, está intimamente associada ao poder 

sobre a prática docente. O pleno exercício de uma profissão pressupõe a 

necessidade e a capacidade do profissional refletir sobre a função que 

desempenha para reorientar suas ações por meio da tomada fundamentada de 

decisões. 

 Dessa forma, os professores precisam saber qual é a sua função, 

precisam saber mobilizar os saberes educativos, saber qual o grau de poder e 

autonomia inerentes à sua função e por fim ter a capacidade de refletir sobre a 

sua função e as suas práticas, para poder redirecioná-las. 

Sacristán (in NÓVOA, 1991) postula que o ensino é uma prática social e 

só se concretiza na interação entre professores e alunos; que “a função dos 
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professores define-se pelas necessidades sociais a que o sistema educacional 

deve dar resposta [...]” (p. 67) e que diante das constantes mudanças na 

sociedade, diferentes aspirações e exigências são formuladas às escolas, bem 

como um conjunto cada vez mais alargado de funções se apresenta. Segundo 

o autor, “Esta evolução da exigência social, especialmente projetada na 

educação pré-escolar e na escolaridade obrigatória em geral, conduz a uma 

indefinição de funções.” (SACRISTÁN,  in Nóvoa, 1991, p. 67) 

Nas palavras do autor, 

A educação é objeto de um amplo debate social, graças ao qual 

se constroem crenças e aspirações que formulam diferentes 

exigências em relação ao comportamento dos professores. Esta 

diversidade nota-se muito claramente em momentos de conflito, 

nomeadamente entre as expectativas familiares e a ação dos 

professores. (SACRISTÁN, in Nóvoa, 1991, p. 67) 

 

A escola busca responder às necessidades da sociedade e 

principalmente hoje, nesse mundo globalizado, as demandas sobre as 

instituições educativas aumentaram significativamente e as exigências para 

que se prepare o aluno para atuar nesse mundo são grandes.  

Libâneo (in COSTA, 2007) afirma que a função social e política da 

escola é a de dar ao aluno uma educação geral, que propicie a oportunidade 

de dominar os conhecimentos científicos, desenvolver capacidades 

intelectuais, aprender, aprender a pensar e internalizar valores e atitudes. Nas 

palavras do autor,  

 

Falar do papel da escola hoje implica reconhecer as 

transformações gerais da sociedade ligadas aos avanços 

tecnológicos e científicos, à reestruturação produtiva, às 

mudanças no processo de trabalho, à intensificação dos meios 

de comunicação, à requalificação profissional. (LIBÂNEO, in 

Costa, 2007, p. 24) 
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 Nessa perspectiva, o professor precisa adequar-se rapidamente às 

mudanças sociais e também às mudanças teóricas, de abordagens 

metodológicas que se fazem presentes nas práticas diárias da sala de aula e 

da escola na qual ele atua, seja ela tradicional, construtivista, 

sociointeracionista, dentre outras existentes. 

Com essa diversidade conceitual, existe a possibilidade de o professor 

não ter tempo suficiente para absorver as transformações e mudanças 

metodológicas, que possam levá-lo a um sentimento de instabilidade e até 

mesmo a uma dificuldade de se narrar, de saber exatamente qual é o seu 

papel, o que remete novamente à noção de crise num dos sentidos postulados 

por Dubar : “Fase difícil atravessada por um grupo ou indivíduo.” (2009, p.20).  

Marcelo (2009a) afirma que essas transformações afetam a forma como 

nos organizamos, trabalhamos e aprendemos; tais mudanças têm um reflexo 

visível na escola como formadora dos novos cidadãos, pelo fato do 

conhecimento ser um dos principais valores dos indivíduos. No entanto, o autor 

afirma que “o conhecimento tem data de validade” (p.110), o que torna 

necessária a busca por uma atualização constante. 

Nas palavras do autor,  

Uma das chaves de identidade profissional docente é 

proporcionada, sem sombra de dúvida, pelo conteúdo que se 

ensina. Isso e especialmente verdadeiro à medida que 

avançamos no nível educacional: menor na educação infantil e 

maior no ensino médio e universitário. (MARCELO, 2009a, p. 

119) 

 

 Os professores do Ensino Fundamental II são chamados de 

especialistas, possuem bacharelado e licenciatura nas disciplinas que 

ministram aulas e espera-se que detenham o domínio do conteúdo a ser 

ensinado. No momento em que a sociedade requer que o professor dê conta 

de outras funções, que esse professor julga não fazerem parte do seu papel, 
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ele pode sentir que a importância desse conhecimento não tem o valor e 

respeito merecidos.  

Shulman (1986) ressalta a importância do conhecimento construído pelo 

professor; a base do conhecimento do professor sobre aquilo que constitui o 

conteúdo do ensino, ou seja, o conhecimento que os professores possuem 

sobre os conteúdos da disciplina a ser ensinada.  

Em suas investigações, Shulman (1986) apresenta três categorias de 

conhecimento: o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do 

conteúdo e o conhecimento do currículo.   

Ao discorrer sobre o conhecimento do conteúdo, o autor refere-se ao 

domínio do conteúdo, bem como a maneira que o professor se organiza para 

ensinar os seus alunos. Esse conhecimento vai além do domínio simples da 

matéria. Ele precisa saber porque determinado tema é central para ser 

ensinado e outros são periféricos. O professor também precisa ser capaz de 

articular esse conteúdo com outras proposições dentro e fora da sua disciplina. 

(SHULMAN, 1986, p. 9) 

O conhecimento pedagógico do conteúdo envolve as formas mais úteis 

de representação da matéria, por meio das analogias, ilustrações, exemplos, 

explicações e demonstrações, ou seja, as formas de representar e formular o 

conteúdo de forma que se torne compreensível aos alunos. O conhecimento 

pedagógico do conteúdo também inclui uma compreensão do que torna a 

aprendizagem fácil ou difícil, levando-se em consideração os conceitos e pré-

conceitos trazidos pelos alunos, de diferentes idades e origens sociais, para a 

sala de aula. (SHULMAN, 1986, p. 9).  

O conhecimento curricular, por sua vez, diz respeito ao currículo 

propriamente dito, ou seja, é representado por toda a lista de temas e 

programas designados para o ensino de determinados assuntos e tópicos nos 

diferentes níveis, pela variedade de materiais e recursos disponíveis 

relacionados aos programas, bem como pelo grupo de características são que 
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indicadas ou contraindicadas para serem utilizadas numa determinada 

circunstância. Segundo o autor, é necessário que esse professor esteja 

familiarizado com os recursos materiais que são utilizados também em outras 

disciplinas. (SHULMAN, 1986, p. 10). 

Libâneo, ao falar de conteúdo, expande, de uma forma muito clara, o 

que, na sua opinião, são os elementos que compõem os  conteúdos.: 

“Para mim, os conteúdos têm, pelo menos, três elementos. 

Primeiro, os conhecimentos sistematizados, selecionados das 

bases das ciências e dos modos de ação acumulados pela 

experiência social da humanidade e organizados para serem 

ensinados na escola. Segundo, as habilidades e hábitos, 

vinculados aos conhecimentos, incluindo métodos e 

procedimentos de aprendizagem e de estudo. Terceiro, os 

valores, as atitudes e as convicções envolvendo modos de agir, 

de sentir e de enfrentar o mundo. Tais elementos dos conteúdos 

são interdependentes, um atuando sobre o outro.” (LIBÂNEO, 

in Costa, 2007, p.27)   

 

Diante das reflexões apresentadas acima, extraídas de estudos 

publicados por diferentes autores, que vivem em diferentes contextos, mas que 

prezam por uma educação de qualidade, e que reconhecem a importância do 

papel do professor no processo de aprendizagem e formação do aluno, pode-

se concluir que ser professor não se constitui uma tarefa simples. Faz-se 

necessário a articulação de conhecimentos e uma mobilização de saberes 

pedagógicos que tenham como objetivo principal a aprendizagem dos seus 

alunos. Para isso, o professor precisa de uma busca constante pelo seu 

aprimoramento profissional e de autonomia para tomada de decisões, porque  

 

 “o processo identitário passa também pela capacidade de 

exercermos com autonomia a nossa atividade, pelo sentimento 

de que controlamos o nosso trabalho. A maneira como cada um 

de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos 

como pessoa quando exercemos o ensino [...]”. (NÓVOA, 2000, 

p. 17)  

 

 Serão apresentados nos capítulos subsequentes, os procedimentos 

metodológicos adotados nesta pesquisa e a análise dos dados. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

     3.1  Levantamento bibliográfico 

 

 

 A presente pesquisa buscou investigar como as exigências que os 

professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e pela escola, afetam 

a sua identidade profissional. Dessa forma, para desenvolver esse estudo, 

optou-se pela metodologia qualitativa, pelo fato de o objeto da presente 

pesquisa se referir a um fenômeno que está inserido em um contexto e ser 

influenciado por ele. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 12).   

Esta pesquisa também apresenta as características básicas da 

metodologia qualitativa, conceituadas por Bogdan e Biklen (1982), 

apresentadas por Lüdke e André (1986), que são as seguintes: 

 

 1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos.  3. A 

preocupação com o processo é muito maior do que com o 

produto.  4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. 5. A 

análise de dados tende a seguir um processo indutivo. (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 11 a 13).  

  

Considerando a experiência da pesquisadora na rede particular de 

ensino, bem como as inquietações que a mobilizaram para a realização desta 

pesquisa terem emergido desse contexto, os sujeitos deste estudo foram os 

professores do Ensino Fundamental II, de uma escola de particular, localizada 

em um bairro de classe média na cidade de São Paulo. 
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Com o objetivo de identificar como os estudos sobre a temática da 

identidade profissional veem se apresentando nas pesquisas em educação, foi 

realizado um levantamento de teses e dissertações, produzidas no período de 

2007 a 2011, disponíveis no banco de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando-se como 

descritores: “identidade docente” e “identidade profissional”, e foram 

identificados os seguintes números de trabalhos: 
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Gráfico 1 - Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES. 
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IDENTIDADE DOCENTE 

             Gráfico 2 -  Fonte: Banco de teses e dissertações da  CAPES.          

 

Ao utilizar o descritor “identidade profissional”, foi possível observar que 

as dissertações e teses identificadas não estavam somente relacionadas à 

profissão docente, mas principalmente a outras profissões, tais como 

enfermagem, arquitetura, serviço social, engenharia, entre outras. Por essa 

razão, o número de estudos é maior, como pode ser verificado no Gráfico 1.                                  

Analisando-se o Gráfico 2, pode-se observar que  houve um expressivo 

aumento no número de pesquisas sobre identidade docente no período. 

Tomando-se como base comparativa o ano de 2007, com 13 dissertações e o 

ano 2011, com 22, observa-se um incremento de aproximadamente 60% no 

número de trabalhos. No que se refere às teses, o número triplicou nesse 

mesmo período, saltando de 2, em 2007, para 7, em 2011.  Esses dados 
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reforçam a relevância do estudo sobre as questões identitárias para a 

compreensão do trabalho docente.  

A partir desse primeiro levantamento, iniciou-se a leitura  dos resumos 

identificados com o descritor “identidade docente” para identificar aqueles que 

apresentassem os quatro componentes listados abaixo, e que pudessem, por 

meio da análise desses trabalhos, dar legitimidade à presente pesquisa.   

Os componentes necessários para esse levantamento eram: identificar o 

objetivo e os sujeitos da pesquisa, o contexto em que se realizou a pesquisa, 

bem como o aporte teórico utilizado. Nesse segundo levantamento, foram 

identificados vinte e três resumos de mestrado e quatro de doutorado, nos 

quais foram identificados os quatro componentes da busca.  

A partir desse segundo levantamento, foi realizada uma leitura 

minuciosa desses resumos, os quais ofereceram os elementos para a análise 

pretendida pela pesquisadora. 

 Foi possível observar que os aportes teóricos adotados pelos 

pesquisadores, quanto à questão da identidade, estavam principalmente 

relacionados à teoria de Ciampa, na psicologia, de Bakhtin, na análise do 

discurso e, à sociologia, de Dubar e Bauman.  

Após essa leitura, foi realizado um terceiro levantamento, mais 

minucioso ainda, com o intuito de identificar quais estudos utilizaram Dubar 

como fundamentação teórica para a temática da identidade, quais  sujeitos 

foram objeto dessas pesquisas, bem como o contexto em que elas foram 

realizadas.  A Tabela 1 ilustra os dados obtidos. 
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SUJEITOS Nº  DE 
ESTUDOS 

CONTEXTO 

 

Mestrado 

 

Profissionais de creches 

 

Professores séries iniciais  Fund I 

 

Professores séries finais Fund II e E. Médio 

 

Docentes do Ensino Superior 

 

Pedagogos 

 

Profissionais de Educação Física 

 

Programa de formação continuada 

 

Entidades representativas de docentes 

 

 

Doutorado     

 

Docentes que abandonaram e que 

continuam na docência 

 

Professores do Ensino Médio, diretor e 

coordenador pedagógico   

      

Professor iniciante de Química (Ensino 

Médio)      

                

 

 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

 

        2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Escola Pública 

 

Escola Pública 

 

Escola Pública 

 

Ensino Superior 

 

Ensino Superior 

 

Ensino Superior 

 

Programa de formação  

 

Entidade 

 

 

 

 

Escola Pública 

 

 

Escola Particular 

 

 

Escola Pública e  

Particular 

 
Tabela 1 – Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES. 

 

Pode-se observar, na Tabela 1, o número reduzido de pesquisas com 

sujeitos do Ensino Fundamental II,  e no contexto da escola particular. Esses 
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dados demonstram a lacuna existente nas pesquisas em educação sobre os 

professores desse segmento. 

Ao analisar as pesquisas correlatas, as quais utilizaram como tema a 

identidade docente e tendo Dubar como aporte teórico, um estudo de mestrado 

e dois de doutorado, com recortes diferentes da presente pesquisa, trouxeram 

grandes contribuições para ampliar a minha visão sobre a identidade docente 

em outros contextos.  

Na dissertação de mestrado intitulada Processos identitários 

docentes: adesão e desistência (MEIRA, 2010), a autora analisa as tensas e 

contraditórias adesões e desistências profissionais que se articulam com 

diferentes modos que os docentes da educação básica pública pensam e 

vivem a docência.  

Meira coletou dez relatos orais de trajetórias de vidas de professores 

que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental em duas escolas 

públicas. Por meio da abordagem biográfica, a pesquisadora buscou estudar a 

vida dos sujeitos nas dimensões: pessoal, social e profissional. Nessa 

pesquisa, Meira discute os sentidos conferidos pelos professores ao seu 

trabalho, identificando fatores que contribuem para uma relação positiva e/ou 

negativa com o trabalho docente. O resultado dessa pesquisa aponta para um 

paradoxo entre o bem-estar e o mal-estar profissional quanto à precariedade 

do sistema educacional, marcados por adoecimentos, desvalorização, 

sentimentos de angústia e abandono.  

Ainda sob a temática do abandono, a pesquisa de doutorado de Lemos 

(2009), discute a constituição da identidade profissional docente em um 

contexto de frustração e desencanto com o exercício profissional, entre 

abandonos e permanência. Compreendendo identidade profissional tal qual 

apresentada por Claude Dubar e Antonio Nóvoa, o autor realizou, em 2006, 

uma pesquisa com dois grupos de trinta e quatro professores cada. O primeiro 

grupo era formado por docentes que abandonaram o magistério na rede 

estadual paulista, e o segundo, por docentes que deixaram a sala de aula para 
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exercerem a função de diretores, também em escolas da rede estadual de 

ensino. Utilizando entrevistas semiestruturadas, o pesquisador buscou 

conhecer as razões que levaram esses docentes a abandonar a docência, e 

como esse abandono, associado a sensações de desencanto e frustração, agiu 

no processo de constituição da identidade profissional desses sujeitos. 

Os resultados possibilitaram, ao pesquisador, identificar a existência de 

um processo,  denominado  táticas de abandono.  Lemos (2009) afirma que 

tais táticas, utilizadas por muitos professores como forma de se manterem na 

profissão, convertem-se em formas eufemizadas de abandono, um abandono 

em serviço, que evolui para um abandono definitivo. O autor defende a 

necessidade de políticas públicas que visem a fixação do docente à escola, e 

que essas políticas precisam contemplar, inevitavelmente, a melhoria das 

condições de trabalho e a valorização profissional. 

Vieira (2009), em sua tese de doutorado intitulada Tornar-se professor 

em uma escola confessional: um estudo sobre a constituição identitária do 

professor, na perspectiva da dimensão da espiritualidade, buscou compreender 

como a dimensão da espiritualidade contribui e participa da constituição 

identitária de professores, e como isso se dá em uma escola confessional. 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola particular da cidade de São 

Paulo e os sujeitos foram cinco professores do Ensino Médio, a diretora e a 

coordenadora pedagógica, sendo que a coleta de dados foi realizada por meio 

de entrevistas semiestruturadas. No confronto dos dados coletados, Vieira 

concluiu que a instituição participa da constituição identitária dos professores e 

esses conferem significado à confessionalidade da escola. 

Um estudo que também trouxe grande contribuição a esta pesquisa, 

apesar de não estar ligado à docência, foi a tese de doutorado de Shibata 

(2009), intitulada Da casa de pau-a-pique aos filhos doutores: trajetórias 

escolares de gerações de descendentes japoneses (dos anos 1980 aos anos 

1990).   
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Nessa pesquisa, a autora apresenta uma das marcas de distinção 

japonesa, que é o empenho pela educação dos filhos. Por meio de relatos da 

trajetória escolar e entrevistas semiestruturadas de 49 indivíduos, entre pais e 

filhos, de diferentes faixas etárias, diretores e professores de uma escola 

particular da cidade de São Paulo, entre 2005 e 2008, a pesquisadora buscou 

compreender as trajetórias escolares dos alunos e as formas de transmissão 

doméstica do capital cultural, levando em conta o contexto histórico e a posição 

dos sujeitos na família e na escola. Ela ressalta a importância dada pelas 

famílias à formação acadêmica dos filhos (sansei), principalmente porque 

muitos pais (nissei) e principalmente os avós (issei), que foram os imigrantes, 

não tiveram a oportunidade de estudar e veem o acesso à universidade, 

principalmente à pública, como uma forma de ascensão social. 

Esses estudos apresentados corroboram o que será discutido ao longo 

desta pesquisa, qual seja,  que a identidade  do individuo é constituída ao 

longo de sua vida, nos diferentes contextos nos quais ele está inserido, e 

principalmente, como esse contexto pode contribuir ativamente no seu 

processo de constituição profissional.  

 

 

      3.2  O instrumento e os sujeitos 

 

Na medida em que a presente pesquisa busca investigar como as 

exigências que os professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e 

pela escola, afetam a sua identidade profissional, fez-se necessário saber o 

que esses sujeitos tinham a dizer sobre essas questões. 

Para compreender o fenômeno estudado nesta pesquisa, foi preparado 

um questionário com perguntas abertas e fechadas, com a intenção de coletar 
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dados de um maior número de sujeitos. Esse questionário foi aplicado em 

professores do Ensino Fundamental de uma escola particular de São Paulo. 

 Para a construção desse instrumento, foi elaborado um roteiro de 

perguntas, com seus respectivos objetivos, para se compreender a relevância 

das questões e pertinência das respostas no momento da  análise dos dados.    

 

 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO  

 

OBJETIVO PERGUNTA 

 

1. Gênero: Investigar se homens e 

mulheres podem ser afetados de formas 

diferentes pelas demandas.  

 

Sexo:  (  ) masculino  (  ) feminino 

 

2. A idade pode ser um indicador de 

maturidade, pois a forma de olhar, 

analisar e refletir sobre os fatos pode ser 

diferente. 

 

Idade:  _______ anos. 

 

3. Graduação: A concepção de aluno e 

de escola pode ser diferente em 

decorrência da área de formação. 

Graduado no curso de: 

___________ 

4. A hipótese é que o tempo de 

magistério faça com que os professores 

tenham diferentes visões e expectativas. 

 

Há quantos anos você leciona? 
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5.  Dependendo da idade da criança e/ou 

adolescente, o grau de exigência e 

expectativas pode ser maior ou menor. 

 

Em quais séries você está 

lecionando atualmente? 

6. É importante verificar se as exigências 

e expectativas dos pais também podem 

diferir em decorrência da disciplina. 

Quais disciplinas você leciona? 

7. Interessa-me saber o que ele 

compreende sobre o papel do professor, 

principalmente para verificar se essa 

resposta será coerente com as demais. 

Na sua opinião, qual é o papel  do 

professor? 

 

8. Pelo fato de o questionário ser feito 

em uma escola particular de primeira 

linha, pode-se concluir que os pais 

buscam uma educação de qualidade. 

Além do conteúdo, é necessário saber 

quais são as outras 

questões/tarefas/papéis que os 

professores acham que são atribuídos a 

eles pelos pais. 

Partindo-se do pressuposto de que 

os pais têm grande preocupação 

com a formação acadêmica de seus 

filhos, o que você acha que eles 

esperam do professor, além do 

ensino do conteúdo?  

9. Por meio dessa resposta, será 

possível identificar o movimento de 

atribuição, (identidade do outro para si) e 

pertença (identidade si para o outro).  

 

Essas atribuições o (a) afetam de 

alguma forma? Como? Por quê?   

10. Essa pergunta objetiva dar mais 

subsídios para a questão 9. 

 

Você acredita que o seu plano de 

ensino é alterado ao ter de lidar 

com outras questões que estão fora 

do conteúdo da aula?  De que 

forma? 
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11. Através dessa pergunta, inicia-se a 

investigação das atribuições que os 

professores acham que são feitas pela 

escola.  

Diante das demandas atuais, o que 

você acha que a escola espera de 

você?   (Favor não mencionar o 

nome da instituição de ensino) 

12.  Por meio dessa resposta, será 

possível identificar o movimento de 

atribuição e pertença, agora no que se 

refere à escola. 

Essas atribuições o (a) afetam? Por 

quê? De que forma? 

13. Como os sujeitos da pesquisa serão 

professores jovens e mais antigos, acho 

pertinente investigar como eles avaliam 

as contribuições da sua formação inicial. 

Você acredita que a sua formação 

acadêmica inicial lhe forneceu 

ferramentas para enfrentar as 

demandas atuais? 

14. Ampliar a compreensão sobre o 

movimento atribuição e pertença. 

Como você se sente, ao pensar 

sobre as relações aluno – professor 

– escola – família? 

15.  Oportunidade de o professor fazer 

outras colocações que achar 

conveniente.   

15. Além das expectativas da 

família e da escola em relação ao 

professor, existe alguma coisa que 

você queira relatar?  

 

Após a preparação do roteiro acima, foi elaborado o questionário 

(Apêndice I) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para a 

assinatura dos professores (Apêndice II). Foram realizados todos os 

procedimentos necessários junto ao comitê de ética da instituição, que expediu 

parecer favorável à pesquisa, sem restrições. 
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    3.3  O contexto da pesquisa 

 

A educação contém em si mesma um sonho de 

harmonia. O saber, a razão, a argumentação não 

deveriam permitir a coexistência pacífica, a tolerância das 

diferenças, a cooperação inteligente, a partilha de valores 

humanos? No entanto, sem conflitos não há 

aprendizagens fundamentais nem mudanças sociais. [...] 

A escola está condenada a viver com conflitos de valores, 

de métodos, de teorias, de relações com o saber, de 

poder. Ela trabalha para superar todos eles, sabendo, 

porém, que surgirão outros... 

(Perrenoud, 2001, p. 34) 

 

 

O próximo passo foi definir a escola na qual seria aplicado o 

questionário.  Foi então escolhida uma escola particular, na cidade de São 

Paulo.  

A escola escolhida para a realização da pesquisa possui mais de 

oitocentos alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, e está localizada em 

um bairro de classe média da cidade de São Paulo.  

Uma característica relevante sobre essa escola é que noventa por cento 

dos seus alunos são de origem asiática, a grande maioria nipo-descendentes.  

No início de sua fundação, a instituição atendia basicamente os filhos 

dos imigrantes japoneses que chegavam ao Brasil. A fundadora dessa 

instituição, hoje falecida, buscou recursos entre a comunidade nipônica para a 

realização de seu projeto educacional e transformou a instituição em uma 

fundação, sem fins lucrativos.  Essa fundação é gerida por um conselho 

curador e uma diretoria executiva, composta por ex-alunos e pais ou avós de 

alunos e ex-alunos. A fundadora da instituição recebeu muitas honrarias, 
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nacionais e internacionais, pela sua significativa contribuição ao sistema 

educacional brasileiro. 

Essa instituição tem fortes valores éticos, que são passados aos seus 

alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Muito da cultura 

japonesa é transmitido aos alunos, principalmente o respeito ao próximo, aos 

mais velhos e aos professores.  

A escola tem uma concepção de ensino tradicional e conta com muitos 

medalhistas em olimpíadas de matemática de âmbito regional, nacional e sul-

americano. 

A decisão pela aplicação do questionário nessa escola decorre do fato 

de ser a mesma acessível à pesquisadora, bem como por ter essa instituição 

forte preocupação formativa e disciplinar na condução de seus projetos 

educacionais, o que é demonstrado em seu projeto pedagógico. 

Importante ressaltar que esta pesquisa não se propõe a um estudo 

comparativo de instituições escolares, portanto, outras realidades escolares 

não serão examinadas aqui. 

 

 

         3.4   A coleta de dados 

 

A pesquisadora apresentou a proposta da pesquisa à direção da escola, 

que se mostrou aberta à realização da mesma, bem como os seus professores. 

Ficou acordado que, após a defesa da dissertação junto à banca examinadora, 

a pesquisadora disponibilizaria a mesma para os professores e para a direção 

da instituição.   
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Isto feito, a pesquisadora, numa visita à sala dos professores, perguntou, 

aos docentes que lá se encontravam se gostariam de participar da aplicação do 

questionário piloto e cinco deles se ofereceram para respondê-lo. Dentre esses 

professores, três eram do Ensino Fundamental I e dois do Ensino Fundamental 

II. Os questionários-piloto foram entregues, juntamente com duas vias do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foram prontamente 

assinados, permanecendo uma das vias com o professor. 

 O objetivo da aplicação do questionário piloto era o de uma melhor 

preparação da pesquisadora e de possíveis ajustes no instrumento. Importante 

ressaltar que houve total liberdade da pesquisadora, tanto na aplicação do 

piloto, bem como do questionário final aos professores, sem nenhuma 

interferência ou questionamentos por parte da direção da instituição. 

O próximo passo foi a análise das respostas do questionário piloto, o 

que resultou em um pequeno ajuste na formulação da questão número 8, que 

teve o termo “atribuem ao professor” substituído por “esperam do professor”, 

para uma melhor compreensão, por parte dos professores, do objetivo da 

pergunta. Após esse ajuste, os questionários foram aplicados aos demais 

participantes. 

A pesquisadora distribuiu os questionários (Apêndice I) para todos os 

professores do ensino Fundamental I e II, que totalizaram 48, bem como o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice II), em duas vias. 

Os questionários foram entregues pessoalmente pela pesquisadora aos 

professores, aproveitando a oportunidade de uma reunião pedagógica em que 

todos estavam reunidos. Na ocasião, foi estipulado um prazo de uma semana 

para o recolhimento dos mesmos. No entanto, por solicitação de alguns 

professores, esse prazo foi estendido por mais uma semana e quatro 

questionários chegaram às mãos da pesquisadora um mês e meio após a 

entrega dos mesmos.  
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Foram respondidos 31 questionários, sendo cinco por professores do 

Ensino Fundamental I e vinte e seis pelos professores do Ensino Fundamental 

II. Apesar da angústia, por parte da pesquisadora, até o recebimento dos 

mesmos, pode-se dizer que a espera foi gratificante, pois obteve-se 64% de 

questionários respondidos. 

Por sugestão da banca de qualificação, a pesquisadora optou por focar a 

pesquisa nos professores do Ensino Fundamental II, em decorrência de serem 

eles os sujeitos em maior número (26), e ser possível tratar da mesma faixa 

etária de alunos, dos 11 aos 14 anos. 

Após o recebimento de todos os questionários, foi realizada uma leitura 

diretamente dos questionários preenchidos. Essa etapa foi extremamente 

positiva, pois foi possível observar que os sujeitos foram muito francos e 

intensos em suas respostas. Foi surpreendente perceber a complexidade de 

sentimentos demonstrados nas respostas, tais como, motivação, desalento, 

preocupação e insegurança. 

O passo seguinte foi a digitação do material. Os questionários foram 

digitados em uma planilha do software Excel, de forma que todas as respostas 

da questão 1 estivessem na coluna A, da questão 2 na coluna B e assim 

sucessivamente. A opção por esse software decorre do fato de esse tipo de 

planilha possibilitar a leitura de todas as respostas, sob dois ângulos: ao fazer a 

leitura na horizontal, obtêm-se todas as respostas de um único sujeito. Se o 

objetivo é fazer uma leitura das respostas de todos os sujeitos a uma única 

pergunta, faz-se a leitura na vertical. A planilha do Excel também possibilitou à 

pesquisadora outras formas de classificação dos sujeitos, como, por exemplo, 

por idade ou tempo de magistério, que foram muito úteis durante a análise e 

interpretação dos dados.  

Após a digitação de todas as respostas, novas leituras foram feitas, em 

busca da categorização das mesmas, as quais serão apresentadas no capítulo 

seguinte. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

[...] a diversidade de nossas opiniões não resulta de 

serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente 

de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias, e 

de não considerarmos as mesmas cousas. Porque não 

basta ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. 

René Descartes, Discurso do 

Método 

 

 

Como já mencionado anteriormente, o objetivo desta pesquisa é 

investigar como as exigências que os professores percebem que lhes são 

feitas, pelas famílias e pela escola, afetam a sua identidade profissional.   

O questionário, utilizado como o instrumento de coleta de dados desta 

pesquisa, consistia de seis perguntas fechadas e oito abertas. As perguntas 

fechadas tinham o objetivo de investigar se as variáveis: sexo, formação, 

tempo de formação, disciplina e tempo de magistério exerceriam alguma 

interferência na análise dos dados.  

Ao se tratar as informações obtidas pelas respostas dadas às questões 

fechadas, obteve-se os seguintes dados:  

 dos 26 sujeitos participantes, 3 são homens e 23, mulheres; 

 3 professores têm até 30 anos de idade e 23 têm idades que 

variam entre 31 a 66 anos;   
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 dos  26 sujeitos participantes da pesquisa, 7 estão no magistério 

há menos de 10 anos, 8, entre 10 e 20 anos e 11 estão 

ministrando aulas há mais de 20 anos.   

 4 são de língua portuguesa; 4 de educação física; 4 de 

matemática; 3 de ciências; 2 de história; 2 de geografia; 4 de 

inglês; 1 de música, 1 de espanhol, 1 de artes. 

 

Ao se observar o tempo de exercício da profissão, percebe-se que a 

maioria dos sujeitos desta pesquisa são professores que estão no exercício da 

profissão há mais de dez anos, dado esse de grande relevância nesta análise. 

Apesar de não constar no questionário o número de anos que esses 

sujeitos atuam na instituição de ensino na qual foi coletada a pesquisa, a 

pesquisadora possui a informação que de a grande maioria dos professores 

participantes ministram aulas na mesma instituição há mais de 15 anos. 

Esses dados revelam-se bastante significativos, pois, quando esses 

professores falam em mudanças ou adequações que são necessárias às 

demandas atuais, faz-se necessário considerar que, por exercerem a profissão 

há muitos anos, eles possuem um grau de experiência que pode respaldar as 

suas falas, em decorrência de terem participado de vários momentos de 

transformações sociais, políticas e econômicas. Além disso, como docentes, 

vivenciaram as discussões teóricas e metodológicas que perpassaram a 

educação nos últimos  anos. 

 Além disso, por exercerem a profissão há muitos anos na mesma 

instituição, esses sujeitos podem ter uma visão mais crítica a respeito do que 

lhes é requisitado hoje em comparação com o que lhes era solicitado 

anteriormente.  

 Já ao realizar várias leituras das questões abertas, sob diferentes 

ângulos, seja observando todas as respostas dadas a uma mesma questão, ou 
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lendo cada questionário como um todo, foi possível formular quatro categorias 

de análise, que são apresentadas na Tabela 1, no Apêndice III. 

 

1. Ser professor 

2. Tempo 

3. Desenvolvimento profissional 

4. Sentimentos 

 

A categoria ser professor emergiu principalmente das respostas dadas 

a uma das questões centrais do questionário, sobre o que, na opinião dos 

sujeitos, significa ser professor. Como o foco desta pesquisa é a identidade 

profissional docente, é fundamental saber como esses sujeitos se narram e o 

que acreditam ser a sua função.  Já a categoria tempo surgiu das muitas 

respostas apresentadas e que mencionavam o tempo, tanto no sentido do 

tempo pedagógico, quanto ao tempo necessário para se investir no 

desenvolvimento profissional. 

A categoria desenvolvimento profissional, emergiu da preocupação 

dos sujeitos quanto à necessidade de estarem em constante atualização.   A 

ideia de desenvolvimento profissional aqui discutida, está de acordo com o 

entendimento de Marcelo (2009b,p.10), como “um processo, que pode ser 

individual ou coletivo [...] e que contribui para o desenvolvimento das suas 

competências profissionais através de experiências de diferentes índoles, tanto 

formais como informais.”  

Quanto à categoria sentimentos, pode-se dizer que a mesma se 

configurou por meio das respostas analisadas nas categorias anteriores, que 

estavam repletas de palavras que expressavam como esses sujeitos se sentem 

frente às atribuições que eles percebem que lhes são feitas pelas famílias e 

pela escola. 
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        Essas categorias serão desenvolvidas a seguir, observando-se as falas 

dos sujeitos, à luz dos autores que fundamentaram a presente pesquisa. Com 

o intuito de manter o compromisso da não identificação dos participantes, os 

nomes dos mesmos são fictícios, mantendo-se inalteradas as informações 

sobre formação, idade e tempo de magistério.   

 Uma tabela com as categorias e as falas pertencentes a cada grupo, 

encontra-se no Apêndice III desta pesquisa. 

 

 

   4.1  Ser professor 

 

O real não está nem na saída, nem na chegada; ele se 
dispõe, para gente, é no meio da travessia. 

Guimarães Rosa 

 

 

Na leitura das respostas dadas à questão de número 7, “Em sua opinião, 

qual é o papel do professor?”, várias discussões emergiram como, por 

exemplo, o que os sujeitos entendem por ser professor, em que medida esse 

ser professor é afetado por questões internas ao próprio professor e por 

questões de seu ambiente de trabalho, ou seja, pelas circunstâncias e pelas 

pessoas com as quais ele precisa interagir. 

Para muitos de sujeitos, a função do professor refere-se, principalmente, 

a ser um mediador e facilitador da aprendizagem, como pode ser observado 

nas respostas abaixo:  



58 

 

“Mediar o conhecimento teórico e prático, adaptando os 

conceitos ao determinado grupo, um facilitador.” (Roberto, 28 

anos, 7 de magistério) 

 “O professor também é um facilitador nesse processo, 

providenciando ferramentas para que seus alunos possam 

organizar melhor a forma de pensar [...]” (Karina, 32 anos, 10 de 

magistério) 

“Para mim o professor tem a tarefa de mediar, orientar, mostrar o 

caminho que o aluno tem que perceber entre o conhecimento e 

ele mesmo.” (Carmem, 44 anos, 15 de magistério) 

“É servir de mediador, facilitando o processo de aprendizagem 

do aluno, que deve ser o sujeito principal de sua aprendizagem. 

Para tanto o professor deve proporcionar situações que levem o 

aluno a aprender.” (Lucia, 51 anos, 33 de magistério) 

“O professor é a ponte entre o aluno e o conhecimento.” 

(Isadora, 49 anos, 24 de magistério) 

“Proporcionar situações em que o aluno reflita, associe, analise, 

conclusa e seja crítico.” (Tânia, 66 anos, 45 de magistério) 

   

Ao ler essas definições, verifica-se que um número grande de sujeitos 

entendem a função do professor como sendo um facilitador e mediador da 

aprendizagem do aluno. Por meio de uma leitura mais minuciosa do conjunto 

das respostas, tem-se a impressão de que as mesmas são reproduções de  

metodologias popularizadas na últimas décadas. 

Nóvoa (2000, p. 17) diz que “os professores são, paradoxalmente, um 

corpo profissional que resiste à moda e que é muito sensível à moda.” Não 

pretende-se, em nenhum momento, diminuir a importância das teorias sobre 

ensino e aprendizagem e sobre o papel do professor nesses processos. No 

entanto, é importante observar que, ao se narrarem como formador, educador, 

facilitador, utilizam um discurso que entrará em contradição mais adiante ao 

responderem outras questões, o que aponta para uma não clareza, ou a uma 

compreensão um tanto confusa sobre o que é ser professor.  
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Por um lado, existe a possibilidade de, por atravessarem tantas 

mudanças, não somente sociais, mas também metodológicas e de concepção 

da educação, esses indivíduos não tiveram o tempo suficiente para elaborar os 

seus conhecimentos, incorporar esses conhecimentos às suas práticas, refletir 

sobre essas práticas, questionar as diversas metodologias e escolher, 

criticamente, qual o caminho a seguir. 

Por outro lado, ao se narrarem como mediadores e facilitadores, eles 

podem estar tentando mostrar que valorizam a transmissão do conhecimento, 

ou seja, o informar, mas ao mesmo tempo estão buscando outras formas 

menos tradicionais de levarem esses conhecimentos aos seus alunos, bem 

como, uma construção conjunta desse conhecimento.   

Outros sujeitos disseram que para eles, ser professor é ser formador.  

 

“Orientador educacional e auxiliar na formação pedagógica, 

acadêmica, ética e de valores dos alunos.” (Elvira, 54 anos, 20 

de magistério). 

“Passar conhecimento, mas também ensinar a pensar, 

questionar, para que possam construir personalidades e opiniões 

próprias.” (Vicente, 48 anos, 22 de magistério). 

 “O professor tem o papel de formar e informar. Formar cidadãos 

críticos, atuantes, com valores éticos e morais.” (Iris, 46 anos, 25 

de magistério.) 

“O papel do professor hoje, no meu ponto de vista, é o de 

educador, não só transmitindo conhecimentos, mas também 

resgatando valores perdidos na família.” (Márcio, 44 anos, 24 de 

magistério). 

“[...] O professor também é um educador, pois atualmente ele 

não lida somente com o conteúdo da disciplina que leciona.” 

(Karina, 32 anos, 10 de magistério) 

“Atualmente o papel do professor mudou muito. Deixamos de ser 

somente transmissores de conhecimentos, precisamos ser 

capazes de levar o aluno a questionar.” (Cecília, 52, 33 anos) 
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Na leitura dessas colocações, pode-se ter a primeira impressão de um 

discurso de professores que priorizem o formar. No entanto, ao confrontar 

essas respostas com as que constam na categoria tempo, tem-se a percepção 

de que os seus discursos não condizem com o que eles acreditam, pois, 

quando da análise daquela categoria, alguns se contradizem e afirmam que, ao 

precisarem lidar com outras questões, como ensinar valores, por exemplo, eles 

“perdem tempo” e não conseguem cumprir o seu plano de ensino do conteúdo. 

Alguns sujeitos também se contradizem ao dizerem que ser professor é ser 

formador, e, mais adiante, ao responderem sobre se são afetados pelas 

demandas das famílias, muitos mencionam a inversão de papéis e de terem de 

dar conta de questões que são, na opinião deles, de responsabilidade das 

famílias. 

Poucos sujeitos utilizaram a palavra ensinar para descrever a sua 

função, o que nos remete a Roldão, que acredita, como vimos anteriormente, 

que a função do professor é ensinar.  (ROLDÃO, 1998, p. 82).   

 

“O papel do professor é ensinar o conhecimento que contribua 

na formação do cidadão. (Cibele, 32 anos, 3 de magistério)” 

“Ensinar os conteúdos importantes para passar de ano, passar 

no vestibular e que seja de importância para o dia-a-dia. (Talita, 

29 anos, 8 de magistério)” 

“[...]  ensinar a pensar [...]  (Vicente, 48 anos, 24 de magistério)” 

“Educar, ensinar [...]  (Felícia, 31 anos, 7 de magistério)” 

 

 

 Pode-se entender que esses professores se veem como aqueles que 

ensinam algo a alguém, que valorizam os conhecimentos que eles detêm e que 

esperam conseguir ensinar os seus alunos. Importante salientar que dois dos 

professores acima são de matemática, o que nos remete ao contexto dessa 

escola como grande incentivadora da participação dos alunos nas olimpíadas 

de matemática.  Percebe-se que, para esses professores, o compromisso em 

ensinar um conteúdo é muito grande, pois a aprendizagem dos seus alunos 

implica em resultados que extrapolam as questões do dia-a-dia. 
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Roldão (1998) pontua que o professor é herdeiro de um passado, um 

tanto recente, no qual a sua identidade se definia pelo domínio de um saber e 

de um poder socialmente reconhecidos, sendo ele o detentor exclusivo do 

saber para ministrar os conhecimentos, mesmo que fossem básicos. No 

entanto, a autora afirma que “o exercício da função mudou. Todavia, atrevo-me 

a afirmar que é igualmente inegável que, no essencial, a função profissional 

não mudou.” (ROLDÃO, 1998, p. 2)   

Dessa forma, resgatar a maneira como o professor se descreve parece 

ser um passo importante para o seu processo de constituição identitária, pois 

Dubar (2009, p. 50), quando fala sobre a forma narrativa de identificação, diz 

que cada um se define pelo que faz e realiza.  

Vários professores se narraram como transmissores de conteúdos: 

 

 “O papel do professor é transmitir os conteúdos específicos de 

sua disciplina, fazendo uso dos conhecimentos linguísticos, 

culturais e sociais do aluno a fim de atingir os objetivos 

propostos.” (Flávia, 33 anos, 15 de magistério) 

 “O professor é um transmissor de informação, mas não apenas 

isso: é responsável pela formação também dos seus alunos. É 

um elo entre conhecimento e aprendizagem.” (Silmara, 43 anos, 

22 de magistério) 

 “O papel do professor é transmitir ao aluno conhecimentos 

acadêmicos considerados relevantes para sua formação e 

desenvolvimento.[..]  ” (Tânia, 27 anos, 2 de magistério). 

“Transmitir com segurança os conteúdos das matérias que 

leciona[...]”. (Suzana, 52 anos, 29 de magistério) 

  

Por meio dessas respostas, que parecem ir mais ao encontro de seu 

contexto de ensino, pode-se inferir que os professores detenham e valorizem 

bastante os conhecimentos da sua disciplina, como pontua Shulman (1986), 

que acrescenta ainda que as bases do conhecimento do professor são o 

conhecimento do conteúdo, dos conceitos, procedimentos e processos; o 
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conhecimento pedagógico do conteúdo, as analogias, ilustrações e o 

conhecimento do currículo propriamente dito.  Supõe-se que esses 

professores, principalmente por se tratarem de especialistas em suas 

disciplinas, detenham  tais conhecimentos. 

Além disso, ao se levar em consideração que esses sujeitos atuam em 

uma escola que preza o conhecimento e os conteúdos, não é surpreendente 

essa preocupação.  Por outro lado, percebe-se que eles pensam o conteúdo de 

forma descolada e não integrada, como apresentado por Libâneo (2007), que 

entende o conteúdo como uma composição de vários elementos, que incluem o 

programa, métodos, valores e modos de enfrentar o mundo. Pode-se inferir 

que, para esses professores, o conteúdo é entendido muito mais como 

apresenta Shulman (1986), do que como entende Libâneo (2007). Tudo indica 

que, na compreensão do papel do professor, para esses sujeitos, existe a 

dicotomia formar e informar.   

Essa aparente contradição, entre formar e informar, demonstra o 

movimento de negociação identitária, postulado por Dubar (2005), entre a 

identidade “virtual”, que é aquela proposta por alguém, que neste caso seria a 

de “formar” e a identidade “real”, às quais os indivíduos aderem, e que, no caso 

da maioria dos sujeitos,  seria a de “informar”. Esse movimento é realizado 

inconscientemente pelos indivíduos, pois eles não têm a percepção de que sua 

identidade está sendo afetada.    

Embora os seus discursos indiquem uma valorização do formar, 

percebe-se que o informar é mais forte.  De alguma maneira, essa contradição 

faz com que eles possam suportar a crise, porque utilizam o formar como 

sendo o protagonista da sua ação pedagógica, e assim, a sua identidade virtual 

está, teoricamente, atendendo às demandas das famílias e da escola. No 

entanto, eles enfatizam o informar e se queixam das demandas do formar, que 

são  advindas  dos pais e da escola e da falta de tempo para lidar com elas. Ele 

se define, mas não se projeta, o que indica uma crise de identidade. 

Nas palavras de Dubar (2005, p. 140) 
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A relação entre as identidades herdadas, aceitas ou recusadas 

pelos indivíduos, e as identidades visadas, em continuidade às 

identidades precedentes ou em ruptura com elas, depende dos 

modos de reconhecimento pelas instituições legítimas e por seus 

agentes que estão em relação direta com os sujeitos envolvidos. 

A construção das identidades se realiza, pois, na articulação 

entre os sistemas de ação, que propõem identidades virtuais, e 

as “trajetórias vividas”, no interior das quais se forjam 

identidades “reais” às quais os indivíduos aderem. [...] Pode ser 

traduzida tanto por acordos quanto por desacordos entre 

identidade “virtual”, proposta ou imposta por outrem, e identidade 

”real”, interiorizada ou projetada pelo indivíduo. 

 

Essas contradições podem ser melhor exemplificadas quando os 

sujeitos respondem à questão número 8, “Partindo-se do pressuposto de que 

os pais têm grande preocupação com a formação acadêmica de seus filhos, o 

que você acha que eles esperam do professor, além do ensino do conteúdo?” 

 

“Acredito que os pais querem que os professores passem, além 

do conteúdo, noções de solidariedade e respeito às 

diversidades.”  (Yasmim, 30 anos, 5 de magistério). 

“Os pais esperam que as crianças, além do conhecimento do 

conteúdo, saibam também resolver problemas, saibam se 

comportar diante das situações diversas, ou seja, os pais 

acreditam que a escola deva dar a base da “formação” do 

indivíduo.” (Isadora, 49 anos, 24 de magistério). 

“Atualmente cabe ao professor, além do ensino do conteúdo, a 

função de caráter formativo.[...]” (Silmara, 43 anos, 22 de 

magistério). 

“Acredito que, além da formação acadêmica, os pais também 

esperam que os professores ajudem na educação social dos 

seus filhos.” (Carmem, 44 anos, 15 de magistério). 

“Além do conteúdo, os pais esperam a superproteção aos seus 

filhos, desejam que a formação dada aos filhos seja, em geral, 

parecida com a da família, e não a de um consenso.” (Iris, 46 

anos, 25 de magistério). 
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De acordo com essas respostas, pode-se observar a ambiguidade em 

que vivem esses professores, porque, segundo eles, os pais esperam que eles 

informem e formem. Eles se dizem formadores e transmissores de conteúdos, 

mas ao serem questionados se essas demandas os afetam, eles são quase 

unânimes em responder que sim. 

Como o objetivo desta pesquisa é investigar se as demandas percebidas 

pelos professores afetam a sua identidade profissional, pode se verificar que 

esses sujeitos acreditam que a sua função seja ensinar os conteúdos, mas, ao 

serem confrontados por outras questões, eles se mostram confusos. Ao se 

narrarem formadores, orientadores, eles estão negociando, de forma 

consciente ou não, como os estatutos, pois se é esperado da escola formar, ele 

tem que formar, apesar de não acreditar que seja sua função. Eles se nomeiam 

objetivamente, mas não concordam subjetivamente.  

Essa negociação nos remete a Dubar (2009), que fala da forma de 

identificação estatutária. Essa forma identitária, como já apresentada, é por 

adesão. O indivíduo escolhe participar desse grupo social. Como a maioria dos 

sujeitos dessa pesquisa é de professores que exercem a profissão há muitos 

anos, e que, apesar de não concordarem com o que as famílias esperam deles, 

acatam objetivamente, porque querem permanecer nesse grupo, apesar de 

não aceitarem algumas atribuições. 

Esse não concordar fica visível quando a professora Iris diz que os pais 

esperam “superproteção aos filhos” e a professora Silmara diz que vê a 

necessidade de formar porque “percebe que os alunos não recebem isso em 

casa.” Eles se veem forçados a atuarem como formadores. 

Outros sujeitos também demonstraram não concordar, quando falam de 

transferência de papéis, como pode ser visto nas respostas a seguir: 

 

“Acho que os pais também esperam que o professor lhes passe 

valores morais e éticos. Na verdade, acho que os pais estão 

transferindo totalmente essa responsabilidade aos professores e 

se esquecem que a formação de seus filhos deve ser 
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compartilhada entre eles e a escola.” (Linda, 53 anos, 29 de 

magistério). 

“Eles nos responsabilizam por toda a formação da criança. Já 

não existe (raro) aquela educação que vem de casa. Toda e 

qualquer atitude, reação, postura da criança, a responsabilidade 

passou a ser da escola e consequentemente do professor.” 

(Tânia, 66 anos, 45 de magistério). 

“A família espera que o professor “dê” a formação de valores 

para seus filhos. Hoje os pais transferem toda a 

responsabilidade da formação de seus filhos aos professores.” 

(Lúcia, 51 anos, 33 de magistério). 

“Atualmente os pais têm transferido aos professores não só a 

responsabilidade de transmitir os conteúdos, mas também a de 

educá-los moralmente, que seria a função deles.” (Suzana, 52 

anos, 29 de magistério).  

“Alguns pais deixam sob a responsabilidade da escola, 

consciente ou inconscientemente, a educação que os jovens 

deveriam ter dentro de seus lares, como: boas maneiras e 

limites. Os alunos não têm discernimento da função que têm na 

escola. Não enxergam o professor como autoridade, alguns 

alunos veem a escola como a extensão de suas casas, e, como 

seus pais não lhes dão limites, agem como se estivessem em 

suas casas. (Denise, 46 anos, 19 de magistério). 

 

Os professores percebem que, com o passar dos anos, os alunos e as 

famílias mudam. Consequentemente, as demandas sobre a escola também 

mudam, exigindo deles o cumprimento de outros papéis, aos quais a maioria 

não adere por se sentirem, de certa forma, menos valorizados na sua função 

específica de professor transmissor de conhecimento. 

Por outro lado, apesar de eles também valorizarem a função de 

professor formador, eles percebem que essas mudanças, que demandam que 

eles exerçam também outras funções além de transmissor do conhecimento, 

também estão trazendo prejuízo para a própria educação dos alunos, já que 

eles precisam cuidar de questões as quais eles esperariam que fossem 

assumidas pelos pais, retirando tempo do ensino do conteúdo. 
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As falas acima sugerem uma não identificação com o que, na opinião 

dos sujeitos, lhes é posto pelas famílias. Dessa forma, esses professores não 

tornam as atribuições em pertenças, lembrando que, na teoria de Dubar, esses 

termos significam: atribuição (do outro para si), o que o outro diz de mim e 

pertença (de si para o outro), o que eu digo de mim. (DUBAR, 2005).  

Ao afirmar que ser professor é também ser formador, mas, ao mesmo 

tempo, não concordar com a atribuição de formador conferida a ele pelas 

famílias, essa atribuição não se transforma em pertença, gerando um 

paradoxo.  Percebe-se uma tensão entre a atribuição e a pertença, 

prevalecendo a atribuição. (PLACCO e SOUZA, 2010, p. 93). Se a atribuição 

não prevalecer, ou se a pertença for muito significativa para o professor, a crise 

se instala, pois significa que ele não está conseguindo fazer as negociações 

para acomodar o que ele acredita ser a sua pertença (de si para o outro), com 

o que está sendo atribuído a ele.     

           Dessa forma, ao ler essas respostas e observar que foram escritas por 

professores que estão no exercício da docência há muitos anos, pode-se inferir 

que eles perceberam que as demandas sobre o professor se modificaram. Ao 

falar em transferência de responsabilidade, infere-se que a responsabilidade de 

formar não era considerada deles, mas passou a ser, por atribuição de outros, 

apesar deles não concordarem com ela.  

 As variáveis idade e tempo de magistério tiveram uma influência que 

pode ser considerada significativa nesta análise, visto que a maior resistência à 

transferência de papéis é advinda de professores com mais de 19 anos de 

magistério e com idades acima de 46 anos. 

 Importante ressaltar que, pelo exposto acima, para esses sujeitos, 

formar significa ensinar boas maneiras, posturas adequadas no ambiente 

escolar, ensinar limites e o respeito ao próximo, valores morais e éticos. 

 Dessa forma, ao confrontar as respostas com o local onde foi realizada a 

pesquisa, é possível compreender esse estranhamento por parte dos 
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professores, à medida que a maioria dos alunos dessa instituição são nipo-

descendentes, e que, culturalmente, costumam ter uma educação familiar mais 

rígida. Sendo assim, os professores não esperam ter que ensinar boas 

maneiras ou limites a esses alunos.  

Entretanto, vale salientar que os alunos dessa escola de hoje pertencem 

à terceira ou quarta geração dos imigrantes, que inicialmente frequentavam 

essa instituição. É, portanto, natural que mudanças de comportamento 

aconteçam, em decorrência de vários fatores, dentre eles uma forma menos 

rígida e conservadora, adotada pelas famílias mais jovens, de educar seus 

filhos. 

 Nóvoa (2000) diz que a construção de identidades é um processo 

complexo e que “necessita de tempo. Um tempo para refazer identidades, para 

acomodar inovações, para assimilar mudanças.” (p.16) 

 Por essa razão, acredita-se na existência de uma crise, pois as 

respostas dos professores sugerem uma mudança de referenciais, uma ruptura 

de equilíbrio e, provavelmente, eles ainda não tiveram tempo de digerir tais 

transformações. 

 Para melhor ilustrar a ideia de crise seguem-se as respostas à questão 

de número 9, “Essas atribuições o (a) afetam de alguma forma? Como? Por 

quê?”  

 

“Sim, porque muitas vezes há um conflito entre a formação de 

um cidadão, que, embora tenha sua individualidade, deve seguir 

padrões para formar e viver numa sociedade justa e aquilo que 

os pais querem para aquele filho (superprotegido e que está 

sendo criado para vencer, não importa por quais meios).” (Iris, 

46 anos, 26 de magistério) 

“Sim, essas atribuições ocasionaram mudanças e mudanças 

significam pesquisa, discussão, trocas de ideias, resgate de 

valores, incertezas.”  (Cecília, 52 anos, 33 de magistério)  

“Afetam porque não é possível passar valores morais e éticos 

quando não há apoio ou reforço desses valores no âmbito 
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familiar. Como disse, esse trabalho formativo deve ser conjunto 

entre família e escola e, sendo muitas vezes unilateral, torna-se 

exaustivo e às vezes, infrutífero.” (Linda, 53 anos, 29 de 

magistério). 

“Afetam no sentido de que o tempo que passamos com o 

educando é pequeno para que possamos trabalhar esses 

aspectos, que deveriam ser a base da educação familiar.” (Berta, 

48 anos, 27 de magistério). 

“Afetam sim. Hoje em dia os pais transformaram muito a 

educação que os alunos devem trazer de casa para a escola e 

isso muitas vezes atrapalha o andamento da aula.” (Carmem, 44 

anos, 15 de magistério). 

“Sim. Aumentaram as responsabilidades e cobrança. Parte dos 

objetivos idealizados pelo professor acaba ficando para segundo 

plano.” (Tânia, 66 anos, 45 de magistério). 

“Afetam-me em parte, pois muitas vezes preciso cuidar de 

algumas atribuições que competem aos pais e não ao professor. 

(Elvira, 54 anos, 20 de magistério). 

“Essas atribuições me afetam, pois enquanto “tudo” vai bem, a 

família está ao meu lado, porém quando há alguma forma de 

conflito, seja ele de ordem cognitiva ou de valores, a família 

entra em atrito, exigindo retratações inadequadas, pois não 

compactuam com meus valores, ou minhas atitudes.”  (Lúcia,  51 

anos, 33 de magistério). 

 

As respostas acima demonstram um certo inconformismo desses 

sujeitos,  não somente pelo fato de terem mais afazeres, mas por não 

acreditarem, não somente como profissionais, mas como sujeitos, que devam 

dar conta dessas atribuições. Ao dizerem que “parte dos objetivos idealizados 

pelos professores ficam em segundo plano” ou que as famílias exigem 

“retratações inadequadas pois não compactuam com meus valores” 

evidenciam que não concordam  com o que estão vivendo. Nóvoa diz ser 

“impossível separar o eu profissional do eu pessoal.” (2000, p. 17) Fica 

evidente, mais uma vez, a existência de uma crise de identidade, de forma que 

os sujeitos precisam agir de determinada forma, responder certas demandas, 

mas o fazem por obrigação.   
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Ao se verem obrigados a atender a essa demanda, sentem-se 

angustiados e veem desmoronar suas convicções. Esses sentimentos de não 

pertencimento  afetam a sua identidade profissional e, consequentemente, a 

qualidade de sua aula, recaindo inevitavelmente sobre o processo ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

Os sentimentos de angústia e inconformismo expressam o pensamento 

da grande maioria dos sujeitos, apesar de uns poucos terem dito não serem 

afetados pelas demandas, não explicando o porquê. Os que justificaram suas 

respostas, as mesmas foram transcritas a seguir: 

 

“Na minha aula, sempre existem momentos nos quais o foco é 

resolver situações de caráter formativo. Acredito que, pelas 

próprias características da aula, em que trabalho em grupo, 

tolerância e respeito ficam evidenciadas, é a minha função 

trabalhá-las.” (Silmara, 43 anos, 22 de magistério). 

“Não afetam porque faz parte da prática educativa de um 

professor.” (Marília, 50 anos, 14 de magistério). 

“Não me afetam. Esta é a visão que eu tenho já trabalhado, 

buscando a formação deste cidadão.” (Márcio, 44 anos, 24 de 

magistério). 

 

 Importante observar que dois desses sujeitos são professores de 

educação física e o enfoque de seu programa são as atividades formativas; por 

essa razão, eles não se sentem afetados, por acreditarem que essas 

atribuições fazem parte da sua prática e de sua função. 

 Para finalizar a análise dessa primeira categoria Ser Professor, faz-se 

necessário mencionar que a variável sexo não interferiu na análise dos 

resultados. Não se observou alguma discrepância ou algo relevante que 

denotasse diferentes posicionamentos em razão do gênero. 
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  4.2  Tempo 

 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os 

homens presentes, a vida presente. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

A categoria tempo ficou evidenciada durante a análise da questão de 

número 10, “Você acredita que o seu plano de ensino é alterado ao ter de lidar 

com outras questões que estão fora do conteúdo da aula? De que forma?” 

Um número significativo de sujeitos respondeu que o seu plano de 

ensino é alterado, pois precisam mudar o foco da aula e, consequentemente, 

lhes falta tempo para cumprirem seus planejamentos, como ilustrado a seguir: 

 

“Sim. Sempre nos esbarramos na falta de tempo, burocracias, 

informações. Muitas vezes temos que nos preocupar com 

detalhes, que dão mais trabalho do que o aprendizado.” (Tânia, 

66 anos, 45 de magistério). 

“Sim, em algumas salas necessitamos de mais tempo para 

cumprir o programa das disciplinas, precisamos mudar a 

estratégia da aula. Muitas vezes, não é possível entrar em 

questões que relacionem o conteúdo, naquele momento com a 

história da humanidade, visto que “perdemos” tempo chamando 

a atenção e mostrando a esses alunos o quão inadequadas são 

suas atitudes em sala de aula.” (Denise, 46 anos, 19 de 

magistério). 

“Sim, principalmente quando relacionado conteúdo/tempo.” 

(Cecília, 52 anos, 33 de magistério). 

“Acredito que, dependendo da questão fora do conteúdo, meu 

plano será alterado. Tenho tempo determinado para terminar 

tarefas, conteúdos, entre outras coisas de rotina que fazem parte 

da aula. Se tiver que fazer muitas coisas fora do conteúdo, 

acredito que não haverá tempo hábil para realizar todo o 
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planejamento. Gerenciar o tempo é muito necessário para que o 

plano seja seguido.” (Karina, 32 anos, 10 de magistério.) 

 

 Pode-se observar a preocupação dos professores na questão do 

conteúdo, o que reforça mais uma vez que esses sujeitos valorizam o informar, 

mesmo que inconscientemente. Isso pode ser observado ao comparar as 

respostas das mesmas professoras acima, Cecília e Karina, sobre o que é ser 

professor, em que as mesmas responderam: formador, não só transmissor de 

conhecimento.  

 Outros sujeitos têm seus planos alterados por outras questões que se 

fazem presentes no contexto da sala de aula: 

 

“Sim, é alterado por várias razões como: 1º conflitos em sala de 

aula que provocam mudanças na sequência do conteúdo para 

que haja uma sensibilização em torno do problema; 2º algumas 

limitações familiares inviabilizam algumas propostas de trabalho; 

3º as próprias dificuldades naturais de aprendizagem que alguns 

alunos apresentam; 4º conflitos familiares que afetam 

emocionalmente os alunos, o que acarretam dificuldades de 

aprendizagem.” (Linda, 53 anos, 29 de magistério) 

“Sim, porque o educando traz para a sala de aula não só os 

livros e os cadernos, as informações, mas também seus anseios, 

dificuldades, questionamentos e sentimentos.” (Berta, 48 anos, 

27 de magistério.) 

“Sim, acredito que o meu plano de ensino é alterado às vezes 

positivamente, pois há alunos que apresentam questões que nos 

levam a caminhar diferentemente para um novo saber. Outras, o 

caminho é interrompido, sobrecarregado.” (Elvira, 54 anos, 20 de 

magistério) 

 

 Alguns professores, no entanto, compreendem que, apesar de 

precisarem alterar seus planos de aula, essas mudanças são necessárias e 

muitas vezes mais importantes do que o próprio conteúdo programado para 

aquela aula. 
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“Sim. Muitas vezes estamos com um plano de aula pronto, 

acontece algo em sala de aula, um assunto é abordado, que não 

está no conteúdo, mas que se vê a necessidade de discutir com 

os alunos, guardamos o nosso plano e mudamos o tema 

naquela aula.” (Carmen, 44 anos, 15 de magistério) 

“Sim. Muitas vezes acredito que é mais importante trabalhar uma 

questão de respeito aos colegas do que um tempo verbal. É 

possível, dentro da aula, trazer esta discussão e retomar um 

conteúdo, ainda que este não seja o objetivo primário da nova 

atividade.” (Pamela, 33 anos, 15 de magistério). 

“Sim, porque sempre procuro tornar significativo para os alunos 

os conteúdos que escolho para trabalhar. Dessa forma, ao fazer 

o meu planejamento, procuro “enxergar” o que aquela turma 

específica precisa com mais urgência.” (Lucia, 51 anos, 33 de 

magistério). 

“Sim, ao menos deveria, já que o papel do professor é muito 

mais importante no trabalho de formação. Dessa forma, um 

plano de ensino, muito fechado, engessa o professor e impede 

que ele leve seus alunos a um desenvolvimento global.” (Iris, 46 

anos, 25 de magistério) 

 

 Pode-se observar que alguns professores são mais sensíveis à 

importância do conhecimento pedagógico do conteúdo postulado por Shulman 

(1986). Isso não significa que os demais não possuam, ou não valorizem esse 

conhecimento, mas a questão é de se aproveitar oportunidades que surgem 

em sala de aula para formar os alunos, tal qual apresentado por Libâneo 

(2007). Para se conjugar  formar e informar, existe a necessidade de um 

conhecimento muito sólido do conteúdo e do currículo,  a valorização do 

conhecimento pedagógico do conteúdo, mas mesmo tempo uma visão mais 

ampla, contextualizada e crítica sobre o papel social do professor e da escola. 

 Os professores que responderam não ter o seu plano de ensino 

alterado, justificam o fato por acreditarem que a atribuição de formador, posta 

pelas famílias, já faz parte do seu trabalho. 
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“Não acredito, pois como disse anteriormente, a prática do 

professor não é só despejar conteúdo e sim trabalhar outros 

valores que fazem parte da formação do cidadão.” (Marília, 50 

anos, 14 de magistério.) 

“Não exatamente. Talvez apenas exija um “jogo de cintura” 

maior.” (Tânia, 27 anos, 2 de magistério) 

“Não. No dia-a-dia, conseguimos, através de exemplos e 

orientações, transmitir, além do conteúdo, os valores que são 

importantes para que possamos trabalhar em harmonia.” 

(Suzana, 52 anos, 29 de magistério) 

“Não. Cada vez mais isso faz parte do meu planejamento.” 

(Isadora, 49 anos, 24 de magistério) 

 

 Observa-se que, novamente, as variáveis idade e tempo de magistério 

influenciaram na forma dos sujeitos reagirem às demandas. Tanto aqueles que 

veem de forma positiva as alterações do seu plano de aula, como aqueles que 

pensam ser essa alteração negativa, são professores que exercem o 

magistério há, no mínimo 15 anos, o que aponta uma percepção maior às 

mudanças. 

  Quanto àqueles que disseram não terem seus planos alterados, com 

exceção da professora Suzana, que está há quase trinta anos no magistério, as 

outras duas professoras Marília e Tânia têm menos de 14 anos de docência, o 

que sugere uma facilidade maior em lidar com questões que extrapolam ao 

ensino puro do conteúdo. 
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    4.3  Desenvolvimento profissional 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 

Enquanto ensino ,continuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e 

me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade.  

(Paulo Freire, 1996, p. 16) 

 

A questão do desenvolvimento profissional iniciou-se na análise da 

questão de número 11, “Diante das demandas atuais, o que você acha que a 

escola espera de você?”, aparece um pouco na questão de número 12, “Essas 

atribuições o (a) afetam? De que forma? Por quê?” e se ampliou na questão de 

número 13, “Você acredita que a sua formação acadêmica inicial lhe forneceu 

ferramentas para enfrentar essas demandas? Justifique.” 

 Iniciando-se pelas respostas à questão de número 11, alguns 

responderam que acreditam que a escola espere comprometimento, 

versatilidade, dinamismo, participação, planejamento de aulas interessantes, 

disponibilidade, saber lidar com problemas e mudanças.   

A grande maioria dos indivíduos mencionou que a escola espera que 

eles estejam atualizados e saibam bem o conteúdo e como transmiti-lo aos 

alunos. 

 

“Comprometimento, saber lidar com problemas (pedagógicos ou 

não), ter criatividade, estar sempre atualizado, que seu trabalho 

seja transformador e produtivo trazendo, assim, bons resultados 
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para a escola, para os alunos e para o professor também.” 

(Karina, 32 anos, 10 de magistério). 

“Acho que a escola espera cada vez mais do professor que ele 

passe conteúdo, mas que sempre se preocupe com os alunos 

com dificuldades de aprendizagem; cobra que o professor 

também transmita valores morais, porém quando esses valores 

não coincidem com o dos pais, nos pressiona a ceder e 

retroceder; quando o desempenho dos alunos fica abaixo do 

esperado, o professor, como sempre, que reveja sua 

metodologia e tudo mais.” (Linda, 53 anos, 29 de magistério). 

“Que seja versátil, que domine não só o conteúdo, mas também 

compreenda o contexto atual e que tenha resoluções práticas.” 

(Berta, 48 anos, 27 de magistério). 

“Compromisso com seu trabalho, manter-se em constante 

formação, respeito para com os alunos, pais, colegas e escola.” 

(Vicente, 48 anos, 24 de magistério) 

“A escola espera que eu seja um profissional completo; que 

saiba lidar com essa nova geração, “antenada” com o mundo 

virtual, que traga novos desafios para a sala de aula, sem 

comprometer o aprendizado do conteúdo.” (Isadora, 48 anos, 24 

de magistério). 

“Um profissional atualizado, disposto a aprender com os outros, 

mesmo sendo de outra matéria, competente, organizado, 

pontual.” (Felícia, 31 anos, 7 de magistério). 

“A escola quer que o professor atinja todos os objetivos: 

conteúdo, aluno e pais satisfeitos, alunos críticos, com bom 

rendimento escolar e excelente desempenho em vestibulares, 

ENEM, avaliações diferenciadas; aulas diferenciadas e criativas, 

conheça e saiba lidar com as síndromes; seja atualizado e 

informado.” (Tânia, 66 anos, 45 de magistério) 

“Planejar as aulas com antecedência e estar preparada para 

transmitir com segurança os conteúdos. Estar sempre atualizada 

e atenta aos acontecimentos que ocorrem em sala de aula e 

preparada para solucionar os possíveis problemas.” (Suzana, 52 

anos, 29 de magistério) 

 

 

 Percebe-se, ao analisar algumas das respostas acima, que as mesmas 

mostram um certo desconforto com as demandas, não necessariamente 
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quanto ao quesito da atualização profissional, mas pelo excesso de atribuições 

que os sujeitos acreditam que lhes são postas. 

A professora Linda utiliza as palavras espera, cobra, pressiona e reveja, 

como algo absolutamente externo, não negociado, não compactuado, o que 

pode indicar a sua não adesão a essas atribuições. Não somente pela 

atribuição em si, mas talvez pela forma como os sujeitos compreendam que 

elas lhes são postas. Dessa forma, é possível perceber que, novamente, essas 

atribuições não foram necessariamente transformadas em pertenças. Nesse 

movimento de negociação, a atribuição vence e a forma de identificação 

estatutária mais uma vez predomina. 

Ao utilizar a palavra cobra e pressiona, percebe-se que esse sujeito não 

se sente autônomo na sua prática profissional. Nóvoa (2000, p. 17) afirma que 

“O processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com 

autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o nosso 

trabalho.”  Nessa perspectiva, a sua identidade profissional é afetada. 

Isso fica melhor exemplificado quando da análise das respostas dadas à 

questão de número 12: “Essas atribuições o (a) afetam? De que forma? Por 

quê?” 

Alguns professores mencionam a falta de autonomia, como pode se 

verificar a seguir: 

“Sim. Às vezes é difícil resolver alguns problemas. 

Principalmente se o professor não tiver nenhuma autonomia 

diante de certas situações que possam ocorrer.” (Karina, 32 

anos, 10 de magistério). 

“Quando as coisas estão claras para ambos os lados, não vejo 

problema. O processo deve ser espontâneo por parte do 

educador, nunca forçado ou obrigado.” (Roberto, 28 anos, 7 de 

magistério). 

“Sim, me causam diversas inseguranças, pois muitas vezes 

procuro fazer o que acredito ser o melhor para o aluno, mas nem 

sempre é o que a instituição e a família esperam.” (Lúcia, 51 

anos, 33 de magistério). 
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Infere-se, pelas respostas acima, que os sujeitos sentem a necessidade 

de um grau maior de liberdade para a sua atuação profissional. Pode ser que, 

ao falarem de autonomia, estejam querendo dizer, também, que precisam de 

apoio e de um maior compartilhamento com a instituição quanto às suas 

práticas pedagógicas. 

Os sujeitos percebem a ambiguidade das atribuições feitas pelos pais e 

pela escola, o que faz gerar insegurança e desconforto.  Os professores dizem 

que os pais e a escola esperam que eles sejam atualizados, ensinem os 

conteúdos, mas ao mesmo tempo formem e passem valores. Mas, quando 

esse formar atribuído aos professores não é compactuado pela família, os 

professores precisam “ceder”, “retroceder”, o que por sua vez gera frustração e 

angústia.  Esse peso de amargura e rejeição reflete diretamente na identidade 

profissional do professor e pode, também, refletir na sua atuação, e, 

consequentemente, no aluno e na sua aprendizagem.  

Alguns professores, ao responderem à questão se são afetados pelas 

atribuições da escola, também referem-se à importância de atualização 

profissional. 

“Afetam porque a dedicação profissional aumenta cada vez 

mais, ocupando horas que poderiam ser utilizadas para o 

aperfeiçoamento e atualização do professor. Além disso, 

acabam, também, comprometendo a vida familiar.” (Linda, 53 

anos, 29 de magistério). 

“Elas mexem comigo para que eu me inove e corra atrás de 

coisas novas para tornar minhas aulas mais interessantes e 

atraentes. (Isadora, 49 anos, 24 de magistério).  

“Um pouco. Procuro me informar sobre esses assuntos que, a 

princípio, são alheios à minha disciplina.” (Tânia, 27 anos, 2 de 

magistério). 
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 Essa preocupação fica mais evidente nas respostas à questão 13, se a 

formação acadêmica lhes forneceu ferramentas para lidarem com as questões 

atuais. 

  Apesar de parecer óbvio que a maioria das respostas fosse negativa, 

principalmente por se tratarem de professores que estão no exercício da 

função há muitos anos, vale ressaltar que, ao dizerem que a formação 

acadêmica não lhes forneceu subsídio, os professores não estão criticando a 

sua formação, mas principalmente falando da sua experiência na prática e das 

adaptações que se fizeram necessárias frente às mudanças que vivenciaram 

ao longo desses anos de magistério. Vários professores responderam que a 

sua formação inicial foi de grande valia. 

 

“Não, porque ao longo desses muitos anos de magistério, foram 

muito grandes as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas 

que, na minha opinião, mudaram a visão e as cobranças da 

sociedade em relação ao papel da escola e do professor.” 

(Linda, 53 anos, 29 de magistério) 

“Forneceu-me algumas, pois muitas eu tive que buscar em 

outros cursos.” (Flávia, 33 anos, 15 de magistério). 

“Não porque o professor deve manter-se constantemente 

atualizado. Fazer cursos, ler muito. Um professor que não se 

atualiza acaba andando para trás. Não consegue acompanhar 

os alunos. Nos cursos de formação continuada, com diversos 

profissionais, descobrimos como solucionar problemas e a 

trabalhar com determinados tipos de situações.” (Vicente, 48 

anos, 24 de magistério) 

“Sim, pois nas aulas de prática de ensino desenvolvemos várias 

técnicas para deixar a aula mais leve, mas isso não foi o 

suficiente. Somente na prática do dia a dia e em contato com o 

aluno nós realmente aprendemos.” (Isadora, 49 anos, 24 de 

magistério). 

“Não porque na nossa profissão reciclar-se, especializar-se e 

sempre estudar, é essencial.” (Silmara, 43 anos, 22 de 

magistério). 
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“Não. Muitas síndromes estão sendo estudadas agora, a 

tecnologia é dinâmica, os valores sociais estão mudando.” 

(Tânia, 66 anos, 45 de magistério). 

“Sim, a minha formação de professora foi bastante voltada à 

formação de um professor reflexivo, que saiba perceber o meio 

onde está inserido e procure soluções criativas para cada 

realidade. Isso faz com que, para mim, novidades e diferenças 

sejam importantes e estimulantes no dia a dia, mudando sempre, 

procurando sempre novos caminhos, aprendendo com os erros. 

(Deise, 34 anos, 7 de magistério). 

“Não. Estou formada há muitos anos e naquela época não 

discutíamos essa transferência de papéis”. (Lúcia, 51 anos, 33 

de magistério) 

 

 Observa-se que, principalmente os professores que atuam há mais 

tempo, perceberam, com mais clareza as mudanças nas demandas, tanto por 

parte dos alunos e famílias, bem como quanto às demandas da instituição.  

Os professores, independentemente da idade, tempo de magistério ou 

sexo, veem de forma positiva a necessidade de buscar o seu desenvolvimento 

profissional.  

Nota-se, no entanto, que novamente é possível observar o 

descontentamento quanto à questão da transferência de papéis. Essa questão 

provoca incômodo e desconforto em vários sujeitos. 

 Por essa razão houve a necessidade de se criar a categoria 

sentimentos, que é a última de todas, mas não menos importante. 
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    4.4  Sentimentos 

 

A maioria pensa com a sensibilidade, eu sinto com 

o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é 

viver e pensar é saber viver. Para mim, pensar é 

viver e sentir não é mais que o alimento de 

pensar. 

Fernando Pessoa 

 

 

 Durante as análises das categorias anteriores: Ser Professor, Tempo e 

Desenvolvimento Profissional, as respostas foram permeadas de palavras que 

indicavam os sentimentos dos sujeitos. Esses sentimentos por vezes eram 

positivos, de motivação e desafio, mas outras vezes eram de insegurança pela 

falta de tempo para estudar ou dar suas aulas como planejado, de angústia 

pela sobrecarga de atividades e principalmente  de preocupação com as 

inversões de papéis vivenciadas hoje na escola. 

 Na questão de número 14, “Como você se sente ao pensar sobre as 

relações aluno – professor – escola – família?”, os sentimentos se tornaram 

explícitos e não são positivos porque eles percebem que as responsabilidades 

recaem muito mais sobre os professores, como pode ser visto na respostas a 

seguir: 

“Sinto que temos uma grande responsabilidade em nossas 

mãos. A cada ano novas mudanças, novos desafios, novas 

realidades.” (Cecília, 52 anos, 33 anos de magistério). 

“Sinto-me completamente desgastada porque nunca sabemos 

como agir. Temos que agradar ao aluno, aos seus pais, à 

escola, que consequentemente mostram-se perdidos, sem 

convicções definidas.” (Linda, 53 anos, 29 de magistério). 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
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“Sinto-me preocupada, pois percebo que o aluno e a família não 

respeitam mais a escola/professor, pois questionam muito o 

trabalho do profissional, mas delegam a educação dos filhos à 

escola. (Flávia, 33 anos, 15 de magistério). 

“Um pouco desconfortável, porque, infelizmente, está cada vez 

maior o número de pais que pensam que a escola – e por 

extensão o conhecimento – é uma mercadoria. Até mesmo 

algumas escolas têm essa visão. Dessa forma, encaram-na 

como uma loja vendedora de diplomas. O professor fica “num 

fogo cruzado”. A escola quer vender, o aluno quer comprar, e o 

professor “atrapalha” os dois lados.” (Tânia, 27 anos, 2 de 

magistério). 

“Sinto que essa relação não está muito bem equacionada e as 

obrigações estão mais voltadas para a escola e o professor. 

Estou certa de que essa situação é irreversível e a 

responsabilidade maior incidirá sobre o professor, que, acima de 

tudo, deverá ser um educador.” (Denise, 46 anos, 19 de 

magistério). 

“Preocupada porque hoje em dia parece que a escola e os 

professores fazem mais o papel da família do que a própria 

família. (Talita, 29 anos, 8 de magistério). 

 

 Em determinados momentos, alguns sujeitos demonstram uma certa 

angústia, por terem de dar conta de tantas questões.  

 

“Às vezes, são difíceis estas relações, afinal não temos tanta 

autoridade assim para intervir nas atitudes de nossos alunos e 

nem sempre a família está do lado da escola.” (Carmem, 44 

anos, 15 de magistério). 

“O foco de nosso trabalho é o aluno. Sendo assim, sinto falta da 

participação de alguns pais, uma vez que não damos conta da 

formação deste aluno com um ou dois encontros semanais.” 

(Pamela, 33 anos, 15 de magistério). 

“Espera-se milagres do professor e nem a escola e família 

proporcionariam situações adequadas para tais feitos.”(Tânia, 66 

anos, 45 de magistério). 
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Vários indivíduos mencionaram a necessidade de ação conjunta – aluno-

professor-escola-família: 

“Sinto que essa relação ainda está muito longe do que poderia 

ser ideal. Se todos trabalhassem juntos, tenho certeza que a 

educação poderia melhorar bastante.” (Karina, 32 anos, 10 de 

magistério) 

“Tem que andar juntos, ou seja, falar a mesma língua para que 

ocorra um equilíbrio harmônico na educação e formação do 

jovem.” (Vicente, 48 anos, 24 de magistério). 

“Eu acredito que um bom trabalho só é feito quando há plena 

integração entre esses elementos. O apoio e o diálogo entre 

escola e a família é fundamental.” (Isadora, 49 anos, 24 de 

magistério). 

“Penso que é uma relação ideal, porém, não é a real. Muitas 

vezes a corrente pode se quebrar em um desses elos.” (Silmara, 

43 anos, 22 de magistério). 

“Eu sinto que essas relações devem estar muito próximas e que 

as conexões devem ser feitas de todas as formas, sem 

restrições para que o aluno seja o maior beneficiário de todos. 

“(Luzia, 46 anos, 20 de magistério). 

 

 As respostas acima sugerem que, se há uma preocupação por essa 

integração, por esse equilíbrio, é porque ela não existe. Ela não existindo, não 

pode haver tranquilidade e autonomia para a execução do trabalho docente, de 

forma real, não possibilitando, dessa forma, ao indivíduo projetar-se para o 

futuro. 

  A ausência desse equilíbrio irá levar o professor a narrar-se 

objetivamente, o Nós societário irá prevalecer e o indivíduo se narra na forma 

de identificação estatutária. Por consequência, ele rejeita, subjetivamente, as 

atribuições que ele acredita que lhe são postas. Para manter-se no emprego,  

acaba acatando o que as famílias e a instituição lhe atribuem, sem, no entanto, 

se sentir parte integrante desse processo. Para Dubar (2009, p. 74), “a forma 
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estatutária é inseparável da dominação burocrática, sistêmica, aquela que 

muitas vezes esmaga o indivíduo sob o peso das regras anônimas e algumas 

vezes cegas, que subordina os dirigidos aos dirigentes.”   Assim, uma crise se 

instaura.  

Se o indivíduo é confrontado o tempo todo com mudanças e 

instabilidades, ele pode se sentir perdido e a sua negociação subjetiva ser 

afetada, pois ele não consegue se projetar para o futuro. Esse sujeito pode 

procurar fazer algo para mudar esse quadro ou romper com ele e buscar outros 

modos de identificação. 

 Dubar (2009), ao estudar a crise identitária de trabalhadores franceses, 

faz algumas colocações que podem ser aplicadas ao grupo de professores da 

presente pesquisa, pois são professores em sua grande maioria que estão no 

exercício da função há muitos anos e que trabalham há muito tempo na mesma 

instituição.  Dubar, ao falar sobre aqueles trabalhadores, diz que eles  

 

“não respeitados por seus “clientes”, não valorizados por seus 

“chefes”, sofrem com a falta de reconhecimento de sua 

identidade. [...] Essa frustração pode, às vezes, voltar-se contra 

si mesma e engendrar formas extremas de desamparo. Assim, a 

transformação de um ofício aprendido, transmitido, incorporado, 

numa “atividade” que se tornou incerta, mal-reconhecida, 

problemática, constitui o próprio tipo da “crise identitária” no 

sentido da sociologia interacionista.” (DUBAR, 2009, p. 143)  

 

As expressões que podem ser consideradas mais fortes, como 

“desgastada”, “preocupada”, “situação irreversível”, emergiram das respostas 

dadas por professoras, independente da idade ou tempo de magistério, o que 

aponta que as mulheres são mais afetadas do que os homens, o que não nos 

garante que eles também não tenham sentimentos de preocupação, mas as 

mulheres tiveram uma maior facilidade em expor o que sentem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS          

 

 

 Não importa aonde você parou... 
Em que momento da vida você cansou... 

O que importa é que sempre é possível e necessário "Recomeçar". 
Recomeçar é dar uma chance a si mesmo... 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 Ao se finalizar um projeto como este, tem-se, por um lado, a sensação 

de dever cumprido, mas, ao mesmo tempo, a impressão de que coisas foram 

deixadas pelo caminho, apesar do curto espaço de tempo para realizar esta 

pesquisa. O lado bom é vislumbrar a possibilidade de projetar-se para o futuro 

e de saber que existe muito mais a se pesquisar, investigar, descobrir e 

aprender. 

 Desde o início desta pesquisa, os questionamentos e inquietações só se 

fizeram intensificar e o desejo, que permeou toda essa caminhada, de 

contribuir para a uma maior compreensão sobre a identidade docente, se 

renovou, abrindo, mesmo, outras possibilidades de pesquisa. Por exemplo, o 

que as famílias esperam da escola e dos seus professores? O que a escola 

efetivamente espera dos seus professores? Qual é o real papel da escola? 

Esse papel está condizente com o que os pais esperam ou com o que os 

professores acreditam que os pais esperem? Como cruzar esses dados e 

verificar todas suas nuances, ambiguidades, dicotomias?  Há muito a se fazer. 

Provavelmente, o doutorado dará conta dessas questões. 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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 Nesta pesquisa, ao se buscar compreender a identidade docente a partir 

de um grupo de professores de uma escola particular, foi possível observar a 

complexidade que envolve o trabalho docente e como a identidade pessoal não 

pode ser separada da identidade profissional. 

 Os sujeitos desta pesquisa, sua grande maioria exercendo a atividade 

docente há muitos anos, puderam sentir, não somente as mudanças sociais e 

econômicas, mas também as consequências dessas mudanças, que recaíram 

sobre a escola e os seus agentes. Segundo a percepção dos sujeitos 

pesquisados, outras demandas se fizeram e colocaram em choque as 

expectativas dos professores frente à sua profissão e as expectativas das 

famílias e da escola. 

 Apesar de todo esforço que esses sujeitos procuram fazer para atender 

às demandas, em muitos momentos, como foi possível observar, eles 

demonstraram um certo inconformismo por terem de dar contas de questões 

que julgam não ser de sua alçada, mas de competência das famílias. Por essa 

razão, utilizaram várias vezes a expressão “transferência de papéis”.    

 Pode-se perceber, também, a importância que esses sujeitos dão à 

transmissão do conhecimento e pode-se inferir que eles acham que seus 

alunos perdem em qualidade de ensino quando os professores precisam 

despender o seu tempo, que deveria ser dedicado ao ensino, com questões 

que seriam, a seu ver, de responsabilidade das famílias. 

 Dubar (2009) entende que toda mudança gera crise e a sociedade está 

em constante mudança.  No entanto, as rápidas mudanças na sociedade e na 

escola não permitem que os professores tenham o tempo suficiente para 

elaborar, digerir e refletir sobre as diversas demandas e os diferentes papéis 

que precisam ter de desempenhar. 

 Como o objetivo desta pesquisa era o de investigar como as exigências 

que os professores percebem que lhes são feitas, pelas famílias e pela escola, 

afetam a sua identidade profissional, pode-se constatar por meio da análise 
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das falas dos sujeitos, que as demandas afetam a identidade desses 

professores provocando uma crise de identidade. Eles se percebem 

atravessando, já há algum tempo, períodos difíceis, falta de autonomia, 

desvalorização do seu trabalho e do seu conhecimento. Os sujeitos 

pesquisados, por se tratarem de professores especialistas em suas disciplinas, 

sentem que seu conhecimento e sua formação são relegados a um segundo 

plano, sentindo-se desvalorizados ao terem de dedicar menos tempo ao ensino 

de suas disciplinas.  

 Esses sujeitos percebem as exigências feitas pela escola e pelas 

famílias; no entanto, não conseguem perceber em que medida essas 

demandas provocam uma crise. Mas, essa crise se revela por meio das suas 

falas, que são, em sua maioria, contraditórias, entre o formar e o informar.   

A crise provocada pelas demandas os afetam à medida que fazem com 

que um aspecto da sua identidade profissional entre em relevo.  Em outras 

palavras, pode-se dizer que o sujeito, ao se narrar formador, assume uma 

identidade para si.  Entretanto, logo a seguir, ele se narra como transmissor de 

conteúdo, ou seja, informador, que também é uma identidade para si. Dessa 

forma, se instaura uma crise, pois as duas funções são importantes, mas ele as 

vê como paradoxais e mesmo contraditórias.  

Talvez esses sujeitos não consigam perceber que, como formadores, 

possam preparar os seus alunos para buscarem a informação que lhes faltou, 

quando for o caso. Pode ser que eles não acreditem que, como formadores, 

consigam formar alunos autônomos. Por essa razão o paradoxo formar - 

informar. 

 Assim, a identidade desses sujeitos é afetada pela presença contínua de 

uma crise, na qual eles veem uma identidade “virtual” para si narrada, 

semelhante àquela que lhes é atribuída. No entanto, essa identidade “virtual” 

não é condizente com aquilo que eles realmente acreditam, ou seja, com a sua 

identidade “real”.  
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A crise não se revela naqueles poucos professores que se narram 

formadores e não se contradizem ao responderem se são afetados pelas 

atribuições postas pelas famílias e pela escola. Esses sujeitos demonstram, 

nas suas respostas, que acreditam que a sua função seja a de formar, sem 

desprezar o informar.    Por não se sentirem afetados pelas demandas, pode-

se dizer que as atribuições se tornaram pertenças; portanto, não há crise. 

 A maioria dos sujeitos vivencia a contradição, por isso a crise revelada 

pelo paradoxo. É difícil se narrar e viver algo em que não se acredita. 

Lamentavelmente, essa crise, que se põe contínua, parece ser de difícil 

resolução. Como abandonar um lugar em que se trabalha há tanto tempo?  

Como mudar de local de trabalho se as exigências não são características de 

um único lugar, mas, sim, da sociedade como um todo? Apesar de não haver 

um alternativa para reverter essa situação, faz-se necessário reconhecer e 

compreender esse processo de crise identitária, pelo qual passam os 

professores, para que se possam buscar alternativas de tornar essa jornada 

menos conturbada, dolorosa e sofrida. 

 Por meio dos resultados apresentados neste estudo, espera-se ter 

contribuído para os demais estudos sobre formação de professores, pois, como 

entendem Placco e Souza, “não é possível conceber a aprendizagem do 

adulto, sobretudo do adulto professor, sem considerar o processo de formação 

identitária. (2006, p. 26) 
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APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO 

 

Este estudo tem por objetivo identificar quais são as atribuições que os 

professores acreditam que os pais e a escola lhes fazem. As respostas ao 

questionário serão usadas apenas para fins acadêmicos e de pesquisa, 

produzindo um relatório de pesquisa: minha dissertação de mestrado. Ao final 

do trabalho, os resultados serão apresentados a uma banca e aos professores 

que participaram da pesquisa. 

 

1. Sexo: Masculino  (      )     Feminino  (       )    

2. Idade: ______________ anos.                

3. Graduado no curso de: __________________________________________ 

4. Há quantos anos você leciona? ____________________________________ 

5. Em quais séries você está lecionando atualmente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________      

6. Quais disciplinas você leciona? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Em sua opinião, qual é o papel do professor? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Partindo-se do pressuposto de que os pais têm grande preocupação  com a 

formação acadêmica de seus filhos,  o que você acha que eles esperam do 

professor, além do ensino do conteúdo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Essas atribuições o (a) afetam de alguma forma? Como? Por quê?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10.  Você acredita que o seu plano de ensino é alterado ao ter de lidar com 

outras questões que estão fora do conteúdo da aula?  De que forma? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11. Diante das demandas atuais, o que você acha  que a escola espera de 

você?  (Favor não mencionar o nome da instituição de ensino) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Essas atribuições o (a) afetam? De que forma? Por quê?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Você acredita que a sua formação acadêmica inicial lhe forneceu 

ferramentas para enfrentar essas demandas? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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14. Como você se sente ao pensar sobre as relações aluno – professor – 

escola – família? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. Além das expectativas da família e da escola em relação ao professor, 

existe alguma coisa que você queira relatar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Obrigada pela participação. 
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APÊNDICE II 

IDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES FEITAS AOS PROFESSORES PELOS 

PAIS E PELA ESCOLA, SEGUNDO OS PROFESSORES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I E II DE UMA ESCOLA DE SÃO PAULO/CAPITAL 

 

Pesquisadora: Selma Oliveira Alfonsi 

Orientadora: Vera Maria Nigro de Souza Placco 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O objetivo da presente pesquisa é a identificação de atribuições feitas 

aos professores pelos pais e pela escola, segundo os professores do ensino 

fundamental I e II. Por essa razão, você foi escolhido para participar dela.  

 Sua participação consistirá em responder ao questionário em anexo. De 

antemão, lhe é assegurado total sigilo sobre suas respostas. Elas serão 

analisadas e eventualmente o produto final poderá ser publicado ou divulgado 

em eventos, mas essa divulgação priorizará a omissão de qualquer elemento 

que permita a sua identificação. 

 Sua participação, voluntária, poderá ser interrompida a qualquer 

momento, sem que isso lhe cause qualquer ônus ou transtorno de qualquer 

espécie. 

 É pouco provável que sua participação na pesquisa lhe traga benefícios 

imediatos. No entanto, além de lhe ser assegurada ausência de danos ou 

riscos, espera-se que seus resultados possam vir a beneficiar a comunidade de 

professores da qual você faz parte. 
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 Caso novas questões / dúvidas lhe ocorram ao longo do processo (ou 

mesmo após seu término), você poderá saná-las entrando em contato com: 

Selma Oliveira Alfonsi – 9427.9141 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC – 3670-8466 

 

 Entendi todos os aspectos envolvidos na minha participação na pesquisa 

e concordo em fazê-lo de forma voluntária. 

 

Nome do participante:______________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

 

TABELA 1 - CATEGORIAS 

 

CATEGORIA 

 

RESPOSTAS 

SER 

PROFESSOR 

 

 

 

 

O QUE OS 

PROFESSORES 

ACHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mediar o conhecimento teórico e prático, adaptando os conceitos 

ao determinado grupo, um facilitador.” (Roberto, 28 anos, 7 de 

magistério) 

 “O professor também é um facilitador nesse processo, 

providenciando ferramentas para que seus alunos possam 

organizar melhor a forma de pensar [...]” (Karina, 32 anos, 10 de 

magistério) 

“Para mim o professor tem a tarefa de mediar, orientar, mostrar o 

caminho que o aluno tem que perceber entre o conhecimento e ele 

mesmo.” (Carmem, 44 anos, 15 de magistério) 

“É servir de mediador, facilitando o processo de aprendizagem do 

aluno, que deve ser o sujeito principal de sua aprendizagem. Para 

tanto o professor deve proporcionar situações que levem o aluno a 

aprender.” (Lucia, 51 anos, 33 de magistério) 

“O professor é a ponte entre o aluno e o conhecimento.” (Isadora, 

49 anos, 24 de magistério) 

“Proporcionar situações em que o aluno reflita, associe, analise, 

conclusa e seja crítico.” (Tânia, 66 anos, 45 de magistério) 

“Orientador educacional e auxiliar na formação pedagógica, 

acadêmica, ética e de valores dos alunos.” (Elvira, 54 anos, 20 de 

magistério). 

“Passar conhecimento, mas também ensinar a pensar, questionar, 

para que possam construir personalidades e opiniões próprias.” 

(Vicente, 48 anos, 22 de magistério). 

 “O professor tem o papel de formar e informar. Formar cidadãos 

críticos, atuantes, com valores éticos e morais.” (Iris, 46 anos, 25 

de magistério.) 
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“O papel do professor hoje, no meu ponto de vista, é o de 

educador, não só transmitindo conhecimentos, mas também 

resgatando valores perdidos na família.” (Márcio, 44 anos, 24 de 

magistério). 

“[...] O professor também é um educador, pois atualmente ele não 

lida somente com o conteúdo da disciplina que leciona.” (Karina, 32 

anos, 10 de magistério) 

“Atualmente o papel do professor mudou muito. Deixamos de ser 

somente transmissores de conhecimentos, precisamos ser capazes 

de levar o aluno a questionar.” (Cecília, 52, 33 anos) 

“O papel do professor é ensinar o conhecimento que contribua na 

formação do cidadão.” (Cibele, 32 anos, 3 de magistério) 

“Ensinar os conteúdos importantes para passar de ano, passar no 

vestibular e que seja de importância para o dia a dia. (Talita, 29 

anos, 8 de magistério)” 

“[...]  ensinar a pensar [...] “ (Vicente, 48 anos, 24 de magistério) 

“Educar, ensinar [...]” (Felícia, 31 anos, 7 de magistério) 

“O papel do professor é transmitir os conteúdos específicos de sua 

disciplina, fazendo uso dos conhecimentos linguísticos, culturais e 

sociais do aluno a fim de atingir os objetivos propostos.” (Flávia, 33 

anos, 15 de magistério) 

 “O professor é um transmissor de informação, mas não apenas 

isso: é responsável pela formação também dos seus alunos. É um 

elo entre conhecimento e aprendizagem.” (Silmara, 43 anos, 22 de 

magistério) 

 “O papel do professor é transmitir ao aluno conhecimentos 

acadêmicos considerados relevantes para sua formação e 

desenvolvimento.[..]  ” (Tânia, 27 anos, 2 de magistério). 

“Transmitir com segurança os conteúdos das matérias que 

leciona[...]”. (Suzana, 52 anos, 29 de magistério) 
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O QUE OS PAIS 

ACHAM SOBRE 

O PAPEL DO 

PROFESSOR, 

SOB O PONTO 

DE VISTA DO 

PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acredito que os pais querem que os professores passem, além do 

conteúdo, noções de solidariedade e respeito às diversidades.”  

(Yasmim, 30 anos, 5 de magistério). 

“Os pais esperam que as crianças, além do conhecimento do 

conteúdo, saibam também resolver problemas, saibam se 

comportar diante das situações diversas, ou seja, os pais acreditam 

que a escola deva dar a base da “formação” do indivíduo.” (Isadora, 

49 anos, 24 de magistério). 

“Atualmente cabe ao professor, além do ensino do conteúdo, a 

função de caráter formativo.[...]” (Silmara, 43 anos, 22 de 

magistério). 

“Acredito que, além da formação acadêmica, os pais também 

esperam que os professores ajudem na educação social dos seus 

filhos.” (Carmem, 44 anos, 15 de magistério). 

“Além do conteúdo, os pais esperam a superproteção aos seus 

filhos, desejam que a formação dada aos filhos seja, em geral, 

parecida com a da família, e não a de um consenso.” (Iris, 46 anos, 

25 de magistério). 

“Acho que os pais também esperam que o professor lhes passe 

valores morais e éticos. Na verdade, acho que os pais estão 

transferindo totalmente essa responsabilidade aos professores e se 

esquecem que a formação de seus filhos deve ser compartilhada 

entre eles e a escola.” (Linda, 53 anos, 29 de magistério). 

“Eles nos responsabilizam por toda a formação da criança. Já não 

existe (raro) aquela educação que vem de casa. Toda e qualquer 

atitude, reação, postura da criança, a responsabilidade passou a ser 

da escola e consequentemente do professor.” (Tânia, 66 anos, 45 

de magistério). 

“A família espera que o professor “dê” a formação de valores para 

seus filhos. Hoje os pais transferem toda a responsabilidade da 

formação de seus filhos aos professores.” (Lúcia, 51 anos, 33 de 

magistério). 

“Atualmente os pais têm transferido aos professores não só a 

responsabilidade de transmitir os conteúdos, mas também a de 

educá-los moralmente, que seria a função deles.” (Suzana, 52 anos, 

29 de magistério).  
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OS 

PROFESSORES 

SÃO OU NÃO 

AFETADOS 

(ATRIBUIÇÃO E 

PERTENÇA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alguns pais deixam sob a responsabilidade da escola, consciente 

ou inconscientemente, a educação que os jovens deveriam ter 

dentro de seus lares, como: boas maneiras e limites. Os alunos não 

têm discernimento da função que têm na escola. Não enxergam o 

professor como autoridade, alguns alunos veem a escola como a 

extensão de suas casas, e, como seus pais não lhes dão limites, 

agem como se estivessem em suas casas. (Denise, 46 anos, 19 de 

magistério). 

 

 

 

“Sim, porque muitas vezes há um conflito entre a formação de um 

cidadão, que, embora tenha sua individualidade, deve seguir 

padrões para formar e viver numa sociedade justa e aquilo que os 

pais querem para aquele filho (superprotegido e que está sendo 

criado para vencer, não importa por quais meios).” (Iris, 46 anos, 26 

de magistério) 

“Sim, essas atribuições ocasionaram mudanças e mudanças 

significam pesquisa, discussão, trocas de ideias, resgate de 

valores, incertezas.”  (Cecília, 52 anos, 33 de magistério)  

“Afetam porque não é possível passar valores morais e éticos 

quando não há apoio ou reforço desses valores no âmbito familiar. 

Como disse, esse trabalho formativo deve ser conjunto entre 

família e escola e, sendo muitas vezes unilateral, torna-se 

exaustivo e às vezes, infrutífero.” (Linda, 53 anos, 29 de 

magistério). 

“Afetam no sentido de que o tempo que passamos com o educando 

é pequeno para que possamos trabalhar esses aspectos, que 

deveriam ser a base da educação familiar.” (Berta, 48 anos, 27 de 

magistério). 

“Afetam sim. Hoje em dia os pais transformaram muito a educação 

que os alunos devem trazer de casa para a escola e isso muitas 

vezes atrapalha o andamento da aula.” (Carmem, 44 anos, 15 de 

magistério). 

“Sim. Aumentaram as responsabilidades e cobrança. Parte dos 

objetivos idealizados pelo professor acaba ficando para segundo 

plano.” (Tânia, 66 anos, 45 de magistério). 
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“Afetam-me em parte, pois muitas vezes preciso cuidar de algumas 

atribuições que competem aos pais e não ao professor. (Elvira, 54 

anos, 20 de magistério). 

“Essas atribuições me afetam, pois enquanto “tudo” vai bem, a 

família está ao meu lado, porém quando há alguma forma de 

conflito, seja ele de ordem cognitiva ou de valores, a família entra 

em atrito, exigindo retratações inadequadas, pois não compactuam 

com meus valores, ou minhas atitudes.”  (Lúcia,  51 anos, 33 de 

magistério). 

“Na minha aula, sempre existem momentos nos quais o foco é 

resolver situações de caráter formativo. Acredito que, pelas 

próprias características da aula, em que trabalho em grupo, 

tolerância e respeito ficam evidenciadas, é a minha função 

trabalhá-las.” (Silmara, 43 anos, 22 de magistério). 

“Não afetam porque faz parte da prática educativa de um 

professor.” (Marília, 50 anos, 14 de magistério). 

“Não me afetam. Esta é a visão que eu tenho já trabalhado, 

buscando a formação deste cidadão.” (Márcio, 44 anos, 24 de 

magistério). 

 

 

 

CATEGORIA 

 

RESPOSTAS 

 

TEMPO 

 

 

 

TEMPO 

PEGÓGICO 

(O PLANO DE 

ENSINO É 

ALTERADO) 

 

“Sim. Sempre nos esbarramos na falta de tempo, burocracias, 

informações. Muitas vezes temos que nos preocupar com detalhes, 

que dão mais trabalho do que o aprendizado.” (Tânia, 66 anos, 45 de 

magistério). 

“Sim, em algumas salas necessitamos de mais tempo para cumprir o 

programa das disciplinas, precisamos mudar a estratégia da aula. 

Muitas vezes, não é possível entrar em questões que relacionem o 

conteúdo, naquele momento com a história da humanidade, visto 

que “perdemos” tempo chamando a atenção e mostrando a esses 

alunos o quão inadequadas são suas atitudes em sala de aula.” 

(Denise, 46 anos, 19 de magistério). 
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“Sim, principalmente quando relacionado conteúdo/tempo.” (Cecília, 

52 anos, 33 de magistério). 

“Acredito que, dependendo da questão fora do conteúdo, meu plano 

será alterado. Tenho tempo determinado para terminar tarefas, 

conteúdos, entre outras coisas de rotina que fazem parte da aula. Se 

tiver que fazer muitas coisas fora do conteúdo, acredito que não 

haverá tempo hábil para realizar todo o planejamento. Gerenciar o 

tempo é muito necessário para que o plano seja seguido.” (Karina, 

32 anos, 10 de magistério.) 

“Sim, é alterado por várias razões como: 1º conflitos em sala de aula 

que provocam mudanças na sequência do conteúdo para que haja 

uma sensibilização em torno do problema; 2º algumas limitações 

familiares inviabilizam algumas propostas de trabalho; 3º as próprias 

dificuldades naturais de aprendizagem que alguns alunos 

apresentam; 4º conflitos familiares que afetam emocionalmente os 

alunos, o que acarretam dificuldades de aprendizagem.” (Linda, 53 

anos, 29 de magistério) 

“Sim, porque o educando traz para a sala de aula não só os livros e 

os cadernos, as informações, mas também seus anseios, 

dificuldades, questionamentos e sentimentos.” (Berta, 48 anos, 27 de 

magistério.) 

“Sim, acredito que o meu plano de ensino é alterado às vezes 

positivamente, pois há alunos que apresentam questões que nos 

levam a caminhar diferentemente para um novo saber. Outras, o 

caminho é interrompido, sobrecarregado.” (Elvira, 54 anos, 20 de 

magistério) 

“Sim. Muitas vezes estamos com um plano de aula pronto, acontece 

algo em sala de aula, um assunto é abordado, que não está no 

conteúdo, mas que se vê a necessidade de discutir com os alunos, 

guardamos o nosso plano e mudamos o tema naquela aula.” 

(Carmen, 44 anos, 15 de magistério) 

“Sim. Muitas vezes acredito que é mais importante trabalhar uma 

questão de respeito aos colegas do que um tempo verbal. É 

possível, dentro da aula, trazer esta discussão e retomar um 

conteúdo, ainda que este não seja o objetivo primário da nova 

atividade.” (Pamela, 33 anos, 15 de magistério). 

“Sim, porque sempre procuro tornar significativo para os alunos os 

conteúdos que escolho para trabalhar. Dessa forma, ao fazer o meu 

planejamento, procuro “enxergar” o que aquela turma específica 
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precisa com mais urgência.” (Lucia, 51 anos, 33 de magistério). 

“Sim, ao menos deveria, já que o papel do professor é muito mais 

importante no trabalho de formação. Dessa forma, um plano de 

ensino, muito fechado, engessa o professor e impede que ele leve 

seus alunos a um desenvolvimento global.” (Iris, 46 anos, 25 de 

magistério) 

“Afetam no sentido de que o tempo que passamos com o educando 

é pequeno para que possamos trabalhar esses aspectos, que 

deveriam ser a base da educação familiar.” (Berta, 48 anos, 27 de 

magistério). 

“Não acredito, pois como disse anteriormente, a prática do professor 

não é só despejar conteúdo e sim trabalhar outros valores que fazem 

parte da formação do cidadão.” (Marília, 50 anos, 14 de magistério.) 

“Não exatamente. Talvez apenas exija um “jogo de cintura” maior.” 

(Tânia, 27 anos, 2 de magistério) 

“Não. No dia-a-dia, conseguimos, através de exemplos e 

orientações, transmitir, além do conteúdo, os valores que são 

importantes para que possamos trabalhar em harmonia.” (Suzana, 

52 anos, 29 de magistério) 

“Não. Cada vez mais isso faz parte do meu planejamento.” (Isadora, 

49 anos, 24 de magistério) 

 

 

CATEGORIA 

 

RESPOSTAS 

 

DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 
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“Comprometimento, saber lidar com problemas (pedagógicos 

ou não), ter criatividade, estar sempre atualizado, que seu 

trabalho seja transformador e produtivo trazendo, assim, bons 

resultados para a escola, para os alunos e para o professor 

também.” (Karina, 32 anos, 10 de magistério). 

“Acho que a escola espera cada vez mais do professor que ele 

passe conteúdo, mas que sempre se preocupe com os alunos 

com dificuldades de aprendizagem; cobra que o professor 

também transmita valores morais, porém quando esses 

valores não coincidem com o dos pais, nos pressiona a ceder 

e retroceder; quando o desempenho dos alunos fica abaixo do 

esperado, o professor, como sempre, que reveja sua 
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metodologia e tudo mais.” (Linda, 53 anos, 29 de magistério). 

“Que seja versátil, que domine não só o conteúdo, mas 

também compreenda o contexto atual e que tenha resoluções 

práticas.” (Berta, 48 anos, 27 de magistério). 

“Compromisso com seu trabalho, manter-se em constante 

formação, respeito para com os alunos, pais, colegas e 

escola.” (Vicente, 48 anos, 24 de magistério) 

“A escola espera que eu seja um profissional completo; que 

saiba lidar com essa nova geração, “antenada” com o mundo 

virtual, que traga novos desafios para a sala de aula, sem 

comprometer o aprendizado do conteúdo.” (Isadora, 48 anos, 

24 de magistério). 

“Um profissional atualizado, disposto a aprender com os 

outros, mesmo sendo de outra matéria, competente, 

organizado, pontual.” (Felícia, 31 anos, 7 de magistério). 

“A escola quer que o professor atinja todos os objetivos: 

conteúdo, aluno e pais satisfeitos, alunos críticos, com bom 

rendimento escolar e excelente desempenho em vestibulares, 

ENEM, avaliações diferenciadas; aulas diferenciadas e 

criativas, conheça e saiba lidar com as síndromes; seja 

atualizado e informado.” (Tânia, 66 anos, 45 de magistério) 

“Planejar as aulas com antecedência e estar preparada para 

transmitir com segurança os conteúdos. Estar sempre 

atualizada e atenta aos acontecimentos que ocorrem em sala 

de aula e preparada para solucionar os possíveis problemas.” 

(Suzana, 52 anos, 29 de magistério) 

“Sim. Às vezes é difícil resolver alguns problemas. 

Principalmente se o professor não tiver nenhuma autonomia 

diante de certas situações que possam ocorrer.” (Karina, 32 

anos, 10 de magistério). 

“Quando as coisas estão claras para ambos os lados, não vejo 

problema. O processo deve ser espontâneo por parte do 

educador, nunca forçado ou obrigado.” (Roberto, 28 anos, 7 

de magistério). 

“Sim, me causam diversas inseguranças, pois muitas vezes 

procuro fazer o que acredito ser o melhor para o aluno, mas 

nem sempre é o que a instituição e a família esperam.” (Lúcia, 
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51 anos, 33 de magistério). 

 

“Afetam porque a dedicação profissional aumenta cada vez 

mais, ocupando horas que poderiam ser utilizadas para o 

aperfeiçoamento e atualização do professor. Além disso, 

acabam, também, comprometendo a vida familiar.” (Linda, 53 

anos, 29 de magistério). 

“Elas mexem comigo para que eu me inove e corra atrás de 

coisas novas para tornar minhas aulas mais interessantes e 

atraentes. (Isadora, 49 anos, 24 de magistério).  

“Um pouco. Procuro me informar sobre esses assuntos que, a 

princípio, são alheios à minha disciplina.” (Tânia, 27 anos, 2 de 

magistério). 

 

 

“Não, porque ao longo desses muitos anos de magistério, 

foram muito grandes as mudanças sociais, econômicas e 

tecnológicas que, na minha opinião, mudaram a visão e as 

cobranças da sociedade em relação ao papel da escola e do 

professor.” (Linda, 53 anos, 29 de magistério) 

“Forneceu-me algumas, pois muitas eu tive que buscar em 

outros cursos.” (Flávia, 33 anos, 15 de magistério). 

“Não porque o professor deve manter-se constantemente 

atualizado. Fazer cursos, ler muito. Um professor que não se 

atualiza acaba andando para trás. Não consegue acompanhar 

os alunos. Nos cursos de formação continuada, com diversos 

profissionais, descobrimos como solucionar problemas e a 

trabalhar com determinados tipos de situações.” (Vicente, 48 

anos, 24 de magistério) 

“Sim, pois nas aulas de prática de ensino desenvolvemos 

várias técnicas para deixar a aula mais leve, mas isso não foi 

o suficiente. Somente na prática do dia a dia e em contato com 

o aluno nós realmente aprendemos.” (Isadora, 49 anos, 24 de 

magistério). 

“Não porque na nossa profissão reciclar-se, especializar-se e 

sempre estudar, é essencial.” (Silmara, 43 anos, 22 de 
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 magistério). 

“Não. Muitas síndromes estão sendo estudadas agora, a 

tecnologia é dinâmica, os valores sociais estão mudando.” 

(Tânia, 66 anos, 45 de magistério). 

“Sim, a minha formação de professora foi bastante voltada à 

formação de um professor reflexivo, que saiba perceber o 

meio onde está inserido e procure soluções criativas para 

cada realidade. Isso faz com que, para mim, novidades e 

diferenças sejam importantes e estimulantes no dia a dia, 

mudando sempre, procurando sempre novos caminhos, 

aprendendo com os erros. (Deise, 34 anos, 7 de magistério). 

“Não. Estou formada há muitos anos e naquela época não 

discutíamos essa transferência de papéis”. (Lúcia, 51 anos, 33 

de magistério) 
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 “Sinto que temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. A 

cada ano novas mudanças, novos desafios, novas realidades.” 

(Cecília, 52 anos, 33 anos de magistério). 

“Sinto-me completamente desgastada porque nunca sabemos como 

agir. Temos que agradar ao aluno, aos seus pais, à escola, que 

consequentemente mostram-se perdidos, sem convicções 

definidas.” (Linda, 53 anos, 29 de magistério). 

“Sinto-me preocupada, pois percebo que o aluno e a família não 

respeitam mais a escola/professor, pois questionam muito o trabalho 

do profissional, mas delegam a educação dos filhos à escola. 

(Flávia, 33 anos, 15 de magistério). 

“Um pouco desconfortável, porque, infelizmente, está cada vez 

maior o número de pais que pensam que a escola – e por extensão 

o conhecimento – é uma mercadoria. Até mesmo algumas escolas 

têm essa visão. Dessa forma, encaram-na como uma loja 

vendedora de diplomas. O professor fica “num fogo cruzado”. A 

escola quer vender, o aluno quer comprar, e o professor “atrapalha” 

os dois lados.” (Tânia, 27 anos, 2 de magistério). 
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“Sinto que essa relação não está muito bem equacionada e as 

obrigações estão mais voltadas para a escola e o professor. Estou 

certa de que essa situação é irreversível e a responsabilidade maior 

incidirá sobre o professor, que, acima de tudo, deverá ser um 

educador.” (Denise, 46 anos, 19 de magistério). 

“Preocupada porque hoje em dia parece que a escola e os 

professores fazem mais o papel da família do que a própria família. 

(Talita, 29 anos, 8 de magistério). 

“Às vezes, são difíceis estas relações, afinal não temos tanta 

autoridade assim para intervir nas atitudes de nossos alunos e nem 

sempre a família está do lado da escola.” (Carmem, 44 anos, 15 de 

magistério). 

“O foco de nosso trabalho é o aluno. Sendo assim, sinto falta da 

participação de alguns pais, uma vez que não damos conta da 

formação deste aluno com um ou dois encontros semanais.” 

(Pamela, 33 anos, 15 de magistério). 

“Espera-se milagres do professor e nem a escola e família 

proporcionariam situações adequadas para tais feitos.”(Tania, 66 

anos, 45 de magistério 

“Sinto que essa relação ainda está muito longe do que poderia ser 

ideal. Se todos trabalhassem juntos, tenho certeza que a educação 

poderia melhorar bastante.” (Karina, 32 anos, 10 de magistério) 

“Tem que andar juntos, ou seja, falar a mesma língua para que 

ocorra um equilíbrio harmônico na educação e formação do jovem.” 

(Vicente, 48 anos, 24 de magistério). 

“Eu acredito que um bom trabalho só é feito quando há plena 

integração entre esses elementos. O apoio e o diálogo entre escola 

e a família é fundamental.” (Isadora, 49 anos, 24 de magistério). 

“Penso que é uma relação ideal, porém, não é a real. Muitas vezes 

a corrente pode se quebrar em um desses elos.” (Silmara, 43 anos, 

22 de magistério). 

“Eu sinto que essas relações devem estar muito próximas e que as 

conexões devem ser feitas de todas as formas, sem restrições para 

que o aluno seja o maior beneficiário de todos. “(Luzia, 46 anos, 20 

de magistério). 
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