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RESUMO 

 

Na atualidade, a docência é vista como uma das profissões que mais promove o 
estresse. A falta de habilidade para lidar com as variáveis ligadas às demandas da 
profissão acarreta desgaste emocional, cuja sintomatologia psicossomática é 
diversificada, o que favorece o surgimento de doenças e, muitas vezes, impossibilita 
o exercício da profissão. Com a presente pesquisa, procuramos compreender o 
processo de resiliência na prática pedagógica de professores de escola pública. 
Investigamos como as professoras de escola pública, expostas a condições e 
problemas adversos, revelam resiliência nas práticas, que desenvolvem na escola e 
na sala de aula. Conceituamos resiliência como a capacidade que o indivíduo tem 
de resistir aos obstáculos e de reagir diante de uma situação de risco. No âmbito da 
docência, pode ser compreendida como a possibilidade de encarar com mais 
serenidade e leveza a precarização, que afeta o trabalho do professor no contexto 
escolar. Adotamos a abordagem qualitativa, nesta pesquisa, que foi desenvolvida 
em duas etapas. Na primeira etapa, entrevistamos 15 (quinze) professoras para 
identificar os seguintes fatos e/ou aspectos: professoras que revelam características 
de resiliência, no contexto da escola pública; interferências do processo de formação 
inicial e continuada no fortalecimento das características resilientes; características 
que as constituem resilientes no contexto da escola; e fatores de proteção usados 
no exercício da docência. Na segunda etapa, utilizando a observação participante, 
retiramos do grupo acima citado, 4 (quatro) professoras, junto às quais buscamos: 
caracterizar suas práticas, que consideramos resilientes no interior da escola e da 
sala de aula; e indicar características resilientes das professoras a partir da visão do 
seu grupo de convivência nas escolas. Utilizando a técnica de análise de conteúdo 
de Bardin (1997), analisamos os depoimentos contidos nas entrevistas e, também, 
os registros das observações. Com base nos resultados, afirmamos que: existem 
professoras resilientes nas escolas públicas; essas docentes foram se construindo 
resilientes no exercício da docência; são profissionais comprometidas, responsáveis 
e satisfeitas com a profissão escolhida; valorizam os processos formativos; possuem 
uma imagem positiva de si; são alegres, bem humoradas e estabelecem relações 
interpessoais amistosas e construtivas com os demais atores do espaço escolar. A 
partir da análise de suas práticas, constatamos que as professoras pesquisadas 
desenvolvem variadas interações com os alunos, pares e demais atores escolares e 
procuram favorecer a humanização desses sujeitos. Defendemos a seguinte tese: a 
resiliência na educação é um processo, no qual o professor expressa sua 
capacidade de superar os desafios da docência e se reestruturar; assim como 
construir estratégias para o desenvolvimento de uma prática pedagógica 
humanizadora, no espaço da escola pública. 
 
Palavras-chave: Professora. Resiliência. Prática Pedagógica. Escola Pública.  
 



 
 

ABSTRACT 

 

Resilience in pedagogical practices: a study with public school women teachers in 
Recife, state of Pernambuco. Nowadays, teaching has become known as one of the 
most stressing jobs. Inability to deal with variables related to the job’s requirements 
causes emotional distress, whose psychosomatic symptomatology is quite 
diversified, which favors sickness surges and, very often, makes impossible the 
continuity of the professional career. By the present research, I seek to understand 
he process of resilience in women public teachers’ pedagogical practices. It means 
studying how women public teachers, though tough conditions, reached to display 
their resilience in the school and particularly in the classroom. The concept of 
resilience encompasses the individual ability to overcome obstacles and to react 
when in jeopardy. In the teaching exercise, it can be understood as a possibility to 
attenuate harmful precarious work conditions. I adopt here a qualitative approach 
deployed in two steps: In the first one, I interview 15 (fifteen) women teachers in 
order to identify the following facts or aspects: women teachers showing 
characteristics of resilience in the context of public school; interferences from the 
process of initial and long-term formation that enhances resilient characteristics; 
characteristics that appear resilient in the school context. and protection factors used 
in the professional performance. In a second step, through a participant observation, 
I selected four teachers from the initial group and sought to characterize their 
practices, which I considered resilient in the context of the school and particularly in 
the classroom; then I point out teachers’ resilient characteristics from theirs school 
relationship groups point of view. Through the Bardin’s technique of analysis of 
contents (1997), I examine the testimonies held in the interviews and also in the 
observation notes. Based on the results I have got, I state that: there are resilient 
teachers in public schools; these teachers have built their resilience through 
performing their jobs; these teachers are committed professionals, they are 
responsible and happy for choosing to be teachers; they appreciate the formation 
process; they are joyful, very often in high spirits and develop friendly and 
constructive relationships with other school environment actors. Analyzing their 
practices, I found that the studied teachers develop several interactions with their 
students, peers and other school actors, trying to promote their humanization: 
resilience in education is a process in which teachers express their ability of 
surpassing challenges and restructuring themselves; this resilience contributes to 
build strategies for developing a humanizing pedagogical practice in the public school 
space. 
Keywords: Woman Teacher. Resilience. Pedagogical Practice. Public School. 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

Résilience dans la pratique pédagogique: une étude avec des enseignantes de 
l’école publique à Recife, Pernambouc. À présent, le métier d’enseignant est vu 
comme l’un des plus stressants. L’inhabilité face aux variables inhérentes aux 
exigences du métier mène à l’épuisement émotionnel, dont la symptômatologie 
psychosomatique est diversifiée, ce qui favorise l’émergence de maladies et, fort 
souvent, rend impossible la poursuite de l’activité professionnelle. Par la présente 
recherche, nous cherchons à repérer le processus de résilience dans la pratique 
pédagogique de professeures de l’école publique. Nous étudions comment des 
professeures de l’école publique, malgré des conditions adverses, ont déployé leur 
résilience dans l’école et particulièrement en salle de classe. Nous conceptualisons 
la résilience comme la capacité qu’a un individu de résister aux obstacles et réagir en 
situation de risque. Dans le cadre del’enseignement public, la résilience peut être 
comprise comme la possibilité de, avec plus de légèreté et de sérénité, faire face à la 
précarisation si nuisible au travail de l’enseignant dans le contexte scolaire. Nous 
avons adopté une approche qualitative dans cette recherche en deux phases. I adopt 
here a qualitative approach deployed in two steps. Dans la première, nous 
interviewons 15 (quinze) professeures pour identifier les faits ou les aspects suivants: 
des professeures qui manifestentent des caractéristiques de résilience dans le 
contexte de l’école publique; des interférences du processus de formation initiale et 
continue renforçant des caractéristiques résilientes; des caractéristiques qui 
s’avèrent résilientes dans le contexte de l’école; context; et des facteurs de 
protection utilisés dans l’exercice du métier... Dans la seconde étape, par 
l’observation participante, nous séparons du groupe quatre professeures dont nous 
cherchons les pratiques résilientes dans l’école et dans la salle de classe; et nous 
indiquons des charactéristiques résilientes de ces professeures à partir de la vision 
de leur groupe relationnel dans les écoles. Utilisant la technique d’analyse de 
contenu de Bardin (1997), nous analysons les témoignages dans les entrevues et 
aussi les registres des observations. Ayant pour base les résultats obtenus, nous 
affirmons: qu’il y a des professeures résilientes dans les écoles publiques; ces 
enseignantes ont bâti leur résilience au cours de l’exercice de leur métier; ce sont 
des professionnelles engagées, responsables et contentes de leur choix 
professionnel; elles valorisent les processus de formation; elles ont une image 
positive d’elles-mêmes; elles sont joyeuses, souvent de bonne humeur et elles 
développent des relations interpersonnelles amicales et constructives avec les autres 
acteurs de l’espace scolaire.. À partir de l’analyse de leurs pratiques, nous 
constatons que les professeures enquêtées développent de nombreuses intéractions 
avec leurs élèves, leurs paires et d’autres acteurs scolaires dont elles cherchent à 
favoriser l’humanisation. Nous plaidons la thèse suivante: la résilience dans 
l’éducation est un processus par lequel l’enseignant exprime sa capacité de 
dépasser les défis qui se présentent et de se restructurer; cette résilience sert à 
construire des stratégies pour le développement d’une pratique pédagogique 
humanisante dans l’espace de l’école publique.  
Mots-clef: Keywords: Professeure. Résilience. Pratique Pédagogique. École 
Publique.  

 

 



 
 

RESUMEN 

En la atualidad, la docencia es vista como una de las profesiones que mas genera 
estres. La falta de habilidad para lidiar con las variábles ligadas a las demandas de 
la profesion acarrea desgaste emocional, cuya sintomatologia psicosomática es 
diversa, lo que favorece el surgimento de dolencias y muchas veces, imposibilita el 
ejercício de la profesion. Con la presente investigacion, buscamos compreenderr el 
proceso de resiliencia en la prática pedagógica de profesores de la escuela pública. 
Investigamos como las profesoras de la escuela pública, expuestas a condiciones y 
problemas adversos, revelam resiliencia en las práticas, que desarrollan en la 
escuela y en el salon de clases. Conceptualizamos resiliencia como la capacidad 
que el individuo tiene de resistir a los obstáculos y de reaccionar ante una situacion 
de riesgo. En este ambito esta enfermedad, puede ser comprendida como la 
posibilidad de encarar con mas serenidad e ligereza la precariedad, que afecta el 
trabajo del profesor en el contexto escolar. En la investigacion adoptamos un 
abordage qualitativo, que fue desarrollada en dos etapas. En la primera etapa, 
entrevistamos 15 (quince) profesoras para identificar los siguientes hechos y/o 
aspectos: profesoras que revelan características de resiliencia, el el contexto de la 
escuela pública; interferencias del proceso de formacion inicial y continua en el 
fortalecimiento de las características resilientes; características que las constituyen 
resilientes en el contexto de la escuela; y factores de proteccion usados en el 
exercício de la docencia. En la segunda etapa, utilizando la observacion participante, 
retiramos del grupo citado arriba, 4 (cuatro) profesoras, junto a las cuales buscamos: 
caracterizar sus práticas, que consideramos resilientes en el interior de la escuela y 
del salon de clases; e indicar características resilientes de las profesoras a partir de 
la vision de su grupo de convivencia en las escuelas. Utilizando la técnica de análisis 
de contenido de Bardin (1997), analisamos los testimonios contenidos en las 
entrevistas y tambien de los registros de las observaciones. En base a los 
resultados, afirmamos que: existem profesoras resilientes en las escuelas públicas; 
esas docentes se fueron formando resilientes en el exercício de la docência; son 
profesionales comprometidas, responsables y satisfechas con la profesion escojida; 
valorizan los procesos formativos; poseen una imagen positiva de si mismas; son 
alegres, de buen humor y establecen relaciones interpersonales amistosas y 
constructivas con los demas actores del espacio escolar. A partir del análisis de sus 
práticas, constatamos que las profesoras investigadas desenvuelven variadas 
interacciones con los alumnos, pares y demas actores escolares y buscan favorecer 
la humanizacion de esos sujetos. Defendemos la seguiente tesis: la resiliencia en la 
educacion es un proceso, en el que el profesor expresa su capacidad de superar los 
desafios de la docencia y de reestruturarse; asi como construir estratégias para el 
desarrollo de uma prática pedagógica humanizadora, en el espacio de la escuela 
pública. 

Palabras-clave: Profesora. Resiliencia. Práctica Pedagógica. Escuela Pública. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando a realidade das escolas brasileiras na atualidade, e  tendo 

como base nossa experiência profissional como professora, desenvolvemos esta 

pesquisa, na qual enfocamos o fenômeno da resiliência  no contexto da prática 

pedagógica  de professoras,  que atuam no ensino fundamental  da Rede Municipal 

de Ensino do Recife. Tal escolha nos leva à  explicitação dos termos: resiliência e 

prática pedagógica. 

Resiliência é um conceito emergente nos debates acerca das ações 

humanas, pois está presente em  variados campos de conhecimento,  mesmo tendo 

sua origem na área da Física, conforme afirma Melillo (2005). Trata-se de um 

conceito novo, quando aplicado às Ciências Sociais e Humanas, em particular, ao 

campo da Educação. Nas Ciências Humanas, resiliência passou a designar a 

capacidade de resistir à adversidade, utilizando-a para o desenvolvimento pessoal, 

profissional e social. 

Nos últimos dez anos, vêm surgindo pesquisas e estudos sobre resiliência 

do professor. Segundo Fajardo, Minayo e Moreira (2010), os estudos desenvolvidos 

sobre o tema mostram que resiliência não é um atributo da pessoa, mas poderá ser 

consolidada na ação docente.  Além disso, indicam que o ambiente resiliente da 

ação pedagógica cresce, quando existe um suporte afetivo e emocional necessário 

para que as pessoas trabalhem em constante clima de aprendizagem.  

Na sociedade contemporânea, existem inúmeros problemas, que afetam os 

processos educativos e, em especial, a escola, portanto, precisam ser investigados 

de modo mais aprofundado. Nesse amplo espectro, se insere a proposta de 

pesquisa que ora apresentamos: resiliência na prática pedagógica de professores da 

escola pública do Recife. Ao longo deste texto, procuramos mostrar a relevância e o 

valor heurístico do conceito, aqui, apresentado para discussão da prática 

pedagógica no contexto atual. 

Nossa trajetória profissional no campo da educação, acumula mais de 

quarenta anos. Durante esse tempo, temos atuado na docência do ensino 

fundamental, técnico, superior e no exercício de funções técnico-administrativas, de 

gestão escolar e coordenação pedagógica de escolas públicas, particulares ou em 

secretarias de educação nos Estados de Pernambuco e da Bahia. Nos quase 20 
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anos de atuação na Rede Municipal de Ensino do Recife, uma década de trabalho 

foi desenvolvida em escolas situadas em áreas consideradas de risco, ou seja, em 

áreas atingidas pelos habituais conflitos entre grupos adversos, que disputam o 

domínio do tráfico de drogas, nas comunidades carentes, nas quais as pessoas 

vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade. 

Nesse contexto, outros fatores relacionados ao trabalho docente chamaram 

nossa atenção, a saber: falta de interesse da expressiva maioria dos professores 

para participar de seções de formação; aparência descuidada  com que se 

apresentam nos encontros de formação e no interior da escola;  revolta e 

irritabilidade expressa em situações, aparentemente, simples e contornáveis do dia a 

dia;  crescente índice de professores, que se mostra adoecido e desmotivado.  Além 

disso, um elevado quantitativo de docentes se afasta do trabalho por problemas de 

saúde e/ou desencantamento com a profissão docente, em decorrência das 

situações difíceis e dos fatores de risco presentes na escola.  

Os fatores acima mencionados não constituem exceção e, sobretudo, não é 

uma situação específica da Rede Municipal de Ensino do Recife. Fante (2007), por 

exemplo, afirma que, atualmente, são crescentes as manifestações de insatisfação, 

insegurança, ansiedade e raiva dos profissionais da educação. Tais elementos 

aumentam e/ou agravam as situações de estresse1. Codo (2006), em estudo 

encomendado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), que teve a participação de mais de 50 mil professores do país, revelou o 

estado de desânimo e adoecimento do professorado brasileiro. O referido estudo 

mostrou que, aumentam, anualmente, os índices de docentes desestimulados, 

adoecidos, insatisfeitos, atingidos por algum dos fatores de burnout;2 desencantados 

com a profissão.    

Os estudos de Codo (2006); Maciel (2007) e Fante (2007) mostram que o 

frenético ritmo de vida, que o docente precisa enfrentar para sobreviver, 

desdobrando-se para dar aulas em mais de uma escola e as condições precárias de 

trabalho tornam desafiante à função docente. A sobrecarga de trabalho aumenta o 

                                                             
1
 Muito embora estejam intimamente ligados, estresse, ansiedade e transtornos de ansiedade são 

conceitos diferentes. A ansiedade é um estado de alerta especial que o individuo  desenvolve, 
quando está  em situação de estresse, com o objetivo de aumentar a sua capacidade de adaptação a 
situações novas e potencialmente perigosas. (BITTENCOUT, 2011) 

2
Segundo Bittencourt (2011) a síndrome Burnout  é diagnosticada como esgotamento mental e físico 

intenso de uma pessoa em decorrência das pressões vividas no ambiente de trabalho. 
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desgaste físico e emocional, minando sua força para lutar pela construção de uma 

nova cultura educacional. Como afirmam os autores, nessa condição de oprimidos e  

sem muitas perspectivas de dias melhores, os professores estão adoecendo e, 

desestimulados, fogem do magistério para outras profissões menos estressantes. 

Acrescentamos ao já dito acima, diversos fatores que afetam, 

negativamente, o trabalho docente e retiram o prazer de ser professor, dentre os 

quais se destacam: falta de reconhecimento do trabalho docente,   desprestígio 

social da profissão e baixos salários. Esses fatores vão destruindo a energia e o 

ânimo do professor, o que contribui para o adoecimento e seu afastamento do 

exercício do magistério. 

A esse respeito Hipólito (1999) e Dourado (2001) confirmam que a formação 

inicial insuficiente, os baixos salários e precárias condições de trabalho são 

elementos, que sinalizam para uma aguda proletarização docente. Na mesma 

direção, Lüdke e Boing (2004) afirmam que o professor vivencia, hoje, sinais 

evidentes de precarização relativos aos seguintes aspectos: valorização, prestígio, 

poder aquisitivo, condições de vida, respeito e satisfação no exercício do magistério. 

Tal cenário põe em risco a profissionalização.  

A situação de desestímulo relativo à docência pode ser ilustrada com 

números do quadro do magistério na cidade do Recife. Conforme informações do  

sistema municipal3, no ano de 2013, dos 4.800 professores registrados pelo Grupo 

Ocupacional Magistério (GOM), 1.931 docentes solicitaram licença para tratamento 

de saúde. Desses licenciados, 656 foram readaptados de função por falta de 

condição emocional para permanecerem no exercício do magistério; 642 se 

afastaram sem vencimento, após o término da licença médica; 48 deles, tendo 

concluído o curso de Mestrado ou Doutorado, solicitaram exoneração do cargo para 

exercerem outra profissão ou atuarem na docência do ensino superior; 35 

requisitaram licença sem vencimentos e os demais se afastaram da docência por 

tempo indeterminado. 

Semelhante quadro de abandono progressivo e desencanto com a docência 

foi identificado em São Paulo por Lapo e Bueno (2003). Essas autoras 

desenvolveram estudo acerca do abandono do trabalho docente por professores do 

                                                             
3
 Informações obtidas junto a (UGP/SE) Unidade de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação 

do Recife. (2013) 
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estado de São Paulo. Na perspectiva de delimitar e caracterizar a evasão de 

professores, buscaram compreender as relações entre os vários determinantes 

desse fenômeno para além dos baixos salários e da desvalorização do professor. 

Identificaram outros fatores, nessa rede de conexões denominada de processo de 

abandono, que é formada durante a vida profissional do professor.  Deixar de ser 

professor e/ou abandonar a rede estadual de ensino foi o modo que parte dos 

professores daquela rede encontrou  para restabelecer seu equilíbrio e,  ter  

oportunidade de se realizar pessoal e profissionalmente.  

Um estudo sobre o abandono do magistério, desenvolvido por Souto e Paiva 

(2013) entre os profissionais egressos da Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de São João Del-Rei-UFSJ, no estado de Minas Gerais, 

verificou que um contingente expressivo de licenciados (53%) não exerce e nem 

pretende continuar a exercer a profissão docente. Como motivos para o abandono 

da profissão, assinalaram os baixos salários, as más condições de trabalho e o 

desinteresse dos alunos. A investigação contribui para compreender o preocupante 

déficit de professores para atuarem na educação básica pública no Brasil. O estudo 

sugere que a falta de professores para atuar nesse nível de ensino é decorrente do 

abandono da profissão, ainda, nos primeiros anos após o ingresso na docência. 

Reconhecemos que mesmo com o agravamento e precarização da situação 

atual, há problemas antigos com os quais os docentes convivem desde longa data. 

Lembramos que, no início de nossa trajetória docente, na Rede Municipal de Ensino 

do Recife, sentíamos pavor ao adentrar as comunidades, nas quais as escolas 

estavam inseridas.  Sentíamos medo, o que nos imobilizava, nos adoecia e quase 

nos abateu. Esse medo advinha do que ouvíamos a respeito daquelas comunidades 

através de programas policiais, de registros nos jornais da cidade e, depois, mais de 

perto, dos relatos das crianças relativos aos casos de violência, presenciados por 

elas. Nunca tínhamos tido tal experiência. 

Naquele período, presenciamos casos de violência nas comunidades, nas 

quais atuávamos, no entanto, percebemos que alguns docentes circulavam por elas 

sem temor. Mostravam-se confiantes, interagiam naturalmente com aquelas pessoas 

e apoiavam os professores iniciantes na carreira. Costumavam socializar 

experiências exitosas ocorridas no âmbito escolar e no seio das comunidades. Além 

disso, apresentavam os novos docentes aos pais de estudantes.  
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O trabalho desses professores chamava nossa atenção, porque eles 

procuravam estabelecer um bom entrosamento entre escola e comunidade, 

proporcionando relações mais seguras e confiantes, que facilitavam o trânsito no 

interior daquelas comunidades. Por várias vezes, fomos acompanhadas por 

professoras mais antigas daquelas unidades escolares, quando nos deslocávamos 

naquelas comunidades para chegar ou sair das escolas. Tal atitude nos dava 

suporte emocional para superar o medo. 

Com o transcorrer dos anos, fomos superando as tensões e outras 

adversidades e, assim, pudemos desenvolver uma prática docente dinâmica ao lado 

daqueles colegas, reconhecendo-os com personagens diferentes, no cenário 

escolar. Eles, mesmo que em menor número nas escolas, eram professores 

atuantes, mostravam-se felizes nas instituições, enquanto a grande maioria dos 

docentes adoecia e solicitava transferência para outras unidades escolares 

localizadas em regiões menos arriscadas. A experiência desse grupo sempre 

chamou nossa atenção, pois se constituía como um diferencial na escola pública, e 

representava o que, mais adiante, identificamos como professores resilientes. 

Nessa perspectiva, o interesse por desenvolver estudo sobre essa temática 

é decorrente de nossa experiência profissional, história de vida e inquietação frente 

à realidade atual, em que se apresenta o magistério. Aliado a essa experiência, o 

interesse por estudar este assunto resulta da nossa experiência inicial em atividade 

de pesquisa. Entre os anos de 2005 e 2007, no curso de Mestrado em Educação 

(UFPE), desenvolvemos um estudo, de abordagem etnográfica, em escolas 

municipais da cidade do Recife, PE, sobre atitudes pedagógicas de professores na 

sala de aula. A investigação demandou um longo período de convivência com 

professores, perfazendo um total de 540 horas de pesquisa participante.  

Na referida pesquisa, acompanhamos a prática docente de professores e 

observamos suas atitudes na sala de aula e nas demais interações com os 

estudantes. Nessa convivência, tivemos oportunidade de observar dois grupos 

distintos: um formado por professores que se mostravam tristes, desanimados, 

adoecidos e insatisfeitos com a profissão; e outro composto por professores que se 

apresentavam alegres, motivados e satisfeitos com a docência. O primeiro grupo, 

constituído pela maioria dos docentes do universo pesquisado, evidenciava atitudes 

de insatisfação e desencanto com a profissão, além de atitudes pedagógicas de 

indiferença para com a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. A atitude 



24 
 

de indiferença era manifestada no uso de atividades repetitivas e utilização 

excessiva da cópia como recurso didático. Essa atitude era justificada pelos 

professores como uma forma de fazer com que o grupo classe se mantivesse quieto 

e em silêncio. O barulho na sala de aula era apontado pelos docentes como 

elemento perturbador e causador de estresse. Esses professores se revelavam, na 

maioria das vezes, queixosos e amargurados com a profissão.  

Em paralelo, localizamos outros docentes que assumiam atitudes 

diferenciadas, que, no âmbito da pesquisa de mestrado, denominamos de atitudes 

pedagógicas éticas. Tais atitudes revelavam coerência, exercício de liderança, senso 

de humor no agir e reagir com os alunos, pois esses professores valorizavam e 

faziam uso da escuta e do diálogo com os estudantes. Conforme demonstramos, tais 

atitudes pedagógicas contribuíam para que todos convivessem, harmoniosamente, 

pois as atitudes e ações dos professores davam sentido às aprendizagens dos 

educandos. Os docentes que assumiam tal postura se mostravam felizes e se diziam 

satisfeitos com a profissão. 

Durante as atividades investigativas, percebemos que aqueles professores 

que evidenciavam atitudes pedagógicas éticas (diálogo, afeto e compromisso com a 

aprendizagem dos alunos), pareciam resistir às injunções e à precarização da 

docência. Superavam as dificuldades com otimismo, buscavam alternativas para dar 

a volta por cima dos problemas que, por vezes, os abatiam. As circunstâncias 

desfavoráveis e os fatores de risco eram comuns aos dois grupos, contudo a reação 

de cada um era diferente. Um era mais autoritário, ríspido e impaciente, o outro se 

revelava preocupado com os alunos e seus projetos de vida. Tais resultados 

sinalizavam uma possível relação entre atitudes pedagógicas éticas e resiliência dos 

professores. Algo que nos chamou a atenção para querer compreender melhor como 

se constituíram professores resilientes.  

No atual contexto das escolas, constatamos, junto a uma significativa 

quantidade de educadores, com os quais convivemos, sentimentos de tristeza e 

revolta com a docência. São recorrentes reclamações a respeito da falta de 

valorização do magistério pelo poder público e desesperança com a educação. 

Queixam-se dos fatores de risco, dos baixos salários, do descaso das famílias para 

com a aprendizagem dos filhos, da violência no interior e entorno das escolas, do 

desrespeito dos alunos e das péssimas condições de trabalho, face à infraestrutura 

das escolas. Diante de tais circunstâncias, chegamos a pensar que permanecer na 
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sala de aula constitui um sacrifício, que, aos poucos, vem destruindo o professor. 

Assim, percebemos a necessidade de desenvolvimento de desta pesquisa, pois 

parece evidente a existência de um mal-estar e desencanto com o trabalho docente, 

por parte de expressiva parcela de professores.  

Os resultados obtidos com a pesquisa do curso de mestrado, já citada, e as 

observações mais recentes, feitas no decorrer da experiência atual com os 

docentes, estão em consonância com a literatura especializada. Gomes (2002) 

ressalta o estado em que se encontra o trabalho na escola, devido ao afastamento 

dos professores para tratamento de saúde. Milani (2005), Alves (2010) reforçam 

esse debate em torno do quadro de proletarização e desencanto dos professores 

com a profissão. 

Nos últimos sete anos, assumimos a função de técnica em assuntos 

educacionais junto à Secretaria Executiva Pedagógica de Recife (SEGEP) e, no 

exercício dessa função, passamos a observar de forma mais atenta o trabalho 

docente. Em relação ao cotidiano escolar os depoimentos são negativos, muitos 

professores tendem a apontar o lado desfavorável: baixo salário, infraestrutura 

precária da escola, falta de interesse do alunado, descaso das famílias para com a 

aprendizagem dos filhos, violência no interior e entorno das escolas, e os riscos, aos 

quais são submetidos cotidianamente. As queixas atuais são semelhantes àquelas 

já citadas e, também, estão de acordo com o que mostra a literatura especializada. 

No acompanhamento da rotina do trabalho docente, ao longo desses anos, 

tivemos a possibilidade de compreender melhor esse universo e constatar o mal-

estar4 docente, fenômeno, que, há algum tempo, vem acometendo o professorado. 

Tal fenômeno tem se manifestado em momentos/eventos/encontros de formação 

continuada do professorado da rede municipal.  Nessas ocasiões, são comuns os 

desabafos e muitos professores demonstram desinteresse pelas temáticas 

discutidas nesses momentos. A maioria dos docentes se mostra indiferente, revela 

não acreditar na possibilidade de mudança na educação. Muitos deixam o local dos 

encontros de formação, outros permanecem, mas ficam conversando, ou ouvindo 

música através de aparelhos de multimídia. Além disso, alguns perambulam, no 

recinto, durante as exposições teóricas.  

                                                             
4 De acordo com Oliveira (2006) mal-estar docente revela-se no desinteresse, apatia, desmotivação e 
"sintomas psicossomáticos" (angústia, fobias, crises de pânico). 
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Reconhecemos que são muitos os fatores de risco que têm contribuído para 

que os professores se afastem da profissão docente: culpabilização pelo fracasso 

escolar dos alunos, frequentes casos de bullying na sala de aula; local de trabalho 

desconfortável e violento. Tais problemas afetam diretamente o bem-estar físico e 

emocional dos docentes.  

Na sociedade atual, segundo Barreto (2007), a crise de autoridade e falta de 

reconhecimento social da profissão docente são evidentes. Outrora, ser professor 

conferia status e honra. Hoje, ser professor é sinônimo de incapacidade, sofrimento 

e desprestígio para muitos profissionais da educação.   

A despeito desses fatores de risco causadores de desgaste e 

desapontamento em muitos professores, percebemos que alguns não se abatem, 

nem se desestruturam em decorrência das adversidades, que envolvem a profissão 

docente. Existem aqueles, que enfrentam as situações adversas, resistem às 

imagens negativas do ser professor.  

Nos encontros de formação continuada, um grupo professores mostra-se 

interessado, participa dos debates, sugere nomes de formadores e de temáticas 

para os encontros de formação, demonstra estímulo para com o estudo, solicita 

livros e material de apoio à sua prática. Além disso, procura a SEGEP para buscar 

alternativas e solucionar problemas ocorridos no interior das escolas. Tais ações são 

demonstrações de resistência à precarização imposta, portanto, nos estimulam a 

desenvolver esta pesquisa.  

Esses profissionais demonstram assimilar as mudanças, buscam 

alternativas para lidar com os alunos e, assim, resistem aos infortúnios da profissão.  

Tais atitudes reveladas por esses professores sinalizam processos de resiliência.  

Em decorrência das adversidades e das injunções sociais, que afetam o 

magistério, consideramos ser relevante estudar a prática pedagógica a partir do 

conceito de resiliência. A abordagem desse construto teórico é desafiadora, em 

virtude da complexidade, que o envolve, especialmente, no que se refere às 

relações humanas estabelecidas no interior da escola pública e na sala de aula.  

O diálogo entre a nossa prática profissional e conceitos teóricos adquiriu, 

gradativamente, contornos mais nítidos, o que contribuiu para definir com mais 

clareza o nosso objeto de estudo: problematizar a prática pedagógica a partir do 

processo de resiliência. 
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O confronto da realidade vivida com a realidade idealizada não condiz com 

as expectativas do professor, o que provoca frustrações e leva à rejeição da 

profissão. Nessa linha de argumentação, Tavares (2001) tomando por base o 

conceito de resiliência, afirma que, através da educação, é possível tornar as 

pessoas mais resilientes e prepará-las a enfrentar situações adversas. 

Assim, admitindo que a condição de resiliente permite ao professor 

enfrentar, de modo mais tranquilo, condições adversas e criar mecanismos de 

proteção, nesta pesquisa, temos como questão principal: O que leva professores 

de escola pública, expostos a condições e problemas os mais adversos, 

revelarem resiliência na pratica pedagógica que desenvolvem? Outras 

perguntas seguem o questionamento principal, tais como:  

 Quem são os professores resilientes que estão atuando na escola pública 

municipal e como se tornaram professores? 

 Que características resilientes manifestam na prática pedagógica? 

 Em que medida a formação inicial e continuada contribui para a 

construção da resiliência no trabalho docente? 

 Diante dos fatores de risco atuais que afetam o magistério, como o 

docente poderá desenvolver resiliência para o exercício da prática 

pedagógica? 

 Apesar das adversidades que envolvem o magistério, o que leva o 

professor a descobrir força e persistir na docência? 

 Como se caracterizam as práticas de resiliência na escola? 

 Quais fatores de proteção contribuem para que professor possa ser 

resiliente?  

 

Com base nas questões acima propostas, estabelecemos como objetivo 

geral desta pesquisa: compreender o processo de resiliência no contexto da prática 

pedagógica de professores de escola pública. E com os objetivos específicos, 

procuramos: 

 

 Identificar quem são os professores que evidenciam características de 

resiliência no contexto da escola pública; 



28 
 

 Apresentar as principais características ou atributos que os constitui 

resilientes no contexto da escola; 

 Examinar interferências do processo de formação inicial e continuada no 

fortalecimento das características resilientes; 

 Identificar fatores de proteção utilizados pelos professores para o 

exercício da docência; 

 Indicar características resilientes das professoras a partir da visão do seu 

grupo de convivência nas escolas; 

 Caracterizar as práticas das professoras identificadas como resilientes no 

interior da escola e sala de aula. 

 

Os propósitos desta investigação nos levam a eleger duas categorias 

teóricas que darão suporte ao estudo: Resiliência e Prática pedagógica. 

A noção de resiliência, mais adiante abordada neste trabalho, consiste na 

capacidade de resistir aos obstáculos e reagir diante de uma situação de risco. No 

âmbito da docência, pode ser compreendida como a possibilidade de encarar com 

mais serenidade e leveza a precarização, que afeta o trabalho do professor, no 

contexto da escola. 

Como uma atividade humana, a prática pedagógica integra o conjunto da 

organização social e não pode ser compreendida de forma desarticulada do contexto 

em que se insere, pois se faz e refaz no interior das relações sociais. 

Para atender aos objetivos, desenvolvemos um estudo de enfoque 

qualitativo, realizado em duas etapas. Na primeira etapa, com base em uma 

categorização das características que marcam um sujeito resiliente, procuramos 

localizá-los no interior de escolas públicas municipais do Recife, e investigamos 

docentes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Para localização 

dessas professoras, contamos com a intermediação da gestão e coordenação das 

escolas. As docentes participantes atuam em escolas localizadas em áreas 

consideradas conflagradas, que apresentam fatores de risco ao professor no 

exercício da prática pedagógica. Como procedimentos de coleta de dados, 

utilizamos questionário e entrevista. 

Na segunda etapa da pesquisa, procuramos sinais e evidências de 

resiliência desses professores na prática pedagógica. Para tanto, selecionamos um 
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subgrupo com participantes da primeira etapa. Nessa etapa, utilizamos a observação 

participante para melhor compreender as práticas dessas profissionais resilientes.5 

Desenvolvemos atividades de observação participante de caráter etnográfico 

para melhor compreender a relação entre resiliência e prática pedagógica na escola 

e sala de aula. Com o apoio da técnica de análise de conteúdo, analisamos material 

recolhido, com a utilização dos diferentes instrumentos. A seguir, apresentamos o 

Quadro 1, no qual delineamos, de modo sintético, o desenvolvimento da 

investigação. 

 
Quadro 1 -  Síntese do delineamento da investigação 

ETAPAS OBJETIVOS 
PROCEDIMENTOS SUJEITOS 

 Coleta Análise 

1ª 

Identificar quem são os professores que 
evidenciam características de resiliência 
no contexto da escola pública; 
 
Apresentar as principais características 
ou atributos que os constitui resilientes 
no contexto da escola. 

 
Examinar interferências do processo de 
formação inicial e continuada no 
fortalecimento das características 
resilientes; 
 
Caracterizar os fatores de proteção 
utilizados pelos professores para o 
exercício da docência. 

Entrevista 
e 

Questionário 
 

Análise de 
conteúdo 

15 professores 
que atuam nos 

anos iniciais 
do Ensino 

Fundamental 

2ª 

Apresentar as profissionais resilientes e 
seus espaços de atuação profissional 

 
Indicar características resilientes das 
professoras a partir da visão do seu 
grupo de convivência nas escolas 

 
Caracterizar as práticas das professoras 
identificadas como resilientes no interior 

da sala de aula 

 
Entrevista 

e 
Observação 
participante 

 

48 sujeitos 
(professores, 

coordenadores 
pedagógicos, 
Funcionários 

administrativos   
porteiros, 
alunos,          

ex-alunos e  
pais de 
alunos) 

04 professoras 
participantes 
da segunda 

fase da 
pesquisa 

     Fonte: Enivalda Rezende, 2015.

                                                             
5Cabe destacar que as participantes deste estudo são todas mulheres. 
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A partir dos resultados das atividades de pesquisa e tendo como base a 

fundamentação teórica escolhida, elaboramos este texto, que está constituído da 

seguinte forma: elementos denominados pré-textuais, um capítulo introdutório, mais 

cinco capítulos, considerações finais e referências bibliográficas. Além disso, 

colocamos como apêndices: modelo de questionário, roteiro da entrevista e demais 

documentos usados no período das atividades investigativas.  

No Primeiro Capítulo, explicitamos o conceito de resiliência, suas 

características e articulações com a Educação. Discutimos também, o termo trabalho 

e suas vinculações com o trabalho do professor e, em seguida, apresentamos os 

conceitos de prática pedagógica e sua abrangência, tendo em os princípios balizares 

da educação humanizadora. 

No Segundo Capítulo, traçamos o percurso metodológico da pesquisa, por 

conseguinte, apresentamos os seguintes tópicos: abordagem orientadora do estudo, 

técnicas, procedimentos, sujeitos e justificativa das escolhas teórico-metodológicas. 

Sobre s analise os dados, abordamos a técnica de Análise de Conteúdo, segundo 

Bardin (1977), particularmente, a análise temática.  

No Terceiro Capítulo, discutimos os resultados recolhidos com as 

entrevistas, tendo focalizado os seguintes aspectos: quem são e o que pensam as 

professoras com características resilientes a respeito da prática pedagógica.  

No Quarto Capítulo, situamos o cenário em que as observações foram 

realizadas, tendo destacado diversos tópicos, tais como: quem são as quatro 

professoras resilientes que tiveram suas práticas observadas; escolas e turmas, nas 

quais atuam. Destacamos, ainda neste capítulo, as características resilientes dessas 

professoras a partir da visão do seu grupo de convivência nas escolas. 

No Quinto Capítulo, registramos e analisamos os resultados das atividades 

de observação participante com enfoque nas práticas das professoras com 

características resilientes.  

Nas Considerações Finais, retomamos o objeto estudado, fizemos uma 

síntese das respostas às questões propostas para o estudo e avaliamos o percurso 

desta caminhada. Além disso, ressaltamos a tese defendida e indicamos avanços, 

limites e possíveis tópicos de pesquisa gerados por este trabalho.  
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2 RESILIÊNCIA, TRABALHO E PRÁTICA PEDAGÓGICA  NO PROCESSO DE    

HUMANIZAÇÃO DO ALUNO 

 

Na fase preparatória de uma investigação, cabe ao pesquisador esclarecer 

os conceitos fundantes, que servirão de base para o seu caminhar metodológico e 

elaboração do texto final. Com esse entendimento, organizamos o presente capítulo 

com a finalidade de explicitar, inicialmente, a conceituação de resiliência e, em 

seguida, discutiremos os termos: trabalho e prática pedagógica no processo de 

humanização do ser.  

Iniciamos com o termo resiliência, dando ênfase aos seguintes tópicos: 

conceituação e desenvolvimento histórico; interfaces com vulnerabilidade, 

adversidade, fatores de risco e proteção; características de pessoas resilientes e, 

resiliência e suas inter-relações com educação. 

 

2.1 Resiliência: significado e origem do conceito 

 

Superar adversidades, romper preconceitos, transportar barreiras, vencer 

limites, enfrentar desafios e desenvolver potencialidades são expressões relativas à 

noção de resiliência. Esse termo é polissêmico, pois comporta inúmeras 

interpretações, tais como: fenômeno, capacidade, processo ou condição do 

indivíduo, que supera adversidades.   

De acordo com literatura referente ao assunto, o conceito de resiliência tem 

sua origem no campo de estudo da Física.  

 
Resiliência é uma abordagem teórica de um conceito extraído da física e 

muito usado pela engenharia e que representa a capacidade de um sistema 

em superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo e inalterado. É a 

propriedade de retornar à forma original após ter sido submetido a uma 

deformação (ANTUNES 2007, p. 13). 

 

No âmbito da Física, segundo Carmello (2008 p. 48), resiliência é: “[...] a 

propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida, 

quando cessa a tensão causadora da deformação elástica. ” Na mesma ótica, Silva 

Jr. (1982) denomina, como resiliência de um material, a energia de deformação 

máxima que ele é capaz de armazenar, sem sofrer deformações permanentes. 
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No campo das ciências exatas, de acordo com Brandão (2011), o termo 

integra estudos sobre resistência dos materiais, usado desde 1807, pelo inglês 

Thomas Young (1773-1829), um dos precursores da noção de resiliência, que 

publicou uma obra, na qual a noção de módulo de elasticidade foi introduzida pela 

primeira vez. Segundo Timosheibo (1983), nessa obra, Young fala de resiliência ao 

apresentar uma discussão sobre fraturas de corpos elásticos, que são produzidas 

por impacto.  

De acordo com Ruegg (1997), tal como em outras noções, a de resiliência 

evolui do concreto para o abstrato, das realidades materiais físicas e biológicas para 

as realidades imateriais ou espirituais. O autor acrescenta que, em termos 

comparativos, podemos dizer que, nas ciências dos materiais, resiliência é a 

qualidade de resistência de um material ao choque com o objetivo de produzir ligas 

mais flexíveis, leves e consistentes.  

Ojeda (2005) afirma que, no campo das ciências humanas, o conceito de 

resiliência teve o seu desenvolvimento inicial no hemisfério norte,a partir de 1980, 

com os pesquisadores Michael Rutter, na Inglaterra, e Emmy Werner, nos Estados 

Unidos. Em 1982, esse conceito se expandiu no continente europeu, tendo recebido 

maior destaque, na França, Holanda, Alemanha e Espanha. Em 1997, surgiu na 

América Latina e, no Brasil, no final dos anos de 1990. 

Na atualidade, esse conceito já está inserido em variados campos do 

conhecimento com maior relevância na área da Psicologia, na qual se destacam os 

estudos de Rutter, (1985, 1987, 2001); Yunes, Miranda e Cuello (2004) e Barlach 

(2005). Encontramos, também, inúmeros teóricos, em outras áreas, tais como: na 

Administração, Job (2003); na Antropologia, Niemeyer (2011); na Saúde, Rodrigues 

(2012); na Teologia, Larrosa, (2011) e Hoch (2007) e, na Educação, Tavares (2001); 

Gomes (2004); Bezerra (2005); Timm (2006) e Machado (2010).  

Conforme já citamos, esse conceito tem sido utilizado pelas diferentes áreas 

do conhecimento, com enfoques diversificados, como exemplifica Ojeda (2005). Na 

Psicologia, os estudos estão voltados para o desenvolvimento psicossocial; na 

Antropologia, abordam as tradições ancestrais das comunidades; na Sociologia, 

enfocam as funções sociais; na Saúde, detêm-se na gênese da promoção da saúde; 

na Economia, examinam as estratégias contra a pobreza; no Serviço Social, 

procuram identificar os fatores, que podem fortalecer as populações mais carentes; 

e, na área de Direito, têm como base a legislação, que vela pelos direitos humanos. 
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De acordo com Melillo (2005), o termo resiliência refere-se, frequentemente, 

aos processos que explicam superação de crises e adversidades, vivenciadas por 

indivíduos, grupos e organizações. Grotberg (2005, p. 16) conceitua resiliência 

como: 

 

[...] a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou 
transformado por experiência de adversidade.  As condutas resilientes 
supõem a presença e a interação dinâmica de fatores [...] que vão 
mudando, nas diferentes etapas do desenvolvimento. As situações de 
adversidades não são estáticas, mudam e requerem mudanças na conduta. 

 

Para a autora, as demais definições, em geral, apresentam, apenas, 

algumas variações. Na área das ciências humanas, o conceito de resiliência tem 

sido utilizado, conforme Barlach (2005, p. 28), para: 

 

[...] representar a capacidade de um indivíduo ou grupo de indivíduos, 
mesmo num ambiente desfavorável, construir-se ou reconstruir-se 
positivamente frente às adversidades. As pesquisas, nesta área, partiram da 
observação de formas positivas de conduta de crianças e/ ou grupos de 
indivíduos que vivem ou viveram em condições adversas e estenderam-se 
para o estudo das reações psicológicas diante de diversos tipos de 
situações traumáticas individuais - tais como estupro e abuso sexual - bem 
como traumas coletivos - tais como catástrofes ambientais, ataques 
terroristas, discriminação racial e outros.  

 

A respeito do termo resiliência, Tavares (2001) destaca sua flexibilidade e 

plasticidade que, em um nível mais abstrato, se relaciona à ideia de reflexibilidade, 

ou seja, a capacidade, que um indivíduo tem de tomar conhecimento de si mesmo, o 

que lhe possibilitará se afirmar como um ser inteligente, responsável e livre. Esse 

autor (2001, p. 43) afirma que se trata de “[...] um conceito novo de uma realidade 

antiga que, hoje, assume um significado especial na formação das camadas mais 

jovens e nos grupos de alto risco ou sujeitas a elevados níveis de desestruturação e 

de estresse”. 

Ressaltamos que, no ser humano, a resiliência não significa um retorno a um 

estado anterior, como acontece com os materiais, pois as pessoas não têm a 

propriedade de elasticidade, que existe nos materiais; portanto, se refere à 

possibilidade de superação e/ou à capacidade de adaptação. Não obstante, Job 

(2003) considera que a rapidez e a coragem de uma pessoa resiliente, em face às 

adversidades, advêm de uma elasticidade emocional ou psicológica, que lhe permite 
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permanecer, relativamente, firme. Tal pessoa consegue retornar ao seu estado 

original, após ser submetida ao estresse causado pelas adversidades. 

Para Lindström (2001), resiliência não se reduz à resistência, uma vez que, 

se trata de uma capacidade singular do ser humano, socialmente adquirida, o que 

lhe possibilita superar fatores estressores. 

Rutter (1991) afirma que resiliência se refere aos processos sociais e 

intrapsíquicos, que possibilitam ao indivíduo ter uma vida saudável e tranquila, 

apesar de viver em um ambiente desfavorável. Trata-se de um processo de 

construção, que se desenvolve ao longo do tempo e resulta da influência da família, 

dos suportes sociais e da educação. 

Resiliência, na visão de Lindström (2001), é considerada como o resultado 

da interação entre aspectos individuais, contexto social, quantidade e qualidade dos 

acontecimentos e dos chamados fatores de proteção, que são encontrados na 

família e no meio social. 

De modo mais minucioso, porém na mesma direção dos outros autores, 

Tavares (2000, p. 200) conceitua resiliência como: 

 

A capacidade de responder de forma mais consistente aos desafios e 

dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante 

desses desafios e circunstâncias desfavoráveis, tendo uma atitude otimista, 

positiva e perseverante; e mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após 

os embates. 

 

Miravalles (2008, p. 25) conceitua resiliência como "[...] a capacidade de um 

grupo ou pessoa de afrontar, sobrepor-se às adversidades e ressurgir fortalecido ou 

transformado." 

Cyrulnik (2003), segundo Miravalles (2008), foi um dos primeiros teóricos a 

escrever sobre resiliência, associada ao contexto de adversidade, tendo se referido 

à metamorfose do trauma como uma possibilidade de ressocialização do indivíduo. 

Esse fenômeno traduzia a transformação de uma situação de adversidade em uma 

situação de socialização exitosa, em decorrência da ação do indivíduo. O autor 

intitula a resiliência como uma inaudita capacidade de construção humana.  

Job (2003) afirma que o conceito tem intrigado a humanidade por séculos, 

pois os antigos gregos perceberam que deveriam possuir o que chamavam de 

inteligência prática, ou seja, a capacidade de adaptação, que permitiria ao cidadão 
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estar sempre preparado para enfrentar as adversidades e, também, ter o direito de 

fazer escolhas. Para os gregos, essa faculdade permite ao indivíduo influenciar o 

futuro. 

Há vinte anos, o tema resiliência vem se constituindo como uma área de 

interesse da Psicologia e, no final da década de 1990, surgem publicações, voltadas 

para as populações em situações de risco (vítimas de violência, crianças e 

adolescentes em situação de rua, entre outros). Tais estudos enfatizam o   

desenvolvimento de crianças e de adolescentes, tendência que continua, embora 

com menor intensidade. Carvalho et al. (2007), afirmam que o conceito de 

resiliência, quando foi incorporado pela ciência psicológica, procurou explicar porque 

alguns indivíduos, mesmo em situações adversas, conseguem sobreviver e alcançar 

o bem-estar em suas vidas, enquanto outros não. 

Em decorrência da transferência desse conceito da Física para a Psicologia, 

o termo resiliência esteve relacionado à ideia de invulnerabilidade (reação positiva 

face às adversidades) e de adaptação. Atualmente, o caráter estático e absoluto de 

tais concepções tem sofrido críticas, por exemplo, de Yunes (2001) e Poletto (2004), 

que optam por uma visão mais dialética e processual de resiliência. 

Com tal perspectiva, resiliência é mais do que recobrar um estado anterior, 

após uma situação de trauma, pois implica em superação das dificuldades e 

possibilita ressignificação e/ou a construção de novos caminhos. Trata-se, portanto, 

de uma capacidade construída ao longo do processo de desenvolvimento humano. 

A esse respeito, Junqueira e Deslandes (2003, p. 233) afirmam que resiliência é: 

“[...] a reafirmação da capacidade humana de superar adversidades e situações 

potencialmente traumáticas. ” 

Conforme Carvalho et al. (2007), resiliência não é uma característica 

estática, mas um processo que não é ativado para toda e qualquer situação, nem a 

qualquer momento, como era, inicialmente, associado à invulnerabilidade.  

Resiliência não deve ser compreendida como um processo linear e estanque, pois 

um indivíduo pode se apresentar como resiliente em uma situação, porém não 

consegue enfrentar as demais situações desafiadoras. 

Para Rutter (1993), resiliência não significa atingir um estado de bem-estar 

constante. O entrelaçamento das variáveis do indivíduo e do seu contexto 

configurará sua capacidade, em momentos específicos, para lidar de forma positiva 



36 
 

com a adversidade. Carvalho et al. (2007), afirmam, que a resiliência tem bases 

ambientais, portanto, varia de acordo com as circunstâncias. 

Yunes (2003) e Junqueira (2003) consideram resiliência não como uma 

característica própria do indivíduo, nem como uma capacidade inata, mas como algo 

resultante da interação dinâmica existente entre o individual e a complexidade do 

contexto social.  

A respeito de estudos sobre resiliência no Brasil, Brandão (2011) afirma que 

o termo resiliência era desconhecido da maior parte da população. Não fazia parte 

do vocabulário brasileiro, até ser utilizado, no final dos anos 1990, nos estudos de 

Psicologia; e, de forma simultânea, começou se espalhar entre o público leigo, por 

meio de matérias de autoajuda, que eram veiculadas na mídia.   

O banco da CAPES registra os primeiros estudos sobre resiliência na área 

de Educação, em 2000. Não obstante, Rech (2007) ressalta que Souza e Cerveny 

afirmam que os primeiros trabalhos relacionados à resiliência, no Brasil, surgiram 

entre 1996 e 1998. Tais estudos versam sobre os seguintes tópicos:crianças 

expostas a situação de risco, fatores de proteção e vulnerabilidade psicossocial 

(Hutz, 1996; Hutz, Koller e Bandeira, 1996); redes de apoio social e afetivo à criança 

em situação de risco (Hoppe, 1998). E, na área ocupacional, o tema está associando 

ao perfil do executivo (Giuliani, 1997). Esclarecemos que pesquisas sobre 

resiliência, como tema central, ou associada a outros aspectos, tiveram 

desenvolvimento maior, nos últimos cinco anos. 

Yunes (2006) afirma que Elwyn James Anthony (1916-2014), psicanalista 

britânico, introduz o termo invulnerabilidade, na literatura de Psicopatologia do 

Desenvolvimento para descrever as crianças que, mesmo tendo enfrentado longos 

períodos de adversidade e tensões psicológicas, conseguiam não sucumbir e 

estavam saudáveis e competentes. Yunes (2006) afirma que os termos 

invulnerabilidade e invencibilidade eram recorrentes na literatura relativa à 

Psiquiatria, até serem refutados por Rutter (1985;1993). Esse autor aponta a 

inadequação dos termos referentes às crianças constitutivamente tão fortes, que não 

poderiam sucumbir às pressões das situações adversas e, apresenta os seguintes 

argumentos: a) a resistência ao estresse é relativa e não absoluta; b) as bases da 

resistência são constitutivas e ambientais; c) o grau de resistência não é fixo,pois 

varia ao longo do tempo de acordo com as circunstâncias. 
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Assim, os termos invulnerabilidade e invencibilidade foram refutados e 

substituídos por resiliência. Posteriormente, as pesquisas desenvolvidas no campo 

da Psiquiatria, nos anos de 1970, procuraram identificar os fatores protetores, que 

subjaziam à adaptação positiva de crianças, que viviam em situações adversas.  

Segundo Infante (2005), tais estudos têm como objetivo identificar os fatores de 

proteção, que ofereciam àquelas crianças possibilidades de adaptação e superação 

das adversidades. 

Miravalles (2008) faz referência ao estudo longitudinal e prospectivo, 

realizado pelas psicólogas Emmey Wener e Ruth Smith, com 698 indivíduos 

(nascidos no ano de 1955), estendendo-se por 32 anos. Os sujeitos da pesquisa 

foram acompanhados do período pré-natal até a idade de 32 anos. Meninos e 

meninas de famílias pobres, residentes na ilha havaiana de Kauai, que passaram 

por situações adversas, tais como: dissolução do vínculo parental, alcoolismo 

paterno, abusos e estresse. As pesquisadoras tinham por objetivo identificar a 

capacidade de adaptação daquelas crianças que, apesar dos empecilhos, 

conseguiam se adaptar, positivamente, e chegar à vida adulta de modo equilibrado. 

Conforme Poletto e Koller (2006), esse estudo é representativo das pesquisas, que 

focam padrões de adaptação individual da criança e suas relações, tendo como 

consequência seu ajustamento social na vida adulta. 

Ainda de acordo com Infante (2005), a partir dos anos 1980, a resiliência é 

caracterizada pela interação entre os fatores de risco e de proteção, em busca de 

adaptação positiva. Os pesquisadores buscam identificar as características do 

indivíduo tido como resiliente e de seu entorno. Há, portanto, um deslocamento em 

direção aos processos de adaptação positiva entre os sujeitos, que vivem em 

situações estressoras. Numa síntese, Barlach (2005) completa que as pesquisas 

acerca da resiliência humana procuram compreender porque, diante das mesmas 

condições adversas, alguns indivíduos se desenvolvem, e aparentemente, superam 

os limites da condição humana, enquanto a grande maioria sucumbe e/ou 

desenvolve patologias frente aos limites impostos.  

A respeito dos estudos sobre resiliência, Ojeda (2005) identifica três 

correntes: a norte-americana, essencialmente, pragmática e centrada no indivíduo e 

na família; a européia, com maiores enfoques psicanalíticos; e a latino-americana 

com enfoque no social. 
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De acordo com Yunes (2006), a resiliência é um fenômeno relevante no 

desenvolvimento humano; no entanto, seu conceito encontra-se em fase de 

discussão, pois esse campo de pesquisa é recente na área das ciências humanas. 

Vem sendo pesquisado há cerca de trinta anos, mas, apenas, nos últimos anos os 

congressos internacionais têm discutido esse construto. 

Junqueira e Deslandes (2003) dizem que, embora, já exista um bom número 

de pesquisas sobre o assunto, o conceito de resiliência ainda se encontra em fase 

de discussão. Nesse entendimento Silva (2012, p.177) diz: “Tendo em vista que se 

trata de uma definição que está em construção, a amplitude de seu campo de 

estudo ainda está sendo estabelecida e delineada.” Conforme já citado, sua 

extrapolação da Física para as demais ciências é relativamente recente, no entanto, 

desde que esse conceito se instalou nos ambientes acadêmicos, várias 

investigações e produções teóricas têm sido desenvolvidas. 

Segundo Junqueira e Deslandes (2003), desde o seu surgimento, esse 

termo tem assumido diversos significados e, ainda, não apresenta uma definição 

consensual. Tendo em vista a polissemia de significados, consideramos necessário 

ressaltar que, neste trabalho, usamos o conceito de resiliência como um processo. 

Portanto, o desenvolvimento do processo de resiliência leva o indivíduo a se 

recuperar após cada transtorno e, quanto mais resiliente for, maior será sua 

probabilidade de desenvolvimento pessoal.  

A sociedade atual passa por um momento de enfraquecimento das 

tradições, acirramento das desigualdades sociais e de violência. Hoje, o ser humano 

está exposto a fatores que põem em risco a sua integridade física, social e 

emocional, tais como: violência urbana, desestrutura familiar, escassez de emprego, 

epidemias e catástrofes ambientais. Tal contexto produz no ser humano a sensação 

de vulnerabilidade, o que nos leva à reflexão deste tema e suas vinculações com o 

fenômeno da resiliência. 

 

2.2 Vulnerabilidade 

 

Para explicitar este conceito, expomos, neste item, origem e abrangência do 

termo, tendo em vista suas repercussões no processo de construção de resiliência.   

De acordo com Yunes (2001, p. 28), o conceito de vulnerabilidade foi 

formulado nos anos de1930, por Lois Barclay Murphy (1902-2003), psicóloga 
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americana que  definiu "[...] vulnerabilidade  como susceptibilidade à deterioração de 

funcionamento diante do estresse.” Nesse sentido, a vulnerabilidade está associada  

às diferenças individuais e às formas de lidar com elas e, também,  às dificuldades 

ambientais.  Portanto, há uma complexa interação, entre a predisposição individual à 

vulnerabilidade, ao ambiente vivenciado e à estrutura social. 

Vulnerabilidade diz respeito à possibilidade de alguém ou grupo viver em 

condição de estresse decorrente de algum tipo de risco. Kaztman e Filgueiras (2006) 

afirmam que a ideia de vulnerabilidade está associada à existência de um risco em 

potencial. Esse assunto tem sido estudado em diversos campos e áreas. Para 

Hogan e Marandola (2006), a noção de vulnerabilidade esteve sempre presente na 

história da humanidade, mas é recente como um conceito teórico, que está em 

construção, portanto, carece de verificações empíricas.  

Há uma tendência em associar o termo vulnerabilidade ao termo risco. No 

entanto, embora haja uma relação entre os dois conceitos, Yunes (2001) ressalta 

que é errôneo pensar que o conceito de vulnerabilidade pode ser aplicado como 

sinônimo de risco. São conceitos distintos, cuja diferença reside na ênfase dada à 

origem do uso dos dois termos.  O conceito de risco foi usado pelos 

epidemiologistas, sempre, associado a grupos e populações, enquanto que 

vulnerabilidade se associa mais ao indivíduo e às suas susceptibilidades, ou 

predisposições negativas. No entanto, ressalta que a vulnerabilidade opera, 

somente, quando o risco está presente, pois, sem ele, vulnerabilidade não tem 

efeito. 

Conforme assinala Maia (2009), o conceito de vulnerabilidade tem sido 

utilizado nos estudos de violência urbana, para substituir o termo pobreza, que é 

considerado limitado para explicar o fenômeno. Para o autor, o conceito de 

vulnerabilidade propicia uma compreensão, que vai além das necessidades 

individuais das populações carentes, pois exige uma análise ampla das 

possibilidades existentes em uma determinada comunidade, que podem colaborar 

para superação dos problemas e limitações decorrentes da falta de recursos 

financeiros.  

Para Zimmerman e Arunkumar (1994, p. 2), vulnerabilidade constitui a "[...] 

predisposição ao desenvolvimento de psicopatologias". Rutter (1987) define 

vulnerabilidade como alterações, que se manifestam no desenvolvimento físico e/ou 

psicológico de uma pessoa, que se submeteu a situações de risco. Yunes (2002) 
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afirma que tais alterações, surgem na trajetória de adaptação do indivíduo, que se 

torna propenso a apresentar sintomas de doenças. Sob essa mesma ótica, Cowan e 

Schultz (1996), concebem vulnerabilidade como predisposição individual para o 

desenvolvimento de psicopatologias, ou de comportamento ineficazes em situações 

de crise. Acrescentam que vulnerabilidade não é uma predisposição genética, mas 

se relaciona a outras condições, como baixa autoestima, traços de personalidade e 

depressão. 

Patterson e Cappaldi (1995) consideram que determinadas condições 

externas funcionam como vulnerabilidade, por exemplo, as práticas educativas 

familiares inadequados, que levam as crianças   tornarem vulneráveis. Para Yunes 

(2002, p. 29) "[...] as variações na sensibilidade de crianças a riscos ambientais 

podem tanto ser geneticamente influenciadas, como podem derivar das experiências 

vividas anteriormente. ” As consequências podem ser nocivas ao desenvolvimento 

psicológico ou não, a depender das inter-relações.  Segundo Tavares (2001), alguns 

fatores, tais como: desagregação familiar, violência física, abandono e maus-tratos 

tornam o indivíduo vulnerável. 

Ao estudar resiliência em educação voltada para a prática pedagógica, é 

necessário assinalar a qualidade do contexto de desenvolvimento de fatores de risco 

e de proteção, que estão associados à profissão docente. Os professores são 

confrontados, frequentemente, com situações estressantes, mudanças e desafios, 

que exigem adaptação e flexibilidade. No cotidiano escolar, o enfrentamento às 

situações adversas exige do professor aquisição de novas competências e atitudes, 

que lhe permitirão superar riscos e dar continuidade ao exercício da profissão. 

Dessa forma, o professor começa a desenvolver a capacidade de resiliência.  

 

2.3 Fatores de risco e de proteção 

 

Neste item, expomos os conceitos de risco e de proteção, que se interpõem 

às manifestações de resiliência. No cotidiano, existem situações de adversidade, 

infortúnio e frustração.  Por conseguinte, o ser humano, em alguma fase de sua 

trajetória de vida, se depara com fatores de risco, que ameaçam sua integridade 

emocional e/ou física.  

A definição de resiliência, decorrente da compreensão da interação do 

indivíduo com o seu contexto social, possibilita o entendimento dinâmico dos 
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chamados fatores de risco e de proteção. Risco, proteção e resiliência são conceitos 

recorrentes, nas pesquisas sobre desenvolvimento físico e psicológico do ser 

humano. 

Yunes e Szymanski (2001) afirmam que a origem do conceito de risco está 

relacionada ao campo do comércio em vias marítimas de séculos passados, 

decorrente do temor que os mercadores sentiam de perder as cargas face aos 

constantes desastres. Assim, eles passaram a estimar o risco de perda de 

mercadorias, em termos financeiros, o que contribuiu para o desencadeamento a 

indústria de seguros, que quantificava o risco das perdas potenciais. 

De acordo com Sapienza e Pedromônico (2016), não há um consenso entre 

os estudiosos a respeito da definição de fator de risco. Risco é uma variável que 

aumenta a probabilidade de o indivíduo adquirir determinada doença, quando 

exposto a ela. Os fatores de risco se referem às variáveis ambientais, que 

aumentam a probabilidade de que ocorra algum efeito indesejável no 

desenvolvimento do indivíduo. No entanto, Yunes (2001) e Tavares (2001), 

consideram que fatores de risco são eventos de vida, que podem causar problemas 

físicos, psicológicos e sociais ao indivíduo. 

Segundo Grünspun, (2003), na fase inicial desses estudos, o conceito de 

risco (ou fator de risco) estava associado ao modelo biomédico e, em geral, 

relacionado ao termo mortalidade. Segundo Horowitz (1992), na década de 1980, o 

termo risco foi empregado nos estudos sobre desenvolvimento humano. 

Inicialmente, tais estudos buscavam definir e identificar fatores de risco e 

adversidades, avaliar sua influência no desenvolvimento de crianças e de 

adolescentes a fim de organizar intervenções voltadas à redução de problemas 

comportamentais dessa população. Entretanto, a autora lembra que os riscos podem 

atuar em qualquer etapa do ciclo vital, mudando a direção do desenvolvimento. 

Ao longo da história, os seres humanos vêm sendo expostos a eventos 

trágicos, no entanto, têm conseguido superá-los. Nessa perspectiva, Tavares (2001, 

p. 48) faz a seguinte consideração: 

 

[...] os sistemas de Educação e Formação do cidadão para a nova realidade 
social, que é a nossa, deverão possibilitar o desenvolvimento de 
mecanismos físicos, biológicos, psíquicos, sociais, éticos, religiosos, que 
tornem mais resilientes, menos vulnerável e lhe permitam ser uma gente, 
um ator ou, o melhor dizendo, o autor eficaz na transformação e otimização 
da sociedade em que vive. 
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Reconhecemos que todas as pessoas estão sujeitas a fatalidades e reveses, 

tais como: perda de emprego, sequestros, assaltos, separação conjugal, falecimento 

de um ente querido, perda de imóveis em decorrência de fenômenos da natureza e 

insucesso na vida profissional. Tais eventos poderão levar as pessoas a elevados 

níveis de desestruturação e de estresse, no entanto, essas situações são, também, 

propícias à emergência de componentes resilientes. 

Conforme já citamos, os primeiros estudos sobre risco estão relacionados à 

epidemiologia e à medicina, que buscavam identificar padrões de doenças em 

populações e os fatores intervenientes.  Posteriormente, o conceito foi ampliado com 

o desenvolvimento de estudos sobre riscos psicossociais. Citamos, por exemplo, os 

estudos por Brankalhone, Fogo e Williams, (2004), a respeito dos efeitos da 

violência conjugal, nas crianças, que vivenciaram tais situações.  

Sob a ótica de Pesce et al. (2004), risco é um evento, que se configura como 

obstáculo, nos níveis individual e ambiental, portanto, potencializa a vulnerabilidade 

do indivíduo a resultados negativos.  Com esse entendimento, os riscos predispõem 

o indivíduo a resultados indesejáveis ao seu desenvolvimento.  

Com tal perspectiva, Sarue et al. (1984) consideram que o ser humano, ao 

longo da vida, tem alta probabilidade de sofrer um dano à sua saúde, o que se 

constitui como fator de risco. Wendt (2006) considera que são fatores de risco todas 

as características e circunstâncias pessoais, ambientais e/ou sociais, que estão 

associados ao aumento dessa possibilidade. 

Os vários estudos, já citados, desenvolvidos na área da Psicologia,com 

enfoque na população em risco, têm contribuído para a compreensão dos conceitos 

de risco e proteção. Segundo a literatura da área,ambos os conceitos devem ser 

considerados como um processo. 

Os fatores de proteção se referem às influências que, melhoram e/ou 

alteram as respostas pessoais para superação de determinados riscos. Estão 

associados aos recursos individuais, que reduzem o efeito do risco, enquanto a 

resiliência está, muitas vezes, relacionada aos fatores protetores individuais, que 

predizem resultados positivos para indivíduos expostos a um contexto de risco.  

De acordo com Mariutti e Furegato (2010), os fatores de proteção, que um 

indivíduo possui internamente, ou atrai do contexto em que vive, são considerados 

elementos cruciais para medir a resiliência. Rutter (1985), afirma que os processos 

de proteção têm a característica fundamental de suscitar modificações, nas reações 
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do indivíduo, aos processos de risco. Tais processos assumem as seguintes 

funções: diminuir os impactos dos riscos, o que altera a exposição da pessoa à 

situação adversa; reduzir as reações negativas em cadeia, que são decorrentes da 

exposição do indivíduo à situação de risco; fortalecer autoestima e autoeficácia, o 

que possibilita o desenvolvimento de tarefas exitosas, capazes de reverter os efeitos 

do estresse. 

Segundo Yunes e Szymanski (2001), as pesquisas sobre resiliência indicam 

que sistemas de proteção operam em diferentes pontos do desenvolvimento do 

indivíduo e em contextos diversificados. 

Pinheiro (2004) afirma que os principais fatores de proteção são: relações 

parentais satisfatórias, disponibilidade de fontes de apoio social, autoimagem 

positiva, crença ou religião, favorecimento da comunicação e colaboração na 

resolução de problemas. 

No entanto, Rutter (1987) afirma que para compreender a resiliência é 

necessário tentar conhecer como as características protetoras se desenvolvem e, de 

que modo modificam o percurso pessoal do indivíduo.  

 

2.4 Pessoa resiliente: suas características 

 

Apresentamos, neste item, as características de uma pessoa resiliente, e 

ressaltamos os quatro elementos fundamentais do processo de resiliência, segundo 

Grotberg (2005); e, também, os pilares da resiliência, propostos por Melillo; 

Estamatti e Cuesta (2005)  

Na atualidade, a sociedade avança velozmente em vários sentidos, o que 

tem transformado a realidade em algo etéreo e escorregadio. Em tal contexto, o que 

interessa ao ser humano é a liberdade de movimento. As ideologias são líquidas, 

prontas para serem retiradas de qualquer recipiente e recolocadas em outro, 

independente da forma. Essas são características da modernidade líquida, descrita 

por Bauman (2001). O autor usa o termo liquidez, pois os líquidos são fluídos e se 

moldam, conforme o recipiente, nos quais estão contidos. Os fluídos movem-se com 

facilidade, escorrem entre os dedos, transbordam, preenchem vazios com leveza e 

fluidez. Para o autor, os líquidos penetram nos lugares, nas pessoas e contornam o 

todo; assim, vão e vem ao sabor das ondas.  
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Há, atualmente, uma maior valorização dos princípios de individualidade e 

liberdade. Todavia, ao aumentar a esfera de liberdade, o indivíduo diminui, na 

mesma proporção, o lastro de segurança, que é advinda da família e da 

comunidade, cujos valores eram comuns e respeitados. A falta de segurança poderá 

gerar ansiedade e desequilíbrio, no indivíduo. Cury (2014, p.20) caracteriza o atual 

modelo de sociedade de: "[...] urgente, rápida e ansiosa". Nesse contexto, as 

mudanças ocorrem de forma abrupta, exigindo dos indivíduos um grande poder de 

adaptação e superação face ao estresse que provocam. 

Segundo Grotberg (2005), a conduta resiliente exige que o indivíduo se 

prepare para viver e aprender com as experiências adversas. Para a autora, as 

condutas resilientes requerem fatores de resiliência e ações. Inevitavelmente, ao 

longo de seu processo evolutivo, o ser humano será submetido a adversidades, 

frente às quais precisará se recuperar e seguir adiante, perseguindo seus objetivos 

de vida.  

Godoy (2008) cita as características de pessoas resilientes na infância, na 

adolescência e na vida adulta e ressalta três aspectos relevantes: ambiente 

facilitador, força intrapsíquica e habilidades interpessoais. O ambiente facilitador 

inclui o acesso à saúde, à educação e, também, pressupõe bem-estar, apoio 

emocional, estabilidade, regras e limites familiares. A força intrapsíquica inclui 

autonomia, controle de impulsos e empatia. Habilidades interpessoais dizem respeito 

ao manejo de situações, à solução de problemas e à capacidade de planejamento. A 

resiliência é um processo que se dá mediante a interação da pessoa no seu 

contexto. 

Em relação aos fatores, que promovem resiliência e condutas resilientes, 

Grotberg (2005) cita quatro elementos fundamentais: eu tenho, eu sou, eu estou, e 

eu posso. O eu tenho está relacionado ao apoio, que o sujeito recebe dos outros; o 

eu sou e o eu estou referem-se ao desenvolvimento da força intrapsíquica de cada 

um e, o eu posso diz respeito às habilidades de cada um para solucionar 

problemas. 

A autora detalha cada um desses fatores e condutas resilientes no quadro 

que se segue. 
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Quadro 2 -  Elementos fundamentais de resiliência 

 

Eu tenho 

 

Eu sou 

 

Eu estou 

  

 Eu posso 

 

Pessoas do entorno 

em quem confio e 

me querem bem 

incondicionalmente. 

 

Pessoas que me 

põem limites para 

que eu aprenda a 

evitar os perigos e 

problemas 

 

Pessoas  que me 

mostram, por meio 

de sua conduta, a 

maneira correta de 

proceder. 

 

Pessoas que 

querem que eu 

aprenda a me 

desenvolver 

sozinho. 

 

Pessoas que me 

ajudam quando 

estou doente, ou em 

perigo, ou quando 

necessito aprender. 

 

Uma pessoa a 

quem os outros 

têm apreço e 

carinho. 

 

 

Feliz quando faço 

algo bom para os 

outros e lhes 

demonstro o meu 

afeto. 

 

Respeitoso comigo 

mesmo e com o 

próximo. 

 

 

Disposto a me 

responsabilizar por 

meus atos. 

 

Certo de que tudo 

sairá bem. 

 

 

Falar sobre coisas que me 

assustam ou inquietam. 

Procurar a maneira de 

resolver problemas. 

Controlar-me quando 

tenho vontade de fazer 

algo errado ou perigoso. 

Procurar o momento certo 

para falar com alguém. 

Encontrar alguém que me 

ajude quando necessito. 

Fonte: GROTBERG, Edith Henderson. Introdução: novas tendências em resiliência. (2005, p.17) 

 

Uma pessoa resiliente revela capacidade de superar dificuldades, que são 

consideradas como um risco e, assim, demonstra possibilidades de construção de 

novos caminhos de vida, a partir do enfrentamento de situações estressantes e/ou 

traumáticas.  

Conforme já afirmamos, resiliência não é uma capacidade fixa do indivíduo, 

uma vez que pode variar de acordo com o tempo e com contexto social. Trata-se de 

um processo de aprendizagens para o qual contribuem recursos pessoais e 

circunstanciais. Para tanto, o indivíduo irá mobilizar recursos inerentes à sua 



46 
 

subjetividade, tais como: criatividade, persistência, inteligência, gratidão, senso de 

humor; e, também, poderá utilizar recursos ambientais, por exemplo: redes de apoio, 

modelos educativos oferecidos pela família e pela escola. 

Melillo; Estamatti e Cuesta (2005, p. 62), com base em uma pesquisa sobre 

os atributos comuns às crianças e aos adolescentes consideradas resilientes, 

tomaram tais atributos como pilares da resiliência, conforme o que se segue:  

 introspecção: arte de se perguntar e se dar  uma resposta honesta; 

 independência: saber fixar limites entre si mesmo e o meio com 

problemas; capacidade de manter distância emocional e física, sem cair 

no isolamento; 

 capacidade de relacionamento: habilidades para estabelecer laços e 

intimidades com outras pessoas, para equilibrar a própria necessidade de 

afeto com a atitude de se relacionar com os outros; 

 iniciativa: gosto de exigir de si, e si por à prova em tarefas, 

progressivamente, mais exigentes; 

 humor: encontrar o cômico na própria tragédia; 

 criatividade: capacidade de criar ordem, beleza e finalidade, a partir do 

caos e da desordem; 

 moralidade: estender o desejo pessoal de bem-estar a toda a 

humanidade e capacidade de promover a si mesmo, de acordo com 

valores éticos. Esse elemento é relevante desde a infância, sobretudo, a 

partir dos 10 anos; 

 autoestima consistente: base dos demais pilares e fruto do cuidado 

afetivo, que as crianças e os adolescentes receberam dos  adultos, com 

os quais conviveram. 

 

Ainda sobre característica de pessoa resiliente, Tavares (2001, p. 57) 

acrescenta:  

 

A pessoa como um sujeito, que toma decisões terá que ser capaz de se 
autorregular com base numa verdadeira autoestima e autocontrole, que 
pressupõem não apenas conhecimentos abstratos a nível cognitivo e 
metacognitivo, mas, também, conhecimentos concretos, experienciais, em 
que a emoção e o sentimento à luz dos estudos e investigações mais 
avançadas sobre a matéria, assumem uma importância primacial.  
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Mesmo considerando que qualquer pessoa pode revelar características de 

resiliência frente a situações traumáticas, existem aquelas, que tendem a ser mais 

resistentes, portanto, revelam um grau de superação mais elevado dos efeitos das 

adversidades. Tais pessoas conseguem se sobressair e se fortalecer.  Retomamos o 

posicionamento de Rutter (1987), segundo o qual, a resiliência não é um atributo fixo 

do indivíduo, uma vez que sofre influências das circunstâncias, que são mutáveis. 

Para Tavares (2001) e Barlach (2005), é considerada resiliente aquela 

pessoa, que mobiliza força, flexibilidade, inteligência e otimismo na tentativa de 

superação das circunstâncias desfavoráveis. Tal pessoa demonstra capacidade de 

superar dificuldades, mesmo num ambiente adverso. 

 

 2.5 Resiliência e educação  

 

Para viabilizar a consecução do objetivo central desta pesquisa (identificar o 

processo de resiliência na prática pedagógica de professores de escola pública), 

neste item, procuramos estabelecer inter-relações entre o conceito  de resiliência e 

educação, com enfoque nos seguintes pontos: pesquisas no âmbito da educação, 

que são produzidas no país; teóricos que investigam a relação entre os dois 

termos; seis passos necessários para promover a resiliência nas escolas e 

respectiva Roda da Resiliência; tutor de resiliência; formação de alunos 

resilientes (como garantia de direitos); fatores internos e fatores ambientais, 

que interferem  no processo de resiliência e promoção de resiliência na escola.  

Para localizar as pesquisas no âmbito da educação, examinamos a 

literatura especializada e utilizamos o Portal CAPES /CNPq. 

Com a intenção de investigar a prática pedagógica a partir do conceito de 

resiliência, inicialmente, buscamos a literatura produzida sobre o tema.  Em seguida, 

focalizamos as pesquisas no âmbito da educação, que são produzidas no país para 

identificar como os pesquisadores brasileiros vêm tratando do fenômeno da 

resiliência nessa área. Além disso, procuramos entender como se configuram seus 

contornos teóricos, localizar as circunstâncias em que o conceito é abordado, e 

identificar os métodos mais comuns adotados na investigação de resiliência, na área 

educacional.  

Consultamos as seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs (BIREME), Banco 

de Teses da CAPES, Biblioteca CAPES, Bibliotecas de Universidades públicas e 
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particulares como UFPE, UNICAMP, USP, UNICAP. Também, fizemos busca em 

anais de eventos acadêmicos específicos da área de educação como ANPED e 

ENDIPE, periódicos de Educação e Psicologia Escolar. Realizamos este estudo de 

cunho bibliográfico, no período compreendido entre maio de 2011 a novembro de 

2012. 

Nas primeiras consultas às bases supracitadas, usamos o termo resiliência, 

como palavra chave. Nessa investida, encontramos mais de 40 artigos que abordam 

o tema resiliência, mas estão situados em outras áreas, tais como: Sociologia, 

Física, Religião, Administração, Enfermagem e, principalmente, nas áreas de 

Psicologia e Saúde. O quantitativo de artigos localizados foi elevado, no entanto, 

quase todos não são resultantes de pesquisas, pois são ensaios rápidos voltados 

para autoajuda, recursos motivacionais e opiniões. Essa primeira aproximação com 

a literatura indicou ausência de discussão teórica do conceito. 

Tendo em vista que os resultados obtidos são variados e dispersos, 

desconsideramos as bases inicialmente consultadas e refinamos a pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, privilegiando, como fonte, o banco de teses e 

dissertações da CAPES. Para essa busca, utilizamos as palavras-chave resiliência e 

educação de modo simultâneo a fim de identificar estudos decorrentes de 

pesquisas, que articulassem os dois conceitos.  

Tivemos a intenção de compreender como o conceito é utilizado nos estudos 

educacionais, especialmente, com ênfase na prática pedagógica. Procuramos 

identificar se o conceito de resiliência é abordado na produção científica, para 

viabilizar práticas e atitudes construtivas dos professores frente aos problemas e 

adversidades do cotidiano escolar. Queríamos saber se o conceito é utilizado na 

análise da exposição do professor aos fatores de risco, que são inerentes ao 

exercício de sua prática pedagógica. Não obtivemos grandes êxitos nesse intento, 

mas apresentamos, no Quadro 3 a seguir, uma síntese das pesquisas sobre 

resiliência e educação, que localizamos no banco da CAPES, no período de 2002 a 

2012. Demarcamos esse corte temporal em decorrência das especificidades da 

literatura encontrada, ou seja, em função do surgimento dos trabalhos sobre o tema 

na fonte consultada 
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Quadro 3 -  Pesquisas sobre resiliência relacionadas à educação – Banco de teses e 

de dissertações da CAPES – 2002-2012 

Fonte: Enivalda Rezende. 2014  

 

Conforme mostramos no Quadro 3, no banco de teses e dissertações da 

CAPES, localizamos 14 trabalhos, assim caracterizados: 3 em nível de doutorado e 

11 em nível de mestrado na área educacional, que abordaram, em diferentes 

instituições do país, a  educação a partir do conceito de resiliência. 

TÍTULO AUTOR ÀREA e SUBÁREA DE 
CONHEC. 

 
INSTITITUIÇÃO 

ANO DE 
DEFESA 

 
Contribuições da escola para a 
prevenção ao abuso de drogas 

 
Ângela Kunzler 

Moreira 

 
Educação/Ensino a 

Aprendizagem 

 
PUC-RS 

2002 - MS 

Três formas de ser resiliente:(des)ve-
lando Resiliência no espaço escolar 

 
Vitor Gomes 

Educação/Educação             
Especial 

UFES - 2004 -
MS 

Educar para a vida: uma pedagogia da 
resiliência na escola 

Gilson de 
Medeiros 
Bezerra 

Educação/ 
Educação de adulto 

UFRN - 2005- 
MS 

Mudanças na prática docente face à 
implementação do laboratório de 

Informática 

Ana Maria 
Carvalho 

Educação/ 
Tópicos Específicos 

de Educação 

UESA - 2005- 
MS 

O processo de Construção dos vínculos 
afetivos e de resiliência em crianças 

abrigadas: um aspecto de educação não 
formal 

VilmaraSabim 
Dechandt 

Educação/Tópicos 
Específicos de 

Educação 

UEPG - 2006- 
MS 

O bem-estar na docência: 
dimensionando o cuidado de si 

Edgar Zanini 
Timm 

Educação/Tópicos 
Específicos de 

Educação 

PUC-RS - 2006 
-DR 

 

Prática esportiva e resiliência 
 

Simone Meyer 
Sanches 

Educação USP -2009 - DR 

Resiliência e formação humana em 
professores do ensino fundamental da 
rede pública municipal - em busca da 

integralidade. 

Ana Lúcia 
Galvão Leal 

Chaves 

Educação Formação 
Humana e 

Espiritualidade 

UFPE -2010- 
DR 

O papel da escola na vida de 
adolescentes vítimas de violência sexual: 

risco e proteção 

Alex Sandro 
Gomes Pessoa 

Educação UEPJMF/PR – 
2010 MS 

 

O brincar no contexto do adoecimento: 
um recurso de aprendizagem para o 

fortalecimento da criança frente à doença 
e frente à vida. 

Maria das 
Graças Queiroz 

Machado 

Educação UFBA -2010- 
MS 

Psicanálise e resiliência: possibilidades 
de articulação pela educação. 

Luciane da 
Costa Pegoraro 

Educação UFRGS - 2011 - 
-MS 

Política de ações afirmativas na UFRGS: 
o processo de resiliência na trajetória de 
vida de estudantes cotistas negros com 

bom desempenho acadêmico 

 
Luciane Bello, 

 
Educação 

 
UFRGS -2011 - 

MS 

Famílias de catadores de resíduos 
sólidos urbanos na perspectiva da 

Educação Ambiental: condições de risco. 

 
Priscila Freitas 

Chaves 

Educação Ambiental UFRGS - 2011- 
MS 

Fatores protetivos e o jogo de regras 
rummikub: um estudo com alunos do 6º 

ano do ensino fundamental. 

Gisele Bueno de 
Farias Ribeiro. 

Educação UEL -2012 - MS 
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Para estudar essa produção, em primeiro lugar, observamos seus títulos e 

se tais produções são decorrentes de pesquisas empíricas, o que foi possível 

através da leitura dos resumos.  Muitas vezes, as informações estão incompletas, 

por conseguinte, lemos os trabalhos em sua totalidade, a fim de compreender seus 

objetivos, métodos e achados de cada relato de pesquisa selecionado. Percebemos 

que, nem sempre, o anunciado através dos títulos, está condizente com o assunto 

tratado em cada texto.  Os autores dessas teses e dissertações são quase todos 

oriundos da área da Psicologia, por conseguinte, estudam o fenômeno da resiliência 

na área de educação de forma ampla e com forte teor psicológico.  

O levantamento das pesquisas desenvolvidas no banco de Teses da CAPES 

sobre o fenômeno da resiliência, no período que delimitamos, conforme já citado, (de 

2002 a 2012), mostra que esse tema, ainda, é escasso e apresenta debate um tanto 

preliminar. Apesar disso, essa revisão da literatura nos possibilitou uma aproximação 

com a discussão sobre resiliência na área de educação, tendo indicado que, no 

Brasil, os trabalhos sobre o tema surgem por volta do ano de 2002 e que, embora 

crescente, é resumido o número de trabalhos sobre resiliência nesta área. 

Identificamos, apenas, um estudo, no âmbito da espiritualidade, que 

investiga a resiliência na prática pedagógica. Em geral, os trabalhos sobre resiliência 

estão voltados para infância, adolescência e juventude em situação de risco.  A 

seguir, tratamos brevemente sobre cada um desses trabalhos, destacando seus 

enfoques. 

Ao investigar as contribuições da escola para a prevenção do uso de drogas, 

Moreira (2002) considera que a instituição escolar tem condições de formar sujeitos 

críticos e éticos, conscientes de sua cultura, transgressores de sua constituição 

cultural, comunicadores efetivos e pluralistas, desde que objetive e valorize suas 

ações. 

A pesquisa desenvolvida por Gomes (2004), em uma escola pública 

municipal de Vitória-ES, (des)velou as táticas pessoais de jovens no enfrentamento 

das adversidades. O autor considera que a resiliência se torna presente por meio de 

três estados da existência, assim caracterizados: a presença de dores e de fortes 

impactos; após a queda, ou seja, se manifesta na zona de pós-impacto; e o renascer 

(de Fênix). Os resultados obtidos com a pesquisa podem auxiliar o educador em 

suas práticas e/ ou intervenções com jovens em situação de risco. 
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O trabalho de Carvalho (2005) analisa o nível de resiliência de professores 

de três escolas em Teresópolis-RJ, no processo de aceitação de mudanças 

relacionadas à implementação do laboratório de informática. Os resultados podem 

ser assim sintetizados: (a) no funcionamento dos laboratórios de Informática, são 

apontados, como aspectos positivos, as contribuições para o processo de ensino e, 

como negativos, a falta de manutenção dos computadores e o reduzido tamanho 

dos laboratórios, tendo em vista a quantidade de alunos; (b) um teste do nível de 

resiliência registra diferenças significativas entre os professores quanto à aceitação 

das mudanças provocadas pela inserção dessa tecnologia; e (c) como  contribuições 

de tais  atividades para mudanças  na prática docente. O estudo indica atitudes 

favoráveis, com ênfase nas vantagens do uso do computador para as atividades do 

professor, e desvantagens ligadas ao uso, ainda, restrito das inovações 

tecnológicas, no cotidiano de professores e de alunos.  

Bezerra (2005), em um trabalho desenvolvido na cidade de Natal-RN, 

problematiza uma metodologia de trabalho, que conduz os jovens em situação de 

vulnerabilidade, a buscarem alternativas para redimensionar suas expectativas de 

futuro.  Relaciona vivências com o desencadeamento das estruturas internas, que o 

sujeito pode acionar para se tornar uma pessoa resiliente. O estudo oferece 

contribuições para professores, que atuam em escolas públicas, situadas em 

contextos considerados vulneráveis. Tais contribuições podem conduzir à 

ressignificação de uma visão de mundo determinista, que esteja interferindo na 

reprodução dos ciclos de pobreza. 

O estudo desenvolvido, em Ponta Grossa - PR, por Dechandt (2006) 

caracteriza os vínculos afetivos construídos pelas crianças durante o período, em 

que residem no abrigo e identifica as reações afetivas dessas crianças diante do fato 

de serem abrigadas. A pesquisa indica o papel da professora como figura relevante 

de apego e/ou como substituta da mãe. Na conjuntura de fatores de risco, que 

levaram à situação de abrigo, a professora constitui elemento de proteção e de 

resiliência. 

Timm (2006), em pesquisa desenvolvida na cidade de Porto Alegre-RS, 

focaliza o resgate de valores dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O 

estudo destaca a experiência e o saber de cada indivíduo de forma sistêmica; 

identifica os conflitos existenciais e/ou culturais; reativa as potencialidades do grupo 

pesquisado; visa a reconstituição de suas vivências, suas histórias e habilidades; e 
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reforça laços sociais e a autoestima. O estudo sinaliza as principais características 

de um professor de sucesso, com êxito e bem-estar em sua vida pessoal e 

profissional. Essas características são alegria, domínio do conteúdo, uso adequado 

das metodologias de ensino, responsabilidade, atualização, solicitude, boa 

remuneração e inteligência. 

O estudo desenvolvido por Sanches (2009) na cidade de São Paulo-SP 

investiga como a prática esportiva pode contribuir para o desenvolvimento da 

resiliência do praticante, tendo em vista os fatores de risco presentes na vida de 

atletas de alto rendimento e os mecanismos de proteção e enfrentamento utilizados. 

Os resultados indicam que mais adequado do que identificar um indivíduo como 

resiliente ou não-resiliente (devido ao dinamismo do conceito) seria analisar os 

fatores, que contribuem para o desenvolvimento da estrutura interna e fortalecimento 

pessoal, que possibilitem o enfrentamento das adversidades. 

A tese desenvolvida por Chaves (2010) analisa a resiliência de professoras a 

partir de suas histórias de vida. O estudo revela que as professoras dotadas de 

características mais resilientes conseguem manter, com maior frequência, equilíbrio 

frente às situações adversas, demonstram disposição para superar as dificuldades, 

cultivam um ambiente prazeroso e favorável ao processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Machado (2010) pesquisa o brincar no contexto do adoecimento e enfatiza 

esse recurso de aprendizagem para o fortalecimento da criança frente à doença e 

frente à vida. O brincar é considerado como um recurso, que pode promover o 

aprendizado da resiliência de crianças e adolescentes em processo de tratamento 

crônico. O estudo revela que a experiência lúdica põe em prática fatores comuns à 

resiliência, tais como: criatividade, senso de humor e resolução de problemas. Tais 

fatores estão relacionados à saúde mental e emocional, ao bem-estar e à qualidade 

de vida.  

A pesquisa feita por Pessoa (2010) analisa o papel da escola na vida de 

adolescentes com histórico de violência sexual, considerando casos de abuso e 

exploração sexual. Os resultados revelam que a população analisada está exposta a 

uma série de outros indicadores de risco, por exemplo: uso de substâncias 

psicoativas; manifestação de formas de violência e maus tratos na escola e em 

outros espaços; e sensação de insegurança na comunidade. A relação com a escola 

é conflituosa, o que permite concluir que a instituição escolar nem sempre é um 
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espaço de proteção na vida de adolescentes e, em alguns casos, suas ações atuam 

inversamente às suas resoluções. 

Chaves (2011) pesquisa os possíveis riscos e indicadores de proteção que 

podem resultar em processos de resiliência familiar de pessoas, que vivem em 

condições de risco. Investiga famílias de catadores de resíduos sólidos urbanos, 

suas condições de risco e seus processos de resiliência. Os resultados evidenciam o 

papel de proteção de alguns contextos ecológicos, que são constituídos pela família 

ampliada, vizinhos, amigos, escola, serviços de saúde e social e comunidades 

religiosas. Essa trama social constitui um indicador de fundamental relevância para a 

promoção do desenvolvimento desses grupos familiares.  

O estudo realizado por Pegoraro (2011) destaca o papel da escola, na vida 

de adolescentes vítimas de violência sexual. Foram investigados os mecanismos 

dispostos nos processos de resiliência de crianças, que passaram por um 

afastamento familiar, e que estão, atualmente, em situação de acolhimento 

institucional. 

A pesquisa de Bello (2011) tem, como objeto de estudo, o processo de 

resiliência, que se manifesta em estudantes cotistas de escolas públicas 

autodeclarados negros com bom desempenho acadêmico. O estudo revela o 

processo de resiliência nas trajetórias dos estudantes negros como uma gama de 

superações frequentes: perdas familiares, necessidade precoce de afastamento dos 

pais em busca de melhores oportunidades educacionais, preconceitos diversos, 

dificuldades econômicas e limitações de acesso ao capital cultural mais valorizado 

pela universidade, contudo, esses fatores não os impediram de realizar seus sonhos. 

Ao contrário, os estudantes se tornaram mais resistentes, buscaram se reestruturar 

e crescer em resposta às situações de crise e aos desafios do cotidiano. 

Ribeiro (2012) analisa os aspectos cognitivos, sociais e afetivos, indicadores 

de fatores protetivos, em alunos frequentadores da sala de apoio à aprendizagem, 

por meio do jogo rummikub6. O estudo indica a relevância da resiliência, no contexto 

da sala de apoio à aprendizagem e identifica os fatores protetivos relacionados ao 

aprender nesse contexto. Além disso, afirma que os aspectos cognitivos, afetivos e 

                                                             
6
Rummikub é um jogo que combina elementos de vários jogos,dominó e xadrez) e tem como objetivo 

o desenvolvimento do raciocínio lógico.  Foi inventado, no início dos anos 1930 por EphraimHertzano 
(que nasceu na Romênia) e, atualmente, está amplamente difundido, no mundo inteiro.    
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sociais envolvidos no jogo podem favorecer a construção da resiliência, no contexto 

da sala de apoio à aprendizagem. 

Considerando as teses e as dissertações acima referidas, ressaltamos os 

seguintes aspectos: enfoques metodológicos das pesquisas são variados   e 

baseados em história de vida; predominância do uso de estudo de caso; entrevistas, 

observações e questionários adotados como instrumentos de coleta de dados; e 

técnica de análise de conteúdo. 

Os estudos se inscrevem na grande área da educação, mas o campo 

empírico dos estudos é variado, conforme já citado. Em geral, são realizados em 

comunidades conflagradas, onde há evidências de população em situação de 

vulnerabilidade e risco. Os sujeitos participantes dos estudos são famílias, crianças e 

jovens vítimas de violência social. E, apenas, dois trabalhos são desenvolvidos em 

sala de aula com ênfase no processo de resiliência do professor. Ressaltamos que 

os trabalhos de Timm (2006) e Chaves (2010) consideram a resiliência do professor 

como um fator de equilíbrio frente às situações adversas, o que contribui para o 

bem-estar profissional e, também, para o processo de ensino e de aprendizagem.  

Este breve panorama da literatura educacional enfoca o tema resiliência e 

revela a emergência do conceito, neste campo de estudo, que está voltado para os 

problemas do cotidiano, especialmente, entre os grupos educativos de risco e/ou 

vulneráveis. A aproximação com a produção científica valida a nossa discussão no 

presente texto, uma vez que, tal problemática vem emergindo nos debates ocorridos 

na comunidade científica brasileira, que articulam resiliência e educação. Com base 

na revisão bibliográfica que empreendemos, estamos cientes de que este campo 

conceitual é explorado de forma incipiente, nas seguintes áreas: pesquisa em 

educação, formação de professores e prática pedagógica.  

Além da produção científica veiculada no Portal CAPES /CNPq, 

encontramos alguns teóricos, cujos posicionamentos contribuem para nossa 

compreensão do tema.  

Segundo Miravalles e Ortega (2015), nos espaços escolares, a resiliência é 

um trabalho de equipe, que exige a participação de professores e gestores, que são 

considerados como tutores de resiliência e formam uma rede social de proteção.  

Para Tavares (2001), a resiliência possibilita outra visão do mundo e, em 

certa medida, exige formas de aprender a ser e estar, nas sociedades atuais e 

futuras, nas quais a educação e a formação dos cidadãos terão que se processar 
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em modos diferentes. O autor considera a resiliência uma possibilidade de superar 

esse desafio. 

Por conseguinte, para formar pessoas resilientes, é oportuna a observação 

de Henderson e Milstein (2010, p. 57): "[..] para que haja alunos resilientes 

necessitam de educadores resilientes. "Os autores afirmam que seria pouco realista 

pretender formar alunos resilientes se os docentes não o são. 

Os autores supraditos ressaltam que o tipo da comunidade, da qual os 

alunos procedem, é um fator determinante do êxito que terão na escola. A 

construção da resiliência será mais fácil, se os alunos vierem de comunidades fortes 

e solidárias. No entanto, se são oriundos de comunidades conflagradas, sem apoio 

familiar, cujos modelos de condutas são desfavoráveis, certamente, terão maiores 

dificuldades de superação das adversidades. Diante de tal situação, é indispensável 

a presença de professores solidários e hábeis, cuja prática pedagógica sirva de 

apoio, se constitua como um fator promotor de resiliência. 

Por meio de sua conduta na sala de aula, o professor poderá despertar no 

aluno a vontade de superar os obstáculos, que se interpõem ao seu processo de 

humanização. 

Nesse sentido, torna-se essencial que as escolas se constituam em espaços 

resilientes. Para Miravalles e Ortega (2012), a escola resiliente desperta sentimentos 

de pertença nos alunos e nos professores e, assim, todos percebem que 

pertencerem a um lugar, onde não existe intimidação nem violência. Além disso, a 

escola resiliente põe seus recursos à disposição do aluno, que está em busca de 

superação de obstáculos, tendo em vista sua realização pessoal. 

Henderson e Milstein (2010) indicam seis passos necessários para 

promover a resiliência nas escolas: 

 enriquecer vínculos: fortalecimento das relações entre as pessoas 

presentes na vida da escola; 

 fixar limites claros e firmes: elaboração e implantação de regras  e 

procedimentos escolares, de modo claro e coerentes com as expectativas 

de conduta; 

 ensinar as habilidades para a vida: resolução de conflitos, cooperação e 

as habilidades comunicação; 

 demonstrar afetos e apoio: oferecimento de afeto e apoio 

incondicionais.  
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 estabelecer e transmitir expectativas elevadas: apresentação de um  

futuro realizável.  

 dar oportunidades de participação significativa: possibilidade de 

participação nas decisões, no planejamento e na resolução de conflitos. 

Tudo isso requer responsabilidade. 

 

Os três primeiros passos propostos contribuem para atenuar os fatores de 

riscos, com os quais se deparam os alunos; e os três últimos referem-se à 

construção do processo de resiliência. A seguir, apresentamos a representação 

gráfica do processo de construção da resiliência nas escolas, denominado por 

Henderson (2010) de Roda da Resiliência. Informamos que o passo – oferecimento 

de afeto e apoio - é considerado de fundamental relevância, portanto, está 

sombreado na figura 1. 

 

Figura 1 - A roda da resiliência 

 

Fonte: Resiliência en la escuela – Nan Henderson (2010, p. 31) 

 

Na perspectiva da formação de pessoas resilientes, Grotberg (2005), tendo 

como base estudos e pesquisas, na área de desenvolvimento humano, apresenta os 

seguintes enfoques: 

 resiliência ligada ao desenvolvimento e ao crescimento humano;  

 promoção de fatores de resiliência e a adoção  condutas resilientes 

requerem diferentes estratégias; 

 nível socioeconômico e resiliência não estão relacionados;  
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 resiliência é um processo, portanto, existem fatores de resiliência e, 

também, comportamentos e resultados resilientes;  

 diferenças culturais diminuem quando os adultos são capazes de valorizar 

ideias novas e efetivas para o desenvolvimento humano. 

 

Diante do exposto, podemos inferir que as crianças de escolas públicas, 

cujas vidas são marcadas por adversidades, poderão se tornar resilientes, pela 

intervenção da prática pedagógica voltada à humanização do ser. Para tanto, é 

necessário que o professor assuma a função de tutor de resiliência, na perspectiva 

proposta por Miravalles e Ortega (2015), ou seja, colabore com o aluno no processo 

de superação das adversidades. Assim, o aluno terá oportunidade de tentar mudar a 

si mesmo e, também, interferir no seu contexto social.  

O processo de resiliência pressupõe a garantia dos direitos do cidadão e, 

em se tratando de escola resiliente, ficam subentendidos os direitos da criança e 

do adolescente. Tais direitos são assegurados pela legislação vigente no país e, 

também, em decorrência de acordos feitos com organismos internacionais, por 

exemplo, Declaração Universal dos Direitos das Crianças, (UNESCO / 1959) da qual 

o Brasil é signatário.  

Em geral, as crianças que frequentam as escolas públicas são oriundas de 

comunidades vulneráveis, nas quais são vítimas de maus-tratos, que as impedem de 

ter um desenvolvimento emocional e cognitivo desejável. E alcançar condições 

necessárias à resiliência é um direito da criança para garantir seu bem-estar e 

desenvolvimento integral, conforme Vergés (2006, p. 143), que afirma: "A resiliência 

como um estado a alcançar, é um direito das crianças a seu desenvolvimento 

integral e progressivo." 

O autor entende a resiliência como um estado de retroalimentação de 

direitos, que é classificado como um subprincípio, no hierarquizado princípio do 

interesse superior da criança, que potencializa e garante os direitos da infância, em 

particular o direito ao desenvolvimento progressivo. 

 

A resiliência favorece mais e melhores direitos. Gerar o estado resiliente é 
um direito específico da infância, porque é preciso garantir-lhe, 
oportunamente, a vigência dos direitos com potenciais promissores, 
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inscritos na esperança de que cada um é único, com recursos-direitos a 
proteger e garantir. (VERGÉS 2006, p. 144) 

 

Ainda em relação à garantia de direitos, Henderson e Milstein (2010), 

afirmam que cada escola precisa elaborar estratégias, que serão adotadas por 

professores e alunos, tendo em vista o surgimento e/ou fortalecimento de condições 

resilientes. 

Na escola pública, vários obstáculos, que decorrem da ausência de políticas 

públicas voltadas à educação, dificultam o processo de humanização dos alunos. 

Diante disso, os professores poderão reagir ou ficar acomodados à situação vigente. 

Pensando em tal situação, vejamos o que diz Freire (1993, p. 63): 

 

A solução mais fácil para encarar os obstáculos, o desrespeito do poder 
público, o arbítrio da autoridade antidemocrática é a acomodação fatalista 
em que muitos de nós se instala. Esta é na verdade a posição mais 
cômoda, mas é também a posição de quem se demite da luta, da História. É 
a posição de quem renuncia ao conflito, sem a qual negamos a dignidade 
da vida. Não há vida nem humana existência sem briga e sem conflito. O 
conflito projeta a nossa consciência. Negá-lo é desconhecer os mais 
mínimos pormenores da experiência vital e social.  

 

Em consonância com o pensamento freireano, segundo o qual é necessário 

que cada professor queira reagir diante das adversidades existentes no ambiente 

escolar, Miravalles e Ortega (2012, p. 101) afirmam: "[...] as escolas são ambientes 

chaves para que as pessoas desenvolvam a capacidade de sobrepor as 

adversidades." 

Bernard (1991) caracteriza as crianças resilientes como indivíduos 

socialmente competentes, possuidores de habilidades para a vida, tais como: 

pensamento crítico, capacidade de resolver problemas e tomar iniciativa. Considera 

que a criança resiliente é firme em seus propósitos, tem uma visão positiva do 

próprio futuro, pois estabelece metas para sua vida escolar. Nessa caracterização, 

há indícios de um processo de humanização em construção. 

Considerando as injustiças sociais e a falta de solidariedade entre as 

pessoas, na atualidade, Melillo (2005, p. 87) afirma que a educação: "[...] se torna 

central quanto à possibilidade de fomentar a resiliência das crianças, para que 

possam enfrentar seu crescimento e inserção social de modo mais favorável para 

eles mesmos e mais próximo a seu bem-estar." 
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Em certa medida, o pensamento desse autor tangencia o conceito de 

educação de Souza (2004), que pressupõe o fortalecimento do processo de 

humanização do aluno, ou seja, do ser humano. 

Pensando, ainda, na proximidade relacional dos dois termos (educação e 

resiliência), podemos citar mais um posicionamento de Freire (1996), segundo o qual 

a educação exige amorosidade, compromisso e coragem na luta pela liberdade de 

pensamento e ação, tendo como fundamento a prática dialógica. 

A educação assegura valores essenciais à integração individual e social do 

indivíduo, uma vez que a aptidão para aprender é própria do ser humano, que é 

inconcluso, sob a ótica freiriana. A faceta da inconclusão valida a característica 

humanizadora da educação, uma vez que a ação educativa complementa o 

desenvolvimento do ser humano. A capacidade de aprender é inata do homem, ou 

seja,é uma característica primária da sua natureza racional, conforme afirma Cunha 

(2003, p. 24): 

 

Diferente dos demais animais, os homens e mulheres não são seres dados. 
Há uma incompletude latente. Ao nascermos trazemos conosco um 
imperativo para crescer e ser mais. Um convite e, ao mesmo tempo, um 
imperativo para transpor os limites da vida biológica, inserindo-se na vida 
social, cultural, elaborando uma segunda natureza. E é na existência 
humana que tal convite-imperativo apresenta-se como abertura para tornar-
se mais e melhor. Neste sentido, podemos dizer que viver é um movimento 
contínuo em que nos fazemos humanos, isto é, construímos sob a 
corporeidade biológica, física e química uma identidade social e cultural. 

 

Assim sendo, a educação se constitui em uma chave, que poderá abrir a 

porta da possibilidade da humanização do ser humano, tornando-o naquele que 

sabe que é sujeito participante de sua reflexão, da reflexão do mundo e de sua 

própria história, em interação com outros sujeitos. 

O estudo desenvolvido por Chaves (2011), com enfoque no tema resiliência 

e formação humana, revela que professoras com características resilientes 

conseguem manter equilíbrio frente às situações adversas, superam dificuldades e 

cultivam um ambiente saudável na sala de aula. Tais posturas são favoráveis ao 

processo de ensino e de aprendizagem, portanto, podem indicar a relevância da 

presença de professores resilientes nas escolas.  

Nos discursos oficiais, a educação é propalada como prioridade para o país, 

no entanto, as políticas públicas não se concretizam de forma plena, o que deixa a 
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população sem o necessário atendimento. Diante de tal realidade, Freire (2001, p. 

245) afirma: 

 

Não há prioridade que não se expresse em verbas. Não adianta o discurso 
da prioridade, para, no ano seguinte, dizer: É prioridade, mas, 
lamentavelmente, não tem dinheiro. É preciso que este país alcance o nível 
em que isso nunca mais possa ser dito, é preciso que os professores não 
aceitem que isto seja dito. 

 

O autor acrescenta: 

 

Por isso não vejo outra saída senão a da unidade na diversidade de 
interesses não antagônicos dos educadores e das educadoras na defesa 
dos seus direitos. Direito à sua liberdade docente, direito à sua fala, direito a 
melhores condições de trabalho pedagógico, direito a tempo livre e 
remunerado para dedicar à sua formação permanente, direito de ser 
coerente, direito de criticar as autoridades sem medo de punição a que 
corresponde o dever de responsabilizar-se pela veracidade de sua crítica, 
direito de ter o dever de ser sérios, coerentes, de não mentir para 
sobreviver. (p.245) 

 

Levando em consideração o atual contexto socioeconômico dos alunos das 

escolas públicas, no nosso país, afirmamos que a prática pedagógica de professores 

resilientes poderá contribuir para a efetivação de uma educação que os humanize. 

De acordo com a categorização de fatores de resiliência proposta por Grotberg 

(2005), cabe ao professorado proporcionar ao alunado um ambiente estável (eu 

tenho); que permita o desenvolvimento de suas fortalezas internas (eu sou); e 

fortaleça sua capacidade de resolver problemas e estabelecer relações com os 

outros (eu posso). Vide Quadro 2, já citado. 

Além desses fatores, o fortalecimento das manifestações de resiliência, na 

vida dos alunos, exige que seus professores revelem características resilientes, por 

exemplo, as citadas por Henderson e Milstein (2010): senso de humor, autoestima, 

entusiasmo pela docência, compromisso e capacidade de estabelecer vínculos 

afetivos. Tais manifestações não devem se sobrepor às atividades inerentes à sala 

de aula. É necessário que os professores enfrentem as situações de risco, que 

envolvem o exercício do magistério e, sobretudo, tenham possibilidades de superá-

las.  

Inúmeras atitudes e ações são consideradas como elementos protetores, 

que estão presentes no processo de resiliência, e são classificados por Henderson e 

Milstein (2010, p. 28) como fatores internos (características individuais) e fatores 



61 
 

ambientais (características das famílias, escolas, comunidade e grupos de pares), 

conforme o que se segue. 

 

Fatores internos: 

 prestação de serviços a outros e/ou a uma causa; 

 uso de estratégias de convivência, tais como: adoção de boas decisões, 
assertividade, controle dos impulsos e resolução de problemas; 

 sociabilidade; capacidade de ser amigo, capacidade de estabelecer 
relações positivas; 

 senso de humor; 

 autonomia, independência; 

 visão positiva do futuro pessoal; 

 flexibilidade; 

 capacidade para a aprendizagem e conexões com esta; 

 automotivação;  

 idoneidade e  competência pessoal; 

 autoestima e confiança em si mesmo. 
 
Fatores ambientais: 

 promoção de vínculos estreitos com outros; 

 valorização e encorajamento da educação; 

 adoção de um estilo de interação calmo e não crítico; 

 fixação e manutenção de limites claros (regras, normas e leis) 

 estímulos às relações de apoio a  outras pessoas afins;  

 incentivos à atitude de compartilhar responsabilidades, prestar serviços a 
outros e fornecimento da requerida; 

 possibilidade de acesso ao recursos, que são destinados ao atendimento 
das necessidades básicas de vivência, trabalho, saúde, emocional e 
recreação; 

 expressão de expectativas de êxito elevadas, mas realistas; 

 promoção do estabelecimento e da realização de metas; 

 incentivo ao desenvolvimento de valores pró-sociais (como o altruísmo) e 
estratégias de convivência (como a cooperação);  

 demonstração de demonstra liderança e adoção de decisões, que 
promovam participações significativas; 

 apreciação dos talentos, habilidades específicas de cada indivíduo 
 

Os fatores internos e ambientais que contribuem para as manifestações de 

resiliência, acima citados, possibilitam ao professor refletir e aprender com sua 

experiência profissional, que se concretiza na escola e na sala de aula. Dessa forma, 

poderá direcionar sua prática pedagógica em consonância com o processo de 

formação humana de seus alunos. 

Com esse teor, Santiago (2006, p. 115) afirma: 
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É no exercício profissional e na reflexão crítica sobre esse exercício 
cotidiano que cada uma, e cada um constrói a competência e o 
desenvolvimento profissional. É no cotidiano que a capacidade de 
esperançar a si e ao outro vai sendo materializada e traduzida em ações, 
em movimento; que a atitude de solidariedade vai tomando corpo no dia a 
dia, na construção de uma ética humanizadora de nós e do Outro. 

 

Conforme Tavares (2001), o professor que traz em si características 

resilientes busca promover, na sala de aula, a integração entre os atos de pensar, 

sentir e agir, dando ênfase às situações prazerosas, que incentivam o aluno  seguir 

os caminhos de superação. Dessa forma, continuará a exercer sua profissão sem 

desânimos.  

Levando em consideração que o desenvolvimento pessoal depende de 

influências internas e externas, para que professores se tornem resilientes frente aos 

percalços da profissão, Dias (2010, p 79) destaca que: 

 

O apoio das políticas públicas à formação resiliente mediante 
implementação de projetos de ação complementar à escola e que visam a 
formação integral do indivíduo em seus aspectos físicos, sociais e 
psicológicos, constitui um avanço no que se refere às intervenções 
educativas no processo de socialização com vistas a tornar as pessoas 
mais resilientes diante dos desafios dos novos tempos, que incluem não 
somente a privação econômica como também a inclusão de novas 
incertezas e inseguranças provenientes das mudanças contínuas e 
aceleradas. 

 

Vários fatores inibem a resiliência entre os professores, conforme citam 

Henderson e Milstein (2010, p. 58): “As condições em que trabalham e a escassez 

de recursos para cumprir as expectativas postas aos docentes e os fatores 

ambientais que afetam o bem-estar e a eficácia dos docentes.” Diante disso, 

defendem a necessidade de investimentos, no processo de formação resiliente dos 

professores, que são responsáveis surgimento de manifestações de resiliência nos 

alunos.  
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2.6 Humanização 

 

Explicitamos, neste item, a abrangência do conceito de humanização com a 

intenção de complementar nossos posicionamentos relativos à resiliência e à 

educação. Reafirmamos o seguinte posicionamento teórico: cabe ao professor 

direcionar suas ações em busca da humanização do ser humano e da humanidade, 

sob a ótica de Souza, (2004), já explicitada.  

Sobre a construção do ser humano, Matos (1999, p. 17) defende que é "[...] 

um projeto histórico maior, inerente ao seu projeto de vida. A dinamicidade, com que 

se processa a operacionalização de tal projeto, torna-o, permanente, em movimento 

e em construção." O autor esclarece que, quando se refere ao ser humano, como 

um projeto em movimento, tem como pressuposto que a realidade é móvel e, 

também, as relações entre o homem e o mundo.  

Com a mesma perspectiva, Freire (1986, p. 103) afirma: "[...] o movimento 

de partida deste movimento está nos homens mesmos. [...], mas, como não há 

homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações homem 

mundo." 

Nesse entendimento, Matos (1999, p.7) diz: "[...] a esperança que nutre a 

caminhada é que homens e mulheres somos construtores do mundo. Mesmo e 

apesar dos condicionamentos pessoais, culturais e históricos, mesmo e apesar das 

adversidades." 

Souza (1999) afirma que matutar sobre a humanização do ser humano 

significa pensar a respeito de um difícil problema da vida, que  exige pensar a 

própria existência do ser humano, suas possibilidades e impossibilidades. Dessa 

maneira, trabalhar com a hipótese de que a educação diz respeito à construção da 

humanidade do ser humano e do planeta é uma tarefa difícil, que se destina aos 

fortes e, como diz o poeta: "[...] aos fracos abate e aos fortes exalta7." 

Levando em consideração que a natureza humana se constrói social e 

historicamente e, não como um a priori, Souza (1999, p. 50) afirma: "[...] a trajetória 

pela qual nos fazemos conscientes está marcada pela finitude, pela inconclusão e 

                                                             
7
 “Canção dos Tamoios” do poeta Antônio Gonçalves Dias (1823 – 1864). 
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nos caracteriza como seres históricos". Considera, ainda, que o processo de 

humanização ou desumanização vai ocorrendo durante a vida do indivíduo, a partir 

de  suas experiências e do contexto no qual está inserido.  

Nesse mesmo teor, Freire (1986) defende a tese deque os seres humanos 

nascem inconclusos e afirma que a vocação do ser humano é ser cada vez mais 

humano. Nesse processo, a educação se constitui como uma possibilidade de 

humanização do ser humano, da qual decorre a radicalidade da inconclusão, que 

constitui a especificidade humana. Há, portanto, a seguinte movimentação, ou inter-

relação de conceitos: a humanização do ser humano surge como uma consequência 

da radicalidade da inconclusão do homem; e a característica de tal inconclusão 

constitui a especificidade do ser humano. Por conseguinte, educação é 

indispensável ao ser humano, ao longo de toda sua vida, que irá, sempre, procurar 

preencher os vazios e/ou lacunas  de sua inconclusão. O processo de humanização 

é um processo coletivo. 

Na coletividade, a busca pela humanização mobiliza fatores de proteção8, 

que são necessários à constituição da resiliência. Portanto, cabe à escola procurar 

desenvolver as potencialidades dos alunos, tendo em vista a necessidade de agir e 

de reagir diante da realidade opressora que os cerca. Com tal perspectiva, Freire 

(1986, p. 41) afirma: "[...] a violência dos opressores, que os faz também 

desumanizados, não instaura uma outra vocação - a de ser menos. Como distorção 

do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os 

fez menos em busca da recuperação de sua humanidade.” 

Nessa direção, é necessário que a escola não procure negar a existência 

dos problemas sociais enfrentados pelos alunos, mas direcione o processo 

educativo para a formação de alunos resilientes, que participem do processo coletivo 

de humanização. A capacidade de resiliência, que se manifesta nas escolas e nos 

professores, poderá contribuir para formação de pessoas mais humanizadas e 

capazes de enfrentar as desigualdades sociais da sociedade atual. 

Tendo concluído, nossa reflexão sobre resiliência, conforme anunciamos no 

início deste capítulo, iremos discutir, trabalho e prática pedagógica no processo de 

humanização do ser, nos próximos dois itens. 

                                                             
8
 Segundo Rutter (1987), fatores de proteção referem-se a influências que modificam, melhoram ou 

alteram respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação. A característica essencial 
desses fatores é a modificação catalítica na resposta do indivíduo à situação de risco.  
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2.7 O trabalho como atividade humana 

 

Neste item, apresentamos, de forma sucinta, o conceito de trabalho como 

atividade humana e sua vinculação com o trabalho do professor. Na construção do 

sujeito, o trabalho tem um papel central, podendo ser fonte de experiências de 

prazer e promotoras de saúde e, também de desprazer, sofrimento e doença. Tais 

relações se articulam com as formas de organização do trabalho.  

Conforme Codo (1997, p. 26), o trabalho pressupõe "[...] uma relação de 

dupla transformação entre o homem e a natureza, geradora de significado." Por 

meio do trabalho, o ato de dar significado à natureza se concretiza e de igual modo, 

a relação sujeito/objeto é mediada pelo significado. E um rompimento no circuito de 

significados ocasiona sofrimento ao trabalhador e pode comprometer sua saúde 

física e mental. 

De acordo com Meirelles (2006), o trabalho é constituído por todo e qualquer 

ato de prestação de serviço. Sob essa ótica, a atividade humana faz uso de recursos 

humanos, ainda que mediados por equipamentos e instrumentos, o que exige 

suportes de fluxo e de vínculo entre prestadores de serviços e usuários, o que 

resulta um produto intangível. A produção e o consumo do serviço, portanto, se dão 

de forma simultânea, nos mesmos tempo e espaço, ou seja, a produção ocorre 

quando o serviço é demandado e se encerra quando a demanda é atendida. Não é 

possível armazenar um serviço para consumi-lo depois, pois sua extinção acontece 

logo que é prestado.  

Esse último aspecto deve ser ressaltado, visto que a atividade laboral 

docente é cotidiana, relacional e avaliada, sempre, no espaço em que ocorre e 

quando ocorre. A avaliação do trabalho docente é realizada pelos atores, que 

compõem o espaço escolar: gestores, coordenadores pedagógicos, colegas, alunos, 

pais e, também, pela sociedade. Dessa maneira, é possível considerar que o 

comportamento do professor possui uma transcendência inegável, ou seja, 

ultrapassa a sala de aula. 

Com esse entendimento, Codo (2006), afirma que a escola é uma 

organização de trabalho prestadora de serviço, integrante do setor terciário da 

economia, o mesmo em que se localizam os serviços de saúde e comércio em geral. 

A relação direta com o cliente, como acontece nas escolas, em outras instituições e 



66 
 

empresas, exige um trabalho com características muito especiais, conforme afirma 

Codo (2006, p. 91): 

 

O trabalhador desta organização está constantemente expondo seu 
trabalho a críticas diretas dos clientes e nem podemos aludir que, sendo 
estas crianças ou adolescentes, a situação seja diferente. Muito pelo 
contrário, quem trabalha com clientes nestas faixas de idade sabe muito 
bem que são críticos mordazes e com muito menos pudor para desaprovar 
alguma coisa, que não está agradando do que alguém de meia idade, que 
tem certas reservas adquiridas com o tempo e a experiência. Precisam ser 
conquistados o tempo todo, bem tratados, bem atendidos, do contrário 
manifestam seu descontentamento das formas mais constrangedoras e 
inesperadas. Que um professor de matemática, tente errar uma conta para 
ver o que lhe acontece ou, mesmo que acerte, não pode sequer parecer 
inseguro. 

 

As características descritas sobre o trabalho em processo são constatadas 

no trabalho docente e o sentido de sua ação acarreta satisfações e insatisfações. Da 

satisfação, fazem parte a alegria de ensinar/educar e a sensação de contribuir para 

o desenvolvimento de novas gerações. Das insatisfações, identificam-se problemas 

provocados pela sobrecarga psíquica e adversidades, que cercam o exercício do 

magistério; desvalorização da profissão e, em casos extremos, pelo burnout, que 

pode ser traduzido em exaustão física, emocional e mental. 

Segundo Mendes (2007), ser professor é uma das profissões mais 

estressantes na atualidade, pois as inúmeras exigências do mundo presente e as 

mudanças socioeducativas são fatores que afetam sua saúde e seu bem-estar. 

A respeito da especificidade do trabalho do professor, Maia e Magalhães 

(2009) consideram que a presença de um objeto-humano modifica profundamente a 

natureza do trabalho e a atividade do trabalhador. Na mesma direção Tardif (2007, 

p. 31) afirma: “[...] ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, 

para seres humanos.” O autor ressalta que o trabalho docente repousa 

quotidianamente sobre inúmeras e variadas interações com os alunos e, também, 

com os demais atores escolares. 

Sem ignorar as diferentes facetas que envolvem o trabalho docente, nesta 

tese, investigamos a prática pedagógica do professor no espaço escolar e na sala 

de aula, enfatizando seu caráter humanizador.  
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2.8 Concepções de prática pedagógica 

 

Neste item, pretendemos explicitar o conceito de prática pedagógica, 

fazendo dois agrupamentos: no primeiro, citamos as análises que se referem às 

ações desenvolvidas na escola e na sala de aula e, também, estabelecem vínculos 

com o contexto social. No segundo, apresentamos os teóricos que analisam seus 

aspectos sociais e consideram que sua ação vai além da escola.  

Além disso, iremos trazer alguns elementos constituintes da prática 

pedagógica, que perpassam os posicionamentos teóricos contidos nos dois 

agrupamentos citados.  

De acordo com Albuquerque (2014, p. 51), na atualidade, a categoria prática 

pedagógica: 

 

[...] é conceituada e/ou compreendida sob múltiplos aspectos, que 
interferem na delimitação de sua abrangência: diversos teóricos enfatizam 
seu caráter histórico/social e afirmam que sua ação extrapola os limites da 
instituição escolar. Em paralelo, surgem outros posicionamentos que 
delimitam sua ação à escola e à sala de aula, porém ressaltam suas 
vinculações com o contexto social. 

 

Conforme anunciamos, neste primeiro agrupamento, enfocamos a prática 

pedagógica no âmbito institucional, cujas conceituações apresentam diversas 

nuanças, que têm características diferenciadas, mas que se complementam. 

Vejamos os seguintes aspectos: capacidade de interpretação das ações 

diárias, fazendo surgir os saberes escolares (Zabala, 1998); reflexões a partir da 

sala de aula, tendo como base a experiência profissional do professor (Lopes, 2010); 

caráter epistemológico (Tardif, 2000); teorias e suas explicações do cotidiano escolar 

(Matos, 1999); teoria versus prática para superar uma visão, exclusivamente, 

pragmática do trabalho docente (Guarnieri, 2005); teoria versus prática e suas 

implicações na mediação dos conteúdos escolares, tendo em vista o processo de 

construção do conhecimento (Veiga, 1989); experiências individuais, trocas e 

interações entre os professores (Brito, 2006); dimensões ética, técnica e política; 

(Rios (2008); funções educativas / formativas da prática pedagógica (Morales, 2000); 

preparação para a vida em sociedade (Libâneo,1994).  
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E seguindo a ordem de citação das características dos conceitos de prática 

pedagógica, citamos, novamente, os inúmeros teóricos e seus respectivos 

posicionamentos.  

Zabala (1998) concebe a prática pedagógica como prática educativa e para 

defini-la, elabora um modelo que traz subsídios para a análise da prática profissional 

do professor. Propõe um modelo de interpretação, que utiliza uma perspectiva 

processual, na qual as fases de planejamento, aplicação e avaliação devem 

assegurar um sentido integral às variáveis metodológicas, que são usadas nas 

unidades de intervenção pedagógica. As condicionantes do contexto educativo, por 

exemplo, as pressões sociais e a trajetória profissional dos professores assumem, 

também, uma posição de relevância.  

No modelo proposto por Zabala (1998), não há espaço para o professor que 

é considerado como um aplicador de fórmulas herdadas da tradição, que está 

fundamentado, apenas, no seu pensamento prático, mas sem reflexão.  

Com posicionamento semelhante, e acrescentado que o fazer diário do 

professor está constituído de reflexões do cotidiano escolar, que são baseadas na 

sua experiência profissional, Lopes (2010 p. 22), afirma: 

 

O fazer diário do professor em articulação com a realidade escolar, depende 
não apenas dos conhecimentos formais, adquiridos principalmente nos 
cursos de formação, mas, essencialmente, depende das observações 
diárias que o professor faz do seu próprio trabalho, dos seus alunos, da 
escola, da sociedade e da reflexão diária, que impõe todo trabalho 
pedagógico. É nesse sentido, que se apontam os saberes escolares, os 
saberes pedagógicos e os saberes docentes e, ainda, a experiência 
profissional como fenômenos, que se misturam na atividade diária do 
professor, haja vista a definição dada ao professor, segundo seu papel e 
respectiva atuação. 

 

No intuito de imprimir um caráter epistemológico à prática pedagógica, Tardif 

(2000, p. 10) propõe a seguinte definição: “[...] é o estudo do conjunto dos saberes 

utilizados, realmente, pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas.” 

Para ampliar os aspectos teóricos da prática pedagógica, Matos (1999, p. 

64) afirma: "[...] é preciso compreender não somente a descrição de certo conjunto 

de fatos, mas também sua explicação, e o desdobramento das leis a que eles estão 

subordinados." Trata-se, portanto, da dialética - teoria versus prática - na prática 

pedagógica docente e da intermediação, que uma produz sobre a outra.  



69 
 

Ainda examinando a relação teoria versus prática, como uma característica 

da prática pedagógica, que contribui para superação dos obstáculos, que surgem na 

sala de aula, Guarnieri (2005, p. 12) afirma: 

Considerando-se a relação teoria-prática, nota-se que a prática mediatiza a 
relação do professor com a teoria, o que implica um movimento de 
superação de adesão acrítica às teorias e aos modismos pedagógicos. A 
teoria, por sua vez, mediatiza a relação do professor com a prática, podendo 
possibilitar o movimento de superação de uma visão exclusivamente 
pragmática do trabalho docente. 

 

No entendimento de Veiga (1989, p. 16), a educação é uma prática social, 

em que a relação entre teoria e prática se manifesta, fortemente, portanto, “[...] é 

nosso dever como educadores, a busca de condições necessárias a sua realização.” 

E ressaltando a relevância do contexto social, no qual se insere a escola, afirma que 

prática pedagógica faz a mediação entre os conteúdos escolares e o aluno, no 

processo construção do conhecimento. 

No olhar de Brito (2006, p. 51): “O pensamento do professor constrói-se, 

pois, com base em suas experiências individuais e nas trocas e interações com seus 

pares.” 

Com essa mesma ótica, Rios (2008) afirma que, na escola, o processo de 

construção de conhecimento é resultante da prática pedagógica, que é permeada 

pelo diálogo. Além desse aspecto dialógico, a prática pedagógica é constituída de 

várias dimensões articuladas entre si, tais como: dimensão ética, que se articula a 

dimensão técnica (domínio dos saberes); dimensão estética (sensibilidade na 

relação pedagógica); e dimensão política (que diz respeito à participação na 

construção coletiva da sociedade e ao exercício dos direitos e deveres). Portanto, 

além de ensinar conteúdos, o professor ensina ao aluno modos de ser e estar no 

mundo.   

Seguindo o mesmo direcionamento, que extrapola a ministração de 

conteúdos na sala de aula e enfatiza as funções educativas / formativas da prática 

pedagógica, Morales 2000, p. 158) afirma: 

 

É importante pensar nos efeitos não-intencionais, mas alcançados, por meio 
de nosso ensino e relacionamento com os alunos. De fato, nosso impacto e 
nossa influência, sobre os alunos vão além dos conhecimentos e 
habilidades que ensinamos. Nisto pode constituir o mais importante de 
nossa atividade como professores: incidimos em valores, atitudes, hábitos 
motivação, em como eles veem a si mesmos. Dessa perspectiva, que não 
se limita a contemplar o mero aprendizado das matérias como objetivo único 
ou mais importante, nossa relação com os alunos na sala de aula adquire 
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toda a sua importância. Os bons efeitos não intencionais, mas alcançados e 
percebidos, podem depois se transformar em finalidades conscientemente.    

 

Em complementação aos aspectos formativos da prática pedagógica, 

Libâneo (1994), afirma que se trata de uma atividade humana necessária à 

existência e ao funcionamento de todas as sociedades, pois prepara seus membros 

para a participação na vida social. 

Após a apresentação do primeiro agrupamento, passamos ao segundo, que 

contém a conceituação de prática pedagógica de acordo com os teóricos, que 

consideram sua abrangência para além do espaço escolar e, também, analisam 

seus componentes sociais e políticos.  

Conforme fizemos, no primeiro agrupamento teórico, destacamos, agora, 

algumas nuanças, que se manifestam em tais práticas pedagógicas: caráter e 

função de diálogo na construção do conhecimento (Freire, 1986); prática educativa, 

que exige do professor afetividade e criatividade, na busca de um mundo melhor 

(Freire, 1986); forma específica de práxis, que envolve atividades teórico-práticas 

(Batista Neto e Santiago, 2006 e, também, Freire 1986); intencionalidade não restrita 

à didática nem às metodologias (Fernandes, 1999); vinculação à educação e à 

prática social, em decorrência de sua essencialidade, como produção histórica 

(Fernandes, 1999); interação dialética entre prática versus teoria  e, também entre  

conteúdo versus forma (Fernandes, 1999); prática social de caráter histórico e 

cultural, cujas dimensões (prática gestora, discente, docente, gnosiológica e/ou 

epistemológica) influenciam a formação do sujeito (Souza, 2009); prática relacional, 

intencional e institucional, que tem como finalidade a humanização do ser humano 

(Souza, 2009); sentido macro da prática pedagógica, que leva em consideração as 

ações do homem como  sujeito político (Freire, 1991); relação entre pensar - agir, que 

são instâncias necessárias à educação humanizadora (Freire, 1991); relação entre o 

sujeito e o conhecimento, tendo em vista a humanização do ser (Batista Neto e 

Santiago, 2006). 

E obedecendo a ordem de citação das características dos conceitos de 

prática pedagógica, mencionaremos os diversos teóricos e seus respectivos 

posicionamentos, que estão neste segundo agrupamento. 

O significado de prática pedagógica decorre de determinados princípios, nos 

quais está baseado. Por exemplo, para Freire (1986), em Pedagogia do Oprimido, a 

concepção de prática pedagógica assume caráter e função de diálogo, pois 
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pressupõe, que a construção do conhecimento é um processo realizado pelos 

sujeitos da educação: professor e aluno. Tal processo conduz a uma leitura crítica 

da realidade, ou seja, do mundo. O autor, também usa o termo prática educativa, 

que significa a capacidade de o educador somar afetividade e criatividade à sua 

ação e, em conjunto com seus alunos, buscar a transformação do mundo. 

Segundo Batista Neto; Santiago (2006, p. 13), a prática pedagógica é uma 

forma específica de práxis9. Enquanto práxis é uma prática social, que envolve 

atividades teóricas e práticas. A esse respeito, Freire (1986, p 121) afirma: “Mas, se 

os homens são seres do quefazer10 é, exatamente, porque seu fazer é ação 

reflexão. É práxis.” 

Com esse mesmo teor, Fernandes (1999) refere-se à prática pedagógica 

como intencional, não restrita à didática ou às metodologias, mas vinculada à 

educação e à prática social, uma vez que se constitui como uma produção histórica, 

na interação dialética entre prática versus teoria; e conteúdo versus forma. 

Como uma atividade humana, a prática pedagógica integra o conjunto da 

organização social e não pode ser compreendida de forma desarticulada do contexto 

em que se insere, pois se faz e se refaz, no interior das relações sociais. 

Nessa perspectiva, isto é, como atividade humana, a prática pedagógica não 

pode ser examinada de maneira isolada, mas como uma expressão das 

características marcantes da sociedade, que influenciam a realidade educacional. 

Os aspectos da formação socioeconômica brasileira e as relações de 

produção são fundamentais para a análise dos múltiplos determinantes da prática 

pedagógica. 

De modo mais abrangente, porém na mesma linha de argumentação 

anterior, Souza (2009) conceitua a prática pedagógica como uma prática social, de 

caráter histórico e cultural. Afirma que a prática pedagógica envolve dimensões inter-

relacionadas entre si, tais como: prática gestora, discente, docente, gnosiológica 

e/ou epistemológica, que influenciam a formação do sujeito. Tais dimensões têm 

sentido e condições de realização, somente, na e pela prática pedagógica. Dessa 

                                                             
9
 Termo grego que significa ação. Na terminologia marxista, diz respeito ao conjunto de relações de 

produção e trabalho, que constituem a estrutura social, na qual a revolução exercerá sua  ação 
transformadora. Para Freire, a práxis é a reflexão do oprimido sobre seu mundo, e sua reação 
transformadora contra a realidade. Para existir a práxis, é necessário que o oprimido tome 
consciência de sua realidade para poder refletir sobre ela e questioná-la.  Assim, se torna capaz de 
identificar o opressor e se conscientizar de sua condição (Freire, 1986). 
10

 Conceito que representa a teoria e a prática. É reflexão ação. 



72 
 

forma, se constitui em uma prática relacional, intencional e institucional, que tem 

como finalidade a humanização do ser humano.  

Essa perspectiva está articulada à compreensão freiriana, segundo a qual, a 

prática educativa contribui para o processo de formação do ser humano, pois “[...] o 

ser humano jamais para de educar-se.” (FREIRE, 2001, p. 20). Com tal perspectiva, 

faz referência ao sentido macro da prática pedagógica, que e é entendida como uma 

implicação das ações do homem, considerado como um sujeito político, que age e 

interfere no mundo. Nesse sentido, o homem vivencia a dicotomia existencial de 

pensar e agir, que são instâncias essenciais para uma educação humanizadora para 

a vida.  

A coerência entre ação e prática é uma exigência que educadores 

progressistas11 buscam e impõem a si mesmos. Buscam entender e colocar em 

prática o que Freire (1996, p.38) enfatiza: "[...] as palavras a que falta a corporeidade 

do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo." 

Segundo Batista Neto e Santiago (2006, p. 166), na escola: "[...] a prática 

pedagógica pode ser entendida como uma relação entre sujeito e conhecimento". 

Nessa relação, cabe à escola agir sobre a sociedade, na perspectiva da 

humanização do ser e, assim, contribuir para a construção do sujeito, que assume 

com autonomia sua forma de pensar e de agir. 

Dentre os estudiosos da temática, que direcionam a abrangência da prática 

pedagógica para além da escola, Freire (1987; 1991; 1996) e Souza (2009) se 

destacam.  

Concluída a delimitação da prática pedagógica, nos dois agrupamentos 

acima citados, apresentamos, ainda, outras nuanças e/ou características gerais, 

tais como: pontos de convergências; polissemia e/ou não compreensão do termo; 

componente do processo de formação docente; necessidade de uma teoria, que a 

oriente a prática; potencialidade de interferir no processo de transformação da 

sociedade. 

A análise da prática pedagógica exige do pesquisador, inicialmente, uma 

maior compreensão da complexidade do termo e de seus múltiplos significados, tais 

                                                             
11Na concepção de Paulo Freire, educador é  aquele que, tendo  como tarefa buscar a esperança e 

fazer com que ela se torne uma realidade; respeita o aluno e a sua visão de mundo, na perspectiva 
do diálogo, o que evita  a mera imposição de opiniões. Ao vivenciar com os alunos uma percepção de 
mundo, cria condições para o desenvolvimento de um  contexto social em que se incluem. Freire 
(1991, p. 28) O educador ou educadora progressista, ainda quando, às vezes, tenha de falar ao povo, 
deve ir transformando o / ao / em com o povo. 
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como: prática docente, trabalho docente, ação do professor e prática educativa. No 

entanto, na literatura especializada, encontramos pontos de convergência, tais 

como: estabelecimento de relações entre seres humanos (professor e aluno) e 

localização dessa prática no âmbito institucional (instituição de ensino).  

A esse respeito, Souza (2009, p. 25) considera que, nos últimos quinze 

anos, muitos pesquisadores da educação não percebem as variadas distinções 

desse termo: 

 

[...] falam e escrevem sobre prática pedagógica do professor sem informar 
suficientemente sobre o que escrevem ou falam. A maioria dá por suposta 
ou compreendida a expressão. E a vincula à ação docente que, por mais 
importante que seja, não esgota a extensão da práxis pedagógica. Cunham-
na e não tiveram o cuidado de esclarecer a que estavam se referindo. Mas a 
maioria dos textos traz a ideia ou faz afirmação: pratica pedagógica do/da 
professor(a). E na verdade, a grande maioria fez coincidir as duas 
expressões, usam-nas como sinônimas. 

 

A partir da análise da produção acadêmica referente à prática pedagógica, 

que é discutida nos Encontros de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste 

(EPENN), Guimarães e Santiago (2013), constatam que, nos espaços formativos, 

esse termo é usado com as seguintes acepções: sinônimo de prática; trabalho ou 

atividade docente; e qualquer ação desenvolvida no espaço educacional. E, nos 

textos, que analisam a atuação profissional do professor, a pratica pedagógica 

assume, também, tais acepções. 

De acordo com Batista Neto e Santiago (2006), a formação de professores 

e a prática pedagógica constituem dois domínios do campo educacional, que têm 

despertado grande interesse nas pesquisas, nas últimas décadas. Os autores 

destacam que a prática pedagógica está vinculada à dinâmica da sociedade, às 

políticas educacionais e à organização das instituições escolares. Tal temática 

adquire relevância na análise da organização e do funcionamento da escola e, 

também, nas discussões do trabalho docente/discente. 

Em qualquer proposição concepcional de prática pedagógica, é pertinente 

que o pesquisador tenha a clareza da necessidade de fundamentação teórica, 

conforme afirma Lopes (2010, p. 17):  

 

[...] não há uma prática sem teoria, nem o contrário, teoria sem prática, 
teoria sem conhecimento, visto que, para se conhecer algo, é necessário ter 
havido a prática de uma experiência anterior. É nesse sentido, que há uma 
teoria pedagógica e uma prática pedagógica que são resultantes não só do 
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acúmulo de experiências como também do campo perceptivo das inter-
relações que o professor vai acessando e das ações de estudo e de 

pesquisa que vai realizando.  

Na mesma direção, Batista Neto e Santiago (2006) afirmam: "[...] a prática 

pedagógica é a pratica social própria da educação. É a atividade por excelência do 

educador.” Os autores consideram, também, que a prática pedagógica pressupõe 

uma teoria, que a orienta, pois não há teoria sem prática, nem prática sem teoria. É 

uma unidade, que não pode ser entendida como uma atividade humana mecânica e 

automática.  

Ressaltamos que Freire (1986) não estabelece uma subclassificação da 

prática pedagógica, e afirma que esse conceito expressa as atividades rotineiras 

desenvolvidas no âmbito escolar. Tais atividades podem ser planejadas com o 

propósito de possibilitar a transformação do ser humano e da sociedade ou, 

então, assumem um caráter, apenas, de transmissão de informações. 

 

É vivendo, não importa se com deslizes e com incoerências, mas disposto a 
superá-los, a humildade, a amorosidade, a coragem, a tolerância, a 
competência, a capacidade de decidir, a segurança, a tolerância, a 
eticidade, a justiça, a tensão entre paciência e impaciência, a parcimônia 
verbal, que contribuo para criar e forjar a escola feliz, alegre. A escola que é 
aventura, que marcha que não tem medo do risco, por que recusa o 
imobilismo. A escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em 
que se fala, em que se ama, se advinha a escola que apaixonadamente diz 
sim à vida. E não uma a escola que emudece e me emudece. Que 
desumaniza.  (FREIRE,1993, p.63) 

 

De acordo com a concepção freiriana, compete à escola oferecer ao aluno 

condições adequadas ao desenvolvimento de sua capacidade de análise crítica, 

tendo em vista às necessárias transformações de si e da realidade sociocultural. 

Alicerçada no diálogo, a educação irá contribuir para a humanização do homem e 

da humanidade, conforme Freire (1996, p. 154) afirma: 

 

O educador cuja prática docente se furta ao diálogo fecha-se ao mundo e 
aos outros, e transgride o impulso natural da incompletude. Ao passo que 
ao se abrir ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 
dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 
inconclusão em permanente movimento na história. 

 

Na relação dialógica, a educação humanizadora tem possibilidades reais 

de concretização e fortalecimento de atitudes éticas. Diálogo nutrido pela esperança 

e pelo respeito entre educador e educando, o que nos remete aos fatores 

constituintes das manifestações de resiliência.  
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Reafirmando nosso interesse de pesquisa - identificar o processo de 

resiliência na prática pedagógica em professores de escola pública – concluímos 

este capítulo, no qual explicitamos os conceitos de resiliência e de prática 

pedagógica, tendo como fio condutor os postulados de uma educação 

humanizadora.  

O conteúdo teórico, aqui, exposto será útil ao nosso caminhar metodológico, 

que está contido no capítulo seguinte. No entanto, antes de caminhar entre os 

meandros da metodologia, precisamos informar que, neste trabalho, consideramos 

que a prática pedagógica é uma totalidade, associada à práxis, portanto, é uma 

prática social e humana, vinculada ao fazer docente, no espaço da escola e sala de 

aula.  
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo, apresentamos o aporte metodológico adotado em nosso 

estudo, no qual explicitamos a abordagem da pesquisa e os instrumentos de 

investigação. Incluímos, também, informações referentes à escolha do lócus da 

investigação, aos sujeitos pesquisados e aos procedimentos de análise. 

 

3.1 Conceitos Básicos 

 

Considerando o caráter e complexidade do nosso objeto de investigação 

(resiliência na prática pedagógica decidimos por um estudo de natureza qualitativa. 

Este tipo de pesquisa, de acordo com Oliveira (2012, p.58): “[...] se preocupa com 

uma visão sistêmica do problema ou objeto de estudo.” A abordagem qualitativa 

caracteriza-se pelo esforço de explicar em profundidade o problema investigado e 

considera que o conhecimento é construído com base nas experiências cotidianas, 

portanto, investiga o mundo vivido.  

Na concepção de Minayo (1994, p. 21), a abordagem qualitativa trabalha 

com o universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, que estão 

presentes nas relações interpessoais e em seus respectivos contextos, portanto, não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Como anunciado no Quadro 1, apresentado na Introdução deste texto, a 

pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa, trabalhamos com 

quinze professoras e procuramos identificar os seguintes fatos e/ou aspectos: 

professoras que revelam características de resiliência, no contexto da escola 

pública; interferências do processo de formação inicial e continuada no 

fortalecimento das características resilientes; principais características que as 

constituem resilientes no contexto da escola; e fatores de proteção utilizados pelas 

professoras para o exercício da docência.  

Na segunda etapa, retiramos do grupo acima citado quatro professoras, 

junto às quais buscamos: caracterizar as práticas das professoras identificadas 

como resilientes no interior da escola e sala de aula e indicar as características 

resilientes dessas professoras, a partir da visão do seu grupo de convivência nas 

escolas. 
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3. 2 Procedimentos de coleta de dados 

 

Utilizamos três instrumentos para recolha de dados: questionário, entrevista 

e observação. A seguir, apresentamos cada instrumento e a pertinência de sua 

utilização nesta pesquisa. 

 

3.2.1 Questionário 

 

Entre os vários instrumentos de coleta de dados que o pesquisador pode 

usar para obter informações acerca de grupos sociais, o questionário, talvez, seja o 

mais comum. Para Martins Júnior (2009, p. 208), o questionário: "[...] é um 

instrumento utilizado para obter dados de um determinado grupo social por 

intermédio de questões a ele formuladas.”   

Na primeira etapa da pesquisa, aplicamos um questionário misto (Apêndice 

A) às quinze professoras12, lotadas em sete escolas, que foram escolhidas pela 

coordenação pedagógica de cada instituição. Colhemos informações referentes aos 

seguintes aspectos: idade, tempo na profissão, tempo na docência, formação 

acadêmica e satisfação com a profissão. Assim, traçamos o perfil socioeconômico, 

cultural e profissional do grupo.  Aplicamos esse instrumento antes do início da 

entrevista e, com base nos resultados desse questionário, esboçamos uma 

caracterização preliminar do grupo e começamos a identificar indícios de resiliência 

nas respostas das professoras.   

 

3.2.2 Entrevista 

 

De acordo com Martins Júnior (2009, p. 217), as entrevistas: "[...] são 

enquetes destinadas a conhecer a opinião de uma população a respeito de um 

determinado fenômeno." Para o autor, a entrevista permite obter o dado na hora com 

maior precisão e, também, evitar erros de interpretação.  Lakatos e Marconi (1995, 

p. 195) definem a entrevista como "[...] um encontro entre duas pessoas, a fim de 

                                                             
12

Neste texto, fizemos sempre referências às professoras (no gênero feminino), pois, no decorrer 
deste estudo, localizamos apenas mulheres como docentes resilientes. 
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que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante 

uma conversação profissional." 

Richardson (2009, p. 208) afirma que "[...] a entrevista é um modo de 

comunicação que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as 

pessoas.” A respeito desse processo interativo, que acontece na realização de uma 

entrevista, Lüdke e André (1986) consideram que existe uma atmosfera de influência 

recíproca entre quem pergunta e quem responde. E, na medida em que haja um 

clima de estímulo e de aceitação mútua entre entrevistador e entrevistado, as 

informações fluirão de maneira notável e autêntica.  

Ainda de acordo com as autoras citadas acima, nas Ciências Sociais, a 

entrevista é um dos instrumentos básicos usados na coleta de dados em quase 

todos os tipos de pesquisa. Esse recurso é marcado pelo processo de interação, que 

possibilita a captação quase imediata e coerente de informações e, também, o 

aprofundamento de pontos já levantados através de outros instrumentos 

investigativos.  E, de acordo com Bardin (2011), na entrevista, a fala é espontânea, 

pois o discurso é organizado à vontade por quem o expressa. 

Neste estudo, a entrevista assumiu papel relevante, uma vez que propiciou 

uma maior interação entre pesquisadora e participantes, tendo sido utilizada nas 

duas etapas da investigação. 

Na primeira etapa, realizada em 2014, o seu uso possibilitou uma ação 

interativa entre a pesquisadora e as quinze professoras indicadas como resilientes.  

As entrevistas13 ocorreram individualmente, durante o período regular das aulas, no 

horário de atuação de cada docente, em sessão única, com duração média de 51 

minutos, em suas respectivas escolas. Os locais de sua realização eram isolados e 

silenciosos, portanto, as professoras se sentiam à vontade para responder a todos 

os questionamentos. Além disso, a adequação do local propiciou a gravação das 

falas sem interferência de ruídos externos. 

Utilizamos um roteiro elaborado de acordo com os propósitos do presente 

estudo, composto por 13 questões (Apêndice B), que compreendiam os seguintes 

aspectos: escolha profissional, formação e satisfação com a profissão docente e 

                                                             
13

Para garantir a participação dos docentes nessa etapa inicial do estudo, sem prejuízo para os 
alunos em seu atendimento pedagógico, realizamos oficinas musicais para as turmas das professoras 
indicadas como resilientes.  A proposição e realização dessa atividade decorreram do seguinte fato: a 
pesquisadora é professora de Música da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. 
Estudantes, alunos da pesquisadora, atuaram como instrutores das oficinas. A atividade foi muito 
bem aceita pela gestão, professoras entrevistadas e alunos.  
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características pessoais. Com a anuência das docentes, gravamos todas as falas, o 

que imprimiu maior fidedignidade aos dados coletados. 

Com base nos resultados das entrevistas (com as quinze participantes), 

identificamos quatro professoras, as quais atuavam em três escolas e revelaram 

sinais mais acentuados de resiliência, portanto, foram selecionadas para a segunda 

etapa desta pesquisa.  

Esclarecemos que, na segunda etapa das atividades investigativas, 

utilizamos a observação participante como principal instrumento investigativo, no 

entanto, usamos, novamente, a entrevista como procedimento complementar. 

Entrevistamos 48 pessoas vinculadas direta ou indiretamente às três escolas 

já referidas, tais como: porteiros, merendeiras, zeladores, vigilantes, coordenadores, 

apoio de direção, alunos, ex-alunos e pais de alunos, pessoas estas as quais 

identificamos no recinto das três unidades escolares, durante o período 

observacional.  As entrevistas com o grupo de convívio profissional das quatro 

docentes tiveram como finalidade saber se grupo de convivência identificava nessas 

professoras comportamentos indicativos de resiliência nas suas ações e posturas.  

 

3.2.3 Observação   

 

A observação ocupa lugar privilegiado nas abordagens de pesquisa 

educacional e pode ser usada como método principal de investigação e/ou 

associadas a outras técnicas de coleta. O método possibilita contato pessoal e 

estreito do pesquisador com o fenômeno estudado.  

Em razão da natureza do nosso objeto de estudo, resiliência do professor na 

prática pedagógica, cujas especificidades oriundas da subjetividade e das 

singularidades se manifestam no comportamento do sujeito, optamos pela 

observação participante como principal procedimento de investigação na segunda 

etapa desta pesquisa. Observamos as professoras na escola e nas salas de aula de 

aula. 

Na observação participante, conforme afirma Richardson (2009, p.260): "[...] 

o observador não é apenas um expectador do fato que está sendo estudado, ele se 

coloca na posição e ao nível dos outros elementos humanos que compõem o 

fenômeno a ser observado." Para o autor, o observador participante tem mais 

condições de compreender os hábitos, atitudes, interesses, relações pessoais e 
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características da vida diária do grupo pesquisado. Lüdke e André (1986) também 

ressaltam o papel do pesquisador na observação participante. 

Segundo Vianna (2007), a observação participante oferece ao pesquisador 

inúmeras possibilidades, tais como: estabelecimento de relações mais longas e mais 

informais com os sujeitos, o que propicia a identificação de seus comportamentos, 

no momento em que ocorrem; e registro dos aspectos relevantes do cotidiano 

pesquisado. 

Ressaltamos que, neste estudo, a observação participante trouxe os 

seguintes benefícios: melhoria das relações com os sujeitos da pesquisa; maior 

segurança no processo de entrada e o envolvimento nas comunidades, nas quais 

estão localizadas as três escolas; maior percepção do cotidiano das professoras, 

funcionários, pais e alunos. 

No período em que observamos as professoras nas escolas, notadamente 

nos aspectos relativos à convivência com os alunos: identificar as manifestações e 

práticas resilientes dos professores na sala de aula. 

Fizemos as atividades de observação durante sete meses, em dias 

contínuos, em um total de 656h (seiscentas e cinquenta e seis horas). Em média, 

trabalhamos 164 horas (cento e sessenta e quatro) com cada uma das quatro 

professoras e suas turmas: uma de 2º ano e três de 3º anos do Ensino Fundamental. 

Três turmas funcionavam no horário das 7h30min às 11h30min e uma turma no 

horário das 13h às 17h. Fizemos todos os registros no protocolo observacional que, 

de acordo com um modelo proposto por Creswell (2010, p.215), pode ser: 

 

Uma única página, com uma linha dividindo-a ao meio no sentido 
longitudinal para separar as notas descritivas (retratos dos participantes, 
reconstrução de diálogo, descrição de local físico, relatos de determinados 
eventos ou atividades) das notas reflexivas (ou pensamentos pessoais do 
observador), tais como: especulação, sentimentos, problemas ideias, 
palpites, impressões e preconceitos. (Grifos do autor). 

 

Para minimizar as possíveis mudanças de comportamento dos alunos e das 

professoras, em decorrência de nossa presença, visitamos todas as classes, antes 

do início das atividades de observação. Nessas visitas iniciais, não fizemos 

nenhuma anotação e tentamos interagir, naturalmente, com todos. Contudo, temos a 

clareza de que não foi possível eliminar a influência da nossa presença. 
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Ressaltamos que as quatro professoras agiram com naturalidade, foram 

colaborativas e nos apresentavam suas estratégias de trabalho com os alunos. Com 

frequência, solicitavam nossa opinião sobre assuntos relativos à sala de aula.  

Os alunos mostravam-se afetivos, por exemplo, sentavam próximo à nossa 

cadeira e, muitas vezes, queriam nossa participação em suas atividades.  Ao final do 

período observacional, fizemos uma despedida festiva, ocasião em que as crianças 

cantaram e nos disseram palavras afetuosas. 

Nesse período, convivemos com cada professora e seus alunos, o que nos 

possibilitou obter informações diversificadas das situações e dos espaços escolares. 

Conseguimos apreender como as professoras enfrentam os percalços da sala de 

aula. 

 

3.3 Selecionando o lócus e os sujeitos da primeira etapa. 

 

Conforme já citamos, este estudo tem como foco professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas, por conseguinte, procuramos a 

Secretaria de Educação do Recife (SER), a qual autorizou a realização desta 

pesquisa em instituições escolares, que estão sob sua dependência administrativa. 

Além disso, a SER nos forneceu a relação das escolas, o que nos permitiu 

escolher aquelas localizadas em áreas carentes, que enfrentam problemas de 

segurança e trazem riscos à integridade física e emocional do corpo docente.  

Esclarecemos que a opção pelas escolas localizadas em áreas de risco14 é 

decorrente do nosso interesse de estudo – professores15resilientes. Tivemos a 

intenção de ouvi-los para compreender como superam as adversidades inerentes à 

escola e se mantêm resilientes na prática pedagógica. 

Selecionamos, inicialmente, doze escolas e, em cada uma, coube ao 

coordenador pedagógico, conforme já anunciado, indicar as professoras 

consideradas como resilientes, de acordo com os critérios que se seguem:  

 

                                                             
14Na cidade do Recife, a SER constrói quase a totalidade das suas escolas em comunidades com 

evidentes fatores de risco, para atender às crianças das camadas populares. Os professores lotados, 
nessas áreas, recebem uma gratificação salarial de difícil acesso 

. 
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 Ser profissional efetivo do Grupo Ocupacional Magistério (GOM) da Rede 

Municipal de Ensino da cidade do Recife-PE. (Evitamos, assim, trabalhar 

com professores contratados e estagiários que são temporários). 

 Atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

Escolhemos as turmas dos anos iniciais, considerando que os professores 

são submetidos à fadiga em excesso, o que causa estresse. Por exemplo: as turmas 

são numerosas e, em geral, contam com a presença de alunos com distorção de 

idade-série e/ou têm dificuldades de aprendizagem. Lembramos que os alunos são 

submetidos à avaliação de órgãos externos, tais como: Sistema de Avaliação de 

Educação Básica (SAEB), Sistema de Avaliação de Educação de Pernambuco 

(SAEP) e Provinha Brasil, do Ministério de Educação (MEC). Tais avaliações exigem 

um maior investimento de energia dos docentes para que os alunos sejam avaliados 

satisfatoriamente.  

Além disso, essa categoria docente recebe baixa remuneração e goza de 

menor prestígio social e há uma predominância do sexo feminino. Em geral, são 

arrimos de suas famílias, portanto, são levadas a desempenhar uma dupla jornada 

de trabalho, o que exige maior esforço e provoca desgaste emocional.  

Nas doze unidades de ensino, entregamos uma ficha aos coordenadores 

pedagógicos, a qual nos foi devolvida posteriormente. Esse profissional, com base 

nos critérios disponibilizados em um instrumento próprio (Apêndice C), intermediou o 

nosso contato inicial com os docentes.  Informamos que, após o recebimento dessas 

fichas, escolhemos as quinze professoras, as quais estavam lotadas em sete 

escolas. Todas foram indicadas sem conhecimento prévio dos critérios de escolha. 

Após a indicação,  realizamos três encontros com cada professora com as 

seguintes finalidades: a) transmitir informações a respeito de sua indicação para 

participar do estudo; b) superar barreiras relacionais para viabilizar o 

desenvolvimento da entrevista; c) apresentar o projeto de pesquisa, com enfoque 

nos objetivos e no tipo da entrevista; d) solicitar a assinatura de aquiescência de 

participação. No último encontro dessa etapa, fizemos a entrevista. 

 

3.3.1. Caracterização do grupo pesquisado: professoras resilientes na rede 

Municipal de Ensino do Recife.  
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No Quadro 4, apresentamos o grupo participante da primeira etapa do 

estudo, indicando as características marcantes de cada uma das professoras. Com a 

intenção de preservar suas identidades, utilizamos para nomeá-las um atributo 

individual, revelado durante as entrevistas. Assim, cada professora foi identificada 

letra /P, seguida do número de ordem de realização da entrevista e uma de suas 

características.  
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Quadro 4 - Perfil das professoras participantes da primeira etapa da pesquisa - Recife 

2014 

Professora Idade 
Form. 
Acad. 

Turma 
que 

ensina 

Tempo 
na 

docência 
(anos) 

C/H 

Tempo de 
Atuação 

na escola 
(anos) 

Outra 
função 

exercida 

Frase que indica uma 
característica(s) 

Marcante(s) 

P-1 
Amorosidade 

48 
Pós-grad. 

Espec. 
5° ano 19 270 5 Coord. 

Fazer o meu melhor me 
deixa feliz, eu só ganho 
carinho das crianças... 

P-2 
Sensibilidade 

43 
Pós-grad. 

Espec. 
3° ano 21 300 5 Coord. 

Tem que ser humano pra 
educar na rede pública. 

P-3 
Abnegação 

60 
Pós-grad. 

Espec. 
3° ano 35 270 16 Coord. 

Não se pode ser professor 
sem ter dedicação no que 

faz. 

P-4 
Compromiss

o 
50 

Pós-grad. 
Espec. 

5° ano 23 270 8 Coord. 

Você tem que mudar aquela 
vida, isso só com 

compromisso. 

P-5 
Compaixão 

41 
Pós-grad. 

Espec. 
3° ano 23 270 4 Docência 

Queria fazer tudo, eu queria 
salvar tudo, eu queria salvar 

todos e todas, me 
compadeço com a vida dos 

meus alunos. 

P-6 
Ternura 

42 
Pós-grad. 

Espec. 
4° ano 20 295 16 Docência 

Desesperar nunca, ser terno 
com os alunos, usando a 

autoridade na medida certa, 
ajuda. 

P-7 
Empatia 

50 
Pós-grad. 

Espec. 
1° ano 22 270 10 Coord. 

Procuro me colocar no lugar 
das pessoas, o aluno não 
está muito bem, então eu 

chego, eu converso, escuto. 

P-8 
Crença 

48 
Pós-grad. 

Espec. 
4° ano 26 270 11 Docência 

Não há uma incapacidade 
nessa sala. Acredito no 

potencial do ser humano. 

P-9 
Esperança 

34 
Graduaçã

o 
3° ano 11 270 10 Coord. 

Não perco a fé, a gente 
reflete, pensa de que forma 

você pode fazer para 
superar aquele obstáculo e 

ir em frente. 

P-10 
Criatividade 

55 
Pós-grad. 

Espec. 
4° ano 16 270 6 Coord. 

Não sei ser acomodada, eu 
crio coisas, faço projetos, 

envolvo todos, inovo 
sempre. 

P-11 
Confiança 

30 
Pós-grad. 

MS 
2° ano 13 270 6 Coord. 

Confio sempre que o aluno 
é capaz de aprender. 

P-12 
Ponderação 

34 
Pós-grad. 

Espec. 
3° ano 10 270 4 Docência 

Eu não faço nada de 
qualquer jeito, pondero, 

pondero... Para educar tem 
que pensar muito antes de 

agir. 

P-13 
Paciência 

49 
Pós-grad. 

Espec. 
4° ano 23 270 4 Coord. 

Fruta só amadurece no 
tempo. O professor não 
pode forçar o aluno a 

aprender, tem que esperar o 
tempo, se perder a 
paciência adoece. 

P-14 
Altruísmo 

52 
Pós-grad. 

Espec. 
2° ano 20 270 8 Coord. 

Sou como águia, no sentido 
de que eu estou vendo lá 

adiante, o meu aluno tá aqui, 
mas eu estou vendo ele lá na 

frente. 

P-15 
Equilíbrio 

62 
Pós-grad. 

Espec. 
5° ano 24 295 8 Docência 

Professor é como o ralo, tem 
dois lados, fere e alisa. Sei 

usar a autoridade e mansidão 
na medida certa. 

Fonte: Enivalda Rezende, 2014.  
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De acordo com o Quadro 4, as participantes são todas mulheres e têm idade 

média 46 anos. A experiência docente do grupo varia entre 11 e 35 anos, no 

entanto, há uma maior concentração de professoras de mais 20 anos no exercício 

da profissão.  Possuem razoável formação acadêmica, pois uma é graduada, 13 são 

especialistas e a outra concluiu o curso de mestrado. Todas exercem dupla jornada 

de trabalho com uma carga horária de 270h/a mensais. Dez professoras exercem a 

função de coordenadora no contraturno, em outras unidades escolares, e cinco 

atuam na docência em dois turnos. O tempo médio de atuação das docentes, nas 

escolas pesquisadas, é de 8 anos. Todas elas ingressaram na Rede Pública 

Municipal do Recife mediante aprovação em concurso público.   

Com base nas informações obtidas através do questionário (Apêndice A), 

todas as participantes cursaram o magistério (nível médio) em escolas públicas.  

Ao longo das entrevistas, declararam que estavam contentes em 

decorrência de terem preenchido o principal critério de escolha, ou seja, ser 

resiliente diante dos desafios enfrentados no cotidiano escolar. Apresentavam 

tranquilidade e falavam com fluência, demonstrando conhecimento dos temas 

abordados.  

 

3.4. Selecionando o lócus e os sujeitos da segunda etapa  

 

Na segunda etapa do estudo, após exame de qualificação, voltamos a 

contatar as quinze professoras, já entrevistadas, para propor a continuidade das 

atividades investigativas. 

Com tal propósito, no mês de dezembro de 2014, nos dirigimos às sete 

escolas, as quais tomamos por campo de investigação na primeira etapa. Porém, as 

atividades inerentes ao encerramento do ano letivo eram muito intensas e, assim, as 

professoras não dispunham de tempo para nossa pesquisa. Qualquer resposta 

relativa à participação no trabalho investigativo, só poderia ser dada, no início do 

ano de 2015, após a temporada de férias. Além disso, as coordenadoras informaram 

que algumas professoras poderiam não continuar na escola no ano seguinte, em 

consequência de prováveis remoções e/ou mudanças de função.  
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Ao iniciar o ano letivo de 2015, passado o período de planejamento das 

atividades docentes nas unidades escolares e da formação continuada, retomamos 

os contatos com as professoras. 

Após esses contatos, verificamos que, na segunda etapa, a quantidade de 

participantes seria reduzida a menos da metade.  Das quinze professoras, oito não 

poderiam continuar participando da pesquisa, em decorrência dos seguintes fatos: 

três professoras passaram a atuar em tempo integral como Coordenadora 

Pedagógica; duas outras professoras mudaram de unidade escolar e começaram a 

atuar em turmas de Educação de Jovens e Adultos; uma professora entrou em gozo 

de licença maternidade e só retornaria às suas atividades docentes no início do mês 

de outubro de 2015; uma professora entrou em gozo de licença prêmio e outra 

professora abandonou o magistério para trabalhar no poder judiciário.  

Do grupo restante (sete professoras), selecionamos quatro para participar da 

segunda etapa da investigação. Tal decisão está fundamentada na seguinte razão: 

nessa etapa do estudo, a metodologia a ser usada demandaria mais tempo com 

cada professora, condição necessária para melhor cercar o nosso objeto de estudo.  

Selecionamos as quatro professoras de acordo com os seguintes critérios: 

características mais evidentes de pessoas resilientes, as quais foram reveladas nas 

respostas às questões propostas pela entrevista (Apêndice B); atuação em espaços 

e realidades distintos, pois, na cidade do Recife, os bairros possuem diferenças 

estruturais e sociais. Desse modo, poderíamos ter a oportunidade de observar como 

a professora se mostra resiliente em espaços diversificados.  

As quatro professoras exerciam a docência em turmas de 2º e 3º anos do 

Ensino Fundamental, em três escolas de rede municipal do Recife, situadas em duas 

RPA distintas da cidade do Recife, assim localizadas: uma na zona Sul e duas na 

zona Leste da cidade.  

Nessa etapa da pesquisa, identificamos as quatro professoras à semelhança 

da primeira etapa, portanto, usamos da letra /P, seguida do número de ordem de 

realização da entrevista e uma de suas características.  
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Quadro 5 - Caracterização das professoras participantes da segunda etapa da 

pesquisa- Recife 2015 

Professora 
Idad

e 
Formação 
acadêmica 

Turm
a que 
ensin

a 

Tempo 
na 

docênci
a (anos) 

Carga 
Horári

a 

Tempo 
de 

atuaçã
o na 

escola 

Outra 
função 

exercida 

P1 

Ternura 

50 Pós-

graduada 

Especializaçã

o 

3º 

ano 

25 270 6 Docência 

P2 

Crença 

50 Pós-

graduada 

Especializaçã

o 

3º 

ano 

25 145 18 - 

P3 

Confiança 

31 Pós-

graduada 

Especializaçã

o 

2º 

ano 

14 270 7 Docência 

P4 

Amorosidad

e 

49 Pós-

graduada 

Especializaçã

o 

4º 

ano 

20 270 6 Assistent

e de 

direção 

Fonte: Enivalda Rezende, 2015 

 

Ressaltamos que, no Quadro 5, atualizamos os dados das professoras, pois 

a segunda etapa ocorreu um ano após a primeira.    

As participantes dessa etapa têm, em média, 45 anos de idade e 21 anos de 

experiência profissional; têm considerável experiência docente e bom nível de 

formação acadêmica, pois todas são especialistas. Duas professoras exercem dupla 

jornada de trabalho, na área da docência e uma exerce o cargo de Assistente de 

Direção, em unidade escolar da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco. Já 

trabalham, em média, há 6 anos nas escolas pesquisadas. Pretendemos apresentar, 

detalhadamente, as escolas, as professoras e suas turmas no decorrer desta tese. 
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Como já mencionado, na segunda etapa desta pesquisa, contamos com a 

participação de 48 pessoas do grupo de convivência profissional das docentes nas 

escolas. Compuseram esse grupo sujeitos que voluntariamente aceitaram colaborar 

com pesquisa, entre eles estavam sete professoras, três porteiros, dois vigilantes, 

um agente administrativo, três merendeiras, seis ex-alunos dessas docentes, três 

coordenadoras, 15 alunos, seis pais de alunos e dois membros da equipe gestora 

das instituições pesquisadas. 

Todos estão identificados pela função que exercem nas escolas, conforme 

consta no Capítulo 5. Reafirmamos que com tais entrevistas tivemos a intenção de 

investigar se essas professoras eram consideradas como resilientes pelo grupo de 

convivência que existe para além da sala de aula. 

 

3.5 Procedimento de análise dos dados  

 

O objetivo principal da análise de conteúdo é trabalhar com as mensagens 

para ressaltar os indicadores que permitam inferir a existência de outra realidade, 

que está apenas implícita.  Segundo Bardin (1997, p.37), análise de conteúdo 

significa:  

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

A análise de conteúdo é um recurso que serve a muitas disciplinas e 

objetivos, pois tudo que pode ser transformado em texto é passível de ser analisado 

com a aplicação dessa técnica. 

Na visão de Franco (2005), a análise de conteúdo, além de considerar a 

maneira como a mensagem é expressa (verbal, escrita ou imagética) deve vinculá-la 

às suas condições de produção. A análise de conteúdo é um procedimento que se 

situa na teoria da comunicação e tem como ponto de partida a mensagem.  

Morais (1999) afirma que a análise de conteúdo vai além de uma simples 

técnica de análise de dados, pois é uma abordagem metodológica com 

características e possibilidades próprias. Sob a mesma ótica, Silva, Gobbi e Simão 

(2004) afirmam que a técnica de análise do conteúdo proporciona o surgimento de 
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teorias que propõem um refinamento das falas anunciadas pelos sujeitos 

pesquisados.  

A análise de conteúdo estuda as situações comunicativas entre os atores 

sociais, com ênfase no conteúdo das mensagens; possibilita inferências a partir das 

informações depreendidas no conteúdo das mensagens, ou que se levantam como 

resultado do estudo dos dados existentes nas comunicações.  (TRIVIÑOS, 1987).  

Conforme Minayo (2006), a análise de conteúdo apresenta uma orientação 

operacional: inicialmente, o pesquisador realiza uma leitura de primeiro plano do 

material (documentos, notas de campo, registros de entrevistas) e, depois, procura 

atingir um nível mais profundo. Em seguida, deve relacionar as estruturas 

semânticas (significantes) com as estruturas sociológicas (significados) dos 

enunciados, articulando-os aos fatores que, se inter-relacionam com objeto 

pesquisado. (MINAYO, 2006). 

Na organização dos dados desta pesquisa, seguimos as etapas exigidas 

para análise de conteúdo. Inicialmente fizemos a pré-análise, ou seja, organizamos 

todo o material recolhido no decorrer das atividades investigativas (entrevistas e 

observações), a fim de construir um corpus. Transcrevemos as entrevistas na 

íntegra e registramos as observações nas notas de campo e, em seguida, 

agrupamos os resultados das observações de cada professora. Esse material 

organizado constituiu o corpus analítico da investigação. 

Após a organização do material, fizemos uma leitura flutuante, isto é, 

exploramos todo corpus (através de leituras e releituras) e, assim, conseguimos um 

maior nível de proximidade com o corpus. Nessa fase inicial da análise, fomos 

levantando hipóteses e estabelecendo determinados nexos, os quais nos permitiram 

perceber as particularidades do objeto de estudo. 

Dando prosseguimento à análise, fomos identificando os eixos de sentido, 

que se constituíram como bases para a formação das categorias temáticas. Ao longo 

desse processo de análise, retomamos as questões propostas para este estudo com 

o intuito de respondê-las.  

Lembramos que o corpus está constituído dos depoimentos oriundos das 

entrevistas e dos registros das observações. Após fazer a leitura flutuante, seguimos 

os seguintes passos: 1°) identificação de trechos de unidades/núcleos de sentido; 

2°) separação e agrupamento dos núcleos de sentido dos registros e construção dos 

eixos; e 3°) Agrupamentos dos eixos e formação das categorias. No Quadro 6, 
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apresentamos os procedimentos de análise das entrevistas e os registros das 

observações.  

Quadro 6 - Procedimentos de análise dos registros das entrevistas e observações 
 

 
ETAPAS 

 

 
PROCEDIMENTOS 

 

1ª 
Identificação dos trechos em 
unidades ou eixos de sentido 

a) Recortamos os trechos dos registros, tomando por referência 
seus sentidos.  
b) Marcamos os núcleos de sentido, que compartilhavam 
significados comuns, com um realce, utilizando uma cor 
diferente para cada um. 

2ª 
Separação e agrupamento 

dos núcleos/eixos de sentido 
dos registros e construção 

dos temas 

c) Reunimos núcleos/unidades de sentido. E cada conjunto por 
cor formou um eixo de significação. Por exemplo: bom humor/ 
alegria; criatividade; esperança etc. 

3ª 
Organização e definição das 

categorias 

d) Agrupamos os eixos em temas e formamos as categorias. 
Por exemplo: a categoria Elementos de satisfação com a 
docência agregou os eixos: aprendizagem dos alunos; boa 
convivência, respeito e reconhecimento dos alunos. 

      Fonte:Enivalda Rezende, 2014. 

 

Com a elaboração deste capítulo, no qual explicitamos nossa opção 

metodológica e delimitamos a abrangência das atividades de investigação, 

conseguimos perceber melhor nossos objetivos de pesquisa.  Essa percepção se 

tornou um fio condutor (fortalecido pela fundamentação teórica) nos permitiu 

caminhar nos labirintos da empiria sem muitos atropelos. No próximo capítulo, 

apresentamos e discutimos os resultados da primeira etapa desta pesquisa. 
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4 ANÀLISE DAS ENTREVISTAS COM PROFESSORAS RESILIENTES –                 

RESULTADOS DA PRIMEIRA FASE 

 

Para analisar o conteúdo das entrevistas realizadas com as quinze 

professoras, já caracterizadas no capítulo anterior, elaboramos oito categorias 

temáticas, a saber: Escolha profissional; Significado de ser professor; Imagens 

da profissão para si mesma; Imagem social da profissão; Elementos de 

satisfação com a docência; Características de resiliência no exercício de ser 

professor; Implicações da formação para a o trabalho docente; e Mecanismos 

de proteção às adversidades que envolvem o magistério. No Quadro 7, 

apresentamos essas categorias, as quais seguem a ordem de surgimento e não de 

importância. 

Informamos, ainda, que subdividimos este capítulo em dois itens, nos quais 

as categorias de análise estão explicitadas. No primeiro item, alocamos as 

categorias que revelam um maior teor de subjetividade das professoras pesquisadas 

e, no segundo, agregamos as categorias de análise constituídas, notadamente por 

elementos oriundos do contexto profissional de cada professora.  

Seguindo os princípios da análise de conteúdo, de acordo com Bardin 

(1977), procuramos agrupar as inúmeras respostas obtidas durante as entrevistas 

em torno dos eixos de sentido de cada categoria. Encontramos inúmeros 

depoimentos relativos a cada eixo de sentido, no entanto, no limite deste texto, 

colocamos dois ou três depoimentos em cada eixo. E, em alguns eixos, alocamos 

apenas um depoimento. Tratamos, detalhadamente, de cada categoria, a seguir: 
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Quadro 7 - Categorias emergentes das entrevistas com as docentes 

CATEGORIAS EIXOS DE SENTIDO 

1ª) Escolha profissional 

Decisão própria 
Influências familiares  
Influências de seus professores 
Contingências sociais e financeiras 

2ª) Significado de ser professor 
Profissão importante para a sociedade 
Agente de transformação social 
Facilitador e mediador da aprendizagem  

3ª) Imagens da profissão para si mesma 
Comprometidas e responsáveis 
 

4ª) Imagem social da Profissão 
Desvalorizada socialmente 
Motivo de orgulho 
 

5ª) Elementos de satisfação com a 
docência  

Aprendizagem dos alunos 
Boa convivência 
Respeito e reconhecimento dos alunos  
 

6ª) Características de resiliência no 
exercício de ser professor  

Persistência, luta e capacidade de 
superação 
Fé em Deus, na capacidade dos alunos e 
nas possibilidades de mudança 
Bom humor /alegria 
Boa convivência no ambiente de trabalho 
Amor pelo trabalho e pelas crianças 
Criatividade 
Esperança  
 

7ª) Implicações da formação para o 
trabalho docente 

A formação em geral contribui para a 
prática 
Curso de Magistério: a base 
Pedagogia é teoria  

8ª) Mecanismos de proteção às 
adversidades que envolvem o magistério 

Colegas e grupo de trabalho 
Atividades culturais de lazer 
A família fortalece 

         Fonte: Enivalda Rezende, 2014. 

 

4.1 Categorias com maior teor de subjetividade 

 

Neste item, enfocamos as seis primeiras categorias que congregam ações 

e/ou atitudes com forte teor de subjetividade. Nessas categorias, encontramos 

inúmeras expressões relativas a sentimentos e/ou desejos das professoras 

pesquisadas, tais como: no meu modo de ver; me sinto satisfeita e me identifiquei. 

Esclarecemos que a ênfase à subjetividade não exclui a vinculação com o contexto 

social. 
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Primeira Categoria: Escolha profissional 

Eixos de sentido:  

 Decisão própria  

 Influências familiares 

 Influência de seus professores 

 Contingências sociais e financeiras 

 

Para acessar as particularidades inerentes à escolha da profissão das 

participantes desta pesquisa, formulamos questionamentos específicos, cujas 

respostas nos permitiram formular esta primeira categoria: Escolha profissional e 

seus respectivos eixos temáticos. 

Em torno do primeiro eixo de sentido desta primeira categoria, Decisão 

própria, identificamos referências aos seguintes aspectos: escolha profissional por 

opção; influências familiares e contingências sociais e/ou financeiras.  

Destacamos alguns resultados relevantes: nove docentes declaram que 

exercem o magistério por decisão própria; uma afirmou claramente a influência 

familiar e as demais consideram o contexto socioeconômico como um fator decisivo 

no processo de escolha profissional.  

Aquelas que prontamente afirmaram sua opção pelo magistério, em seguida 

revelaram algumas de suas particularidades: desejo antigo pela docência; inclinação 

nata para o ser professor; e escolha pela docência, mesmo tendo tido oportunidade 

de ocupar outros espaços profissionais. Vide depoimentos: 

 

[...] no meu modo de entender e hoje na distância temporal, eu vejo e tenho 
certeza absoluta de que eu nasci professora. Nasci professora, com certeza! 
Cedo, muito criança, eu só sabia brincar de professora.  (P-15) 

 

[...] Foi uma opção minha. E assim eu tive outras profissões, mas, eu não 
me sentia satisfeita, nem realizada nas outras profissões. [...] na área de 
projetos, trabalhei na área por um bom tempo, mas, não me sentia 
realizada. E no magistério eu me sinto realizada. Entendeu? Pra mim é um 
prazer ensinar. (P-5) 

 

Na mesma direção dos depoimentos acima, Valle (2006) considera que a 

procura pelos cursos de formação de professores indica que a escolha profissional 

pode estar relacionada à subjetividade dos sujeitos e aos seus valores altruísticos. 
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Cita também os seguintes fatores: realização pessoal, imagem de si e experiências 

vividas no cotidiano. 

Em relação à escolha profissional, as entrevistadas fizeram referências ao 

fato de que, quando crianças, tinham o costume de brincar de escola, portanto, 

exercer o magistério é um sonho alcançado. Vide depoimentos:  

 

[...] foi uma opção profissional minha, desde criança eu já admirava essa 
atividade profissional e ao longo da vida escolar quando cheguei à 
faculdade já era opção mesmo. Foi minha escolha! Era o querer 
desenvolver a minha habilidade como profissional, era ser professor, é isso 
que eu queria. (P-9) 
 
[...] brincava de ser professora, dava aula pra minhas bonecas risos... Então 
foi aí que tudo começou (P-13) 

 
Estudos como os de Gatti et al. (2009) e Alves-Mazzotti (2007) mostram que 

a vocação tem sido historicamente associada ao gênero feminino, sobretudo no que 

concerne ao ser professor das séries iniciais do ensino fundamental e educação 

infantil. Expressões e frases como gostar de crianças, ter jeito para ser professora, 

nascer para isso, comumente circulam nas referências à escolha pela profissão 

docente.  As escolhas alicerçadas nessas razões tendem a valorizar as dimensões 

afetivas, subjetivas e emocionais, as quais não são adquiridas via formação.  

A partir do segundo eixo de sentido desta primeira categoria, Influências 

familiares, agrupamos determinadas respostas, segundo as quais a escolha pela 

docência, apesar de ter sido por opção própria, recebeu diversas interferências. Por 

exemplo: uma entrevistada reconhece que está no magistério por opção, porém 

destaca o papel de sua mãe, que era professora, em sua decisão.  Sinaliza que o 

desejo de exercer a docência teve início no seio da família. Vide depoimento: 

 

[...] foi uma opção profissional minha, e tenho como exemplo minha própria 
mãe, que era professora. Está aposentada, ela trazia para nosso convívio 
familiar suas experiências, os momentos que ela vivia junto aos seus 
alunos. Experiências, diga-se de passagem, gratificantes, outras 
desafiantes, mas que desde pequena isso mexeu comigo, então eu me 
propus, realmente, a ser professora e, também, a ter essa mesma 
experiência. (P-2) 

 

Neste sentido, a escolha pelo magistério é vista como profissão, que 

recebeu influências externas. A docente P-2 faz menção à existência de herança 

familiar na escolha da profissão, ou seja, a influência da mãe-professora. Outras 
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entrevistadas enfatizaram a influência de familiares próximos para escolha docente. 

Vide depoimentos: 

 

[...] foi opção minha. Eu vim de uma família onde todas as minhas tias 
tinham formação em Magistério. Todas, sem exceção. Então 
automaticamente eu cresci nesse ambiente de professoras, de ensinar, eu 
via minhas tias conversarem sobre a profissão delas, aí já foi uma escolha 
minha mesmo. Foi [...] ajudando minhas tias a fazer coisas dos alunos delas 
que me tornei professora. Elas nunca disseram para eu ser professora, eu 
fui convivendo e gostando das coisas da profissão delas. Eu mesmo me 
decidi ser professora. A influência foi indireta, mas a escolha foi minha, 
natural. (P-6) 
Eu participava da vida profissional de minha mãe, eu a ajudava preparar as 
coisas para as festas e atividades da escola dela, eu ia muito com ela para 
a escola dela, ficava ajudando a ela. Isso influenciou muito a minha decisão 
profissional. (P-2) 

 

Os relatos de influências das famílias, citados acima, se aproximam do que 

Passeggi (2006, p. 04) denomina de transmissão intergeracional das influências dos 

familiares (pais, irmãos e primos) na escolha da profissão docente, pois a instituição 

familiar geraria “[...] senão um ambiente de reprodução profissional, mas, pelo 

menos, um clima de sensibilização vocacional, levando a uma apropriação do desejo 

do outro, seja por dependência, seja por respeito, e não a uma resistência no 

processo de decisão.” 

Com base no terceiro eixo de sentido desta primeira categoria, Influência de 

seus professores, identificamos maiores influências de professoras da educação 

básica.  A escolha profissional está associada, também, à influência e à convivência 

com professores durante a trajetória escolar. A experiência, como alunas, de bons 

professores interferiu na escolha profissional do grupo pesquisado.  Vide 

depoimentos: 

 

Acho que eu tinha uns 15 anos. Tinha um professor de Matemática [...] E 
assim ele foi pra mim um exemplo como ser humano como professor. 
Porque a gente pensa que o aluno admira o professor [...] no começo eu 
achava ele bonito, mas depois fui admirando outras coisas, como ele dava 
aula, o que ele trazia pra sala. Isso me chamava muito atenção... [...] outra 
coisa que também me fez ser professora, que me levou a isso, foi uma 
professora que eu tive lá.... Na minha quarta série, chamada D. Zezinha [...] 
D. Zezinha fazia o seguinte, naquela época tinha apontamento, cadernos 
pra corrigir, não sei o que mais. Então ela me colocava ao lado dela e em 
vez dela me punir, ela dizia: você vai aprender isso aqui, aí ela começava, 
olha eu corrigir isso aqui assim, agora corrija o do seu colega. Isso eu tinha 
acho que uns 9 para 10 anos. Ela “corrija a do seu colega.” Aí eu fui 
corrigindo a dos meus colegas, corrigindo... E hoje eu acabei sendo 
professora. Professora. Professora com um P bem grande. (P-5) 
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Convivência na infância com professoras. Como se diz: acho que a 
visualização do trabalho de minhas professoras, né? Desde pequena eu 
admirava minhas professoras, tudo que a gente admira, a gente termina 
imitando, não é verdade? (P-1) 

 

As falas anteriores deixam claras as influências de antigos professores no 

processo de ensino e de aprendizagem e, também, na escolha profissional de suas 

alunas. Nessa ótica, Fiorentini (2005, p. 110) afirma: 

 

Embora alguns professores tenham consciência e busquem 
deliberadamente desenvolver uma prática que reproduza ou cultive suas 
crenças e valores, outros – e provavelmente em maior número – não 
percebem que, além da Matemática, ensinam também um jeito de ser 
pessoa e professor. 

 

De acordo com Jesus (2004), a vida escolar de qualquer estudante é 

formada por diversos professores, porém, alguns são mais presentes e 

participativos, pois atitudes despertam admiração e estima de todos. Assim, esses 

professores assumem relevância na vida do alunado e se tornam referências 

positivas. 

Cunha (1989, p. 67), no estudo O bom professor e sua prática, afirma que 

“[...] a escolha que o aluno faz do bom professor é permeada por sua prática social, 

isto é, o resultado da apropriação que ele faz da prática e dos saberes histórico-

sociais.” 

A escolha profissional vinculada a um professor, visto como modelo, foi 

objeto da tese de doutorado de Ronca (2005, p. 67), que objetivou compreender 

como a relação mestre-modelo contribui para a constituição da identidade dos 

educandos. A autora concebe o modelo como “[...] uma fonte de inspiração, apoio ou 

parâmetro de recriação”, que instiga o aluno a “[...] construir sua autonomia e a 

produzir pensamento original.” O modelo não é um plágio, mas uma fonte de 

inspiração, o qual permitirá a cada um seguir seu caminho profissional com 

autonomia e criatividade. 

No quarto eixo de sentido desta primeira categoria, Contingências sociais 

e financeiras, alocamos diversas respostas que indicam influências do contexto 

socioeconômico das professoras em foco, no que se refere à escolha pelo 

magistério. Nesse eixo, identificamos, também, sentimentos de encantamento pela 

profissão, os quais surgiram ao longo do tempo.  
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Algumas professoras reconhecem que não fizeram opção inicial pela 

docência, pois suas escolhas foram influenciadas pelas contingências de ordem 

social e/ou financeira. Enfatizam que as dificuldades financeiras não lhes permitiram 

frequentar outro curso de nível superior. Vide depoimento: 

Na verdade, foi uma opção social, porque financeiramente eu não podia 
pagar outra faculdade, o curso que eu queria era Direito, e, na época, era 
muito caro; e eu não consegui entrar numa faculdade pública, eu entrei na 
Católica [...] curso era muito caro. [...] Na época, eu trabalhava no comércio 
e com o meu salário dava para pagar o curso de Pedagogia; com meus pais 
eram muito pobres, moravam num bairro muito pobre, não tinham condição 
de pagar o curso de Direito, aí eu fiz Pedagogia, mesmo sem querer (P-14) 

 

De acordo com tal depoimento e outros semelhantes (que não trazemos 

para o presente texto), as dificuldades financeiras interferiram de modo decisivo na 

escolha profissional de cada uma dessas professoras. Sob tal perspectiva, Valle 

(2006, p. 185) afirma: “[...] essa escolha não existe verdadeiramente quando se vem 

de uma classe desfavorecida [...] a margem de escolha dos jovens dos meios 

populares é muito limitada.” Entendemos que elas não fizeram escolhas deliberadas, 

apenas aproveitaram as oportunidades oferecidas pelo contexto em que viviam.  

No comentário de P-14, podemos fazer associações com as palavras de 

Valle (2006, p. 181) “[...] a escolha do magistério pode ser provocada pela 

impossibilidade de concretizar outro projeto profissional”. 

Nessa perspectiva, Gatti et al. (2009) afirmam que os cursos de formação de 

professor, notadamente o Curso de Pedagogia, têm atraído estudantes de menor 

poder aquisitivo, os quais levam em consideração os seguintes fatores: em algumas 

instituições privadas, as mensalidades são mais acessíveis; maior oferta de postos 

de trabalho e possibilidades de remuneração mais rápida.  

A despeito da não opção pela docência e das contingências, que as 

encaminharam para o seu exercício, algumas professoras também relatam 

encantamento e identificação com a profissão. Vide depoimentos: 

 

[...] fui pra sala de aula, finalmente, depois de 10 anos, aí foi quando eu me 
apaixonei pela educação, pois até então eu não era apaixonada por 
educação. Fiz a pós-graduação em Psicopedagogia, [...] e comecei a 
perceber as dificuldades da educação e me angustiava. Por que os meus 
alunos não aprendiam? [...] eu acho que é uma profissão extremamente 
apaixonante, mas extremamente ingrata, extremamente ingrata. (P-14) 

 
Eu me escolhi professora quando eu entrei na sala de aula. Diferente, 
talvez, de outros professores que se identificaram antes. Não foi o meu 
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caso, eu me identifiquei na sala de aula. E aí eu comecei me destacar [...] 
(P-10) 

 

Os relatos acima são marcados pelo envolvimento de cada professora com a 

prática docente e podem ser interpretados, a partir de Mury (2011), como aderência 

ao magistério, uma vez que não houve, a priori, uma escolha pela profissão. O termo 

aderência refere-se à opção pelo magistério a posteriori, em um processo que 

poderá ser construído durante o curso de formação inicial ou na prática docente. 

Ressaltamos que a aderência à profissão não impediu que essas professoras 

fossem identificadas como resilientes pelo grupo de convivência profissional de cada 

uma. 

As escolhas fazem parte da vida do ser humano, desde as mais simples até 

as mais complexas, por exemplo, a opção profissional. Soares (2002, p. 25) afirma 

que: “[...] as expectativas das pessoas quanto ao seu futuro estão carregadas de 

afetos, esperanças, medos e inseguranças, não somente suas como também as de 

seus familiares mais próximos.” 

Com os resultados desta primeira categoria, podemos depreender que os 

motivos para a escolha profissional das professoras envolvem uma rede complexa 

de significados, os quais são atribuídos à profissão docente pelo ideário social.  Por 

conseguinte, a opção própria ou mediada está situada como razão relevante para a 

escolha da profissão. 

 

Segunda Categoria: Significados de ser professor 

Eixos de sentido:  

 Profissão importante para a sociedade 

 Agente de transformação social 

 Facilitador e mediador da aprendizagem  

 

O primeiro eixo de sentido desta segunda categoria, Profissão importante 

para a sociedade, reúne elementos que estão ligados ao significado de ser 

professor, porém vão além da sala de aula. São afirmações explícitas, nas quais a 

profissão aparece como referências a essa importância. O professor é considerado 

como referência para as demais profissões, pois tem um potencial transformador 

(humanizador), que se traduz na responsabilidade de lidar com pessoas e, também, 

ver o produto do trabalho (aprendizagem do aluno). Vide depoimentos: 
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Para mim, ser professor é tudo! É a profissão de professor que torna as 
outras profissões possíveis. Sem o professor para ensinar, não existiria e 
nem existirão as outras profissões, tudo começa pelas mãos do professor.  
(P-13) 
 
Professor pra mim significa uma profissão muito importante para o 
desenvolvimento do ser humano. É a profissão que trabalha para humanizar 
as pessoas (P-12) 

 

No entanto, em algumas falas (não constantes no presente texto), as 

professoras ressaltam a existência de contradições entre a importância da profissão 

e a falta de reconhecimento e valorização social. 

No segundo eixo de sentido desta segunda categoria, Agente de 

transformação social, identificamos aspectos da ação docente pertinentes à 

formação humana do aluno e à possibilidade de transformações sociais. Vide 

depoimentos: 

 

Ser professor é saber que pode contribuir para mudar a realidade de vida de 
uma criança. Poder formar uma pessoa melhor. (P-1) 
 
[...] transformar a vida delas esse é o meu objetivo e acho que a parte 
principal de ser professor. Nós somos políticos, né? Nós não somos 
pessoas neutras, nós temos um grande sentido, significado na vida de uma 
criança. (P-4) 

 
Com o terceiro eixo de sentido desta segunda categoria, Facilitador e 

mediador da aprendizagem, identificamos as professoras que consideram a 

mediação didática como um elemento que contribui para o processo de ensino e 

aprendizagem. Durante as entrevistas, revelam que adotam um processo de 

mediação, na condução de suas práticas em sala de aula, pois procuram respeitar e 

ampliar os saberes dos alunos. 

Segundo Tunes et al. (2005), o professor torna-se um orientador do 

processo de ensino e de aprendizagem, na proporção em que faz a mediação das 

situações didáticas.  Alunos e professor estão, sempre, mergulhados em diferentes 

possibilidades interativas, cujos papeis são diferenciados. Na instituição escolar, 

ocorre a contínua criação intersubjetiva de significados que, pode gerar novas 

possibilidades relacionais. No entanto, o professor e alunos têm intencionalidades e 

objetivos diversificados.   

Os resultados desta segunda categoria, conjugados nos três eixos de 

sentido, já citados, estão centrados nos seguintes aspectos: formação humana; 



100 
 

mediação da aprendizagem e transformação social.  Tais elementos estão presentes 

no cotidiano das docentes entrevistadas e são de natureza subjetiva, pedagógica e 

política. Em suma, para as participantes desta pesquisa, ser professor significa 

procurar desenvolver ações que tragam esperanças de uma vida melhor para o 

aluno e, assim, contribuir para a construção de sua cidadania. 

 

Terceira Categoria: Imagens da profissão para si mesma 

Eixo de sentido:  

 Comprometidas e responsáveis 

 

Na literatura referente à identidade do professor, as concepções de 

autoconceito propõem que a ideia que cada um tem de si mesmo, como pessoa e 

como profissional, afeta o trabalho do professor. Com tal perspectiva, fizemos a 

seguinte pergunta às entrevistadas desta pesquisa: que imagem você tem de si 

como professora? Os depoimentos oriundos desse questionamento estão 

organizados nesta terceira categoria, que agrega um eixo de sentido, a seguir 

explicitado.  

Tendo como base o único eixo de sentido desta terceira categoria, 

Comprometidas e responsáveis, analisamos o consenso existente no grupo 

pesquisado,  relativo a uma postura comprometida e responsável com a profissão e 

com os alunos. Vide depoimentos: 

 

Eu me vejo como uma professora que tem compromisso, eu tenho muito 
compromisso com meu aluno, eu tenho muito compromisso com a escola 
[...] Eu acho que o meu ponto forte é o compromisso e a vontade de fazer 
sempre o melhor, a imagem que eu tenho forte de mim em relação a ser 
professora é realmente essa. Ser uma pessoa comprometida. [...]. 
Comprometida com o que eu faço. Levo tudo muito a sério, eu não faço de 
conta. (P-11) 
 
Eu me sinto uma profissional compromissada, entendeu? Eu acho assim, eu 
sou muito comprometida. Eu me sinto essa profissional compromissada, 
porque a partir do momento que eu assumi minha profissão, eu tenho 
compromisso com ela, eu tenho que ter compromisso. Compromisso com o 
aluno, comigo e com a sociedade também. (P-5) 

 

Segundo Mendes et al. (2012), o docente que possui autoimagem positiva e 

forte autoestima poderá facilitar a construção de relações interpessoais saudáveis na 

sala de aula e na escola e, assim, irá contribuir para a criação de condições 

favoráveis ao processo de ensino e de aprendizagem. A percepção de si tem caráter 
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descritivo, o qual está relacionado à autoimagem, e avaliativo, no que se refere à 

autoestima. Reafirmamos que autoestima é resultante de avaliações que o sujeito 

faz de si, levando em consideração o modo como os outros o avaliam.  

Sob a mesma ótica, Arroyo (2000) considera que uma melhor compreensão 

das imagens e das autoimagens do professor possibilita uma maior reflexão sobre 

as condições de formação desse profissional.  

Os depoimentos acima citados revelam que as professoras têm imagem 

positiva de si e do trabalho que realizam. Todas afirmam que têm compromisso com 

a aprendizagem dos alunos, com a escola, consigo mesmas e, também, com a 

sociedade.  

Podemos interpretar os depoimentos acima, a partir dos estudos de 

Contreras (2002) relativos à conceituação de profissionalismo e profissionalidade. 

Para o autor, as principais características do profissionalismo são inerentes aos 

limites da profissão de professor e a profissionalidade está constituída de três 

dimensões: obrigação moral; compromisso com a comunidade e competência 

profissional.  

A primeira dimensão (a obrigação moral) deriva do fato de que o ensino 

supõe um compromisso de caráter moral para quem o realiza.  As finalidades da 

educação incorporam a noção de pessoa humana livre, como um dos resultados 

educação. Por conseguinte, cabe ao professor a responsabilidade pela formação de 

uma autônoma.   

Nas falas já citadas, identificamos inúmeros indícios da dimensão moral da 

profissionalidade, tais como: interesse em fazer o melhor trabalho; respeito à 

docência e responsabilidade com o desenvolvimento e formação dos alunos.  Além 

disso, fazem autocrítica de suas práticas desenvolvidas na escola pública.  

A segunda dimensão da profissionalidade (compromisso com a comunidade) 

revela-se nas falas relativas ao envolvimento de cada professor com a comunidade 

escolar e nas tentativas de corresponder, positivamente, às expectativas da 

sociedade. 

A terceira dimensão da profissionalidade (competência profissional) requer 

recursos específicos da ação didática e da cultura escolar e, sobretudo, 

conhecimento sistematizado dos conteúdos de ensino. Na visão de Contreras 

(2002), o professor precisa ter competência profissional para assumir obrigações 

morais e/ou compromissos com a comunidade.  
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A competência profissional não se refere apenas a saberes instrumentais e 

fixos, outros poderiam auxiliar o professor em sua prática, a qual é plena de 

incertezas e singularidades. Portanto, o professor se apoia em suas experiências 

pessoais e profissionais e, também, em suas crenças e valores. Sob essa ótica, 

Sacristan (1991, p. 74) afirma: 

 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de 

destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem 

uma simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um 

improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento 

e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos 

pré-existentes.  

 

Em consonância com a citação anterior, consideramos que o exercício da 

docência é determinado, também, por aquilo que o professor é como uma pessoa, 

que age de acordo com valores e crenças.  

 

Quarta Categoria: Imagem social da profissão 

Eixos de sentido:  

 Desvalorizada socialmente 

 Motivo de orgulho 

 

Nas respostas ao questionamento: o que sua família e seus amigos acham 

da sua escolha profissional? Destacamos os seguintes elementos: desvalorização, 

não reconhecimento social e os baixos salários. No entanto, algumas famílias e 

amigos apoiam as professoras no que se refere ao exercício profissional.   

No primeiro eixo de sentido desta quarta categoria, Desvalorizada 

socialmente, agrupamos diversos posicionamentos de pessoas do convívio diário 

das professoras pesquisadas, as quais têm imagens negativas do magistério, 

notadamente em relação aos baixos salários. Vide depoimentos: 

 

[...] eles sempre dizem que eu deveria ter seguido uma profissão mais 

rentável. A insatisfação deles vem dos baixos salários que recebemos. (P-8) 

Minha família nem se fala, por que somos quatro irmãs, eu sou a mais 

velha, elas são: uma é empresária, uma funcionária federal, trabalha em 

Brasília e a outra trabalha numa multinacional em Brasília. Elas dizem: 

“poxa, tu és tão inteligente, tu fosse uma das únicas que escolheste a 

profissão? Pra não falar outra coisa. Mas, eu digo sempre pra elas: eu me 



103 
 

sinto realizada no que faço. Talvez eu seja mais feliz do que elas três no 

que elas fazem. Entendeu? (P-5) 

 

Além dos baixos salários, as condições de trabalho inadequadas e a 

violência nas escolas fortalecem a imagem negativa da profissão que permeia os 

ambientes familiar e social, nos quais as professoras pesquisadas vivem.   

Na atualidade, segundo Jesus (2004), a escola deixou de ser vista como o 

principal espaço de acesso ao conhecimento, o que leva a imagem social do 

professor ao declínio. O autor afirma que profissão docente se tornou pouco seletiva, 

uma vez que muitos professores não são devidamente qualificados. Tal situação 

concorre para o surgimento do estereótipo: qualquer um pode ser professor, que traz 

implícito o significado de desqualificação. 

No segundo eixo desta quarta categoria, Motivo de orgulho, congregamos 

sentimentos que indicam segurança com a forma de viver de cada entrevistada, ou 

seja, orgulho da profissão. 

Apesar da imagem social do magistério está marcada por sentimentos 

negativos, em decorrência da remuneração irrisória, conforme o que está exposto no 

eixo de sentido anterior, encontramos inúmeros depoimentos relativos às 

professoras pesquisadas, nos quais são consideradas como profissionais dedicadas 

ao magistério. Vide depoimentos: 

 

[...] eles não me veem fazendo outra coisa porque eles percebem que, com 
todas as dificuldades, eu gosto muito. Minha mãe me tem como uma 
referência. Os amigos mais próximos realmente também não conseguem 
me ver fazendo outra coisa. (P-11) 
Eu sou rica de amigos. [...] Eles sempre me consideram uma excelente 
professora. Eu sou uma referência, enfim.... Enfim, meus amigos me dão o 
maior apoio. (P-10) 
 
[...] minha família, as pessoas com quem eu convivo, eles têm muito orgulho 
eu sinto que eles dizem assim “essa é minha filha”, “essa é minha colega”, 
“ela é uma professora”. (P-7) 

 

Os depoimentos contidos nesta categoria estão coadunados com os dois 

eixos de sentido: Desvalorizada socialmente e Motivo de orgulho; uma vez que as 

entrevistadas reconhecem a situação de desprestigio da escola, porém estão 

contentes com o fazer docente. As professoras em foco são valorizadas como 

pessoa em seus espaços familiar e social, nos quais seus méritos profissionais são 
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reconhecidos. No entanto, ressaltamos que não há nenhum indício de valorização 

do magistério. 

 

Quinta Categoria: Elementos de satisfação com a docência 

Eixos de sentido:  

 Aprendizagem dos alunos 

 Boa convivência 

 Respeito e reconhecimento dos alunos 

 

Esta categoria está constituída dos resultados do questionamento: o que lhe 

gratifica no exercício do magistério?  Examinamos tais resultados com base nos três 

eixos de sentido, acima citados. 

O primeiro eixo de sentido desta quinta categoria, Aprendizagem dos 

alunos, tem como foco a satisfação das professoras investigadas, em decorrência 

do êxito do processo de ensino e de aprendizagem.  

Conforme Lemos e Passos (2012), a satisfação com o trabalho é um 

fenômeno de difícil compreensão, pois se trata de um estado subjetivo, que sofre 

influências das circunstâncias e do tempo. E, a não-satisfação com o trabalho, em 

geral, afeta a saúde física e mental do trabalhador, portanto, interfere em seu 

comportamento profissional e/ou social.   

Larocca (2011, p.1938): afirma: “[...] satisfação e motivação figuram como 

condições imprescindíveis, não apenas para o bem-estar docente, mas 

principalmente para a qualidade do trabalho pedagógico que professores realizam 

cotidianamente nas escolas.” 

As professoras são unânimes em afirmar que a aprendizagem dos alunos é 

um elemento que lhes causa satisfação profissional. Além disso, afirmam que tal 

satisfação mobiliza suas forças em busca da realização de seus objetivos. Vide 

depoimentos: 

 

Quando eu vejo a criança aprender aquilo que eu estou fazendo.... Eu 
choro, eu choro! Quando eu vejo que a criança conseguiu, meu Deus do 
céu, eu me sinto mais instigada ainda, entendeu? O que me alimenta na 
minha profissão é isso. (P10) 
 
É ver gente virando gente...  O que me gratifica mesmo é ver meus alunos 
aprenderem, ver o resultado positivo do trabalho.... Poxa vida! Como é 
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gratificante! O que me gratifica de verdade é ver meus alunos aprenderem. 
(P13) 

 

De acordo com Alves (2010), a satisfação com o trabalho é resultante da 

percepção do sujeito sobre suas atividades, o que permite ao professor avaliar se a 

aprendizagem dos alunos é um valor, ou seja, a razão de ser da profissão docente. 

Para todas as professoras participantes desse estudo, a aprendizagem não 

é apenas assimilação de conteúdo, mas algo que instrumentaliza e dirige a vida dos 

alunos. Vide depoimentos: 

 

É ver a evolução, o desenvolvimento do aluno, ver a dificuldade que ele 
chegou e como ele melhorou. (P6) 

 

Eu sei que boa parte das coisas que eu ensino, entre aspas, aos alunos, 
fica muita coisa.  Aprendizagem, o que a gente ensina em relação ao 
conhecimento, que hoje a gente vê muitos alunos que passaram na nossa 
mão que são: advogados, engenheiros e médicos. (P3) 

 

Dos seus discursos, destacamos, ainda, os seguintes aspectos: 

fortalecimento da autoestima da criança, a qual chega à sala de aula sem acreditar 

que pode aprender e, em pouco tempo, se descobre como leitora; desenvolvimento 

da capacidade de análise crítica dos alunos em relação à conjuntura política do país 

e aos demais fatos da vida cotidiana; e ascensão social dos alunos, que se tornaram 

profissionais bem sucedidos. 

No segundo eixo desta quinta categoria, Boa convivência, alocamos 

posicionamentos das professoras que se sentem confortáveis no convívio com os 

alunos e colegas de trabalho. Vide depoimentos: 

 

É, me gratifica também a boa convivência com meus alunos. O respeito. O 
reconhecimento do aluno é tudo para o professor. (P 1) 
Gratifica é a convivência escolar com os profissionais da escola, a gente é 
um grupo bem unido, que se dá bem, se entende, um ajuda o outro, então 
tudo isso favorece pra que o trabalho seja muito gratificante. (P6) 

 

Em sua acepção mais ampla, convivência diz respeito à coexistência 

pacífica e harmônica de indivíduos em um mesmo espaço. Souza (1999, p. 50) 

afirma: "a natureza humana se constrói socialmente." A convivência escolar diz 

respeito à interação entre os integrantes do espaço pedagógico (sala de aula), o que 

incide no desenvolvimento cognitivo, socioafetivo, ético e cultural do alunado. As 
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relações estabelecidas entre alunos, docentes e demais funcionários da escola 

contribuem para sua humanização e/ou desumanização. 

Para Fritzen (2001), a boa convivência entre os pares traz benefícios ao ser 

humano, tais como: propicia momentos de integração; aumenta o conhecimento 

mútuo e estreita os laços afetivos. Além disso, conviver tem aspectos formativos, 

que desenvolvem a capacidade de refletir e partilhar atividades com os demais. Em 

suma, conviver é uma oportunidade de construção do ser humano, portanto, na 

escola, a boa convivência é um forte elemento de satisfação profissional. 

No terceiro eixo desta quinta categoria, Respeito e reconhecimento dos 

alunos, apresentamos mais um elemento de satisfação com o trabalho docente: 

respeito entrelaçado com o reconhecimento dos alunos pela escola e pelas 

professoras. 

Destacamos a satisfação de uma das entrevistadas, no seguinte episódio: 

encontro com um aluno em espaço não-escolar que demonstrou reconhecimento 

pela escola e apreço por ela como professora. Vide depoimento: 

 

Quando encontro eles na rua e vejo o amor que eles têm pela escola da 
gente, por vários professores, por mim; às vezes casa e traz o filho.  Então 
eles reconhecem o nosso valor, a maioria dos alunos reconhece o 
professor, o bom professor, o professor que se envolve. O aluno diz: eu ia 
lhe chamar para minha festa de aniversário, a senhora ia? Claro. Por que 
não? É o reconhecimento, ao me encontrar na rua: é minha professora. (P 
5) 
 

De modo geral, os professores tendem a reputar a falta de respeito dos 

alunos à convivência conflituosa e estressante na sala de aula. No entanto, Tardeli 

(2003) considera que o respeito na sala de aula está baseado em determinados 

sentimentos, aos quais atribui quatro sentidos: atitude de respeito associada à 

submissão, que é derivada de sentimentos de medo e de inferioridade; atitude de 

respeito associada a valores decorrentes do processo de socialização, que ocorre 

nas instituições sociais, tais como: escola e família; atitude de respeito que tem 

como referência o princípio da dignidade da pessoa humana; e respeito baseado no 

diálogo.  

Consideramos que, com a análise dos três eixos de sentido - Aprendizagem 

dos alunos; Boa convivência e Respeito e reconhecimento dos alunos – 

explicitamos, a contento, a abrangência dos elementos que trazem satisfação 

profissional ao grupo pesquisado. 
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Sexta Categoria: Características de resiliência no exercício do ser professor 

Eixos de sentido:  

 Persistência, luta e capacidade de superação 

 Fé em Deus, na capacidade dos alunos e nas possibilidades de mudança 

 Bom humor e alegria 

 Boa convivência no ambiente de trabalho 

 Amor pelo trabalho e pelas crianças 

 Criatividade 

 Esperança 

 

Conforme explicitamos no Capítulo 1, neste trabalho, adotamos o conceito 

de resiliência como um processo, no qual o indivíduo supera as adversidades dos 

contextos familiar e profissional em que vive e, também, se recupera após cada 

transtorno, o que contribui para o desenvolvimento pessoal. 

Considerando que resiliência é o foco central da nossa pesquisa, 

formulamos o seguinte questionamento: quais são as suas características pessoais, 

que você considera importantes, e que lhe permitem permanecer satisfeita e 

resistente no exercício do magistério?  

Com base nessas respostas, elaboramos a sexta categoria, Características 

de resiliência no exercício de ser professor, que está embasada em sete eixos de 

sentido. 

No primeiro eixo desta sexta categoria, Persistência, luta e capacidade de 

superação, elencamos inúmeros depoimentos referentes aos seguintes aspectos: 

tenacidade; capacidade de distinguir possibilidades e limites das ações de luta e de 

enfrentamento.  

A persistência está associada à superação de obstáculos e tem como base 

uma força interior do indivíduo, que impulsiona suas ações e interfere no seu modo 

de viver. Kateb (2011) considera a perseverança como um pilar de resiliência, que 

proporciona às pessoas condições de superação de crises. Em complementação a 

esse conceito, Carmello (2008, p. 84) afirma: “na medida em que as características 

de resiliência são ativadas, [...] outros componentes de resiliência [...] poderão ser 

utilizados, influenciando positivamente os resultados.” 

As professoras afirmam que, no cotidiano escolar, se deparam com 

adversidades as mais variadas, mas não se abatem, pois são perseverantes e 
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tenazes. Declaram, também, que diante de muitos percalços ficam abaladas, sofrem, 

mas se recuperam. A pessoa resiliente, de acordo com Piovan (2012,  p. 102), “[...] 

não coloca o foco no problema em si, mas sim na sua solução. Isso faz muita 

diferença.” 

A atitude frente às adversidades interfere nos resultados da ação, pois, 

conforme as falas das entrevistadas, quando surge um problema, procuram 

examiná-lo objetivamente e, em seguida, mobilizam suas energias para resolvê-lo. 

Vide depoimento: 

 

No caso, persistir, se eu não estou conseguindo eu vou tentar, eu peço 
ajuda, eu acho que às vezes na profissão da gente uma questão muito séria 
é a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo e que a gente tem 
que ficar solitário e, eu não fico solitária, pois peço ajuda à minha colega. 
(P11) 

 

Do depoimento de P11, destacamos os seguintes fatores: mobilização de 

estratégias para superar dificuldades; percepção dos limites de sua ação; 

capacidade de persistência e predisposição para estabelecer relações interpessoais. 

Esse depoimento está próximo de uma afirmação de Miravalles e Ortega (2008, p. 

115): “a construção da resiliência é uma tarefa coletiva. A resiliência tem uma 

dimensão comunitária.” 

As professoras em foco consideram a persistência como uma característica 

de resiliência, a qual é necessária à superação dos constantes obstáculos existentes 

na sala de aula. Em inúmeras falas, (não incluídas no presente texto) encontramos 

reafirmações de persistência que se traduzem em luta, coragem, força de vontade e 

superação de dificuldades. Vide depoimentos: 

 

Persistência.... Ser persistente.... Lutar pra conseguir. Encontramos muitas 
dificuldades em tudo, então a gente tem que ir em cima dessas dificuldades, 
procurar soluções. Persistir. A gente passa por muitas dificuldades na vida 
pessoal e na vida profissional, mas não pode se deixar abater. Tem que 
saber você está passando por aquilo, mas aquilo ali tem algo que te joga 
pra frente.  Persistência e capacidade de superação de dificuldades são as 
principais características minhas.  Eu sou guerreira. (P1) 
É... Não esmorecer diante de algum obstáculo, sempre tentando melhorar. 
A minha força de vontade, minha persistência. (P6) 

 

As professoras participantes deste estudo afirmam que procuraram 

caminhos diferentes para vencer as adversidades e, assim, encontrar mecanismos 
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de superação. Lutam por seus objetivos e têm clareza dos seus limites físicos e 

estruturais. 

No segundo eixo desta sexta categoria, Fé em Deus, na capacidade dos 

alunos e nas possibilidades de mudança, associamos argumentos relacionados 

às manifestações de religiosidade; fatores de proteção; fortalecimento diante dos 

problemas da vida cotidiana e possibilidades de mudanças. 

Para os estudiosos do fenômeno religioso, como O’dea (1979), ter fé em 

Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. A fé é, também, sinônimo 

de religião e/ou culto.  Segundo Tillich (1996), fé é um ato íntimo do ser humano, 

cuja força integraliza elementos intelectuais e emocionais, os quais lhes constituem 

como pessoa. Contudo, quando a fé está distorcida se torna uma força destrutiva. 

A fé em Deus é indicada pelas professoras como um fator de proteção, que 

lhes fortalece diante das adversidades, por conseguinte, contribui para que se 

tornem resilientes. Afirmam, ainda, que a fé em Deus diminui os fatores de risco e 

evita que se desestabilizem, portanto, podem ter uma vida mais saudável. Vide 

depoimentos: 

 

Eu tenho uma força que vem de Deus. Ele me ama, me protege, me 
levanta, sempre que penso em desanimar. Só sabe o valor da fé aquele que 
viu todas as suas forças e posses não valerem de nada diante da 
impotência humana. Minha fé em Deus me fortalece sempre. (P2) 
Fé no todo Poderoso, sem fé ninguém vai adiante, eu frequento um grupo 
de apoio religioso, nesse grupo nós nos ajudamos mutuamente, buscamos 
força em Deus e no outro. (P8) 
A fé nas pessoas, outra coisa é a minha crença no Deus que eu acredito, 
que é um Deus que não anda julgando, é um Deus que salva, eu acredito 
neste Deus que salva. (P15) 

 

Segundo Larrosa (2011), a literatura referente à resiliência com enfoque na 

religiosidade e na espiritualidade não é exaustiva. No entanto, para Vanistendael 

(2004), o sentido da vida, que é considerado como um pilar de resiliência, pode estar 

associado à vida espiritual e à fé religiosa.   

Com esse entendimento, Walsh (2005, p. 159) afirma: “[...] a religião e a 

espiritualidade podem ser recursos terapêuticos poderosos para a recuperação, cura 

e resiliência”. Além disso, algumas pessoas imprimem à fé uma dimensão de 

confiança, o que também interfere no processo de resiliência. Conforme Bartolomei 

(2008, p.54): "nos momentos de tormenta, abatimento, fracassos, é preciso confiar 

em alguma coisa, que esteja além dos limites do determinado, do objetivo." 
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As professoras citam, também, outras dimensões de fé não relacionadas à 

religiosidade, tais como: fé na capacidade dos alunos e fé nas possibilidades de 

mudança. Tais dimensões estão vinculadas à esperança, segundo Fromm (1969, p. 

31): “a fé, como a esperança, não é a previsão do futuro; é a visão do presente em 

estado de gravidez.” 

A fé e a esperança direcionadas para o potencial de desenvolvimento do 

aluno e, também, para as probabilidades de mudanças nas estruturas da sociedade 

e da escola são fatores essenciais ao processo de ensino na visão de Freire (1996). 

Esse autor considera que: “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” 

(FREIRE 1996, p.72). 

A fé é tida pelas docentes como um elemento de proteção, fortalecimento e 

mudança. Vide depoimentos: 

 

Eu tenho fé que as coisas mudem. (P7) 
Eu acho que a fé em Deus também me ajuda muito, sabe?  Eu peço a Deus 
que ajude esses meninos a ter mais capacidade. [...] Porque, às vezes, os 
pais estão presos, ou a mãe já morreu; e eles moram com a avó, ou moram 
com uma tia, então, eles têm muitas dificuldades. (P13) 

 

No terceiro eixo desta sexta categoria, bom humor e a alegria, 

identificamos referências à felicidade e à satisfação no exercício do magistério, que 

são manifestações de resiliência na profissão.  

Nas raízes históricas da humanidade e na constituição psicológica e social 

do ser humano, de acordo com Justo (2006), o humor e alegria são sentimentos 

comuns, porém, interferem na constituição da subjetividade de cada indivíduo e, 

consequentemente, na coletividade. 

Na literatura relativa ao tema, encontramos inúmeros registros, segundo os 

quais o bom humor e a alegria contribuem para a superação das adversidades, as 

quais são enfrentadas pelos indivíduos com mais naturalidade. De acordo com 

Arantes (2006, p. 7): “na escola, a alegria nos remete a ações de criatividade, 

flexibilidade, originalidade e imaginação.” 

Esse autor afirma que o bom humor e alegria fazem parte da condição 

humana e, quando são potencializados, se transformam em instrumentos 

necessários à superação dos desafios éticos e sociais, que se interpõem à escola 

contemporânea. De acordo com Justo (2006), na sala de aula, instala-se um visível 

espírito de comunhão total, a partir do riso largo e coletivo, diante de uma piada ou 
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gracejo irreverente. No ato de riso coletivo, ocorre o compartilhamento da alegria, 

como um sentimento de congraçamento entre todos. Com tal entendimento, Justo 

(2006, p. 123) afirma: 

 

Retirar dos afazeres de ensino-aprendizagem aquela atmosfera carregada 
de sisudez, pesar e sofrimento. O tom de alegria e descontração do humor 
pode tornar mais prazerosa, e divertida a convivência com os pares na sala 
de aula e com tarefas relacionadas ao conhecimento. 

 

As professoras entrevistadas demonstram satisfação e alegria durante o 

desempenho de suas funções docentes e reconhecem que o bom humor é 

necessário ao bem-estar das pessoas. Portanto, usam procedimentos didáticos que 

favoreçam a alegria na sala de aula, tais como: brincadeiras, cânticos e músicas. 

Vide depoimentos: 

 

Sou alegre, tenho bom humor. Gosto de brincar com os alunos, mas não 
toda hora, mas gosto de brincar. (P1) 
Eu sou muito festiva, então normalmente as pessoas dizem: menos festa 
esse ano. Porque eu gosto muito, eu organizo as festas. A escola tem que 
ter vida e alegria. Eu sou alegre! Escola é isso alegria. (P3)  

 

As professoras consideram que superam as adversidades com mais 

naturalidade, porque são bem-humoradas. Além disso, reconhecem que os alunos 

aprendem melhor, quando se sentem alegres, por isso lançam mão de estratégias, 

que trazem alegria para a sala de aula. Vide depoimentos: 

 

Característica minha é ser alegre, minha alegria é sincera, eu tenho bom 
humor, isso me ajuda a encarar os problemas, as adversidades de outro 
jeito. Sorrir faz bem pra alma da gente, não é? (P8) 
 
Eu sou muito alegre, normalmente eu gosto de alegria, eu gosto de música, 
eu gosto de ambiente musical, porque musica relaxa, adoro música. (P15) 
 

Para Rodriguez (2005), o bom humor é um indicador de resiliência e ressalta 

que a falta de bom humor é considerada como um fator de risco para a saúde.  O 

bom humor é um poderoso recurso simbólico, o qual possibilita a manutenção dos 

laços sociais e funciona como um elemento de resistência à adversidade. Com tal 

perspectiva, Rodriguez (2005, p.106) afirma: 

 

[...] é mais do que um modo de dar uma cara boa ao mau tempo, é também 
um recurso criativo que permite encontrar respostas novas para situações 
que parecem não ter saída, e este elemento de novidade mostra a ligação 
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entre resiliência e o senso de humor, permitindo traçar paralelos 
interessantes que revelam as razões desse vínculo.  

 

Examinando, ainda, a relação entre bom humor e resiliência, encontramos 

Miravalle e Ortega (2015 p. 23), que consideram o bom humor como "[...] uma 

contribuição-chave para o trabalho resiliente, uma reflexão argumentada por 

pesquisadores acadêmicos certifica o grande valor do humor nos processos 

educativos, laborais e resilientes." 

Entre as professoras entrevistadas, houve unanimidade em relação aos 

benefícios para o processo de ensino de aprendizagem, em decorrência dos 

sentimentos de bom humor e de alegria. Enfatizaram, também, que tais sentimentos 

contribuem para o enfrentamento dos obstáculos do cotidiano escolar, portanto, são 

manifestações de resiliência.  

No quarto eixo desta sexta categoria,  Boa convivência no ambiente de 

trabalho, congregamos posicionamentos relativos à interação social, humanização e 

solidariedade, que são considerados como elementos necessários à superação de 

obstáculos.  

O homem é um ser sociável por natureza, portanto, a capacidade de 

relacionamento com o outro é inerente ao indivíduo, pois a vida em sociedade impõe 

constantes interações sociais. Para Giddens (2004, p. 83), a interação social “[...] é o 

processo em que agimos e reagimos relativamente ao que nos rodeia. É a 

reciprocidade de ações sociais entre indivíduos, em contato social”.  A interação 

social conduz o indivíduo à humanização, uma vez que exige de todos o 

desenvolvimento da capacidade de conviver com os semelhantes.  

Ainda nessa ótica, Torres (1997, p. 45) afirma: "vivendo em sociedade, por 

sua própria natureza, o homem está em permanente interação com seus 

semelhantes, estabelecendo relações sociais, adquirindo consciência grupal, criando 

cultura, humanizando-se." 

As professoras entrevistadas consideram que a boa convivência e o 

relacionamento saudável com seus pares fortalecem o exercício do magistério. 

Salientam, como positivas, determinadas posturas, tais como: disponibilidade de 

colaboração; percepção do outro; civilidade no ambiente de trabalho; solidariedade. 

Tais posturas facilitam o enfrentamento dos problemas do cotidiano escolar e, 

também, fortalecem as manifestações de resiliência. Vide depoimentos: 
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Uma característica minha é essa, eu sou um ser humano, eu sou uma 
pessoa disponível para ajudar em qualquer momento, eu estou sempre 
preocupada com o que as pessoas sentem, e estou sempre preocupada em 
ver o lado bom das pessoas. Eu me relaciono bem com as pessoas, isso me 
ajuda a viver bem me mostrar satisfeita como professora. (P3) 

 
É que eu gosto de me aproximar das pessoas, de estar muito junto das 
pessoas, eu não acredito em educação com o professor distante, isolado 
(P15) 

 

Os sentimentos de solidariedade e de humanização, vistos pelas 

professoras em foco, como componentes de resiliência estão em consonância com 

afirmativa de Henderson e Milstein (2010, p 28), segundo as quais existem alguns 

“[...] fatores protetores internos e características individuais que facilitam a 

resiliência: prestar serviços a outros, e/ou a uma causa; empregar estratégias de 

convivência; sociabilidade; capacidade de ser amigo; capacidade de estabelecer 

relações positivas.” 

De acordo com as entrevistadas, as ações e atitudes que estão 

fundamentadas nos princípios da humanização e solidariedade propiciam melhoria 

para o cotidiano escolar e, também, intensificam as manifestações de resiliência.  

No quinto eixo dessa sexta categoria, o Amor pelo trabalho e pelas 

crianças, identificamos a abrangência da afetividade no processo de ensino e de 

aprendizagem e suas implicações no processo de resiliência. 

De acordo com Kelly (1988), o afeto tem uma amplitude considerável na vida 

do indivíduo, uma vez que influencia suas percepções, pensamentos, interesses, 

atitudes e ações.  

Freire (1996) faz referência à afetividade, usando o termo amorosidade, que 

considera como um dos saberes necessários à docência, porém não é antagônica à 

formação científica e política dos professores.  A afetividade expressa o modo como 

o professor assume, autenticamente, o seu compromisso com o aluno, tendo em 

vista à transformação da realidade.  O envolvimento afetivo, que compõe o perfil do 

professor, precisa ser direcionado para a formação humana do alunado e para a 

busca de uma sociedade igualitária. Tal direcionamento evitará a doação de atitudes 

abnegadas, mas sem profissionalismo. Ainda em Freire (1996, p. 159), temos: 

 

Esta abertura ao querer bem não significa, na verdade, que, porque sou 
professor me obrigo a querer bem a todos os alunos de maneira igual. 
Significa, de fato, que a afetividade não me assusta, que não tenho medo 
de expressá-la. Significa esta abertura ao querer bem a maneira que tenho 
de autenticamente saber meu compromisso com os educandos, numa 
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prática específica do ser humano. Na verdade, preciso destacar como falsa 
a separação radical entre seriedade docente e afetividade. A Afetividade 
não se acha excluída da cognoscibilidade. 

 

Em consonância com os postulados freireanos e com o fio condutor das 

entrevistas, identificamos uma professora que expressa, claramente, seu 

envolvimento afetivo com o processo educativo da instituição escolar.  Vide 

depoimento: 

 

É amor pelo que faço. Gostar do que faz é tudo, depois é a minha 
autoconfiança como já lhe falei, eu confio no que faço, eu sei a 
intencionalidade das minhas ações, sei o porquê do que faço. É meu amor 
pelas crianças. (P8) 

 

Nas falas das professoras, constatamos que a afetividade dedicada aos 

alunos está fundamentada no compromisso com o processo de humanização do 

aluno, tendo em vista o desenvolvimento da sociedade. A afetividade, que se traduz 

em compromisso com a prática pedagógica revigora as manifestações de resiliência 

do grupo pesquisado.  

No sexto eixo desta sexta categoria, Criatividade, reunimos conceitos 

teóricos e autodeclarações das entrevistadas pertinentes ao ato criativo. 

Esse termo é abrangente, uma vez que pode ser usado em várias acepções, 

tais como: criar, inventar coisas novas e modificar as formas de agir. Carmello (2008, 

p. 84) afirma que criatividade significa: “[...] transformar e/ou construir ideias, objetos 

e ações em algo diferente e inovador, buscando novos padrões de solução e 

crescimento”. Esse autor ressalta que a criatividade é uma característica marcante 

de pessoas resilientes. 

Para Martinez (1997, p.142), “[...] as potencialidades criativas do sujeito vão 

se formando e desenvolvendo desde os primórdios da vida, em virtude de um 

complexo conjunto de influências e interações que estabelece com elas.” 

Todo ser humano é criativo, mas em níveis diferentes, desde o mais 

elementar até o nível máximo, por exemplo, artistas e cientistas inventores. A 

criatividade é uma qualidade desenvolvida por pessoas curiosas, que buscam 

inspiração em informações e têm sensibilidade de percebê-las. 

 

Fleith (2010, p.58) conceitua criatividade como: 
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[...] um processo sistêmico que recebe influência nas interações dos 
pensamentos dos indivíduos com os diversos ambientes como: familiar 
escolar, e, ainda social e cultural, além do momento histórico em que ele 
está inserido. Isso significa que um indivíduo em um ambiente receptivo a 
novas ideias terá mais chances de expressão e produção criativa. 

 

No tocante à criatividade, as professoras explicitaram que são pessoas 

criativas, pois trazem novidades para a sala. Por exemplo, a professora identificada 

com o código (P13) afirma: “eu sou criativa, gosto de criar coisas novas, trazer 

novidades para a sala, as crianças ficam alegres.” No entanto, apesar dessa 

declaração, não esclareceu como o processo criativo ocorre. 

Outras professoras, que se consideram criativas, também não citaram 

exemplos de atividades voltadas para o desenvolvimento da criatividade dos alunos 

em sala de aula. Afirmam: “eu sou criativa” (P4); “outra coisa é minha criatividade”. 

(P10) 

De acordo com Oliveira e Alencar (2008), trata-se de um fenômeno 

complexo e pouco explorado, sobretudo no ambiente educacional. No entanto, a 

contemporaneidade requer professores criativos, que formem alunos criativos. 

Martinéz (1997) considera que a escola precisa repensar seus objetivos e 

métodos para se tornar um espaço que estimule a criatividade dos alunos. Para 

desenvolver a criatividade dos alunos, segundo Fleith (2001, p. 57), cabe ao 

professor promover: [...] “um clima em sala de aula em que a experiência de 

aprendizagem seja prazerosa.” 

Entre as falas das professoras entrevistadas, houve um destaque para um 

aspecto diferenciado do ato criativo: participação do grupo. Vide depoimento: 

 

Eu sou criativa.  Eu gosto de criar, mas eu gosto de criar em grupo, eu acho 
que criar com o grupo é bem melhor porque o retorno é maior. (P 3) 

 

É necessário que o professor elabore trabalhos originais, os quais 

incentivem a participação do alunado e, sobretudo, desenvolva a habilidade de 

pensar. As participantes desta pesquisa, que se declararam criativas, se percebem, 

também, como resilientes.   

No sétimo eixo desta sexta categoria, Esperança, agrupamos elementos 

relativos à superação de estigmas, respeito a si e ao outro, mudanças positivas. 

A esperança é uma fonte propulsora que leva o indivíduo a agir e, assim, 

alcançar seus objetivos. A esperança “[...] faz parte da natureza humana”, diz Freire 
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(1996, p. 72). E, de acordo com Kateb (2011, p. 34): "dos pilares importantes para 

superar as adversidades, nos quais se pode encontrar proteção, um deles é a 

esperança". 

Fromm (1969, p. 25) considera a esperança como “[...] um elemento 

decisivo, em qualquer tentativa para ocasionar mudança social na direção de maior 

vivência, consciência e razão.” Uma professora entrevistada revela que assume 

atitudes com tal perspectiva. Vide depoimento: 

 

Eu também tenho muita esperança no que faço. Tenho esperança de 
mudança. A gente tem que ter esperança de um mundo melhor, de coisas 
melhores, de coisas boas que estão por acontecer, sem esperança o 
professor não faz nada. (P13) 

 

Para Freire (1983, p. 29): “a esperança não é um ato passivo. [...] eu espero 

na medida em que começo a busca, pois não seria possível buscar sem esperança”. 

Esse autor afirma, ainda, que a esperança está aliada à prática, pois é um 

imperativo existencial, mas é insuficiente, pois sozinha não ganha a luta e, sem ela, 

a luta se enfraquece. 

Galimberti (1992 p. 448) considera que esperança significa: “[...] confiança 

no futuro, mesmo depois de insucessos ou tentativas vãs, que do ponto de vista 

psicológico funciona como defesa contra consequências patológicas das 

frustrações.” 

Na fala de uma professora entrevistada, encontramos o sentido de ter 

esperança, que está explicitado pelos teóricos aqui citados. Vide depoimento: 

 

Eu sou como águia, que se tivesse que me definir, que eu sou como águia, 
que eu tenho um olhar longe, porque a águia está lá em cima e visualiza a 
presa lá embaixo, e eu acho que eu tenho muito disso, que eu sou como 
águia no sentido de que eu estou vendo lá adiante, que o meu aluno tá aqui, 
mas eu estou vendo ele lá na frente, o que ele pode me dar. Ele está me 
dando bastante trabalho, me consumindo, mas eu estou sempre investindo 
nele e isso é uma das características de que eu tenho, estou investindo 
neles mesmo. Muita esperança, eu tenho esperança demais, acredito nele e 
tenho muito amor por ele e muita preocupação.  (P14) 

 

As professoras em foco consideram ter a esperança como uma 

característica de resiliência e destacaram os seguintes aspectos: melhorias nas 

vidas dos alunos, possibilidades de aprendizagem e superação de estigmas. Vide 

depoimentos: 
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Ter esperança acima de tudo. Ter fé que ele vá melhorar a vida dele 
quando ele aprender aquilo, que ele não vai ser mais, por exemplo, aquele 
menino rotulado que não sabia nada, aquele menino que na escola não 
servia pra nada, aquele menino que ninguém dar valor, mas, que ele 
aprenda a respeitar-se e respeitar ao outro. É ter esperança que a 
educação muda, muda a vida, muda tudo. Eu sou esperançosa. (P5) 
Esperança mesmo de que eles consigam aprender, de que o ensino 
melhore. (P6) 
Gostar das crianças. Ter esperanças nas mudanças delas. (P10) 

 

Conforme Larrosa (2011, p.25), a resiliência impulsiona o ser humano a se 

situar, conscientemente, em uma perspectiva de esperança. As professoras 

entrevistadas afirmaram que têm a esperança como um princípio orientador de suas 

práticas educativas. Ou seja, assumem a esperança como uma perspectiva de ação, 

o que as torna resilientes.  

As características que reconhecem em si, discutidas nesta sexta categoria, 

revelam que as professoras enfrentam as agruras da docência e, sobretudo, 

superam as adversidades do contexto escolar.  Consideramos que tais atributos são 

indicativos de resiliência e de sucesso no campo profissional. 

 

4.2 Categorias com elementos oriundos do contexto profissional 

 

Neste item, agrupamos duas categorias, cujos elementos constituintes 

decorrem, precipuamente, do contexto profissional. Não estamos negando as 

influências oriundas dos afetos, que se estabelecem no cotidiano das escolas, 

porém enfatizamos alguns elementos, que são considerados como relevantes pelas 

professoras pesquisadas, tais como: formação continuada; Curso de Magistério e 

colegas de trabalho. 

 

Sétima Categoria: Implicações da formação para o trabalho docente  

Eixos de sentido:  

 A formação em geral contribui para a prática 

 Curso de Magistério: a base 

 Pedagogia é teoria 

 

O exercício do magistério exige saberes específicos, por conseguinte, 

buscamos averiguar, junto a cada docente, em que medida a formação inicial e a 
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formação continuada contribuíram para o seu desempenho profissional. 

Investigamos, também, se o processo formativo tem contribuído para torná-las 

capazes de enfrentar os desafios do cotidiano escolar. 

Nas respostas a esse questionamento, percebemos que as professoras 

reconhecem a relevância do processo formativo para suas práticas, uma vez que 

destacaram os aspectos práticos do Curso de Magistério e a formação teórica do 

Curso de Pedagogia. Desses resultados, surgiram os eixos de sentidos, já citados e 

explicitados a seguir. 

No primeiro eixo de sentido desta sétima categoria, A formação em geral 

contribui para a prática, congregamos elementos constituintes do processo 

formativo com enfoque na dicotomia existente entre teoria e prática.  

Segundo Nóvoa (1992), a profissão docente exige um constante processo 

de renovação. É indispensável que a formação tenha, como eixo de referência, o 

desenvolvimento profissional com uma dupla perspectiva: o professor 

individualmente e o coletivo docente. Além disso, é necessário que o processo 

formativo favoreça a interação entre as dimensões pessoais e profissionais do 

professor.  

Em geral, as professoras falaram sobre formação, no entanto, não 

estabeleceram nenhuma articulação com a satisfação profissional. Quase todas as 

entrevistadas reconhecem a validade do processo formativo para a prática docente e 

destacam que a formação inicial e a continuada são fundamentais para suas atuais 

praticas pedagógicas.  Vide depoimentos: 

 

[...] vem contribuindo, tanto a formação continuada e a inicial, como a 
formação continuada que eu venho tendo ao longo do tempo, elas vêm 
contribuindo, porque eu tento buscar nelas exatamente respostas para o 
que eu vivencio. Então eu estou muito nesse movimento. (P-11) 
 

Eu aprendi muito nos meus cursos. Porque eu fiz pós, na especialização, 
nas formações que eu me inscrevo na Prefeitura, que eu sempre busco uma 
formação que me ajude a repensar essa prática, que me ajude a não ficar 
na mesmice. (P-10) 

 

A formação docente é um processo de aprendizagem que envolve prática, 

teoria e troca de saberes. Tal afirmativa está fundamentada nos teóricos citados 

nesse primeiro eixo de sentido e, também, está coadunada com os depoimentos ora 

apresentados.  
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No segundo eixo de sentido desta sétima categoria, Curso de Magistério: a 

base, identificamos os seguintes elementos: articulação entre teoria e prática; 

metodologias e estágios.  

As professoras consideram que a formação está articulada aos saberes e às 

aprendizagens decorrentes do exercício profissional, entretanto, a maioria 

reconheceu o valor formativo do Curso de Magistério (hoje denominado de Curso 

Normal Médio) para o trabalho que realizam atualmente.  

No contexto da história da educação no Brasil, esse curso, que era 

denominado de Escola Normal, ofereceu contribuições significativas ao processo de 

formação de professor (ROMANELLI, 1991). Neste trabalho, não temos como 

objetivo reproduzir sua marcante trajetória, entretanto, consideramos conveniente 

pontuar alguns elementos que podem explicitar os sentidos a ele atribuídos pelas 

professoras entrevistadas.  

A instituição Escola Normal existe desde o Império, tendo enfrentado um 

período de menor desenvolvimento, mas foi reabilitada em dois momentos que 

merecem destaques: nos anos 1930, com a Reforma Francisco Campos; e nos anos 

1940, com a Lei Orgânica do Ensino Normal. Romanelli (1991) destaca que com a 

promulgação da Lei Orgânica, o Curso Normal assume a função de “prover a 

formação de pessoal docente necessário às escolas primárias; habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas; desenvolver e propagar 

os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância”. 

O curso garantiu uma formação generalista por um longo tempo, o que 

prevaleceu com a primeira LDB Nº 4024/61. Como pontua Romanelli (1991), a 

referida lei não trouxe soluções inovadoras para o ensino normal, conservando as 

grandes linhas da organização anterior, seja em termos de duração dos estudos ou 

de divisão em ciclos. Registra-se apenas a equivalência legal de todas as 

modalidades de ensino médio. No entanto, foi destituído de sua função a partir da 

Lei 5692/71, quando foi transformado em uma habilitação profissional, prevalecendo 

como uma habilitação técnica. 

Na visão de Pimenta (1988), a Lei de 1971 descaracterizou o Curso Normal 

vigente até então, pois fez uma cisão entre a formação geral e a formação específica 

que eram articuladas. A mudança trouxe vários prejuízos, pois houve um acentuado 

esvaziamento de conteúdo e, sobretudo, o novo modelo apresentado não fortaleceu 

a formação geral e não ofereceu uma formação específica consistente. 
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A legislação vigente, (Lei nº 9394/96) admite a formação do professor, em 

nível médio, para atuar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, 

porém não tem ensejado políticas de fortalecimento desses cursos, que estão se 

extinguindo no país. 

Segundo Gatti (2000, p. 46), para “[...] o funcionamento das escolas e cursos 

no país: não há projetos, não há metas compartilhadas, não há direção competente." 

 A autora afirma, ainda, que nas escolas normais, existentes no país, se 

constata a precariedade no preparo dos alunos futuros docentes. Os inúmeros 

problemas, que persistem há muitos anos, interferem na forma como o professor 

conduz sua práxis e, também, dificultam sua compreensão das concepções e da 

totalidade da proposta do curso. 

Fizemos esta digressão para tratar, brevemente, da trajetória desses cursos, 

porque, apesar de seu esvaziamento e das críticas feitas ao déficit formativo que 

vem sofrendo desde a década de 1970, para as professoras entrevistadas, tais 

cursos são referências positivas. Com exceção da docente (P-15), que concluiu o 

Curso Normal em 1970, as demais fizeram sua formação nas décadas de 1970 ou 

posteriores.  

Caberia, portanto, uma análise - que não constitui objeto desta investigação 

- para entender o seguinte fato: tais cursos estão em fase de extinção, são tão 

criticados e carecem de políticas públicas eficientes, no entanto, foram citados como 

garantia de articulação entre teoria-prática. Além disso, as entrevistadas afirmam 

que o Curso Normal lhes ofereceu a necessária habilitação técnica, que é tão 

reclamada nos cursos de formação de professores que são oferecidos no ensino 

superior.  

No terceiro eixo de sentido desta sétima categoria, Pedagogia é teoria, 

identificamos diversas reclamações relativas aos aspectos essencialmente teóricos 

do Curso de Pedagogia.  

Em relação ao Curso de Pedagogia, não há uma negação do seu valor por 

parte das entrevistadas, contudo, consideram lacunar a articulação entre teoria e 

prática. Vide depoimentos: 

 
O curso de Pedagogia é importante, me ajudou a pensar, ampliou meus 
horizontes políticos. É um curso bom.  É como os professores de lá diziam, 
o curso de Pedagogia é muito importante porque ensina a refletir a prática. 
Que prática? O curso não me ensinou a praticar nada. Como fazer tudo isso 
se não praticou durante o curso? Tem coisas que a gente nunca ouviu falar. 
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Não é treinar por treinar não, é vivenciar as coisas concretas de uma sala 
de aula. (P-12) 

 

A pedagogia ela é mais teoria, é tanto que os estágios são.... Eu achei 
muito menos que o magistério é muita teoria, muita teoria mesmo, eu saí 
daqui e fui ser diretora de uma escola do estado e eu não tinha nada de 
prática e fui também pra sala de aula. (P-4) 
 

 
Conforme Scheibe e Aguiar (1999), esses resultados sugerem que, a 

despeito de todos os esforços empreendidos, a partir das reformas realizadas nos 

cursos de Pedagogia, a dicotomia teoria-prática ainda persiste como entrave para 

essa formação. Tal relação dicotômica é histórica, pois, em seu início, esse curso 

tinha um caráter mais de bacharelado do que de licenciatura. Nos três primeiros 

anos, formava o especialista em educação para atuar em áreas técnicas e a 

licenciatura era realizada no último ano, como apêndice dessa formação. Assim, o 

Curso de Pedagogia capacitava e habilitava o técnico para ensinar na Escola 

Normal que, por sua vez, formava o professor da escola primária.  

Outros estudos também denunciam a existência da dicotomia entre teoria e 

prática na formação inicial que é oferecida pelo Curso de Pedagogia. Szymanski 

(2006) considera que esse curso possibilita a aquisição de um embasamento teórico 

para os estudantes, porém pouco contribui para o exercício profissional. Gonçalves e 

Azevedo (2010) afirmam que o Curso de Pedagogia não tem conseguido captar as 

contradições que permeiam a prática social de educar; além disso, nessa prática 

social, sua intervenção está dissociada da teoria. Gentile et all (2011), em uma 

pesquisa sobre os saberes da prática na formação dos estudantes dos Cursos de 

Pedagogia, constataram que os conhecimentos adquiridos, na universidade, não 

estão adaptados à sala de aula e às escolas.  

As professoras entrevistadas não desprezam o Curso de Pedagogia, porém 

reconhecem o distanciamento entre teoria e prática, tão presente na literatura 

especializada.  

 

Oitava Categoria: Mecanismos de proteção às adversidades que envolvem o 

magistério 

 Colegas e grupo de trabalho 

 Atividades culturais de lazer 

 A família fortalece 
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Nesta oitava categoria, agregamos os mecanismos de proteção que afloram 

na convivência familiar e profissional das professoras.  

Segundo Pereira (2001), as pessoas autoconfiantes acreditam em si, naquilo 

que fazem e têm elevada percepção dos fatos que lhes acontecem e, em geral, 

superam as situações adversas. Nos momentos de estresse, tais pessoas mobilizam 

fatores de proteção a seu favor e, assim, se fortalecem e se mantêm resilientes. 

Rutter (1985; 1987) considera que a atitude de proteção adotada pelo 

indivíduo não é uma química do momento, uma vez que está constituída de três 

fatores: forma de enfrentamento às mudanças; significados que imprime às suas 

experiências; e capacidade de superação dos problemas cotidianos. A atitude de 

proteção não significa fugir dos riscos, mas enfrentá-los.  Para o autor, é necessário 

identificar o modo de reagir do indivíduo, no momento em que vivencia uma situação 

adversa, e perceber os efeitos dos mecanismos de proteção adotados.  

No primeiro eixo desta oitava categoria, Colegas e grupo de trabalho, 

agrupamos as referências das entrevistadas à convivência com os colegas de 

trabalho e ao apoio mútuo. 

Segundo Rosa (2003), o homem é um ser de relações e sua existência 

depende dos outros seres humanos. Afirma, ainda, que o homem existe em um 

mundo de significados, decorrentes de relações intersubjetivas, que afetam seu 

modo de ser, de pensar e de agir. 

De acordo com Miravalles e Ortega (2008), os fatores de proteção, que 

promovem resiliência, emanam de três fontes diferentes: força interior; fatores de 

apoio externo e fatores interpessoais.  

As professoras entrevistadas reconhecem que viver harmoniosamente com 

as colegas de trabalho e promover apoio mútuo são dois fatores de proteção, os 

quais contribuem para superação de dificuldades e fortalecimento da resiliência no 

exercício da docência. Vide depoimentos: 

 
Viver em harmonia com minhas colegas de trabalho, busco ter um 
relacionamento saudável. A profissão é difícil, mas se seu colega lhe apoia, 
e você apoia o colega, a gente vai superando as dificuldades. Um ajudando 
o outro, a gente vai sair da escola mais tranquilo, com a sensação de dever 
cumprido. Todos sabem, precisando do meu apoio vamos fazer com que 
esse apoio aconteça. (P1) 
 
Eu me relaciono bem com minhas colegas de trabalho, socializo 
experiências, textos, trabalhos, projetos. Diálogo com elas. (P11) 
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A capacidade de conviver de forma harmoniosa é considerada por Miravalles 

e Ortega (2008, p. 95) como estratégias de proteção e afirmam: "trata-se da 

habilidade de estabelecer vínculos com outras pessoas. Também consiste em 

equilibrar a necessidade de afeto com a atitude de dar-se aos demais." O 

posicionamento desses teóricos valida as falas das professoras relativas à 

necessidade de apoio mútuo no grupo de trabalho e na escola. 

No segundo eixo desta oitava categoria, Atividades culturais de lazer, 

agrupamos referências às atividades de lazer, que são consideradas como 

mecanismo de proteção.  

Na atualidade, a luta pela sobrevivência vem retirando do homem o tempo 

destinado às atividades de lazer. Tal atitude tem sido apontada pelos profissionais 

de saúde como uma das causas de estresse e de adoecimento.  

Pondé (2003) afirma que, em contraposição ao trabalho, o lazer propicia às 

pessoas um melhor nível de saúde integral, pois canaliza as energias perdidas e 

alivia a fadiga exaustiva. Pode ser considerado como um fator de proteção contra 

sintomas psicológicos, uma vez que amortece os efeitos estressores da vida 

cotidiana. 

A ética do lazer não é a da ociosidade que rejeita o trabalho, nem infringe as 

obrigações profissionais, mas a de um novo equilíbrio entre as exigências utilitárias 

da sociedade e as exigências desinteressadas da pessoa. (DUMAZEDIER, 1974). 

As formas de exercitar o lazer são diversificadas e poderão ocorrer através 

de atividades físicas e/ou culturais. No presente estudo, as professoras afirmam que 

buscam o lazer em atividades culturais, tais como: leituras diversas, audição de 

música, ida ao cinema, passeios e viagens. Declaram, também, que consideram o 

lazer como um mecanismo de proteção contra o estresse que se origina no ambiente 

de trabalho. Vide depoimentos: 

 

É buscar soluções em leituras diversas. Gosto muito de livros. Gosto de 
buscar em revista e livros, ouvir uma boa música, tudo isso me desestressa. 
(P1) 
 
[...] tem que praticar exercício, eu faço exercício funcional na praia.  Vai eu, 
minha filha e meu marido, a gente pratica com o personal na praia, a gente 
faz aquele grupo de exercício funcional na praia, à noite a gente faz duas 
vezes por semana, e a gente procura fazer uma atividade social bem legal. 
Sempre estamos indo ao cinema, teatro, essas coisas todas, mesmo 
insatisfeita, reclamando. (P14) 
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Tendo como base os teóricos acima citados e, também, os depoimentos das 

professoras entrevistadas, podemos afirmar que lazer traz benefícios à saúde física 

e emocional de todas, portanto, poderá contribuir para o desempenho de suas 

atividades cotidianas. E, conforme destaca Flach, (2001, p. 12): “[...] a resiliência não 

é uma questão meramente psicológica, é física também. Ter resiliência exige que os 

processos fisiológicos dos nossos corpos, atiçados pelo estresse, funcionem bem.” 

No terceiro eixo desta oitava categoria, A família fortalece, identificamos 

que o convívio familiar é fonte de afeto, apoio, união e diálogo. 

A respeito desse tema, Rosa (2003) afirma que é indiscutível o relevante 

papel da família no equilíbrio emocional e bem-estar do indivíduo.  Realça que cada 

família é uma unidade psicológica e, como tal, possui algo peculiar. "A família é o 

lócus privilegiado de construção e de reconstrução da subjetividade humana. Ela é, 

portanto, norteadora da história subjetiva do indivíduo.” (ROSA, 2003, p. 18) 

Durante as entrevistas, a afirmação - minha família me fortalece – surge com 

muita frequência, assumindo características de um espaço de construção de 

resiliência. 

 
Eu vejo muito a minha família como um apoio sabe, eu procuro me 
fortalecer junto ao meu esposo, ao meu filho. (P2) 
 
Eu também tenho muito apoio de meu esposo, minha família me fortalece, 
somos unidos.  Eu me fortaleço através da afetividade, com o convívio 
familiar, as dificuldades a gente supera junto, juntos, a gente escreve a 
nossa história. (P8) 
 
Gosto de estar com meus filhos, com meus netos, com meu marido. Minha 
família é minha rocha firme! A gente se ajuda muito. (P13) 

 

Para as professoras entrevistadas, a família é um lugar de bem-estar, no 

qual conseguem superar os efeitos dos percalços enfrentados no cotidiano escolar. 

O conjunto das oito categorias, aqui apresentado, expressa o conteúdo das 

entrevistas com as quinze professoras indicadas como resilientes pela coordenação 

pedagógica das escolas, conforme já citamos. Essa produção discursiva destaca os 

seguintes aspectos: escolha pela profissão de professor; sentidos individuais e 

sociais da profissão; implicações da formação no processo de se tornar uma 

professora resiliente; elementos de satisfação; e suportes encontrados nas famílias, 

que fortalecem o exercício profissional. 
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No próximo capitulo apresentaremos as quatro professoras que tiveram suas 

práticas observadas destacando suas características resilientes, escolas e turmas 

nas quais atuam essas docentes, 
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5 PROFESSORAS RESILIENTES E SEUS CONTEXTOS DE ATUAÇÃO  

 

Neste capítulo, enfocamos as manifestações de práticas resilientes das 

quatro professoras que participaram da segunda fase do presente estudo, tendo 

como base os resultados das observações participantes.16 Buscamos apreender os 

indicativos de resiliência, os quais foram se revelando, ao longo do período 

observacional, nas posturas e nos comportamentos de cada professora17, nos 

espaços da escola e da sala de aula. 

Na análise narrativa/descritiva do conjunto das quatro professoras, referidas 

acima, enfatizamos os seguintes elementos: escolha da profissão; visão de si (ou 

autoimagem); magistério visto como profissão; escolas e respectivas turmas.  

Recorremos, ainda, aos resultados das entrevistas realizadas com diversas pessoas 

que convivem com cada professora e resultam suas características  

 

5.1 Conhecendo P1- Ternura   

 

No sistema de ensino brasileiro, as rotinas escolares, em geral, seguem um 

determinado padrão e as estruturas de funcionamento de uma escola e sua 

organização curricular são semelhantes. No entanto, no desenvolvimento desta 

pesquisa, encontramos diferenças na forma de pensar e de agir de cada professora. 

Considerando tais especificidades, na análise narrativa/descrita que enfoca a 

professora identificada com o código P1, destacamos os seguintes tópicos: aspectos 

físicos e/ou atributos pessoais, vida familiar, escolha profissional, formação 

acadêmica, liderança, participação na escola, gestão da sala de aula, apoio às 

colegas. 

Observando seu aspecto físico, constatamos algumas características: voz 

suave, olhar terno, amabilidade nos gestos e sorriso doce, que a torna numa pessoa 

                                                             
16

Segundo FLICK (2009) uma das vantagens da observação consiste em empregá-la juntamente com 

outros métodos de coleta de informações. Nessa perspectiva, durante a investigação, registramos 

vários diálogos que mantivemos com as professoras a respeito de sua prática pedagógica. Trechos 

desses diálogos e depoimentos são apresentados e discutidos nos capítulos 4 e 5 desta tese.  

17
A partir deste capítulo, alteramos o código de identificação das professoras, no que se refere aos 

números índices, que estão registrados no Quadro 4 do Capítulo 2. As características marcantes de 

cada professora, que as identificam, não foram alteradas: Ternura (P1); Crença (P2); Confiança (P3) 

e Amorosidade (P4). 
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meiga e acolhedora. De estatura baixa e andar suave, se perdia no meio da 

criançada no pátio da escola.  Chega sempre de bom humor e cumprimenta a todos. 

Não lhe faltam beijos e abraços das crianças. 

Nasceu no Recife, é filha de pessoas pobres e seus genitores são 

aposentados: o pai exercia a profissão de mecânico e a mãe trabalhava como 

doméstica. Fala a respeito deles com carinho e destaca fatos positivos da 

convivência familiar. Tem orgulho de seus 50 anos, pois seu ar jovial e disposição 

para o trabalho não denotam sua idade. Considera-se otimista e de fácil 

relacionamento. 

Apresenta-se sempre bem trajada e maquiada de modo suave. Em geral, 

usa saias longas ou calças compridas, pois facilitam o lidar com as crianças, por 

exemplo, sentar no chão para fazer brincadeiras e/ou contar histórias. 

Mãe de dois filhos, que já são casados, é avó de três netos, considerados 

como um presente de Deus.  Sua família é seu bem maior. Gosta de passear, ir à 

praia e à igreja com a família e, nos finais de semana, tem prazer de cozinhar para 

todos.  Além disso, canta no coral e participa do movimento leigo de sua igreja, pois 

considera que tais atividades são agradáveis e a fortalecem, conforme afirma: 

 

As atividades que realizo nos finais de semana renovam minhas energias, 
preparam-me para enfrentar os desafios da semana, quando eu canto me 
sinto leve, esqueço de tudo. Eu canto muito com as crianças, meus alunos 
gostam quando eu canto com eles. (P1) 

 

Ressalta o apoio que recebe em casa, embora seus familiares vejam sua 

profissão como socialmente desvalorizada e mal remunerada; mesmo assim, eles a 

ajudam nas atividades da escola, por exemplo, na área de informática e na 

confecção de materiais necessários às suas aulas.  Participam, também, dos 

afazeres domésticos. Considera seu esposo compreensivo e destaca aspectos da 

boa convivência com ele e do amor que os une. "Minha família é um presente de 

Deus, meu marido é um grande companheiro." (P1). 

Atualmente, reside nos arredores da escola, portanto, tem possibilidades de 

acordar um pouco mais tarde, ir a pé para o trabalho e chegar no horário certo e, 

assim, ficar bem disposta para executar as atividades diárias. Já residiu em um 

bairro distante da escola, o que lhe causava vários transtornos: deslocamentos 

longos, trânsito conturbado e transporte coletivo superlotado. Em consequência de 

tais transtornos, ficava cansada e estressada. 
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Para superar tais dificuldades, ela e o marido decidiram comprar um 

apartamento em um condomínio próximo à escola. Essa decisão exigiu muito 

esforço, mas valeu à pena, uma vez que lhe trouxe mais tranquilidade e melhoria 

sua qualidade de vida.  Gosta de almoçar em casa com o esposo e descansar um 

pouco, antes de retornar para o segundo turno de trabalho, o que, no passado, era 

impossível, conforme afirma: 

 

Comprar esse apartamento foi uma benção! Tive ganhos, hoje posso 
almoçar em casa, descansar um pouquinho e ainda economizar alguns 
trocados, deixei de pagar passagens, pagar táxi para não chegar atrasada à 
escola. Ganhei mais qualidade de vida. (P1) 

 

A respeito da profissão, afirma que escolheu ser professora desde menina.  

"Ser professora foi uma opção minha, eu sempre quis ser professora. Desde cedo, 

fui definindo a minha opção profissional. Ser professora é uma profissão que me faz 

realizada." (P1) 

Para justificar sua opção profissional, apresenta três razões: gostava de 

observar suas professoras, enquanto ministravam aula; relevância da profissão; e 

influência paterna, conforme afirma: 

 

Eu gostava de ver minhas professoras darem aulas. Achava importante ser 
professora. Também teve um pouco da influência de meu pai, ele queria 
muito que uma das suas filhas fosse professora, ele ficava incentivando a 
gente, aí eu fui canalizando pra dentro de mim a ideia de ser professora e 
com o passar do tempo eu decidi ser professora. Sinto-me realizada. Acertei 
na escolha de minha profissão, amo ser professora! Não me arrependi. (P1) 

 

Iniciou sua carreira docente em pequenas escolas particulares localizadas 

em bairros periféricos do Recife que não exigiam qualificação profissional, conforme 

afirma: “quando eu comecei a ensinar, não exigia diplomas, bastava ter jeito para 

ensinar e gostar de trabalhar com crianças, eu tinha muito jeito e adorava crianças." 

(P1) Fez o Curso de Magistério de nível médio em uma escola pública do Recife, 

formando-se em 1984.  Ressalta a relevância desse curso para sua formação 

acadêmica e atuação profissional no presente momento, conforme afirma: 

 

O magistério me preparou para o meu pontapé inicial como professora. Foi 
a base para eu ser professora de verdade. O Magistério me ajudou muito, 
aprendi coisas práticas e teóricas sobre educação. Nenhum outro curso que 
eu fiz foi melhor, aprendi a ser professora e a gostar de educação no meu 
curso de Magistério. (P1) 
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Após a conclusão do Curso de Magistério, passou quinze anos dedicada ao 

trabalho na escola e aos cuidados dos filhos pequenos. "A gente quando tem filhos 

tem que abdicar de certos direitos e privilégios, me tornei mãe muito nova, tive que 

me dedicar à criação dos meninos; mas, depois, voltei a estudar". (P1) Nesse 

período, fez cursos de curta duração para se aperfeiçoar, antes de fazer um curso 

superior, pois reconhece que estudar é uma exigência para ser boa professora. 

"Gosto muito de estudar, ler, me atualizar. Estudar sempre é uma exigência para ser 

bom professor." (P1) 

Com os filhos crescidos, retoma os estudos e, em 2004, graduou-se em 

Pedagogia, em instituição da rede privada de ensino. Recentemente, fez um curso 

de especialização em Psicopedagogia, tendo como objetivo melhorar sua atuação 

junto às crianças com dificuldades de aprendizagem e, também, atender aquelas 

com necessidades especiais que estão na sua sala de aula. "Hoje temos uma nova 

realidade, temos todo tipo de criança na sala de aula, é preciso buscar formação 

para atuar com segurança." (P1).  

Mesmo estando em final de carreira, continua estudando e não se acomoda 

diante das adversidades, por exemplo, busca novos cursos para encontrar 

alternativas que podem ser aplicadas no seu cotidiano docente, conforme afirma:  

 

Eu gosto de estudar sempre, para me manter atualizada e melhor atuar na 
minha profissão, o magistério é uma profissão que exige muitos 
conhecimentos. São muitos os desafios que enfrentamos numa sala de 
aula, o professor é um profissional que nunca pode deixar de estudar, de se 
atualizar, se a gente parar, vira rotina. As aulas ficam muito monótonas, sem 
atrativo para as crianças, o professor fica ultrapassado, acomodado. É 
preciso se atualizar sempre. (P1) 

 

Há 25 anos exerce a profissão do magistério, assim distribuídos: 19 anos em 

escolas da rede privada e 06 anos na Rede Municipal de Ensino do Recife. Está 

satisfeita com a profissão escolhida, notadamente, em decorrência dos resultados 

alcançados ao longo de sua carreira docente. "Ver uma criança aprender a ler, me 

deixa contente. Quando meus alunos aprendem, eu fico muito satisfeita." (P1) 

No momento, não pretende se aposentar. "Não sinto que chegou a hora de 

parar. A sala de aula me atrai, me deixa feliz, me renova, me encanta. Acho que 

ainda posso aprender e realizar coisas interessantes." (P1) 
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Ingressou na Rede Municipal de Ensino do Recife, após ter sido aprovada 

em concurso público e exerce o magistério com carga horária semanal de 270 

horas/aula.  Há cinco anos ininterruptos, concentra as suas atividades docentes na 

mesma escola, nos turnos da manhã e da tarde.  

Interessada em adquirir novos conhecimentos, optou por ter hora/aula 

atividade18 em seu regime institucional de trabalho, o que lhe possibilita participar do 

processo de formação continuada, oferecido pela SER e, semanalmente, ter um dia 

destinado ao planejamento das atividades pedagógicas na escola.  

Na atual gestão municipal, a maioria absoluta dos professores optou pelo 

recebimento de pecúnia19, e não pela formação continuada. A professora em foco 

considera tal opção como um equívoco, posto que tal reivindicação foi sempre 

colocada pelos professores, nas assembleias da categoria, conforme afirma: 

 

Não entendo, os colegas brigaram o tempo todo para ter um dia para 
planejamento, preenchimento de cadernetas, correção de atividades, 
quando tiveram a oportunidade de decidir, preferiram receber pecúnia, isso 
é um equívoco. (P1) 

 

No cotidiano escolar, exerce liderança entre as colegas e participa, 

ativamente, das ações técnicas/administrativas/pedagógicas da escola junto aos 

alunos e aos seus familiares. De forma discreta e firme, nas reuniões dos 

professores, tem se destacado pelo teor de seus posicionamentos pedagógicos e de 

suas colocações.    

Seu envolvimento com as atividades coletivas da escola, espírito solidário e 

bom humor são reconhecidos por todos. Contribui para a manutenção de um clima 

amistoso entre os colegas de trabalho, pois assume posições conciliadoras, é boa 

ouvinte e, sempre, tem uma palavra de encorajamento. 

É uma professora criativa e comprometida com a aprendizagem dos alunos, 

pois sempre traz atividades atraentes, que diversificam a metodologia de ensino.  

Seu modo de ensinar é contagiante, o que desperta, no aluno, o prazer de participar 

das atividades didáticas. Antes de propor uma nova atividade, faz a seguinte 

preleção: cada um vai aprender uma coisa boa; a tarefa é fácil de fazer e de 

                                                             
18

A Lei Municipal Nº 18.033/2014, em conformidade a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, 

institui e regulamenta aula/atividade dos professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal do 

Recife. 
19

Abono especial, concedido pela SER, aos professores que não participam da aula/atividade.  
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aprender. Além disso, mantêm diálogo permanente com as crianças que são ouvidas 

atentamente. 

Realiza atividades em grupos, usa jogos educativos, produz textos coletivos, 

desenvolve pesquisa coletiva, ensina músicas, canta com as crianças e coloca uma 

música ambiente, durante as tarefas de classe. E, sobretudo, utiliza, 

adequadamente, o tempo pedagógico com tarefas de ensino e de acompanhamento 

da aprendizagem dos alunos.  

Durante as aulas, os diálogos e a interação entre ela e os alunos contribuem 

para que as atividades didáticas transcorram de um jeito tão ordeiro que não há 

espaço para atritos e desavenças. Ela mantém o controle de classe sem 

autoritarismo, por exemplo, formação de fila com os alunos para sair ou entrar na 

sala de aula; distribuição dos cadernos e dos livros com a colaboração de alguns 

alunos, indicados por ela; organização dos armários e material didático; limpeza e 

ordem do ambiente. Os trabalhos elaborados pelas crianças são expostos nas 

paredes da sala e, no final do expediente, solicita que todos recolham os papeis do 

chão e deixem as cadeirinhas organizadas. 

Sempre age com naturalidade, não se irrita com as crianças e, com 

frequência, traz pequenos brindes, tais como: borrachas, figurinhas              

autocolantes para enfeitar os cadernos e lápis.   

Considera que não existe aluno ruim ou difícil, pois o aluno que é tratado 

com autoridade e amor, certamente aprende a viver em paz consigo e com os 

outros. Para dirimir conflitos, que são comuns em sala de aula, (disputa para ser o 

primeiro da fila na hora de ir para o recreio; um lápis que se perde), age da seguinte 

forma: chama os alunos para próximo a si e, em seguida, estimula o diálogo e 

adverte com autoridade, mas sem autoritarismo, que não permite desavenças na 

sala de aula e diz: "aqui todo mundo é amigo, não quero brigas, ouviram? A gente 

tem que amar uns aos outros!" Dessa forma, conduz todos a um consenso, portanto, 

não os encaminha à diretoria nem à coordenação pedagógica, conforme afirma: 

 

Professora que transfere sua autoridade para o diretor, para o coordenador 
perde o respeito e sua autoridade, eu resolvo tudo com eles. No dia que eu 
não puder administrar minha sala de aula, eu penduro minhas chuteiras 
pedagógicas. (P1) 

 

Demonstra interesse pelo desenvolvimento integral do aluno, pois 

acompanha a escolaridade de todos, em forma de registro, procura conhecer a 
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história de vida de cada um, tenta amenizar seus sofrimentos e, também, estabelece 

diálogo com familiares, conforme afirma: 

 

Essas crianças são sobreviventes de uma realidade cruel, eu tento fazê-las 
felizes, pelo menos aqui na escola. Eu brinco, conto histórias interessantes, 
canto com elas, eu dou afeto, uso autoridade sem ferir as crianças, 
converso com os pais, faço tudo para levantar a autoestima delas. [...] E 
tenho um caderninho. Nesse caderninho eu anoto tudo, é como se fosse 
meu diário de professora. A vida dos meus alunos esta registrada aqui, tudo 
que faço anoto nele. Todo dia eu anoto coisas sobre os alunos, os avanços, 
as birras, as alegrias deles. Eu tenho o maior cuidado com esse caderno, se 
eu o perder eu me perderei. É meu norte para agir com esses meninos. Eu 
acompanho o desenvolvimento de cada um e no final do ano eu posso fazer 
um parecer real sobre eles. (P1) 

 

Confia na capacidade de superação dos alunos e tem certeza que todos irão 

aprender a ler e a escrever até o final do ano letivo, embora sabendo das condições 

de cada um. Investe tempo e adota estratégias para ajudá-los, pois tem esperança e 

crer no desenvolvimento dos alunos, conforme afirma: 

 

Toda criança é capaz de aprender, é só respeitar o tempo dela, o professor 
tem que confiar no que ele faz na sala de aula, a esperança nunca deve 
morrer na sala de aula. Se acabar a esperança não acontece nada, o 
professor se acomoda e passa o aluno de qualquer jeito. Passa de bolo. 
(P1) 

 

Com muita frequência, as colegas de trabalho dirigem-se à sua sala de aula 

para ouvir sua opinião sobre algum problema do cotidiano escolar. Ela as atende, 

solicitamente, e sugere calma e paciência, conforme afirma: 

 

Menina, isso é coisa de criança, tira por menos. Vai ver que essa criança 
teve algum problema em casa antes de sair. Se você continuar se 
estressando com qualquer coisinha que acontece, você vai adoecer. 
Conversa com esse menino, a gente precisa ter paciência, viu? Com o 
tempo você aprende; se acalme. (P1) 

 

Em um esforço de síntese da apresentação da professora P1, cuja     

característica marcante é a ternura, reafirmamos que seu desempenho profissional 

revela: capacidade de enfrentamento das dificuldades, bom relacionamento com as 

colegas de trabalho, dedicação e competência no trato com os alunos.  Por 

conseguinte, podemos afirmar: essa professora pode ser considerada como 

resiliente, pois, na sua vida familiar e profissional, tem colocado o foco de sua ação 

na busca de soluções e, assim, se mantém forte e confiante.  
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5.2 P1 – Ternura: identificando características resilientes a partir do seu grupo 

de convivência 

 

Conforme já anunciado, entrevistamos pessoas do grupo de convivência 

profissional das quatro professoras participantes desta segunda etapa da pesquisa, 

tendo como finalidade identificar de que modo são percebidas no ambiente de 

trabalho.   

Analisamos diversas declarações, de acordo com cada segmento 

(funcionários administrativos, professores, coordenação pedagógica e alunos), que 

destacam atitudes e características de P1. Como sistemática de trabalho, fazemos a 

apresentação do conjunto de depoimentos, seguida de nossa análise. Dessa forma, 

iniciaremos com o segmento dos funcionários administrativos. Vide depoimentos: 

 

É uma pessoa muito boa, é uma professora educada, ela fala com todo 
mundo da escola, se dá bem com todo mundo, do grande ao pequeno. Ela 
é muito educada, tá sempre de bom humor, ela é muito paciente com os 
alunos dela. Tem muita fé em Deus e passa isso pra gente. Aqui na escola 
todo mundo gosta dessa professora, ela tem palavras de conforto, de força, 
tem muita sabedoria de vida e é muito humilde. (Porteiro) 

 
Essa professora é muito boa, se dá com todo mundo, tá sempre feliz, calma, 
fala com todo mundo, ela é na dela, paciente com as crianças, não se 
aperreia com nada. Nunca vi essa professora dá um grito num aluno, ela 
tem muita paciência. É uma mulher de fé em Deus, ela sabe ouvir as 
pessoas, tem palavras certas pra dizer. Todo mundo observa isso nela. Ela 
é muito boa professora. (Zelador) 
 
É uma professora muito boa, simples, ela tem um bom humor. É uma 
pessoa alegre, calma, vive sempre alegre, a paciência dela chama atenção 
da gente. Quando ela vem com os alunos dela lanchar, vem tudo na paz, 
ela fica na fila com eles, depois senta nas mesinhas para lanchar com eles. 
Sabia que essa professora cuida das crianças como se fossem filhos dela? 
A gente nunca vê essa professora dá um grito num aluno, ela tem muita 
paciência, parece uma mãe. Ela é muito responsável, tem muita fé, pra ela 
tudo tem um jeito. (Merendeira) 

No meu ver, é a melhor professora dessa escola, ela participa de tudo, é 
alegre, responsável, fala com educação com as pessoas, tem muita 
paciência com os alunos dela. Eu vou sempre à sala dela, é tudo 
organizado, as crianças sentadas e ela na maior paciência, explicando as 
coisas. Ela trata todo mundo bem, dá bom dia, dá atenção às pessoas. Ela 
nasceu pra ser professora, é muito educada. (Agente Administrativo) 

 

Dos depoimentos dos funcionários, acima citados, resgatamos diversas 

características da professora em foco: boas maneiras (Ela é muito educada/Nunca 

vi essa professora dá um grito num aluno, ela tem muita paciência / Ela trata todo 

mundo bem, dá bom dia); alegria (sempre de bom humor/ é alegre), dedicação ao 
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trabalho docente (Sabia que essa professora cuida das crianças como se fossem 

filhos dela?/ responsável / é tudo organizado, as crianças sentadas e ela na maior 

paciência, explicando as coisas); solidariedade (ela tem palavras de conforto, de 

força/ ela sabe ouvir as pessoas, tem palavras certas pra dizer, dá atenção); fé em 

Deus (Tem muita fé em Deus e passa isso pra gente/ É uma mulher de fé em Deus, 

ela sabe ouvir as pessoas, tem palavras certas pra dizer). 

Os depoimentos dos funcionários confirmam nossa percepção relativa à 

professora aqui enfocada, cujas manifestações resilientes se revelam no seu modo 

de ser e no seu fazer docente. 

Em seguida, identificamos inúmeras manifestações de resiliência de P1, sob 

a ótica do segmento constituído por professores e coordenação pedagógica. Vide 

depoimentos: 

 

É fantástica! É uma pessoa muito simples, humilde, é uma professora muito 
comprometida, se relaciona muito bem com todos, é criativa, preocupada 
com os alunos dela, tem muita paciência pra ensinar, vive sempre de bom 
humor, é uma pessoa de muita fé, tem esperança, ela passa força pra 
gente, quando estamos pra baixo. Ela ajuda a todo mundo. Você nunca a vê 
reclamando de nada. Ela faz milagre, todo menino na mão dela toma jeito. 
Haja paciência! Leva tudo com jeitinho que só ela tem. (Colega 1) 
Eu admiro muito essa colega, ela é boa professora, é comprometida, alegre, 
se apega muito com Deus pra resolver os problemas, passa força pra gente, 
colabora com todo mundo, as aulas dela são criativas, ela não fica na rotina 
de sempre, ela inova, inventa, divide as coisas com a gente. Ela nasceu pra 
ser professora, ninguém nunca a vê de mau humor. A paciência dela é de 
chamar a atenção. Nós gostamos das opiniões dela. Ela é muito experiente. 
(Colega 2) 

 

Ela é uma alma muito boa, nobre, humana, só se envolve em coisas do 
bem. Ela é boa conselheira, sabe desfazer qualquer mal entendido entre as 
pessoas. Vê possibilidades aonde não vemos chances de nada, ela nunca 
perde a esperança, é otimista, não vê a profissão como um peso, um fardo, 
ela é sempre animada, alegre, gosta de fazer as coisas e nos contagia para 
a realização de atividades extraclasse. Ela participa de tudo. No jeitinho 
dela, calma, paciente. É bom ouvir as experiências dela, ela passa 
tranquilidade, é gente de confiança, pessoa discretíssima! (Colega nº 3, 
CTD)

20
 

 

Essa criatura só não tem tamanho, mas tudo que ela faz é grandioso bem 
feito, caprichado. Parece professora de escola particular. Ela é uma pessoa 
sábia, muito simples! É uma gigante do amor, nunca vi professora tão 
amorosa, tão dedicada aos alunos quanto ela! É paciente ao extremo. Nada 
a faz sair do sério. É comprometida com os alunos, com a escola. Ela é 
solidária com todo mundo. Um bom exemplo de dedicação. (Colega 1) 
 
Nunca vi professora igual, pessoa simples, discreta. Vive sempre de bom 
humor. É incansável, muito dedicada aos alunos, é solidária, proativa, vê 

                                                             
20

 Professora com contrato de trabalho temporário 
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tudo com antecedência, é uma pessoa equilibrada, esperançosa, 
temperante, muito sábia, um ser humano de qualidade, uma profissional 
nota 10! Extremamente comprometida, super experiente, séria, amorosa 
com os alunos, solidária com a gente. Ela nasceu pra ser professora! Não 
sabemos qual é o milagre, os alunos aprendem e com ela. Acho que é a 
paciência dela que é demais! (Colega 2) 
 

Nasceu pra ser professora, nunca vi tanta paciência e tanta dedicação aos 
alunos, ela tem compromisso com tudo. Faz verdadeiros milagres, só pega 
turma difícil, aquelas que ninguém quer. Se um menino não aprender com 
ela, não aprende com mais ninguém, desconheço alguém com tanta 
paciência. É uma professora séria, capaz, uma pessoa muito comprometida, 
responsável, madura, resolve os problemas das crianças com respeito, 
tranquilidade, ela nunca coloca aluno pra fora da sala, resolve tudo 
conversando, com autoridade, na base do diálogo. Ela conversa com os 
pais, demonstra interesse pelos alunos. É uma pessoa simples, mas muito 
boa! É muito centrada, responsável, colabora com tudo aqui na escola, tem 
um alto astral que contagia. Ela é experiente e gosta de ser professora, isso 
faz a diferença, concorda? (Coordenadora Pedagógica) 

 

As colegas (docentes e coordenação pedagógica) declaram que P1 revela 

inúmeras qualidades e posturas, tais como: tem compromisso com a escola e com 

o alunado (muito comprometida / Ela faz milagre, todo menino na mão dela toma 

jeito); é muito alegre (vive sempre de bom humor /ninguém nunca a ver de mau 

humor / é sempre animada e alegre); é solidária (divide as coisas com a gente / É 

bom ouvir as experiências dela, ela passa tranquilidade); é criativa (ela não fica na 

rotina de sempre, ela inova, inventa); é paciente (Haja paciência! A paciência dela é 

de chamar a atenção / No jeitinho dela, calma, paciente; desconheço alguém com 

tanta paciência); tem esperança (esperança, ela passa força pra gente / ela nunca 

perde a esperança, é otimista, não vê a profissão como um peso / alto astral que 

contagia); tem confiança na capacidade dos alunos (Faz verdadeiros milagres, só 

pega turma difícil, aquelas que ninguém quer. Se um menino não aprender com ela, 

não aprende com mais ninguém); revela amor pelo trabalho e pelas crianças 

(responsável, colabora com tudo aqui na escola / É uma gigante do amor, nunca vi 

professora tão amorosa, tão dedicada aos alunos quanto ela).  

Nossas constatações das manifestações de resiliência estão, novamente, 

asseguradas. Além disso, enfatizamos que tais características estão coadunadas 

com a conceituação de resiliência discutida neste trabalho e, também, com quatro de 

nossas categorias de análise e seus respectivos eixos de sentido, tais como: 

Significado de ser professor; Imagens da profissão para si mesma; Elementos de 

satisfação com a docência; Características de resiliência no exercício de ser 

professor, constantes no Quadro 7 Capítulo 3. 
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Seus alunos demonstram afeto e reconhecem seus méritos, por exemplo: 

condução correta do processo educativo (ela não briga com a gente/ e nem bota 

de castigo); formação humana (ensina coisas de Deus pra gente ser bom); ação 

didática eficaz e eficiente (ensina coisas boas, tarefas fáceis / ela me ensinou a 

ler).  Vide depoimentos:  

 

Tia é muito boa, ela não briga com a gente, por isso eu gosto dela! (Aluno T) 
A Tia é legal ensina coisas boas, tarefas fáceis, eu amo tia, ela é bem calma 
com a gente!   (Aluno A) 
Eu gosto de tia porque ela me ensinou a ler. Ela é legal, não grita com a 
gente, nem bota de castigo. (Aluno C) 
Tia ensina coisas de Deus pra gente ser bom, eu amo tia no fundo do meu 
coração porque ela é boa. Ela não bota de castigo. (Aluno E) 

 

Uma das crianças demonstra carinho, elogiando sua beleza, dando-lhe um 

afetuoso abraço, e com um sorriso disse: 

 

- Tia a senhora tá bonita hoje.  
- Eu tô é?  
- Tia, você é a mais linda dessa escola, sabia? 
- Tia, tá toda linda até o sapato e o cabelo! 

 

Diante dos elogios, a professora sorri, agradece os elogios e afaga a cabeça 

da criança.  Outras crianças expressam afeto através de desenhos e bilhetinhos: “Eu 

amo tia no fundo do meu coração"; "Tia eu te amo!"  

Constatamos que P1 exerce sua função docente com dedicação, por 

exemplo: acompanha, pacientemente, as atividades dos alunos, até mesmo na 

ocasião em que três ou quatro estão à sua volta, requerendo ajuda. Com frequência 

faz a seguinte afirmação: "meus filhos, se sentem. Eu vou atender cada um, na sua 

vez, sentados nas cadeirinhas. Esperem, por favor, tenham paciência!” 

 

5.3 A escola em que atua P1-Ternura  

 

Neste item, apresentamos sucintamente o bairro, a escola e a sala de aula, 

tendo como base os resultados de nossa observação e, também, os 

posicionamentos da gestora escolar e da professora em foco. 

A escola está situada na Região Político Administrativa (RPA) 6, no bairro 

denominado Brasília Teimosa, na zona sul da Cidade do Recife, na área do antigo 

porto entre os bairros do Pina e de Boa Viagem. Conforme dados do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, sua população chega a 18.334 

habitantes. De acordo com Gaspar (2006), esse bairro surge de uma invasão urbana 

e sua história está registrada no livro Brasília Teimosa21. 

Sua denominação é uma homenagem à cidade de Brasília e à perseverança 

dos habitantes que enfrentaram muitas lutas, mas não deixaram a área. O bairro 

conta com água tratada e iluminação elétrica, porém não dispõe de rede de esgoto e 

a coleta de lixo é precária. É formado por vielas e ruas estreitas, pois seu padrão 

urbanístico não foi planejado.  Trafegam pelo bairro, apenas, duas linhas de ônibus, 

que servem aos bairros Pina e Prazeres. Dispõe de duas escolas públicas, de um 

posto médico e de uma delegacia de polícia. 

Muitas casas são cobertas com plásticos, papelões e outros materiais 

recolhidos do lixo urbano da cidade do Recife, o que contrasta com prédios 

suntuosos, que começam a surgir nas proximidades, fruto da expansão da cidade. 

Em geral, os alunos moram em palafitas ou em casas construídas com sobras de 

material de construção, coletado por seus pais. O alunado dirige-se à escola a pé ou 

de bicicleta. 

É um bairro conflagrado pelo alto índice de violência e, de acordo com 

relatos de P1 e de pessoas da escola, o consumo de drogas e de bebidas alcoólicas 

tem ocasionado crimes violentos.   

Enfocamos, agora, a escola, que foi fundada no ano de 1999 para atender a 

crescente demanda de crianças desse bairro, pois a outra existente na localidade, já 

não atendia a população de crianças em idade escolar. 

É considerada uma escola de pequeno porte22, cujo prédio está bem 

preservado, é pintado nas cores padrão de rede municipal, amarelo e azul. Compõe-

se de dois pavimentos interligados por rampas de acesso: térreo e primeiro andar, 

com as seguintes dependências: seis salas de aulas, sala de direção, sala para os 

professores, laboratório de informática (desativado momentaneamente) para abrigar 

matérias do Projeto Lego, sala de recursos multifuncionais para Atendimento 

                                                             
21

GASPAR, Lucia. Brasília Teimosa.Recife, 2006, Fundação Joaquim Nabuco.  

 
22

Conforme o § 1° da Lei Estadual nº 12.242, de 28 de junho de 2002, o porte da escola ou centro é 

definido a partir do número de turmas, da seguinte forma:I - pequeno porte: até 20 (vinte) turmas;II - 
médio porte: de 21 (vinte e uma) a 40 (quarenta) turmas;III - grande porte: acima de 40 (quarenta) 
turmas. Essa Lei é tomada como parâmetro para definição do porte das escolas da Rede Municipal. 
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Educacional Especializado (AEE), biblioteca com acervo de 2.150 (dois mil, cento e 

cinquenta) exemplares e almoxarifado para arquivo de material didático pedagógico. 

As instalações hidrossanitárias são compostas por quatro sanitários, dois 

banheiros com chuveiros adequados aos alunos com deficiência e dois sanitários 

para os professores.  

A escola dispõe de cozinha e despensa para armazenamento da merenda 

escolar e conta, ainda, com um pátio coberto, cujo mobiliário (mesas e cadeiras) 

torna possível a realização de várias atividades, por exemplo: distribuição da 

merenda escolar; realização das festividades previstas no calendário escolar e 

atividades pedagógicas coletivas. Nesse pátio, há um pequeno jardim com plantas 

bem viçosas que amenizam o ambiente.    

Apesar dos aspectos positivos citados acima, constatamos que as salas de 

aula são desconfortáveis, em decorrência do barulho externo e do calor intenso que 

afetam o bem-estar das crianças e das professoras. O mobiliário da escola é novo e 

adequado à idade das crianças. 

Essa escola funciona nos três turnos: manhã, tarde e noite. Atende a um 

universo de 300 estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos, assim distribuídos: 126 no turno da manhã, 143 no turno da tarde 

e 31 no turno da noite, agrupados em 13 turmas. Vide quadro, a seguir:  

 

Quadro 8 - Distribuição do quantitativo de turmas da Unidade Escolar 01, por ano de 
escolaridade 
 

        Fonte: Secretaria da Escola - 2015. 

 

Os recursos tecnológicos, usados como apoio didático são diversificados: 

TV, DVD, copiadora, impressora, aparelho de som, projetor multimídia - data show - 

e câmera fotográfica/filmadora, uma unidade de cada aparelho. 

Ano de escolaridade f 

 
1º ano  
2º ano 
3º ano 
4º ano 
5º ano 

Módulo II 

 
04 
01 
03 
03 
01 
01 
 

Total 13 
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O atendimento pedagógico do alunado está sob a responsabilidade do 

seguinte quadro de funcionários: um dirigente e um vice-dirigente, uma 

coordenadora pedagógica, uma secretária, 20 (vinte) professores, um auxiliar 

administrativo, três serventes, quatro porteiros e uma merendeira. As dirigentes, a 

coordenadora e a secretária fazem revezamento nos seus horários de trabalho, com 

a finalidade de acompanhar os três turnos de funcionamento da escola.  

A escola inclui em seu currículo atividades de sete programas23, uns 

patrocinados pelo Governo Federal e outros da iniciativa privada, com os quais a 

SER desenvolve parceria.  

Ainda em relação à escola, vejamos o posicionamento da dirigente 

escolar, segundo a qual a convivência entre os funcionários é boa, pois as relações 

são amistosas e todos parecem felizes. Há um clima de colaboração, o que contribui 

para o enfrentamento dos inúmeros problemas cotidianos: falta de espaço 

apropriado para abrigar a estrutura administrativa; espaço não adequado à 

                                                             
23

Programa Mais Educação - instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007, integra as ações do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para 
induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação 
Integral.  
Saúde na Escola - integra a política intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007, com 
políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação 
pública brasileira, se unem para promover saúde e educação integral. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - visa contribuir para o desenvolvimento, 
aprendizagem, rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, 
por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. 
Robótica/Lego - programa da SER, em parceria com a LEGO ZOOM, representante exclusiva no país 
da LEGO Education. Busca proporcionar ao alunado da rede municipal um aprendizado prático que 
desenvolve a capacidade de pensar e achar soluções aos desafios propostos. Incentiva o trabalho 
em grupo, a cooperação, planejamento, pesquisa, tomada de decisões, definição de ações, promove 
o diálogo e o respeito a diferentes opiniões. 
Programa Mesas Interativas - são mesas digitais, interativas e multidisciplinares para educar e divertir 
crianças a partir de 3 anos de idade. Desenvolve habilidades cognitivas e de coordenação motora, 
além de trabalhar assuntos específicos, como alfabetização, matemática, ciências, artes, história, 
entre outros. A tecnologia das mesas interativas se caracteriza pela fácil usabilidade, sendo, inclusive, 
acessível às crianças com deficiência motora ou psíquica. 
 Aprende Brasil Positivo e Sistema de Ensino Aprende Brasil - Programa de assessoria pedagógica 
preocupado com a implementação de uma proposta pedagógica de qualidade; disponibiliza uma 
estrutura capaz de auxiliar na articulação, seleção e concretização das prioridades da ação educativa.  
 Ondas da Leitura - Projeto do Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos 
Humanos(Editora IMEPF), que oportuniza crianças e jovens a descobrirem sua capacidade de ler e 
escrever, estimulando o autor que existe em cada um por meio da publicação de suas produções. 
Esse projeto envolve a escola e a família, trabalhando as inteligências múltiplas, estimulando as 
várias formas de ler o livro, democratizando o saber e transformando a aprendizagem num processo 
prazeroso, no qual crianças e jovens participam da construção do seu conhecimento, adquirindo o 
hábito de ler por prazer. 
Obs.: Informações obtidas da secretaria da unidade escolar, através de sua vice-dirigente. 
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recreação das crianças e salas de aula desconfortáveis (barulho excessivo, pois 

uma das paredes de cada sala é construída com blocos vazados, e calor sufocante). 

A referência ao desconforto das salas de aula reforça nossas observações 

registradas acima.  

A dirigente escolar considera que o diminuto acompanhamento escolar de 

alguns alunos (por seus pais) dificulta o processo de ensino e aprendizagem. Ao 

lado de tantos obstáculos, ressaltou alguns aspectos positivos: participação dos 

professores nas atividades coletivas, que se empenham em envolver seus alunos; 

confraternização diária entre professores e funcionários, na hora do lanche.   

Em sua opinião, a escola relaciona-se bem com a comunidade local, uma 

vez que abre suas portas para reuniões do conselho de moradores.  Além disso, tem 

sido convidada para proferir palestras que interessam a comunidade, tais como: 

cuidado com meio ambiente, combate ao uso de drogas, violência familiar, gravidez 

na adolescência e campanhas sanitárias.  

Informa que os alunos são atendidos pelos serviços médicos oferecidos pelo 

posto de saúde, localizado à direita da escola. Profissionais fazem o 

acompanhamento do desenvolvimento físico dos alunos, buscando manter equilíbrio 

entre peso e altura das crianças. 

A gestora destaca que, apesar da ausência de alguns pais de alunos, muitos 

gostam da escola, pois quase todos comparecem aos encontros pedagógicos 

bimensais, nos quais é feito o acompanhamento do rendimento escolar dos alunos, 

e participam dos encontros destinados ao debate de assuntos relativos à escola 

versus comunidade, por exemplo: Campanha de combate a dengue; Preservação do 

meio ambiente; Tratamento de água; e Combate à violência no bairro. 

Além dos posicionamentos da gestora escolar, conforme anunciamos, 

procuramos perceber o que pensa e sente a P1 em relação à escola, na qual 

exerce sua função docente e à sua sala de aula.  Conseguimos identificar os 

seguintes aspectos: considera o grupo gestor atencioso e compreensivo com as 

professoras e ressalta o bom relacionamento dos funcionários, que são solícitos e 

colaborativos. Porém, ressalta diversos fatores negativos: condições inadequadas da 

sala de aula (barulho e calor); rotatividade do corpo docente, o que impede a 

continuidade de acompanhamento do processo de aprendizagem; e falta de apoio 

de alguns dos pais de seus alunos.   
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Apesar de tantos obstáculos, afirma que vários elementos estruturais 

facilitam seu trabalho, tais como: sala de aula ampla, com boa luminosidade, 

mobiliário adequado às turmas do ciclo de alfabetização e disponibilidade de 

material didático. A organização do espaço é flexível, portanto, em determinados 

momentos, as mesas e cadeiras ficam dispostas em filas duplas e, em outros, estão 

em formato de grupo (quatro crianças em cada grupo).  

A professora considera que as interações e as mediações que as crianças 

exercem entre si interferem no processo de aprendizagem. Tal postura está de 

acordo com o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal que, segundo 

Vigotsky (1998, p.175): “[...] é a distância entre o nível real de desenvolvimento (da 

criança) para a resolução de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, 

necessário à resolução de problemas, sob a orientação de adultos, ou em 

colaboração com companheiros mais capacitados.” 

Há um clima de ajuda mútua e de harmonia, pois quem sabe mais auxilia 

que sabe menos, e as regras de convivência são construídas coletivamente e 

vivenciadas todos os dias.  

 

5.4 A Turma de P1- Ternura 

 

Leciona em uma turma de terceiro ano do primeiro ciclo, do turno da manhã, 

composta por 24 alunos: 11 meninos e 13 meninas, cuja faixa etária varia entre 8 a 

10 anos.  Do total de alunos, quatro são portadores de necessidades especiais: três 

na área cognitiva e um com baixa visão. Os alunos com necessidades especiais 

demandam um maior empenho de sua parte, uma vez que não conta com nenhum 

profissional de apoio na sala de aula. 

Descreve os alunos de sua turma como crianças alegres, carinhosas e 

entusiasmadas, que gostam de vir à escola e são pontuais. No início do ano letivo, 

precisou realizar um trabalho específico para melhorar o comportamento dos alunos, 

que se mostravam inquietos, agressivos e desmotivados. E, no momento, já 

realizam as atividades de grupo, harmoniosamente, e participam de todas as tarefas 

(contação de história; trabalhos de artes e canto). Essas crianças enfrentam 

inúmeras dificuldades devido à carência financeira de suas famílias. A maioria vive 

com avós ou tias, pois seus pais estão em presídio e/ou desapareceram.   
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A respeito do nível de aprendizagem, no período das observações ocorridas, 

entre os meses de março e abril de 2015, constatamos a seguinte situação: 17 

alunos não estavam alfabetizados; 05 se encontravam na fase pré-silábica24 de 

leitura e de escrita e dois estavam alfabetizados25.  

A professora pretende alfabetizá-los até o final do ano, pois a SER 

determina que o ciclo de alfabetização seja concluído no terceiro ano. E, caso o 

aluno não esteja alfabetizado, deverá ficar retido. 

Não obstante tal desafio, afirma que tem esperança de alcançar bons 

resultados no processo de alfabetização. Com essa perspectiva, planeja atividades 

que despertam o interesse da turma e, também, procura orientar os familiares dos 

alunos, no entanto, alguns não comparecem às reuniões, que são promovidas pela 

escola.  

Busca estabelecer um ambiente alfabetizador de sua sala, condizente com 

as necessidades do trabalho pedagógico junto às crianças que estão aprendendo a 

ler. Por exemplo, os cartazes, alfabetário, alfabeto móvel, cantinho de livros, 

cartazes com regras de convivência, data de aniversários, relação dos nomes das 

crianças e horário das atividades estão expostos, de acordo a altura média das 

crianças. Habitualmente, os trabalhos das crianças são colocados em murais, que se 

encontram em espaços fora da sala de aula, o que causa orgulho e traz alegria às 

crianças.  

Tenta, ainda, fortalecer a autoestima de seus alunos, desenvolvendo 

atividades recreativas e contação de histórias, nas quais apresenta exemplo de 

pessoas e de animais que venceram dificuldades. Além disso, faz leituras coletivas, 

usa jogos, produção de textos coletivos e individuais. 

Em geral, os pais de seus alunos são analfabetos, por conseguinte, não têm 

condições de intensificar em casa o conteúdo escolar que é ensinado na escola. No 

entanto, muitos familiares buscam apoio de pessoas da comunidade que podem dar 

                                                             
24 Fase da escrita e leitura descrita por Emília Ferreiro, na qual a criança faz a diferenciação entre a 

grafia de uma palavra e outra, por isso costuma escrever palavras de acordo com o tamanho do que 
está representado. Seus traços são semelhantes entre si e, muitas vezes, usa como estratégia o 
pareamento de desenhos com as palavras - para poder ler com mais segurança -, o que também 
pode caracterizar certa insegurança ao decidir que letras usar. Essa dificuldade acontece porque ela 
ainda não compreendeu a função da escrita e ainda confunde a escrita com desenhos. 
25 Nesse estágio, o aluno já compreende o sistema de escrita, entende que cada um dos caracteres 

da palavra corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba e também domina as convenções 
ortográficas. 
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reforço escolar às crianças e outros buscam projetos de igrejas evangélicas que têm 

essa finalidade.  Ela diz: "eu acredito que esse não seja um desafio impossível, é 

desafiante, vamos conseguir! As crianças estão sendo motivadas, elas querem 

aprender a ler. Nós vamos conseguir!" 

Mesmo tendo tantos anos de experiência de ensino e prática de 

alfabetização, está pesquisando novas estratégias de alfabetização, faz cursos de 

curta duração sobre o assunto, por exemplo, um curso oferecido pelo 

PNAIC/CEEL/UFPE. 

Concluindo, afirmamos que sua turma se encontra na seguinte situação: dos 

24 alunos da turma, apenas três dominam a leitura e a escrita de textos curtos. Na 

área de Matemática, a maioria reconhece os diferentes usos dos números, 

quantificam, comparam quantidades e começam a efetuar adições e subtrações, a 

partir de situações concretas do cotidiano. 

 

5.5 Conhecendo P2 - Crença  

 

Neste item, que contém a análise narrativa/descrita da professora 

identificada com o código P2, enfocamos os seguintes tópicos: aspectos e/ou 

atributos pessoais, vida familiar, escolha profissional, formação acadêmica e 

algumas informações sobre o processo de condução da sala de aula.   

Nos primeiros contatos com a professora em foco, percebemos seu modo de 

agir acolhedor que, certamente, facilita seu relacionamento com todos.  Uma 

funcionária da escola confirmou essa nossa primeira impressão: “essa criatura tem 

um imã no coração que atrai a gente, o sorriso dela é a porta do coração por onde a 

gente entra. Ela é da paz!” 

Nasceu em Bezerros, cidade do agreste pernambucano, em uma família 

muito pobre: o pai era agricultor e a mãe trabalhava como empregada doméstica, 

ambos eram analfabetos. Na infância, enfrentou muitas dificuldades, por exemplo, 

aos 4 anos de idade não conseguia andar, o que impedia o trabalho de sua mãe. 

Sem condições de sustentá-la, sua mãe foi levada a abandoná-la na sacristia de 

uma igreja católica da cidade. 

Como não caminhava, ficou quieta até ser encontrada pelo pároco da igreja, 

que lhe ofereceu um pedaço de pão e, impulsionada pela fome, saiu se arrastando 

ao encontro do religioso, que a acolheu. Passou um curto período na residência 
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paroquial e, em seguida, foi encaminhada a uma família para adoção.  Ainda na 

adolescência, foi vítima de abuso sexual, quando trabalhava como doméstica em 

uma residência. Posteriormente, foi adotada por outra família que a acolheu com 

carinho e amor, tendo sido tratada como uma filha. Considera que o acolhimento 

recebido nessa segunda família interferiu na sua maneira de ser e, várias vezes, 

afirma: "sou uma pessoa realizada e feliz!" 

Sente muito amor por sua família adotiva que está assim constituída: o pai é 

contador e a mãe é doméstica; tem uma irmã biológica e três adotivas, com quem 

mantém bom relacionamento. 

Ressalta que se sente abençoada por Deus, pois a superação das 

adversidades, ocorridas na infância e na adolescência, trouxe-lhe força e confiança 

na misericórdia divina. Ainda hoje, frequenta um grupo religioso, no qual as pessoas 

se fortalecem. Sob essa ótica, afirma: "Deus me ajudou a superar tudo, dotou-me de 

sabedoria, me fez uma pessoa feliz [...] Eu sou um milagre divino. O amor de Deus 

excede o nosso entendimento.” 

Está casada há muitos anos, seu marido é defensor público, com quem tem 

um filho de 25 anos que, atualmente, faz curso de doutorado em Ciências Sociais, 

na Universidade de Campinas/São Paulo (UNICAMP). Fala da família com carinho, 

tendo enfatizado que seu marido é um grande parceiro. Aproveitam a vida com 

sabedoria e, nos finais de semana, têm atividades conjuntas de lazer. Com essa 

visão positiva, afirma: "o que faz a nossa vida ser boa ou ruim é a maneira como nós 

a fazemos e encaramos as situações. Em qualquer situação, há sempre duas 

possibilidades. Eu escolhi ser feliz." 

Reside em um bairro próximo à escola, na qual trabalha há 15 anos e 

transita na comunidade em carro próprio, sem medo, pois muitos moradores e/ou 

seus filhos já estudaram com ela.  

É uma pessoa esperançosa e considera a educação como um fator que 

impulsiona o processo de mobilidade social e, também, possibilita que cada pessoa 

se torne melhor, conforme afirma: 

 

Às vezes tudo que o ser humano tem é um fio, um frágil fio de esperança ao 
qual tem que se agarrar para continuar acreditando que o novo virá. A 
educação poderá ser esse fio para a mudança, foi o meu fio. Eu levo a sério 
a educação. Eu acredito no valor da minha profissão. (P2) 
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Seu padrão de vida é confortável, com renda familiar em torno de 20 salários 

mínimos, reside em casa própria e sempre pôde oferecer oportunidades de estudo 

ao seu filho. Tem clareza que sua condição financeira é decorrente do seu grau de 

instrução e da qualificação profissional do marido, no entanto, estabelece vínculos 

com a providência divina, conforme afirma: "tudo que tenho e o que eu sou é um 

presente de Deus a mim, mas a educação foi o caminho." (P2) 

Mantém uma aparência jovial, cuida muito da saúde, pois se alimenta com 

produtos naturais e pratica exercícios físicos para ter disposição para o trabalho. 

Ressalta que cuida da saúde física e espiritual, pois costuma ler a respeito de 

alimentação saudável e, nos finais de semana, realiza caminhadas em parques da 

cidade e, também, vai à missa, conforme afirma: 

 

Não vivo ansiosa, não sou consumista, não dependo de bens materiais para 
ser feliz. Para viver bem, é preciso muito pouco, a minha receita é simples: 
cuido do corpo e do espírito, evito ressentimentos, não ressuscito coisas 
ruins do passado, tenho bons amigos e creio em Deus! (P2) 

 

Em 2015, completou 50 anos de vida e experimenta uma sensação de 

realização pessoal por suas conquistas individuais e, também, por ter contribuído 

para a melhoria de vida de seus alunos, que se tornaram seres humanos melhores, 

conforme afirma:  

Sou feliz pelo que sou, sinto alegria pelo que pude fazer na vida, acho que 
cumpri bem a minha missão, ajudei a muita gente a ser melhor. Eduquei, 
eduquei, eduquei, foi tudo que fiz na vida, educar gente. (P2) 

 

Em relação à escolha profissional, declara que desejava ser professora, 

desde criança, quando brincava de boneca; mas reconhece a influência de seus 

bons professores, conforme afirma: 

 

O meu encantamento e certeza desse sonho de ser professora foram se 
tornando maior à medida que eu crescia e estudava, aumentou e decidi com 
convicção ao conhecer professores bons, os quais marcaram a minha vida 
com seus exemplos de superação e amor à profissão. (P2) 

 

Para concretizar seu desejo de ser professora, fez o Curso de Magistério, o 

qual concluiu em 1984. Ressalta a qualidade desse curso e o quanto se sentiu 

preparada para o exercício da profissão do magistério, conforme afirma: 

 

O Curso de Magistério que fiz foi muito bom, aprendi tudo sobre manejo de 
sala de aula, a lidar com as crianças, aprendi didática, aprendi a planejar 
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aulas, estudei sobre os grandes educadores e suas teorias. O magistério 
me preparou para ser professora e me deu a certeza do que eu queria ser. 
Esse curso me deu segurança para enfrentar a sala de aula, eu não cheguei 
cega, sem saber o que fazer numa sala de aula. (P2) 

 

Logo após concluir o Curso de Magistério, iniciou a vida profissional em 

escolas particulares. Em 1990, ingressou no Curso de Pedagogia da UFPE, pois 

desejava aprimorar seus conhecimentos na área da educação. Esse curso lhe 

proporcionou uma melhor visão da realidade, conforme afirma: 

 

O curso de Pedagogia ampliou minha consciência política, me ajudou a ler o 
mundo. A ênfase do curso é teórica, politizante. Não me fez professora, mas 
despertou meu senso crítico. Não senti dificuldade em fazê-lo, eu já era 
professora. É um curso bom. (P2) 

 

Está sempre em busca de maiores conhecimentos, portanto, fez o Curso de 

Bacharelado em Direito e especialização na mesma área. Pretende fazer concurso 

para defensor público, quando se aposentar.  

Exerce o magistério há 25 anos e ingressou na Rede de Ensino Municipal do 

Recife, mediante aprovação em concurso público, há 25 anos.  Leciona na mesma 

escola, desde sua fundação, em 199026. Na área educacional, já exerceu outras 

funções, tais como: Coordenação Pedagógica, Assistente de Direção e Vice Direção.  

Optou por hora/aula atividade em seu regime de trabalho junto à SER, com a 

intenção de participar do processo de formação continuada e dispor, semanalmente, 

de um turno destinado ao planejamento das atividades docentes na escola.  

Considera necessário ao professor um horário livre na escola, o que lhe permitirá 

pensar e planejar suas atividades. Diante disso, avalia a opção pelo recebimento de 

pecúnia como um desacerto da categoria dos professores, que deixa de ter direito a 

esse momento vital ao trabalho docente.  

Por enquanto, não pensa em se aposentar, pois deseja continuar com sua 

turma atual, até que os alunos concluam os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Enfrentou com coragem o desafio de receber uma turma de 3º ano, sem que os 

alunos estivessem alfabetizados. Considera inadmissível um aluno passar anos na 

escola e não ser alfabetizado, o que se constitui um desrespeito aos direitos da 

criança. 

                                                             
26

 Destacamos: A escola em que atua P2, foi fundada em 1990, porém passou a funcionar nas atuais 
dependências em 1998. 
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Suas aulas são interativas, pois desenvolve atividades em grupos e solicita a 

participação de todos na confecção dos artefatos que são usados nas atividades de 

arte e, também, na construção e leitura coletiva de textos.    

Estimula a boa convivência na sala de aula, por exemplo: antes de iniciar a 

aula, permite que os alunos conversem entre si, troquem brinquedinhos trazidos de 

casa e, depois, cada criança escolhe o colega com quem deseja sentar ao lado 

naquele dia.  

Durante as aulas, não há nenhum constrangimento à participação das 

crianças que se posicionam de forma livre e espontânea. Quando percebe que um 

aluno está isolado, certamente porque não está no mesmo nível de aprendizagem 

dos demais, coloca um aluno mais desenvolvido para apoiá-lo. Por exemplo: ler em 

dupla e/ou responder ao exercício no quadro em dupla. Além disso, estimula a 

expressão dos alunos com base no uso de outras linguagens: dramatizações, cantos 

e desenhos. 

Os depoimentos a respeito dos alunos e a maneira de conduzir as atividades 

cotidianas na sala de aula sinalizam seu compromisso com o processo de ensino e 

aprendizagem. Torna as aulas dinâmicas, usa as sequências didáticas para 

incentivar a participação das crianças e procura identificar os saberes dos alunos 

sobre o assunto que pretende abordar. 

É sempre afetuosa e paciente com as crianças, usa sua autoridade de 

maneira afetiva e respeitosa, uma vez que considera a sala de aula um local de 

afeto e crescimento pessoal, conforme afirma: "a sala de aula é lugar de afeto, 

precisamos aprender a amar uns aos outros, nós todos somos irmãos, cada uma 

precisa do outro.” 

Planeja as aulas, organiza o material necessário às atividades diárias, e 

registra o desenvolvimento de cada criança em fichas individuais, que são mantidas 

em uma pasta. 

 

5.6 P2 – Crença: identificando características resilientes a partir do seu grupo 

de convivência 

Tendo continuado com a mesma sistemática de trabalho, ou seja, entrevistar 

pessoas do grupo de convivência profissional de cada professora, obtivemos 

inúmeras informações relevantes sobre a forma de pensar e de agir da professora 

identificada sob o código P2. Os resultados desta etapa investigativa estão também 
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organizados de acordo com cada segmento (funcionários administrativos, 

professores, coordenação pedagógica, alunos, ex-alunos e mãe de aluno), que 

destacam atitudes e características da professora aqui enfocada.  Com base no 

conjunto de depoimentos, iniciamos nossa análise com o segmento dos funcionários.   

Vide depoimentos:  

É uma criatura muito boa, todos gostam dela e sentem admiração por ela, 
pelo trabalho dela. Pense numa professora boa! Séria! Os pais dos alunos 
dela só falam coisas boas dela. No portão, a gente sabe de tudo, não é 
verdade? Ela é cumpridora dos deveres dela. Ela sabe respeitar todo 
mundo e todo mundo respeita ela. (Porteiro) 
É uma pessoa séria, ela é cumpridora dos seus deveres, está sempre de 
bom humor e faz as pessoas ficarem bem, ela já chega brincando, rindo, ela 
tem muita fé em Deus. Sabe dar conselhos, ela parece uma pessoa 
evangélica, mas não é. Essa professora se relaciona bem com todo mundo 
daqui da escola. Não vive faltando às aulas, ela trata os alunos dela bem, 
com educação. Você não escuta um grito dessa professora. Os alunos dela 
são todos educados. Não vivem bagunçando no pátio, eles têm o maior 
respeito por ela. (Vigilante) 
Se todas as professoras fossem como ela, não tinha marginal no mundo, ela 
educa bem os alunos dela. Ela gosta de ser professora, ela só vive feliz, 
alegre, parece que nem tem problemas. Essa criatura ajuda todo mundo, 
fala com todo mundo, ela é na dela, sem gaiatice, ela se dá respeito, é uma 
professora como as de antigamente, que todos respeitavam.  Participa das 
coisas da escola, sempre tá de frente nas festas da escola. Ela é boa 
professora, muito simples, todo mundo fala isso. Só vendo como ela trata os 
meninos dela. (Merendeira 1) 
Ela é uma pessoa ótima! Uma professora nota 10! Aqui na escola não tem 
quem fale mal dela, ela se dá o respeito. É uma professora educada, 
carinhosa com as pessoas. Não dá os direitos dela a ninguém. Chega, vai 
pra sala dela, só sai de lá no recreio e na hora de ir embora. Ela ajuda a 
todo mundo. Tem palavras boas. É muito conhecida aqui. Os alunos dela é 
tudo doidinho por ela. (Merendeira 2) 
É muito inteligente, gosta de ler, orienta as professoras novatas, ela não é 
egoísta, ajuda a todo mundo. Ela é quem mais faz as coisas nesta escola e 
faz tudo bem caprichado, como se fosse pra escolar particular. Ela tem um 
respeito pelos alunos dela, se toda professora fosse igual a ela, não teria 
aluno ruim. Ela entrega as tarefas dela tudo em dia e é organizada, é dela 
mesmo ser organizada. Ela tem jeito de professora de escolar particular. 
(Agente Administrativo 1) 

 Está sempre com um sorriso no rosto, não vive reclamando das coisas é 
uma pessoa bem-humorada, trata a gente bem, sabe relevar as coisas. Tem 
muita fé em Deus, ela vive falando que cuida da saúde física e espiritual por 
isso não adoece. Tá sempre de bem com a vida. Fala palavras bonitas, é 
bem inteligente, nem parece professora de escola pública, é muito educada. 
Ela é séria, ajuda a todo mundo, entrega as tarefas dela em dia. Ninguém 
fala nada de mal dela. Os alunos dela gostam dela. (Agente 
Administrativo 2) 

 

Os depoimentos dos funcionários reforçam nossa percepção das 

características de resiliência dessa professora e, também, resgatam diversas 

categorias de análise e seus respectivos eixos de sentido, conforme o que segue: 

respeito e reconhecimento pelo trabalho desta professora (Ela sabe respeitar 
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todo mundo e todo mundo respeita ela. / Todos gostam dela e sentem admiração 

por ela, pelo trabalho dela. / Os alunos dela não vivem bagunçando no pátio, eles 

têm o maior respeito por ela / Se todas as professoras fossem como ela, não tinha 

marginal no mundo, ela educa bem os alunos dela / Ela se dá respeito, é uma 

professora como as de antigamente, que todos respeitavam / Aqui na escola, não 

tem quem fale mal dela, ela se dá o respeito. / Ela tem respeito pelos alunos dela.); 

compromisso e responsabilidade (Ela é cumpridora dos deveres dela /É uma pessoa 

séria, ela é cumpridora dos seus deveres. / Não vive faltando às aulas / Chega, vai 

pra sala dela, só sai de lá no recreio e na hora de ir embora / Ela entrega as tarefas 

dela tudo em dia e é organizada, é dela mesmo ser organizada / Entrega as tarefas 

dela em dia. Ninguém fala nada de mal dela); bom humor (Está sempre de bom 

humor e faz as pessoas ficarem bem, ela já chega brincando, rindo / Ela só vive feliz, 

alegre, parece que nem tem problemas / Está sempre com um sorriso no rosto, não 

vive reclamando das coisas, é uma pessoa bem-humorada). 

Além disso, os funcionários ressaltaram outros atributos e/ou posturas, tais 

como: religiosidade, envolvimento com as atividades da escola e solidariedade. 

Revelam também o quanto a profissão docente (exercida em escola pública) é 

desvalorizada, pois fazem comparações com professoras de escolas particulares: 

“ela tem jeito de professora de escolar particular." (Agente Administrativo 1); “[...] 

nem parece professora de escola pública.” (Agente Administrativo 2).  

Após as declarações dos funcionários, elencamos diversas falas de 

professoras (efetivas, temporárias e de apoio) e da coordenação pedagógica. Vide 

depoimentos: 

Ela é um exemplo de professora, é comprometida, organizada, sabe o que 
faz dentro de uma sala de aula. Ela é diferente porque gosta do que faz. É 
uma pessoa pacata, não vive com a boca no trombone dizendo o que faz. 
Ela é muito séria, todos nós a respeitamos. O trabalho dela é sério, ela 
acredita na educação. Ela só pega turma barra pesada, mas para ela não é. 
Ela gosta do que faz. Ai tá a diferença! Todo aluno aprende com ela. Eu 
aprendo muito com ela. Ela é uma pessoa boa, divide as coisas com a 
gente. (Colega 1) 
 
Quem quisesse aprender a ser professora, deveria passar uns dias 
estagiando com ela. É uma senhora professora! É muito educada, 
inteligente, amorosa com os alunos, as aulas dela são criativas, 
participativas. Ela é uma professora do diálogo. Sabe se colocar e pôr 
ordem na sala dela, sem maltratar os alunos. Eu a admiro muito!  Eu faço 
projetos com ela. Sou novata aqui, ela me deu total apoio, uma amiga! Não 
tem quem não goste dela, ela tem um coração enorme, ninguém a vê de 
mau humor. Ela não perde a esperança das coisas mudarem. É muito 
inteligente, organizada, tenho aprendido muita coisa com ela, inclusive a 
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cuidar do meu emocional, não sou paciente como ela, é impressionante a 
calma que ela passa. (Colega 2) 
 

Eu tenho o maior prazer de ficar na sala dela, os alunos são educados, ela 
é muito boa, sabe ensinar muito bem. Ela não ensina apenas os assuntos, 
ela forma os alunos. Ela é uma pessoa simples, mas muito competente. 
Todo mundo a respeita, quando ela fala, as pessoas ouvem com respeito. 
Ela ensina com o próprio exemplo, ela é muito educada, acolhedora, bem-
humorada, prestativa. Tem um jeitinho bem especial de enfrentar os 
problemas. Ela é calma e acalma as pessoas. (Professora de apoio) 
 

É um ser humano lindo! Ela acredita muito na educação, tem muita 
esperança em dias melhores. Ela é muito humana, vive de bom humor, é 
uma pessoa serena, simples, não é vaidosa, é muito boa professora e muito 
comprometida. Os alunos dela estão se desenvolvendo, mesmo sendo uma 
turma difícil.  Ela consegue educar com carinho e amor. A gente vê logo a 
diferença no comportamento na sala. Não tenho trabalho com eles quando 
fico na sala dela com eles, são educados, gostam de fazer as tarefas. 
(Colega, Professora readaptada) 

 
O interessante nela é como ela educa as crianças; ela não ensina só 
conteúdos, ela ensina coisas para a vida, ela acredita na mudança dos 
alunos dela, ensina sobre boas maneiras, lições de ética, amor ao próximo, 
ela é uma professora admirável. Quando eu fico com os alunos dela não 
tenho problemas com eles, são crianças educadas. Eu admiro muito a 
postura dela. (Colega 3, CTD

27
) 

Ela é uma professora formidável! Muito comprometida com o que faz. É 
amorosa com os alunos dela. É uma pessoa simples, discreta, não se 
envolve com disse-me-disse. Tem posicionamentos sérios. É respeitada 
pelos colegas, pelos alunos e pelos pais. Muito colaboradora. Enfrenta 
desafios e dá conta do recado. Ela é muito experiente! Participa dos 
projetos da escola. É uma profissional sem comparação. Geralmente só 
pega turmas difíceis, mas dá conta. (Coordenadora Pedagógica) 

 
Ela é muito comprometida com tudo aqui na escola, é participativa, 
cuidadosa, ninguém tem o que reclamar dela. Ela é cumpridora de seu 
papel, ensina muito bem, vive na dela, não toma o tempo das crianças 
enrolando, está sempre criando, inventando coisas para motivar os alunos. 
Trata todos eles muito bem, tem paciência, chama-os de meus amores. 
Toda criança aprende com essa professora, a turma dela não é fácil, tem 
muito aluno sem saber ler, mas ela vai dar conta; no final do ano, todos 
passarão, sabendo ler, escrever e se comportando bem. Ela só pega turma 
difícil e consegue milagres.  Ela é amorosa, mas nem por isso deixa o aluno 
passar sem aprender, não tem essa coisa de bichinho, coitadinho, ela 
empurra o menino para frente, ensina para ele aprender. Só vendo a 
paciência que ela tem. (Assistente de Direção) 

 

Nos depoimentos acima, as colegas de profissão, que convivem com a 

professora em análise, citam inúmeros elementos que indicam manifestações de 

resiliência, tais como: compromisso (É comprometida / O trabalho dela é sério/ É 

muito boa professora e muito comprometida / Muito comprometida com o que faz/ 

Ela é muito comprometida com tudo aqui, na escola, é participativa, cuidadosa, 
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ninguém tem o que reclamar dela. Ela é cumpridora de seu papel); crença na 

educação (Só pega turma barra pesada, mas para ela não é / Ela não perde a 

esperança das coisas mudarem / Ela não ensina apenas os assuntos, ela forma os 

alunos./ Ela acredita muito na educação, tem muita esperança em dias melhores /Os 

alunos dela estão se desenvolvendo, mesmo sendo uma turma difícil / O 

interessante nela, é como ela educa as crianças, ela não ensina só conteúdos, ela 

ensina coisas para a vida/ Ela acredita na mudança dos alunos, ensina boas 

maneiras, lições de ética e amor ao próximo); solidariedade (Divide as coisas com a 

gente / Sou novata aqui, ela me deu total apoio, uma amiga / Muito colaboradora / 

Participa dos projetos da escola); um exemplo de profissional (Eu aprendo muito 

com ela / Quem quisesse aprender a ser professora, deveria passar uns dias 

estagiando com ela / Tenho aprendido muita coisa com ela, inclusive a cuidar do 

meu emocional, não sou paciente como ela é / Sabe ensinar muito bem / Ensina 

com o próprio exemplo / Eu admiro muito a postura dela); afetividade (Amorosa com 

os alunos / Tem um coração enorme / É amorosa com os alunos dela / Chama seus 

alunos de meus amores); criatividade (As aulas dela são criativas, participativas/ 

Está sempre criando, inventando coisas para motivar os alunos); respeito (Todo 

mundo a respeita, quando ela fala, as pessoas ouvem com respeito / É respeitada 

pelos colegas, pelos alunos e pelos pais / Ela é uma professora do diálogo. Sabe se 

colocar e pôr ordem na sala dela, sem maltratar os alunos); superação de 

dificuldades (Tem um jeitinho bem especial de enfrentar os problemas / Enfrenta 

desafios e dar conta do recado / Geralmente, só pega turmas difíceis, mas dá conta / 

Toda criança aprende com essa professora, a turma dela não é fácil, tem muito 

aluno sem saber ler, mas ela vai dar conta, no final do ano, todos passarão, sabendo 

ler, escrever e se comportando bem); alegria e serenidade (Vive de bom humor / É 

uma pessoa serena /É uma pessoa pacata). 

A visão dos alunos, ex-alunos e seus familiares complementam a presente 

análise narrativa/descritiva, o que poderá evitar interpretações enviesadas, pela 

nossa subjetividade. Continuamos com a mesma sistemática de trabalho: 

apresentação dos diversos depoimentos, seguida de nossos comentários 

interpretativos.   

 
Tia é muito boa, ela é legal porque brinca com a gente, ela passa tarefas 
boas, ela ajuda quando a gente não sabe fazer as tarefas. Tia é alegre, ela 
gosta da gente, não bota de castigo e nem grita com a gente. Ela ensina a 
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gente pra ser educado, respeitar os coleguinhas, e ensina coisas de Deus. 
Eu aprendi a ler com ela. Eu gosto muito dela no meu coração. (Aluno 1) 
 

Tia é boa! É legal! Ela é legal porque não grita com a gente e ensina tudo 
fácil. Ela brinca com a gente. Ensina coisas de Deus. Ela é a melhor 
professora da minha vida! (Aluno 2) 
 
Esta professora é muito boa, agradeço a Deus ter sido aluna dela, já faz 
tempo, quando abriu essa escola aqui. Eu aprendi a ler e a ser gente com 
ela. Ela vive sempre alegre, ensina bem, tudo na paz, a professora ajudava 
a gente quando tinha dificuldade, ela tem um jeito de ensinar diferente, todo 
mundo aprendia. Ela contava histórias, falava de tudo, sexo, meio ambiente, 
drogas, botava filme pra gente ver, criticar. Na sala da gente, não tinha 
bagunça, a professora sabia dar respeito, todo mundo gostava dela, ela não 
gritava e nem botava ninguém pra fora da sala. Ela sabe muitas coisas, é 
inteligente e educada. (Ex-aluna) 
 
Essa professora mudou a minha vida, só ela deu jeito em mim. Ela é uma 
professora boa demais. Ensina muitas coisas a gente, não é só ler e 
escrever, ensina a gente virar homem, ser gente educada. Ela é muito 
educada, uma pessoa que gosta do que faz, ela ensina com alegria, sabia? 
Nunca a vi de cara feia na sala, ou tratar mal a gente. Ela devia ser a 
professora das professoras. Ela é nota mil! Nunca botou ninguém pra fora 
da sala. (Ex-aluno) 
 
Essa professora é boa demais! Ela tem educação. Sabe conversar com a 
gente, os meninos gostam dela. Com ela, eles aprendem, o meu tá 
aprendendo agora com ela, ele não lia nada, nada. Aqui todo mundo gosta 
que os filhos estudem com ela. Eu não tenho nada contra ela, não. Ela é tão 
antiga aqui e nunca a vi triste ou braba com os meninos. (Mãe de aluno) 

 

Nesta pesquisa, os alunos, ex-alunos e seus familiares assumem papeis 

preponderantes, uma vez que são partícipes do processo educativo e convivem com 

a professora em foco por um longo período de tempo. Dos seus depoimentos, que 

têm o mesmo direcionamento dos anteriores e reafirmam nossa interpretação, 

destacamos vários aspectos relativos às manifestações de resiliência, tais como: 

condução correta do processo educativo (Tia é muito boa, ela é legal porque 

brinca com a gente, ela passa tarefas boas, ela ajuda quando a gente não sabe 

fazer as tarefas / Ela vive sempre alegre, ensina bem); formação humana (Ela 

ensina a gente pra ser educado, respeitar os coleguinhas, e ensina coisas de Deus / 

Eu aprendi a ler e a ser gente com ela. Ela contava histórias, falava de tudo, sexo, 

meio ambiente, drogas, botava filme pra gente ver, criticar / Essa professora mudou 

a minha vida, só ela deu jeito em mim / Ensina muitas coisas a gente, não é só ler e 

escrever, ensina a gente virar homem, ser gente educada); ação didática eficaz e 

eficiente (Eu aprendi a ler com ela / E ensina tudo fácil / A professora ajudava a 

gente quando tinha dificuldade, ela tem um jeito de ensinar diferente, todo mundo 

aprendia / Com ela, eles aprendem, o meu filho está aprendendo agora com ela, ele 
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não lia nada, nada); afetividade (Tia é alegre, ela gosta da gente, não bota de 

castigo e nem grita com a gente. Eu gosto muito dela, no meu coração/ Tia é boa! É 

legal! Ela é legal porque não grita com a gente / Todo mundo gostava dela, ela não 

gritava e nem botava ninguém para fora da sala / Ela ensina com alegria, sabia? 

Nunca a vi de cara feia na sala ou tratar mal a gente / E nunca a vi triste ou braba 

com os meninos). 

Em conformidade com nossas categorias de análise e respectivos eixos de 

sentido e, sobretudo, tendo como fundamento o conteúdo deste item, cremos que 

podemos afirmar: esta professora pode ser considerada como uma professora 

resiliente. 

 

5.7 A escola em que atua P2- Crença  

 

De acordo com nossa sistemática de trabalho, neste item, apresentamos de 

forma breve o bairro, a escola e a sala de aula, a partir de informações colhidas no 

período de observação. Além disso, traremos os posicionamentos da gestora escolar 

e da professora em foco.  

A segunda unidade escolar, campo de nossa pesquisa, está situada na 

Região Político Administrativa  (RPA) 4, no Bairro da Iputinga, zona Oeste da Cidade 

do Recife. De acordo com dados do IBGE (2010), esse bairro tem alta densidade 

demográfica e, em seu entorno, existem inúmeras comunidades que não dispõem de 

infraestrutura sanitária adequada e são oriundas de movimentos migratórios, 

denominados de invasões.   

Em virtude das grandes enchentes ocorridas na Cidade do Recife na década 

de 1970, esse bairro foi invadido por populações de outras localidades, que 

procuravam lugar seguro para residir. Atualmente, apresenta altos índices de 

violência.  

A escola situa-se em uma grande comunidade com ruas estreitas e becos, 

cujas casas são construídas de forma precária, portanto, seus moradores não 

desfrutam de segurança nem do mínimo conforto. Na comunidade, residem grupos 

rivais, que disputam o comando da venda de drogas, ocasionando problemas de 

segurança para os moradores.  
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A escola foi inaugurada no ano 1998 para atender o crescente aumento 

populacional do bairro, em decorrência do surgimento de comunidades no seu 

entorno, já referido.  

É considerada uma escola de médio porte, dispõe de estrutura física e 

arquitetônica adequada aos seus fins, está preservada e o prédio é pintado em 

amarelo e azul, que são as cores padrão de rede municipal. Possui dois pavimentos 

interligados por rampas de acesso: térreo e um primeiro andar, com as seguintes 

dependências: 15 salas de aulas, uma sala equipada para leitura, uma sala de 

direção, uma sala para os professores, um laboratório de informática, um auditório, 

uma sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), uma biblioteca equipada com um acervo de 2.680 (dois mil e seiscentos 

oitenta) exemplares e almoxarifado para arquivo de material didático pedagógico. 

As instalações hidrossanitárias são compostas por oito sanitários para 

alunos, dos quais, dois são adequados aos portadores de alguma deficiência e dois 

sanitários reservados aos professores. Dispõe de uma despensa para guardar 

alimentos e uma cozinha, na qual é preparada a merenda escolar.   

A escola conta, ainda, com um pátio interno, no qual está instalado um palco 

destinado às apresentações coletivas. Esse espaço é usado também para recreação 

das crianças. Além disso, há um pequeno jardim de inverno, um auditório e uma 

quadra de esportes coberta. O espaço físico da escola é amplo, as dependências 

internas e vias de acesso entre os pavimentos são adequadas aos alunos com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.   

Como na escola descrita anteriormente, a ventilação das salas de aula e a 

acústica são inadequadas, pois, o barulho é intenso e a ventilação é deficiente. Os 

ventiladores são antigos e fazem muito barulho, por conseguinte, ocasionam 

problemas à saúde dos professores e dos alunos.  

A sala de aula é estreita, não arejada e o barulho externo invade o ambiente. 

O mobiliário é padronizado para adultos, portanto, não está apropriado ao tamanho 

e à idade das crianças. As crianças são pequenas e seus pés não alcançavam o 

chão, o que causava desconforto.  

A organização do espaço é praticamente fixa, pois as bancas estão 

dispostas em fila dupla e, algumas vezes, em grupo de quatro crianças. Apesar da 

inadequação do mobiliário escolar, a professora busca promover a interação das 
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crianças entre si e sua consequente mediação, tendo em vista os processos de 

ensino aprendizagem. 

O ambiente da sala de aula pode ser considerado alfabetizador, pois, em 

suas paredes, está exposto vasto material escrito: diversos gêneros textuais, 

produções feitas pela professora com a participação das crianças e cartazes. Todo 

esse material é utilizado pelas crianças, na forma de consulta. 

A escola atende a 752 alunos, matriculados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e/ou Educação de Jovens e Adultos. Esse quantitativo está distribuído 

em três turnos; 327 no turno da manhã, 322 no turno da tarde e 103 no turno da 

noite. Integram um total de 33 turmas: 15 pela manhã, 15 no horário da tarde e 03 

no período da noite. Vide quadro 09:  

 

Quadro 9 -  Distribuição do quantitativo de turmas da Unidade Escolar 02, por 
ano de escolaridade 

Fonte: Secretaria da escola - 2015. 

 

O acervo de recursos tecnológicos, destinado ao processo de ensino e de 

aprendizagem, está assim constituído: TV, DVD, Copiadora, Impressora, Aparelhos 

de som, Projetores multimídia - data show - e Câmera fotográfica/filmadora, além de 

computadores. 

O quadro de funcionários da escola é composto por um dirigente e um vice-

dirigente, duas coordenadoras pedagógicas, uma secretária, 30 (trinta) professores 

efetivos e dois com Contrato Temporário de Docência (CTD), um auxiliar 

administrativo, três serventes, dois porteiros, dois vigilantes e nove merendeiras. 

Todos estão distribuídos de acordo com a necessidade de cada turno de 

funcionamento. 

Em seu currículo de atividades, a escola inclui sete programas, já descritos 

na caracterização da escola em que atua a professora identificada com o código P1. 

Ano de Escolaridade f 

1º ano 
2º ano 
3º ano 
4º ano 
5º ano 

Modulo II 

7 
6 
5 
5 
7 
3 

Total 33 
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A dirigente desta escola ressalta dois aspectos positivos: a convivência entre 

funcionários é harmoniosa e, em geral, os professores são participativos e 

comprometidos com o processo educativo. Ela destaca que, frequentemente, a 

escola tem recebido estudantes de Mestrado e Doutorado para realizar pesquisas 

com professores e alunos. 

Em paralelo aos aspectos positivos, cita dois problemas que não dependem 

do processo de gestão escolar, tais como: calor e barulho nas salas de aula, em 

decorrência da estrutura arquitetônica do prédio; violência no entorno da escola que 

tem provocado a suspensão das aulas para preservar a vida das crianças. 

Em relação à professora em foco, a dirigente escolar faz os seguintes 

destaques: leciona nesta escola há muitos anos; é atuante, pois participa de 

atividades e/ou projetos escolares; é estimada e respeitada por todos; goza de 

prestígio entre os moradores da comunidade, pois muitos foram seus alunos. Além 

disso, já exerceu variadas funções administrativas e/ou pedagógicas, por exemplo: 

Assistente de Direção, Secretária Escolar, e Coordenadora Pedagógica.  

Após esta explanação resumida do contexto escolar, examinaremos, no item 

seguinte, a sala de aula, na qual esta professora exerce suas funções docentes.  

 

5.8 A Turma de P2- Crença 

 

Leciona em uma turma do terceiro ano do Ensino Fundamental, formada por 

25 alunos: 13 meninas e 12 meninos, com faixa etária de 8 a 10 anos. 

No momento da pesquisa, esta turma apresentava o seguinte desempenho 

escolar: nove alunos dominam a leitura e escrita de textos curtos com compreensão 

e começam a apropriar-se das convenções da língua portuguesa; os demais estão 

em processo de aquisição de tais habilidades. Na área de Matemática, a maioria 

reconhece os diferentes usos dos números, quantificam, comparam quantidades e 

começam a efetuar adições e subtrações, a partir de situações cotidianas. Nas 

demais áreas de conhecimento, as crianças demonstram curiosidade, interesse, 

participam das atividades propostas. 

A professora informa que, no início do semestre letivo, em 2015, o processo 

de adaptação das crianças ocorreu de forma tranquila, pois quase todos já se 

conheciam. E, nas primeiras semanas, investiu muito em atividades de dinâmica de 

grupo, tendo como objetivo promover uma maior interação da turma com ela e, 
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também, melhorar o comportamento dos alunos. Naquela ocasião, ela e as crianças 

estabeleceram regras de convivência, as quais são vivenciadas no cotidiano escolar 

todos os dias.   

Considera que algumas atividades despertam o interesse das crianças, por 

exemplo: contação de história, desenho livre, recorte e colagem. Além disso, gostam 

de fazer pesquisas e apresentar as descobertas feitas. Todas ficam muito envolvidas 

com as atividades do Projeto "Ondas da Leitura".   

Enfatiza que a rotina de jogos (dama, memória, quebra cabeça, dominó, 

pega vareta), no início da aula, se torna um momento de descontração e de 

interação; e, no término das atividades, contribui para uma melhor concentração e 

atenção de todos e, ainda, fortalece os laços afetivos entre eles. 

Afirma que houve mudanças nas brincadeiras no recreio, pois as crianças 

estão menos agressivas. Ela tem tentado levá-las a resolver eventuais conflitos, a 

partir do diálogo. Percebe também que todos estão mais cuidadosos com o 

ambiente físico e materiais coletivos/individuais. 

Pensando no bem-estar de cada criança, logo nas primeiras aulas, lançou 

uma proposta de mudança de hábito alimentar, voltada para a diminuição do 

consumo de refrigerantes, salgadinhos e doces. Espera que todos queiram consumir 

a alimentação servida pela escola. 

Sem atropelos, a rotina de atividades planejadas para cada tarde é cumprida 

pelos alunos e há um relacionamento amoroso entre a professora e as crianças, que 

fazem desenhos e cartinhas para ela com frases amorosas, por exemplo: “Tia eu te 

amo!”; “Tia eu gosto de você!”; “Amo tia no fundo do meu coração”.  

Nessa turma, há solidariedade, até na elaboração das cartinhas: as crianças, 

que sabem escrever, elaboram as cartas daquelas que não conseguem fazê-lo; em 

seguida, cada uma assina seu o nome e/ou desenha um coração. A professora 

mostra-se contente com a atitude das crianças, abraça todas e guarda as cartinhas 

recebidas em uma caixa.  

Ao final da aula, antes de sair para casa, os alunos organizam todo material 

e deixam a sala limpa.  No armário da professora, há uma vassoura pequena e 

bonita, que é disputada pela criançada para varrer a sala. Depois de tudo 

organizado, todos se sentam e fazem a avaliação do dia; em seguida, todos se 

despedem, se abraçam e fazem fila para sair da classe. Carinhosamente, a 

professora se despede de cada criança e para aquelas que vão para casa 
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desacompanhadas, ela faz a seguinte saudação: “vocês não vão sós, vão 

acompanhadas por Deus, sigam em paz, Ele vai protegendo cada um.” 

Após sair a última criança da sala de aula, a professora, cuja característica 

marcante é a crença, ou seja, a religiosidade, senta e descansa por alguns 

minutos, respira profundamente e agradece a Deus pelos acontecimentos daquela 

tarde. Em seguida, sai sorridente com a sensação de dever cumprido.  

Tendo como base as nossas observações e os depoimentos do seu grupo 

de convivência profissional (funcionários administrativos, professores, coordenação 

pedagógica, alunos, ex-alunos e mãe de aluno), fazemos a seguinte declaração: a 

professora em foco pode ser considerada como um exemplo de pessoa resiliente.  

 

5.9 Conhecendo P-3 – Confiança 

 

Trazemos para este item os resultados da nossa investigação, os quais se 

referem à professora identificada com o código P3, com enfoque nos seguintes 

elementos: escolha da profissão, visão de si, magistério visto como profissão, escola 

e turma na qual atua. Complementamos esta apresentação com os resultados das 

entrevistas realizadas com diversas pessoas que convivem com ela. Tal 

complementação consta no item 4.10.  

Desde o início das nossas atividades investigativas junto à professora aqui 

apresentada, percebemos algumas de suas peculiaridades, dentre as quais 

destacamos: requinte, graciosidade, voz suave e sorriso tímido. Fala de modo claro 

e correto, o que facilita sua comunicação com todos. 

Veste-se com distinção, usa vestidos floridos e sapatos de salto alto; sua 

maquiagem é suave, o que torna sua aparência agradável, conforme um aluno 

afirma: “Tia é a mais linda da escola, é uma flor bonita.” Com esse mesmo teor, 

várias expressões são ditas pelos alunos à professora e acompanhadas de um 

abraço apertado, o qual ela retribui com afeto. 

Está com 35 anos de idade, seus pais cursaram o ensino médio e são 

trabalhadores da iniciativa privada.  É casada, tem dois filhos menores de idade: 

uma menina de 8 anos e um menino de 13.  Faz referências à sua família com muito 

carinho e dedica suas tardes aos estudos, filhos e às suas atividades recreativas 

e/ou educacionais.  
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Seu esposo trabalha na área de informática, é compreensivo e participa das 

atividades domésticas. Com frequência, sugere que ela se mantenha atualizada 

para se submeter a um concurso público em outra área profissional mais valorizada. 

Afirma que seu esposo não desvaloriza sua profissão, mas a considera sacrificada, 

em decorrência do volume de trabalho que executa e do salário recebido.  

Trabalha na mesma escola em dois turnos, pela manhã leciona em uma 

classe de 2º ano do Ensino Fundamental e à noite em uma turma de Educação de 

Jovens e Adultos. Gosta de ensinar adultos, pois se mostram interessados em 

aprender a ler e são participativos. 

Sua renda familiar é superior a 10 salários mínimos, o que lhe permite 

garantir educação de qualidade aos filhos, portanto, ambos estudam em escolar 

particular. Em sua casa, dispõe de Internet, livros e revistas, que lhe possibilitam 

bom nível de informações. A família possui casa e carro próprios e reside no mesmo 

bairro escola. Em geral, o esposo vai deixá-la na escola, mas, às vezes, usa 

transporte coletivo para se deslocar para o trabalho.   

Tem uma extensa carga horária de trabalho, porém reserva tempo para o 

lazer e para os cuidados com a saúde e, assim, tem condições de se dedicar à 

família e à profissão. 

Nos finais de semana, vai à igreja com a família, pois considera que a 

formação religiosa dos filhos poderá torná-los pessoas melhores no futuro. Canta no 

coro da igreja e trabalha com as crianças que frequentam sua comunidade de fé. 

 Sua opção pelo magistério decorreu de influências de programas infantis 

transmitidos pela televisão e, também, dos conselhos de sua mãe.  Declara ter 

escolhido ser professora, porque achava bonito o modo como as apresentadoras da 

televisão lidavam com as crianças.  Passou a nutrir o desejo de ser professora para 

agir como uma animadora de programa infantil e cita os nomes da Xuxa e da Mara 

Maravilha, as quais eram apresentadoras de TV, no tempo de sua meninice. 

Desejava ser professora para transformar as salas de aula em um lugar 

bonito, colorido e agradável, que proporcionasse alegria e prazer às crianças. 

Considerava as salas de aula sem graça e percebia as professoras como pessoas 

infelizes.  

No momento de definir sua profissão, a influência de sua mãe foi um fator 

decisivo, pois apresentava os seguintes argumentos: ser professora é a profissão 

ideal para mulher, pois trabalha apenas um expediente e, no restante do dia, poderá 
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cuidar da casa e da família; essa profissão não é cansativa e você receberá bons 

salários.  

Com tal perspectiva, decidiu cursar o Magistério em escola pública.  Tão 

logo concluiu esse curso, iniciou seu trabalho docente em uma escola da rede 

particular da cidade de Camaragibe em PE. Posteriormente, se submeteu a um 

concurso público junto à SER e, há 12 anos, atua como professora na rede 

municipal do Recife-PE.  

Exerce uma dupla jornada de trabalho, pois leciona nos turnos da manhã e 

da noite, na mesma unidade escolar, na qual está lotada há 7 anos. Escolheu 

incorporar ao seu regime de trabalho, cuja carga horária é de 270h mensais, a 

denominada hora/aula atividade para ter possibilidades de participar das atividades 

de formação continuada e dispor semanalmente de um tempo específico destinado 

ao planejamento das atividades docentes. Usa esse horário para ler assuntos 

relativos às necessidades de seus alunos e planejar atividades, que levam à 

superação das diversas dificuldades de aprendizagem, conforme afirma: 

 

É tão importante poder parar para pensar e planejar minhas atividades. Fico 
satisfeita e me sinto mais tranquila e segura. No dia a dia da sala de aula, 
com as crianças exigindo atenção, isso é quase impossível. Hoje organizo 
tudo com antecedência, pesquiso a respeito das deficiências de 
aprendizagens dos meus alunos e crio situações novas de aprendizagens. 
(P3) 

 

Na escola, é citada como uma pessoa que gosta de ler e estudar.  Em 2011, 

licenciou-se em Física, pela UFRPE, em um curso feito a distância. Atualmente, faz 

especialização em Tecnologia na Educação, no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), pois deseja se aprimorar nessa área do conhecimento para 

utilizar a informática como uma ferramenta de trabalho e, assim, potencializar a 

aprendizagem de seus alunos, conforme afirma: 

 

Sinto que as crianças se interessam muito pelo computador, elas ficam 
motivadas, atentas, aprendem com mais facilidade quando uso a 

informática, elas são curiosas, gostam de computador. (P3) 

 

Quando chega à escola, se dirige à fila de seus alunos para cumprimentá-

los. Quase todos os dias, eles trazem flores para ela, que as recebe com um sorriso 

meigo e faz um afago em cada criança. Logo no início de nossas atividades de 

pesquisa, presenciamos uma cena que merece ser retratada: as crianças estão 
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enfileiradas e aguardam a hora de entrar para sala de aula. Quase todas, trazem 

papoulas e espirradeiras, as quais exalam um cheiro adocicado e lembram um 

canteiro de flores vermelhas. Ao entrar na sala de aula, cada criança lhe entrega 

uma flor. Essa cena traz à tona o sonho antigo, já citado, dessa professora: 

transformar as salas de aula em um lugar bonito, colorido e agradável. 

Durante o período das observações, percebemos o quanto o ambiente da 

sala de aula é alegre, pois as crianças riem, cantam e festejam suas conquistas que 

ocorrem no processo de aprendizagem. Tais manifestações de alegria não 

perturbam o ambiente da sala de aula, portanto, não há gritos nem punições. Usa a 

música como recurso de ensino e, também, como estímulo à convivência pacífica, 

por exemplo: no nosso primeiro contato com esta turma, fomos saudadas com uma 

música “Sabiá lá na Gaiola”, canto expressivo, que muito nos emocionou.    

Adota uma forma especial de contar histórias, conforme o que se segue: 

senta-se em uma cadeirinha e as crianças ficam sentadas no chão à sua volta e 

parecem encantadas. Elas riem e se abraçam a cada interpretação dada aos fatos 

da história pela professora animadora. Concluída a narração, faz perguntas aos 

alunos sobre os fatos da história e todos respondem com entusiasmo. Em seguida, 

solicita que alguém reconte a história, mas todos querem participar e, diante desse 

impasse, organiza uma contação coletiva e diz: "Está bem minha gente. Cada um 

conta um pedacinho da história. Está certo?” Todos se contentam em narrar um 

pedacinho da história e recebem elogios carinhosos: "Que lindo!"; "Como você é 

esperto".  A criançada aplaude com muita euforia, ou seja, com muito barulho, mas a 

professora considera positivas tais manifestações, conforme afirma:  

 

Professora vá se acostumando, eu gosto de aulas criativas, que seduzam 
as crianças para aprender, não é bagunça, não. Gosto que elas participem. 
Eu as motivo para que se sintam bem. Não gosto daquela coisa mecânica, 
repetitiva, sem graça. Aqui tem alegria, viu? (P3) 

 

É sensível à realidade das crianças e percebe quando estão interessadas ou 

não. Suas aulas são criativas, sabe impor limites e adota diferentes estratégias de 

ensino, que são adequadas aos conteúdos e aos alunos. Com essa perspectiva, 

planeja suas aulas, conforme afirma: 

 

Eu organizo as aulas, planejo tudo, às vezes, funciona e outras vezes não. 
Depende muito como as crianças chegam à escola; às vezes tenho que 
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mudar o que planejei, não adianta dar o assunto sem que eles estejam bem. 
Aí eu brinco um pouquinho, converso, conto uma história, ponho uma 
atividade que eles gostam mais de fazer, depois retomo a proposta inicial. 
Não vou contra a onda, senão me arrebento, com o tempo a gente vai 
adquirindo experiência com cada turma que trabalha. (P3) 

 

Quando as crianças estão falando em tom mais alto, busca conseguir 

silêncio da turma com a seguinte pergunta: “quem está me ouvindo, bota a mão na 

perna, no pé, nas costas, na barriga, na boca.” Dessa forma, as crianças se calam e/ 

ou passam a falar baixinho. 

Ela se define como uma pessoa feliz, que se preocupa com o bem-estar das 

colegas e procura animá-las com frase de incentivo, por exemplo: "gente, hoje é um 

novo dia, Deus tem grandes coisas para nós.” Não entende porque tantas 

professoras permanecem no magistério, mesmo que estejam infelizes, conforme 

afirma: 

 

Se observarmos, veremos que a vida nos dá todos os dias novos 
sentimentos e razões para sermos felizes. Não há porque só lamentar, há 
sempre um motivo para ser feliz. As crianças, quando amadas, nos fazem 
felizes.  Há professoras doentes e tristes, que não gostam do que fazem e 
não fazem nada para serem feliz, só reclamam.  A vida é bonita. (P3) 

 

Nos diálogos que mantivemos durante as observações e, também, nas 

referências aos alunos, à sua família e aos significados da vida, percebemos que 

essa professora tem confiança em si mesmo, no trabalho coletivo e, sobretudo, no 

desenvolvimento de seus alunos. E confiando que a estruturação deste trabalho nos 

levará a bom termo, pretendemos identificar de que modo essa professora é vista 

por aqueles com quem convive no seu ambiente de trabalho. 

 

5.10 P3 – Confiança: identificando características resilientes a partir do seu 

grupo de convivência 

 

Continuando com a mesma sistemática de trabalho, já citada, fizemos 

entrevistas com pessoas que convivem na escola com a professora identificada com 

o código P3. Agrupamos e analisamos os resultados das entrevistas em três 

segmentos: funcionários administrativos, professores e alunos. O último segmento 

abrange alunos, ex-aluno e mãe de aluno. 
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Procuramos perceber de que modo a professora aqui enfocada é vista pelo 

seu grupo de convivência profissional, tendo como fio condutor a busca de 

manifestações de resiliência. Iniciamos com o segmento dos funcionários 

administrativos.  Vide depoimentos: 

 

Essa professora é uma pessoa simples, ela é alegre, fala com educação 
com os alunos dela, se dá bem com todo mundo. Ninguém a vê reclamando 
de nada. Nunca ouvi ninguém dizer coisa negativa dela. Ela tem o jeito de 
rica, mas é simples. Ela é calada, uma pessoa séria. (Porteiro) 

Ela foi minha professora quando eu estava no EJA. Ela é muito educada, 
ensina muito bem, ela repete as coisas até a gente aprender. É amorosa e 
exigente, gosta de tudo organizado. Ninguém vê essa professora com a 
cara triste. É alegre. Ela confia muito em Deus, ensina a gente a confiar em 
Deus para vencer os problemas, sabe dar bons exemplos. Foi com ela que 
eu aprendi a ler, hoje eu trabalho aqui, me desenvolvi, fiquei independente. 
(Servente) 
A professora é nota 10, ela é muito amorosa com os alunos dela. Fala com 
a gente com atenção. Ela participa de tudo aqui na escola, tem sempre um 
jeitinho de pedir as coisas, ela é educada, alegre. É uma pessoa que confia 
muito em Deus e respeita as pessoas (Merendeira) 

 

A partir dos depoimentos dos três funcionários citados acima, que convivem 

com a professora em foco, e tendo como base nossas categorias de análise e 

respectivos eixos de sentido, identificamos algumas manifestações de resiliência, 

tais como: alegria (Ela é alegre / Ninguém vê essa professora com a cara triste. É 

alegre); respeito (Fala com educação com os alunos dela / Respeita as pessoas); 

afetividade (É amorosa / Ela é muito amorosa com os alunos dela); boa 

convivência (Se dá bem com todo mundo / Fala com a gente com atenção); 

superação de dificuldades (Ela confia muito em Deus, ensina a gente a confiar em 

Deus para vencer os problemas, sabe dar bons exemplos). 

Dando prosseguimento ao nosso caminhar investigativo, examinamos os 

depoimentos de duas professoras e de uma auxiliar de direção, que trabalham com 

a professora em destaque. Vide depoimentos: 

 

É um ser humano bom demais, é uma pessoa de Deus! Ela é humilde, uma 
pessoa pra cima, levanta a moral da gente, sabe dar bons conselhos, é 
estudiosa, inteligente, pesquisa as coisas e socializa com a gente, não é 
egoísta. Ela sempre gosta de novidades, nas atividades coletivas da escola 
ela é a primeira a se engajar, criar, sugerir, depois puxa a gente. Ela é tão 
inteligente, gosta de ler sobre coisas difíceis, é formada em Física, está 
fazendo pós-graduação em Tecnologia, as aulas delas são lindas, as 
crianças ficam encantadas, todo mundo admira e respeita o trabalho dela. 
(Colega 1) 
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Conviver com ela é sempre uma oportunidade de aprender. Ela levanta a 
gente, ela tem um alto astral, é educada. É uma pessoa muito fina, 
elegante. É inteligente, criativa. Pense numa pessoa feliz! Tem um amor 
todo especial pelos alunos, sem ser aquele amor pegajoso, coisa de vó. Ela 
sabe ensinar muito bem. Divide as coisas com a gente, não é orgulhosa, 
pessoa simples, discreta, confiável. Não se mete na vida de ninguém. Não 
se esquenta com nada, está sempre de bom humor e de bem com a vida. 
Ela é sensível às dores dos outros, tem sempre uma palavra de conforto, é 
uma pessoa jovem, mas muito experiente. Tudo que acontece na escola ela 
está dentro e incentiva a gente. Essa moça não era para ser professora de 
escola pública, ela é muito educada, inteligente, para você ver, é formada 
em Física, só vive estudando. Ela está se perdendo nessa rede que não 
valoriza professor. (Colega 2) 

 
Essa professora é muito humana, não dá trabalho a ninguém, pessoa do 
bem. Ela é engajada nas atividades da escola, participa de tudo que 
acontece na escola, cumpre os deveres dela, não falta e nem chega 
atrasada, é muito comprometida, amorosa com os alunos dela, ela não 
manda ninguém da sala dela para a secretaria. Sabe resolver os problemas 
da sala dela no diálogo, parece uma mãe amorosa, não agride e nem 
humilha as crianças, fala com educação, é uma moça muito educada, 
inteligente, vive estudando, é muito educada, muito amorosa com as 
crianças. (Apoio de Direção) 

 

Os três depoimentos, acima citados, reforçam nossa percepção relativa às 

manifestações de resiliência da professora, aqui enfocada. Destacamos os seguintes 

aspetos: solidariedade (Pesquisa as coisas e socializa com a gente / Levanta a 

moral da gente, sabe dá bons conselhos / Ela levanta a gente, ela tem um alto astral 

/ Ela é sensível às dores dos outros, tem sempre uma palavra de conforto); 

criatividade (Ela sempre gosta de novidades); capacidade de participação (Nas 

atividades coletivas da escola ela é a primeira a se engajar, criar, sugerir, depois 

puxa a gente / Tudo que acontece na escola ela está dentro e incentiva a gente / Ela 

é engajada nas atividades da escola, participa de tudo que acontece na escola); boa 

convivência (Conviver com ela é sempre uma oportunidade de aprender / Pessoa 

do bem / fala com educação); afetividade (Tem um amor todo especial pelos 

alunos, sem ser aquele amor pegajoso / amorosa com os alunos dela); alegria e 

felicidade (Pense numa pessoa feliz / está sempre de bom humor e de bem com a 

vida); condução correta do processo educativo (Ela não manda ninguém da sala 

dela para a secretaria. Sabe resolver os problemas da sala dela no diálogo); ação 

didática eficaz e eficiente (Ela sabe ensinar muito bem).  

Em relação aos posicionamentos dos colegas, enfatizamos o seguinte fato: 

desvalorização do magistério, de acordo com a percepção de uma professora, que 

afirma: “essa moça não era para ser professora de escola pública, ela é muito 
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educada, inteligente, para você ver, é formada em Física, só vive estudando. Ela 

está se perdendo nessa rede que não valoriza professor.“ 

Ainda em busca de validar nossas constatações de resiliência da professora 

aqui em destaque, examinamos depoimentos de três alunos, um ex-aluno e uma 

mãe de aluno. Vide depoimentos: 

 

Tia é legal e alegre, ela brinca com a gente, ela canta, faz tarefinhas boas, 
bota agendinha pouca, ela é engraçada, gosta da gente, conta histórias, 
ensina a gente a ler, bota filminho no computador e faz um monte de 
joguinhos com a gente, pra gente aprender ler. Tia não grita com a gente, 
nem joga no castigo.  (Aluno 1) 

 
Tia é bonita, é rica, não bota de castigo, brinca de joguinho no recreio, todo 
mundo gosta dela. Eu queria que ela fosse minha mãe, porque ela é legal e 
é calma. Tia é alegre, não sabe gritar com a gente, fala baixinho, bem 
baixinho. (Aluno 2) 
 

Tia é boa! Ela conversa e brinca com a gente. Faz joguinho, conta história. 
Ela gosta da gente, faz festa, faz agendinha pouca. Tia nunca bota de 
castigo, nem grita 'cala a booooca'! Tia é legal. (Aluno 3) 
 

Tia é boa, eu gosto dela, ela ensinava coisas legais. Ela não gritava com a 
gente, nem botava a gente pra fora da sala, nem de castigo na secretaria, 
ela conversava baixinho. Quando eu fazia uma coisa errada, pedia a minha 
mãe pra não dar em mim. Minha mãe puxava meus cabelos, batia de 
mangueira em mim, eu ficava com dor de cabeça; aí eu não fazia as tarefas, 
mas tia me ensinou, eu aprendi um monte de coisa. Quando eu passar pra 
noite, vou estudar de novo com ela. Eu ainda gosto dela e me lembro das 
coisas que ela me ensinou. Saí da escola pra trabalhar, mas vou voltar. (Ex-
aluno) 
 
A professora P4 é uma pessoa educada, fala com a gente com educação. 
Não trata as crianças com brabeza, nem deixa as coisas correr frouxo, ela 
conversa direitinho com as crianças. Ensina bem!  Meu menino aprendeu a 
ler com ela. Ele repetiu de ano duas vezes com outra professora, mas 
quando passou pra ela... Ele desarnou, o menino vinha pra escola feliz. É 
por uma boca só, todo menino melhora com essa professora. (Mãe de 
aluno) 

 

Conforme declaramos anteriormente (item 5.6), alunos, ex-alunos e seus 

familiares participam do processo educativo, o que lhes possibilita uma longa 

convivência com a professora pesquisada. Seus depoimentos trazem contribuições à 

nossa análise, uma vez que constatamos inúmeras manifestações de resiliência, tais 

como: condução correta do processo educativo (Tia não grita com a gente, nem 

joga no castigo / Não bota de castigo / Não sabe gritar com a gente, fala baixinho, 

bem baixinho / Tia nunca bota de castigo, nem grita cala a booooca! / Ela não 

gritava com a gente, nem botava a gente pra fora da sala, nem de castigo na 

secretaria, ela conversava baixinho / Fala com a gente com educação / Não trata as 
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crianças com brabeza, nem deixa as coisa correr frouxo, ela conversa direitinho com 

as crianças, o menino vinha pra escola feliz); afetividade (Gosta da gente / Todo 

mundo gosta dela. Eu queria que ela fosse minha mãe, porque ela é legal e é calma 

/ Tia é boa! Ela conversa e brinca com a gente / Ela gosta da gente, faz festa / Eu 

ainda gosto dela); alegria (Alegre, ela brinca com a gente, ela canta / Tia é alegre); 

ação didática eficaz e eficiente (Faz tarefinhas boas / Ensina a gente a ler / Faz 

um monte de joguinhos com a gente, pra gente aprender a ler / Faz agendinha 

pouca / Faz joguinho, conta história / Ensinava coisas legal / Me lembro das coisas 

que ela me ensinou / Ensina bem! Meu menino aprendeu a ler com ela. Ele repetiu 

de ano duas vezes com outra professora, mas quando passou pra ela... Ele 

desarnou / É por uma boca só, todo menino melhora com essa professora). 

Entre as colegas de trabalho, é identificada como uma pessoa feliz, sensível 

e muito humana, que investe energia e tempo no exercício do magistério. Dessa 

forma, tem se tornado uma excelente profissional.  E para os alunos e suas famílias, 

tem sido uma fonte de conforto e de segurança.  Diante do que está exposto neste 

item, afirmamos que esta professora manifesta inúmeras características de 

resiliência em seu modo de pensar e de agir.   

 

5.11 A escola em que atuam P3- Confiança e P4 - Amorosidade 

 

Neste item, expomos, de forma resumida, informações relativas ao bairro, à 

escola e à sala de aula, tendo como fundamento os resultados de nossa 

observação. Além disso, apresentamos os posicionamentos da gestora escolar e da 

professora identificada com o código P3. 

A terceira escola, campo da pesquisa, está situada na RPA 4, na UR-7, um 

sub-bairro do bairro da Várzea, localizado na zona Oeste da Cidade do Recife. 

Nessa escola, atuam duas docentes que participaram das nossas atividades 

observacionais desta pesquisa, assim identificadas: P-3 - Confiança e P-4 - 

Amorosidade. Esclarecemos que, a partir do item 5.13, iremos nos deter na análise 

narrativa /descritiva de P4.   

A UR-7 é um espaço recente de moradias populares da cidade do Recife, o 

qual se originou a partir de invasões nas terras pertencentes ao Instituto Ricardo 

Brennand. Está encravado em uma reserva da mata atlântica, por isso, é bastante 
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arborizado, proporcionando um clima agradável aos moradores. O Rio Capibaribe 

circunda suas terras. O acesso ao bairro é difícil, pois as ladeiras e as ruas estreitas 

dificultam a circulação de veículos e de pessoas. 

As principais ruas do bairro têm calçamento e quase todas as casas são 

construídas de forma precária, ao lado dos conjuntos de prédios residenciais de 

estilo popular, que têm até quatro andares. As ruas adjacentes à entrada principal do 

bairro são bastante íngremes e esburacadas, portanto, a população sofre para se 

locomover. Em alguns trechos das vias, os carros não podem trafegar.  

Em várias ruas do bairro, os serviços de telefonia e de luz elétrica funcionam 

a contento, mas o abastecimento de água é insuficiente, a coleta do lixo é precária e 

os esgotos são a céu aberto.   

Os moradores da UR-7desenvolvem pequenas atividades comerciais, pois 

vendem os seguintes itens: água mineral, gás, bebidas, frutas, verduras, móveis e 

roupas. Nos arredores da escola, há seis igrejas evangélicas de denominações 

diferentes e uma igreja católica. Na área de educação, as crianças são atendidas 

por 12 escolas: duas são públicas e vinculadas à SER e outras 10 pequenas escolas 

são particulares. O ensino médio não é oferecido na localidade, portanto, os 

estudantes adolescentes frequentam escolas da Rede de Ensino Estadual de 

Pernambuco localizadas em outros bairros e/ou em Camaragibe. 

O bairro não dispõe de equipamentos sociais e culturais para o lazer da 

população e, assim, os moradores se divertem nos bares, em rodas de jogos de 

dominó com muita bebida alcoólica. Tal prática estimula a violência no local, na 

medida em que atrai usuários de drogas, que circulam nestes espaços.  Na UR-7 

são registrados elevados índices de casos de violência. 

Os serviços básicos de saúde são escassos e insatisfatórios. A população é 

atendida em um posto médico precário, o qual está situado na mesma rua da escola 

ou, então, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Caxangá, 

localizada no final da Avenida Caxangá, na divisa entre os municípios do Recife e 

Camaragibe.  

Apenas uma empresa de ônibus oferece transporte coletivo, mas circulam 

transportes alternativos: micro-ônibus e mototáxi, que conduzem às pessoas até a 

Estação do Metrô Cosme Damião, no município de São Lourenço. As condições de 

habitabilidade são instáveis, pois a população não tem acesso a terra urbanizada, 

nem à moradia adequada. 
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Após as breves informações referentes ao bairro acima citado, passamos a 

enfocar a escola, na qual atuam as duas professoras já referidas.  

Essa escola foi fundada em 1997, para atender as crianças, cujas famílias 

participaram da invasão de terreno, já citada.  É classificada como escola de 

pequeno porte e sua estrutura física e arquitetônica foge ao padrão das demais 

escolas da Rede de Ensino Municipal do Recife.  

Sua localização em um terreno acidentado não é adequada às crianças 

pequenas. O prédio escolar necessita de reforma, por exemplo, é necessário colocar 

um forro, no teto das salas de aula, com a finalidade de melhorar a acústica.   

O prédio é pintado nas cores padrão de rede municipal, porém a pintura está 

desgastada. São dois pavimentos interligados por uma escada: térreo e 1º andar, 

com as seguintes dependências: sete salas de aula, uma pequena sala destinada à 

secretaria, mas abriga a estrutura administrativa da escola. Esse espaço é usado 

pela dirigente, vice-dirigente, coordenadora pedagógica e assistente de direção. 

Dispõe, ainda, da sala dos professores com banheiro e uma dependência para 

guardar materiais e recursos pedagógicos. Além disso, a escola conta com uma 

cozinha e despensa para o armazenamento da merenda escolar. 

No térreo, há um espaço à semelhança de um hall, no qual são organizadas 

as filas dos alunos no horário de entrada das aulas. Nesse espaço, são montadas 

mesas (blocos de madeiras sobre cavaletes), nas quais são servidas as refeições 

dos alunos.  Nesse mesmo espaço, são realizadas as atividades coletivas da escola.  

Não há espaço destinado à biblioteca, por conseguinte, o acervo 

bibliográfico é guardado na antessala dos professores. Para contornar a não 

existência da biblioteca, em cada sala de aula foi montado o cantinho dos livros, que 

está fixado nas paredes da classe e dispõe de um porta-livros de tecido com bolsões 

de plástico transparente.  Os livros que serão lidos durante o mês ficam expostos no 

porta-livros de cada sala de aula.  

As instalações hidrossanitárias são compostas por seis sanitários para 

alunos, dos quais um é adaptado aos portadores de necessidades especiais.    

Não há espaço para recreação, portanto, as crianças brincam em uma área 

externa do prédio; e na sede da Associação dos Moradores, situada ao lado escola, 

são realizadas festividades relativas às datas comemorativas e outras atividades do 

currículo escolar que envolvem todos os alunos. Nas dependências da escola, a 

mobilidade é reduzida, pois os corredores entre as salas são estreitos.  
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A acústica das salas de aula é inadequada, uma vez que o barulho de carros 

é intenso. Além disso, em frente à escola, funciona um ponto de mototáxi, que 

produz muito barulho. As salas são quentes e os ventiladores fazem ruídos intensos. 

O limite entre a escola e a rua é, apenas, a calçada estreita do prédio escolar. Esta 

condição oferece perigo à vida das crianças, notadamente, no final das aulas.   

Os alunos desta escola são oriundos de bairros de várias comunidades tais 

como: Rosa Selvagem, Brega e Chic e Jardim Teresópolis. Quase todos usam 

transporte coletivo e/ou bicicleta, mas alguns vão a pé para a escola. 

Seus pais trabalham como pedreiros, empregadas domésticas e pequenos 

comerciantes.  As famílias de muitos alunos são beneficiadas pelo programa do 

Governo Federal, denominado de Bolsa Família. 

Esta escola funciona nos três turnos: manhã, tarde e noite. Atende a um 

universo de 447 estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 

de Jovens e Adultos, assim distribuídos: 171 no turno da manhã, 175 no turno da 

tarde e 101 no turno da noite. Os alunos estão agrupados em 18 turmas (manhã, 7 

turmas; tarde, 7; e noite 4). Vide quadro, a seguir: 

 

Quadro 10:  Quantitativo de turmas da Unidade Escolar 3, por ano de escolaridade 
 

Fonte: Secretaria da escola, 2015 

 

A escola dispõe: de recursos tecnológicos, tais como: TV, DVD, Copiadora, 

Impressora, Aparelhos de som, Projetores multimídia - data show - e Câmera 

fotográfica/filmadora, dois computadores para uso da secretaria e um notebook para 

uso dos professores. 

 
Ano de Escolaridade 

 

 
F 

 
1º ano 

2º ano 
3º ano 
4º ano 
5º ano 

Pré-escola Educação infantil 
Grupo IV 

Pré-escola Educação infantil 
Grupo V 

Educação Jovens e Adultos 

 

02 
02 
02 
02 
03 
01 
02 
04 

 

 
Total 

 
18 
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O alunado da escola é acompanhado pelo seguinte quadro de funcionários: 

uma dirigente e uma vice-dirigente, duas coordenadoras pedagógica, uma 

secretária, 16 (dezesseis) professores efetivos e quatro de Contrato Temporário de 

Docência (CTD), um auxiliar administrativo, três serventes, seis porteiros e quatro 

merendeiras. Os funcionários estão distribuídos por turno, equitativamente, de 

acordo com as necessidades de funcionamento da escola.  

Além dos programas existentes nas escolas, onde atuam P3 e P4, descritas 

neste texto, a escola em foco inclui o Programa Segundo Tempo28 no seu currículo. 

Do posicionamento da dirigente escolar, referente à instituição em foco (que 

está sob sua responsabilidade), destacamos os seguintes aspectos: bom 

relacionamento com os funcionários, que são responsáveis e colaborativos; 

professores comprometidos com o processo educativo, pois participam das 

atividades escolares; relações amistosas com os pais de alunos.  No entanto, 

enfatiza que nem todos os pais acompanham a vida escolar de seus filhos.  

Considera a professora aqui enfocada (P3) como uma profissional 

competente e dedicada aos alunos e à escola.  Enfatiza seu espírito alegre e 

solidário e, também, sua capacidade de superação de dificuldades.  

A sala de aula da professora em análise é muito pequena, estreita, não é 

arejada e, sobretudo, é invadida por intenso barulho externo. O mobiliário escolar 

não é adequado à idade, nem ao tamanho das crianças. As carteiras disponíveis são 

aquelas denominadas carteira de braço (padrão de uso para adulto), por 

conseguinte, as crianças escrevem em pé e se apóiam nos braços das carteiras. E 

para aumentar o desconforto, o teto da classe não é forrado, o que facilita a entrada 

de muita poeira. 

Em decorrência das dificuldades já citadas, a organização do espaço é 

quase sempre a mesma, no entanto, a professora faz mais um esforço para formar 

grupos de quatro crianças e/ou colocá-las em círculo. Tal atitude indica que essa 

professora considera a interação e as possíveis mediações entre as crianças como 

benéficas ao processo de ensino e aprendizagem.   

A classe pode ser considerada como um ambiente alfabetizador, pois, em 

suas paredes, estão afixados inúmeros materiais escritos, por exemplo, cartazes e 

                                                             
28, O Programa Segundo Tempo é uma ação estratégica do Governo Federal, o qual tem por objetivo 

democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, para promover o desenvolvimento integral de 
crianças, prioritariamente, em áreas de vulnerabilidade social.  
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gêneros textuais diversificados. Em paralelo, a professora expõe os trabalhos 

escritos pelos alunos em murais localizados em outros espaços escolares. A visão 

do contexto escolar, ainda que resumida, permitirá que nosso olhar seja direcionado 

a sala de aula, em busca de mais informações.  

 

5.12 A Turma de P3 - Confiança 

 

Leciona em uma turma do segundo ano do Ensino Fundamental, formada 

por 25 alunos: 14 meninas e 11 meninos, que se encontram na faixa etária 

compreendida entre 7 a 9 anos. As crianças não têm lugares fixos nem pré-

determinados, pois escolhem os colegas com os quais irão desenvolver as 

atividades cotidianas em cada aula. 

No início do ano letivo, o desempenho escolar desta turma apresentava a 

seguinte configuração: dos 25 alunos, 05 dominam a leitura e a escrita de palavras 

simples (com uma e/ou duas sílabas) e leem frases curtas; os demais não 

identificam as letras do alfabeto. Na área de Matemática, a maioria não consegue 

perceber os diferentes usos dos números, portanto, não quantificam, nem comparam 

quantidades. Nas outras áreas de conhecimento, a maioria demonstra curiosidade e 

interesse, principalmente quando a professora usa o computador como ferramenta 

de trabalho.  

Em relação aos artefatos tecnológicos, a professora destaca os seguintes 

limites: existe apenas um notebook para o uso das professoras e o sistema de 

informática é precário; a Internet é muito lenta e cai com frequência, ou seja, o 

sistema eletrônico é desligado de forma repentina.  

O processo de adaptação da turma ocorreu de modo normal, mas algumas 

crianças estavam intranquilas e/ou assustadas. Para superar tais impasses, a 

professora usou várias técnicas de dinâmica de grupo e, também, estabeleceu, 

regras de convivência com a participação de todas as crianças.  

No presente momento, os alunos demonstram interesse pelos estudos e 

quase todos fazem as atividades que levam para casa. Porém, alguns não fazem as 

tarefas de casa e não trazem o material didático para a escola. Em geral, são 

alegres, estabelecem vínculos de amizade com os colegas e dividem lanches e 

pequenos objetos. Além disso, demonstram prazer em trabalhar em grupo e em 

participar das atividades de arte.  
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As atividades planejadas para cada manhã, algumas vezes, não são 

cumpridas, pois muitos alunos não têm desenvoltura na leitura e na escrita. A 

professora mostra-se paciente e procura apoiá-las sempre.  

Há uma relação amorosa entre professora e alunos, mas não ocorre troca de 

papeis, pois, apesar da carência afetiva das crianças, ela assume sua função de 

docente e não faz o papel de mãe deles. 

As crianças participam com muito interesse das atividades de recreação, 

executadas por monitores do Programa Segundo Tempo, às quintas-feiras, na área 

de lazer da Associação de Moradores, já referida. 

A professora cita mais um obstáculo ao processo de ensino de 

aprendizagem: realização de atividades escritas nos livros oriundos de um projeto de 

parceria que existe entre a SER e a Editora Positivo.  Tais livros foram entregues 

somente no segundo bimestre letivo, o que desarticulou o planejamento das 

atividades didáticas e pedagógicas.  

As crianças sentem dificuldades na execução de tais tarefas e choram muito. 

O desconforto das crianças causa-lhe enorme desagrado, pois procura imprimir à 

sua ação docente um caráter de leveza e alegria, ou seja, assume sempre a função 

de animadora da sala de aula, motivo maior de sua opção profissional, conforme já 

citado.  Com esse teor, afirma: "eu tenho que acompanhar o ritmo deles, se eu for de 

encontro à onda, eu me quebro". 

No final das aulas, as crianças organizam o material didático usado, deixam 

a sala limpa, formam fila e se despedem da professora com abraços apertados. 

Após a saída de todos, faz uma autoavaliação, agradece a Deus e, em seguida, 

deixa a escola, confiante no progresso de seus alunos.   

Com base na nossa análise narrativa / descritiva, estamos confiantes em 

reafirmar: a professora, cuja característica marcante é a confiança, demonstra ser 

uma pessoa resiliente. Confiantes no direcionamento adotado, passaremos a 

examinar a quarta professora que participa da segunda etapa da presente pesquisa. 

 

5.13 Conhecendo P4 – Amorosidade 

 

Neste item, explicitamos os resultados das nossas atividades de pesquisa, 

que enfocam a professora identificada com o código P4, com ênfase nos seguintes 

aspectos: escolha da profissão, visão de si, magistério visto como profissão e turma 
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na qual atua29. E, acrescentamos, também, diversas informações obtidas junto ao 

seu grupo de convivência profissional. 

Quando chegamos à escola, na qual P4 trabalha, presenciamos a seguinte 

cena: no portão central, uma senhora de olhar circunspeto estava controlando a 

entrada dos alunos. Essa cena resgatou a imagem de nossa primeira professora, a 

qual era autoritária e temida pelas crianças do nosso grupo escolar de outrora. 

Em seguida, procuramos saber se a professora que iria participar da nossa 

pesquisa estava na escola e recebemos do vigilante a seguinte informação: "tá sim, 

é aquela professora grandona que tá no portão central, tomando conta dos meninos 

para eles não brigarem." 

Essa cena e as palavras do vigilante são plenas de conteúdo simbólico e 

indicam o modo de ser e de agir dessa professora, conforme constatamos ao longo 

das atividades investigativas.  

Continuamos a observar a cena do portão da escola, da qual destacamos os 

seguintes elementos: a professora organiza a entrada das crianças e a formação das 

filas com calma e gentileza, pois cumprimenta e sorri a todos que estão chegando à 

escola. 

É uma pessoa de voz suave, cujo tom não se altera, anda de modo tranquilo 

e conversa carinhosamente com as crianças. Ela nos recebe com amabilidade e 

olhando firme, disse: "Sou uma professora simples. Faço tudo pra ajudar a escola, 

viu que eu estava ajudando no portão? Sou simples, não tenho nada de especial, a 

não ser o meu amor por minhas crianças. Nasci para ser professora, disso nunca 

duvidei." 

Sua simplicidade é percebida até na maneira como se veste para ir à escola: 

usa sempre calça comprida, blusas largas e floridas. Escolhe esse tipo de roupa, 

porque é confortável para trabalhar com criança e facilita seus movimentos, 

conforme afirma:  

Gosto de usar roupas confortáveis, discretas, o professor também ensina 
com o seu jeito de vestir, agir. As meninas costumam imitar as professoras, 
não é? Eu gostava de ver minhas professoras, como elas iam bem trajadas 
para a escola. (P4) 

 

Declara que se sentiu surpresa por ter sido indicada para participar de nossa 

pesquisa e, mais uma vez, afirma: "Sou uma professora simples! Não tenho nada de 

                                                             
29

No item 4.11, apresentamos a escola, na qual essa professora atua. 
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especial pra você pesquisar, sou uma professora muito simples mesmo.” É discreta, 

fala pouco e expõe suas dificuldades de falar em público e de conceder entrevistas. 

Mas, com um fraterno abraço, afirma: 

 

Sinta-se à vontade, vou participar do meu jeito, vou continuar sendo 
simples, do jeito que eu sou, uma professora simples. Eu nasci para ser 
professora, disso eu nunca tive dúvida. Amo ser professora! Infelizmente 
não sou uma professora intelectual, falante, sabe? (P4) 

 

Está com 49 anos de idade, é divorciada, não tem filhos e reside com os 

pais.  Sua mãe é doméstica e seu pai está aposentado e ambos cursaram o Ensino 

Médio. Considera-se uma pessoa feliz e ponderada ao tomar qualquer decisão. 

Nos fins de semana, como atividade de lazer, prefere ficar em casa com a 

mãe e assistir a um bom filme, ler, ouvir música e cozinhar. Tem uma vida pacata, 

não nutre grandes ambições, pois considera que já conquistou tudo o que precisa 

para sobreviver. Porém deseja receber um salário digno para não precisar correr 

tanto de uma escola para outra.  

Trabalha dois turnos, em instâncias administrativas diferentes: Rede de 

Ensino Municipal do Recife e Rede Estadual de Pernambuco; exerce duas funções 

distintas, docência no turno da manhã e Assistência de Direção no turno da tarde. 

Adotando postura semelhante às três professoras observadas nesta 

pesquisa, decidiu incorporar a denominada hora/aula atividade ao seu regime de 

trabalho junto à SER, para ter possibilidades de participar de encontros de formação 

continuada. Além disso, considera relevante dispor, semanalmente, de tempo para o 

planejamento das atividades docentes na escola. 

Reside distante da escola municipal, na qual atua como professora, portanto, 

usa metrô e ônibus em seus deslocamentos diários.  Não pretende lecionar em uma 

escola mais próxima de sua casa, pois seu atual ambiente de trabalho é agradável e 

amistoso, conforme afirma: 

 

É que esta escola tem um visgo que prende a gente, é o visgo do afeto, 
quem entra aqui não sai. O ambiente é muito bom para trabalhar, as 
colegas são ótimas! (P4) 

 

O magistério, como profissão, despertou seu interesse desde a infância, 

quando brincava de dar aula às crianças que moravam perto de sua casa e, 

sobretudo, admirava suas professoras que relatavam experiências bem sucedidas, 
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conforme afirma: "Escolhi ser professora, brincando e observando boas experiências 

de professores. Sinto-me realizada com a minha profissão. Ainda criança, eu 

brincava de ser professora, imitava minhas professoras, achava bonito ser 

professora, cedo decidi que seria professora." 

Por conseguinte, fez o Curso de Magistério e, durante o estágio, percebeu 

com maior clareza sua opção profissional. Ressalta, ainda, os benefícios 

decorrentes desse curso para seu atual exercício profissional, conforme afirma: 

 

Foi um curso excelente, aprendi coisas práticas do dia a dia da escola. O 
curso tinha carga horária para a prática de ensino, estagiei durante seis 
meses; estudei teorias e história da educação. Aprendi. Didática, aprendi 
muita coisa útil que norteia minha prática de ensino.  Durante o período de 
estágio, fui vendo que eu nasci para ser professora. Não tive dúvidas 
quanto à minha profissão, pois eu escolhi ser o que eu sempre quis ser, 
professora. (P4) 

 

Além disso, fez o Curso Técnico em Edificações, mas optou pelo magistério 

e, para aprofundar seus conhecimentos na área da Educação, cursou Pedagogia na 

Universidade Federal de Pernambuco. Esse curso lhe permitiu compreender melhor 

os mecanismos sociais e políticos que cercam o processo educativo, conforme 

afirma: 

A Pedagogia é um curso bom, não é prático, não é para aprender a ser 
professora, é um curso para ampliar a visão política e social sobre 
educação, você se torna uma pessoa crítica e reflexiva. (P4) 

 

É estudiosa e busca sempre fazer cursos de curta duração; é especialista 

em Língua Portuguesa. Em suas aulas, prioriza elementos da língua portuguesa, tais 

como: produção textual, leitura e contação de história. Ressalta que o aprendizado 

da leitura e da escrita é indispensável para a construção do conhecimento. Dedica-

se, também, à formação integral das crianças, notadamente, nos aspectos 

referentes à humanização do ser, o que pressupõe respeito à individualidade, 

conforme afirma:  

O professor não pode só se preocupar em ensinar conteúdos, ensinar a ler, 
escrever, efetuar operações matemáticas, precisa também ensinar coisas 
para a vida, prepará-las para serem boas cidadãs. Eu respeito cada aluno 
na sua singularidade. (P4) 

 

Faz referências às crianças carentes e enfatiza que os professores precisam 

ter sensibilidade para perceber a realidade de cada uma e tentar fazê-las felizes, 

conforme afirma: 
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Na escola tudo é um ato de amor. Eu sempre tive este pensamento; como 
professora de crianças carentes, sofridas, devo buscar alternativas de 
ensino que levem o meu aluno se sentir feliz, sentir que ele é capaz de 
aprender, eu gosto de alegria na sala de aula, tem coisa mais linda do que 
uma criança feliz? Criança feliz e amada, ela aprende. (P 4) 

 

Inicia as aulas demonstrando interesse pelo bem-estar das crianças, pois 

indaga como passaram a noite, se tomaram o café da manhã e se alguém tem uma 

novidade para contar. Após esse diálogo introdutório, deseja que todos sejam felizes 

naquele dia e dá prosseguimento as atividades programadas.  

Adota metodologias variadas, por exemplo: “hoje, nós vamos aprender 

figuras geométricas, sabem para quê? Para aprender construir casas, aplicar 

cerâmica, fazer móveis, costurar, vender terreno, dividir tabuleiro de cocadas. Vocês 

vão gostar." As crianças interagem bem e ficam interessadas. Em seguida, escreve 

no quadro a Agendinha do Dia para nortear as crianças em suas atividades.  

Sempre que as crianças estão dispersas, ela aponta para a Agenda do Dia e 

pergunta: "Que horas são? Será que estamos cumprindo a Agendinha dentro do 

horário previsto?" E assim, todos voltam para suas atividades.  

Em relação à sua maneira de ensinar, afirma: "Meu ensino é simples e 

alegre, marcado de afeto e motivação" De fato, as crianças estão sempre alegres e 

participam de todas as atividades. É atenciosa, pois atende com interesse aquelas 

que necessitam de orientações específicas, o que confirma sua capacidade de 

diálogo e de dedicação. Com frequência, caminha pela sala de aula para examinar 

os cadernos dos alunos e ajudá-los na correção das tarefas. 

Seu interesse pelo bem-estar dos alunos revela-se, mais uma vez, quando 

uma criança não vem para aula e faz as seguintes perguntas à turma: Quem mora 

perto dela? Esta semana, ela já faltou duas vezes, será que está doente? Você, que 

mora perto, pode levar um recadinho meu?  

Fica constrangida quando é obrigada a aplicar aos alunos as provas e/ou os 

questionários que são encaminhados pela SER. Tais instrumentos avaliativos e/ou 

de sondagem são elaborados por empresas particulares, que estabelecem parcerias 

com a SER, com o objetivo de reverter os altos índices de analfabetismos existentes 

na Rede de Ensino Municipal do Recife.  Esses instrumentos avaliativos não 

contemplavam a realidade dos alunos e provocam vários transtornos: interrupção 

das atividades cotidianas e aflição / insegurança nas crianças.  A professora 
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identificada sob o código P3 e seus respectivos alunos enfrentam, também, 

constrangimentos semelhantes, conforme já citado.  

Enfatiza que tais atividades funcionam como um treinamento para as 

avaliações externas, ou seja, uma tentativa de melhorar os índices do IDEB.   

Considera um contrassenso dessas medidas administrativas, que não contribuem 

para o processo de alfabetização e nem para a formação humana de seus alunos, 

conforme afirma: 

 

Sinto-me envergonhada, constrangida, estressada com tanta atividade 
dissociada de meu planejamento para a minha turma. Estou pouco à 
vontade na sua presença, Professora, eu jamais submeteria minhas 
crianças a uma situação desse tipo, estou aplicando esse questionário 
enorme, longe da realidade deles, só porque tenho que obedecer às 
determinações da SER. O povo pensa que a criança aprende a ler no tempo 
que eles querem. Alfabetizar é um processo complexo, precisa sabedoria e 
paciência do professor para não constranger as crianças. A senhora viu 
como eles ficaram? (P4) 

 

Considerando que, como princípio de ação, respeita a individualidade de 

seus alunos, diante de tão grande impasse, adotou a seguinte providência: formou 

um grande círculo e o questionário foi respondido de forma coletiva.  

A solidariedade é uma de suas características que se manifesta, por 

exemplo, nas reuniões do corpo docente: faz sugestões de atividades; tira dúvidas a 

respeito de conteúdos de ensino; orienta o preenchimento do diário online; e 

apresenta argumentos, os quais facilitam a superação das dificuldades de 

aprendizagens de alunos.  

Sua postura colaborativa manifesta-se, novamente, na seguinte situação: 

uma professora apresenta à coordenadora pedagógica inúmeras queixas de um 

aluno indisciplinado, considerado como insuportável.  Diante disso, a professora, 

aqui analisada, discorda de tal percepção e apresenta algumas sugestões, tais 

como: 

 

Colega, você já parou para escutar sua criança? Pare, converse com ela, 
escute o que ela tem a lhe dizer. Pode ter certeza, amor na medida certa, 
conserta qualquer criança desobediente. Nós adultos precisamos ver 
acriança com carinho, ter jeito com elas, não existe criança insuportável ou 
incorrigível, carinho, amor sensibiliza qualquer criança. Amor na medida 
certa é um santo remédio. (P4) 
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É uma profissional experiente, habilidosa e respeitada no ambiente escolar 

no que se refere aos assuntos pedagógicos e administrativos. No processo de 

escolha dos livros didáticos para o ano letivo de 2016, seus argumentos e pareceres 

foram acatados. De forma ética e competente, citou as falhas didáticas existentes 

nesses livros e, consequentemente, as colegas acatam sua sugestão. Lembramos 

que esses são indicados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD).  

Com frequência os funcionários da escola fazem referências a ela como uma 

boa professora, pessoa educada, gentil e carinhosa com as crianças.   

 

Aqui há boas professoras, mais essa se sobressai pelo jeito carinhoso de 
tratar as crianças, ela é muito amorosa, calma, a gente vê mesmo que ela 
gosta de ser professora, é muito comprometida, faz tudo para o aluno 

aprender e se educar. (Assistente de Direção) 

 

A comunidade escolar, que inclui os pais de alunos, tem consideração e 

estima por essa professora, conforme declara a mãe de aluno, durante uma reunião 

do Conselho de Classe. "Essa professora é muito boa, é educada, trata bem os 

alunos dela, quem estuda com ela aprende, aqui todo mundo quer que o filho estude 

com ela, é que ela é muito boa!" 

Quando fala com os pais dos alunos, não destaca nenhum aspecto negativo 

das crianças. Por exemplo, a mãe de um aluno foi ao plantão pedagógico30 para 

saber as notas do filho e, disse: “meu filho não tem jeito, ele é um preguiçoso.” A 

professora não concorda com tal postura agressiva e, assim, falou: 

 

Seu filho está se desenvolvendo, está aprendendo, melhorou um 
pouquinho; a senhora precisa ter paciência com ele, veja nas tarefas de 
casa, observe os cadernos de atividades dele. Veja com quem ele está se 

relacionando enquanto a senhora trabalha. Trate seu filho com paciência, 
juntas vamos ajudá-lo a melhorar. Ele é um bom menino. (P4) 

 

Ainda na fase inicial das nossas atividades investigativas, percebemos que 

essa professora se revela como pessoa pacífica, bem-humorada e dedicada aos 

alunos e à vida da escola. E continuando o nosso caminhar, seguimos em buscada 

identificação de suas manifestações de resiliência, segundo a visão dos que 

compõem a unidade escolar na qual exerce o magistério. 

                                                             
30

 Reunião bimensal que ocorre nas escolas da Rede Municipal do Recife, na qual os pais se 
encontram com os professores para se informar a respeito do desempenho escolar dos filhos, na 
oportunidade, recebem as notas das avaliações. 
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5.14 P4 - Amorosidade: identificando características resilientes a partir do seu 

grupo de convivência 

 

Com a intenção de identificar as características resilientes da professora em 

destaque, adotamos a mesma sistemática de trabalho, já tantas vezes citadas, ou 

seja, fizemos entrevistas com pessoas de sua convivência na escola.  Congregamos 

e examinamos os resultados das entrevistas em três segmentos: funcionários 

administrativos, professores e alunos. O último segmento inclui alunos, ex-aluna e 

mãe de aluno. 

Começamos nossa análise narrativa/descritiva pelo segmento dos 

funcionários administrativos. Vide depoimentos: 

 

Essa professora é uma pessoa simples, calma, gosta dos alunos dela, 
ninguém vê ela com raiva, não é ignorante, trata todo mundo bem, sabe 
fazer as coisas bonitas. Tudo que ela faz é bem feito, os pais dos alunos 
dela falam bem dela, gostam dela. Ela é muito antiga aqui e ninguém nunca 
falou mal dela. Todo menino aprende com ela, é o que se diz por aqui. Não 
é faltosa, é muito responsável. Humilde, está sempre bem feliz. Quem olha 
pra cara dela pensa que ela é uma pessoa braba, ignorante, mas só é a 
cara, o coração dela é muito bom. Sempre que a gente tem um problema 
ela tem uma palavra de conforto. É como uma irmã. Ajuda a todo mundo. 
(Porteiro) 

 
Ela é uma professora muito calma, não é braba com as crianças dela, é 
amorosa, não passa vergonha nas crianças, se mostra feliz e gosta de ser 
professora, parece uma mãe carinhosa, tem autoridade, os meninos 
obedecem a ela sem que ela grite com eles. É uma pessoa na dela, faz 
coisas bonitas pra escola. Ela tá sempre de frente nas comemorações da 
escola. Se dá bem com as colegas. É divertida, alegre.  A direção respeita 
muito essa professora, ela é antiga aqui, é boa professora. Não falta, chega 
na hora e olha que ela mora muito longe, viu? (Merendeira) 
 
P4 é uma pessoa boa, trata bem os alunos dela, nunca vi essa professora 
gritar com um aluno, ela é muito amorosa, alegre, tem paciência com os 
alunos, conversa muito com eles, os meninos respeitam muito ela. Sabe 
aquela professora que tem autoridade? Ela tem demais. Aqui todo mundo 
fala que ela é boa professora, ela fala com todo mundo, cumprimenta as 
pessoas, abraça, participa das festas da escola, a sala dela é bem 
organizada, fica limpinha quando ela sai no meio dia. Ela confia muito em 
Deus, não teme nada. É uma pessoa muito especial. Pensa muito antes de 
agir. (Auxiliar de Serviços Gerais)  

 

Com base nos depoimentos dos funcionários e de acordo com as nossas 

categorias de análise, podemos afirmar que identificamos inúmeras características 

de resiliência na professora em foco, conforme o que segue: respeito e 

reconhecimento pelo trabalho dessa professora (Pais dos alunos dela falam bem 
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dela / Ela é muito antiga aqui e ninguém nunca falou mal dela. Todo menino aprende 

com ela, é o que se diz por aqui); compromisso e responsabilidade (Tudo que ela 

faz é bem feito / Não é faltosa, é muito responsável); solidariedade (Sempre que a 

gente tem um problema ela tem uma palavra de conforto. É como uma irmã. Ajuda a 

todo mundo / O coração dela é muito bom); bom humor (Ninguém vê ela com raiva / 

Está sempre bem feliz). 

Prosseguindo no nosso caminhar de pesquisa, analisamos os depoimentos 

de duas professoras, da coordenadora pedagógica e da assistente de direção. Vide 

depoimentos: 

 

Falar desta professora é fácil, ela é uma pessoa muito humana, gosta de 
servir, ajudar. É uma professora muito experiente, comprometida com os 
alunos dela, tem facilidade para ensinar, sabe alfabetizar, é boa 
alfabetizadora, os pais gostam dela. Gosta de ler sobre tudo. Ela sempre 
socorre a gente nos problemas que enfrentamos. Ela tem muita experiência 
profissional. É uma pessoa temperante, mantém a calma diante das 
situações difíceis, não vive de mau humor, é participativa. É uma pessoa 
reservada, mas participa de tudo na escola, se relaciona bem com a gente. 
Ela é o tipo de pessoa que nasceu pra ser professora. É uma colega muito 
boa, acolhedora e paciente. (Colega 1) 
 
P4 é uma pessoa que inspira a gente. É alegre! A simplicidade dela é tudo! 
Nunca nega uma ajuda a ninguém. Tudo que P4 faz é caprichado. Entende 
muita coisa de educação, sabia? Ela só pega sala barra de gota e no final 
do ano tá tudo anjinho na mão dela. É um milagre, que só ela sabe fazer, e 
eu ainda quero aprender (risos). P4 tem paciência pra dar e vender. Sabe 
alfabetizar muito bem. É comprometida com a escola, ninguém diz que um 
aluno dela é feio, que ela defende na hora. É mãezona! Sabe ser amorosa e 
sabe colocar limites nos meninos. Tem um ouvido bom, gosta de escutar as 
pessoas, se relaciona bem com todo mundo. A vida dela não é fácil, corre 
de um lado, corre pro outro, mas não reclama de nada. Tem muita fé. Ela 
deve ser mesmo... Resiliente! Indicaram a pessoa certa. Ela faz a diferença 
aqui na escola. Muito amorosa! Prestativa mesmo.  Eu passaria o dia todo 
falando dela e não acabaria de dizer as coisas boas que ela é, sabe? Se a 
senhora perguntar quem é P4 a qualquer pessoa aqui da escola e até da 
comunidade, só via ouvir coisas bonitas dela.  (Colega 2) 

 
[...] é uma excelente profissional! Se preocupa com os alunos dela, é 
responsável. Resolve os problemas dos alunos dela lá pela sala dela 
mesmo, não tem essa coisa de mandar aluno toda hora pra fora da sala, ela 
sabe contornar as situações, dialogar e chegar a um acordo com os alunos. 
Tem muito jogo de cintura e didática. É Professora das antigas.  Fez 
Magistério, não dá trabalho a ninguém, é muito experiente. Grande 
colaboradora. E como pessoa é um ser humano muito bom! Se relaciona 
com as colegas, com os pais, com os alunos, com a direção. É participativa 
e responsável, muito humana, religiosa. Respeita o próximo! Muito boa de 
se conviver. (Coordenadora Pedagógica) 
 
P4 é uma pessoa assim: mansa, comprometida, tem autoridade, é calma, 
resolve os problemas dos alunos dela na base do diálogo, ela não traz 
problemas da sala dela para a direção tomar decisões. Essa professora é 
experiente, atenciosa com as pessoas, não vive se lamentando, 
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reclamando, ela é uma pessoa de fácil convivência, os alunos gostam muito 
dela. É muito participativa nas atividades da escola. É uma pessoa muito 
humana, responsável, é alegre e séria ao mesmo tempo, não se interfere na 
vida dos outros. É bastante participativa, gosta de ajudar as pessoas. Muito 
boa de alfabetizar, é organizada. (Assistente de direção) 

 

Os depoimentos acima citados revelam o modo como as colegas de 

profissão percebem a professora em foco. Em tais percepções, encontramos 

diversas manifestações de resiliência, as quais estão coadunadas com nossas 

categorias de análise e respectivos eixos de sentido, conforme o que se segue: 

solidariedade (É uma pessoa muito humana, gosta de servir, ajudar / Ela sempre 

socorre a gente nos problemas que enfrentamos./ É uma colega muito boa, 

acolhedora e paciente / Nunca nega uma ajuda a ninguém / Tem um ouvido bom, 

gosta de escutar as pessoas / Prestativa mesmo / Gosta de ajudar as pessoas); 

compromisso (Comprometida com os alunos dela / Tudo que faz é caprichado / É 

comprometida com a escola, ninguém diz que um aluno dela é feio, que ela defende 

na hora. / É participativa e responsável /comprometida); exemplo de profissional (É 

uma pessoa que inspira a gente / Entende muita coisa de educação, sabia? Ela só 

pega sala barra de gota e, no final do ano tá tudo anjinho na mão dela. É um 

milagre, que só ela sabe fazer, e eu ainda quero aprender / Se a senhora perguntar 

quem é ela, a qualquer pessoa aqui da escola e até da comunidade, só via ouvir 

coisas bonitas dela / É uma excelente profissional / É muito experiente. Grande 

colaboradora); afetividade (Muito amorosa/ Ninguém diz que um aluno dela é feio, 

que ela defende na hora. É mãezona); alegria e serenidade (Mantém a calma 

diante das situações difíceis, não vive de mau humor, é participativa / É Alegre! / 

Mansa); superação de dificuldades (A vida dela não é fácil, corre de um lado, corre 

pro outro, mas não reclama de nada / Ela deve ser mesmo resiliente! Indicaram a 

pessoa certa. Ela faz a diferença aqui na escola); boa convivência (Se relaciona 

bem com todo mundo / Se relaciona com as colegas, com os pais, com os alunos, 

com a direção / Muito boa de se conviver); respeito (Respeita o próximo / Atenciosa 

com as pessoas); condução correta do processo educativo (Sabe ser amorosa e 

sabe colocar limites nos meninos / Resolve os problemas dos alunos dela lá na sala 

dela mesmo, não tem essa coisa de mandar aluno toda hora pra fora da sala; ela 

sabe contornar as situações, dialogar e chegar a um acordo com os alunos / Tem 

autoridade e calma e assim resolve os problemas dos alunos dela na base do 

diálogo, ela não traz problemas da sala dela para a direção tomar decisões); ação 
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didática eficaz e eficiente (Tem facilidade para ensinar, sabe alfabetizar, é boa 

alfabetizadora / Sabe alfabetizar muito bem / Muito boa de alfabetizar, é organizada).  

Para complementar nossa busca das manifestações de resiliência da 

professora aqui enfocada, iremos examinar os depoimentos de dois alunos, de uma 

ex-aluna e de uma mãe de aluno. Vide depoimentos: 

 

Ela é legal! A professora é boa pra gente. Ela não gosta que a gente chame 
ela de tia, é só professora. Ela sorri na sala, conta história, não grita e nem 
bota de castigo. Eu aprendi ler esse ano com ela, já estou lendo tirinhas, 
frases. A professora gosta de conversar com a gente. Ela ensina tudo: meio 
ambiente, coisas de Deus, família, planetas, contas, muitas coisas. A gente 
faz muitas pesquisas. A gente tudinho gosta dela. (Aluno 1) 
 

A professora é legal. Ela não grita, não é ignorante com a gente, quando a 
gente faz uma coisa errada ela diz: vem cá, meu filho, aí a gente vai na 
mesa dela, aí ela conversa baixinho, nem bota de castigo e nem bota pra 
fora da sala. Quando ela vai fechar o armário dela ela dá coisinhas pra 
gente, borracha, lápis de cor, caneta, moeda, a professora é boa mesmo. 
Ela só não gosta é da gente chamar de tia, a gente chama ela de 
professora. Ela diz que é errado chamar professora de tia, porque tia é a 
irmã da mãe da gente.  As tarefas ela ensina. Eu gosto dela, minha mãe 
também. (Aluno 2) 
 
A professora foi minha melhor professora, foi quando eu estava na 4ª serie, 
ela era boa, alegre, brincava com a gente, fazia pesquisa, lia historinhas, 
não gritava e nem botava a gente de castigo. Quando eu estava triste ela 
dava cheiro na minha cabeça, conversava comigo. Eu venho sempre na 
escola pra ver ela. Eu chupava dedo na sala e dormia, ela vinha e me 
acordava, perguntava se eu tinha apanhado de minha madrasta. Eu nunca 
esqueço dessa professora. Eu aprendi a ler com ela. (Ex-aluna) 
 
É uma pessoa mansa, calma, trata a gente com educação. Tá sempre rindo 
para os meninos. Sabe ensinar bem. Pergunte a qualquer pai desses 
alunos, que só vão dizer coisas boas dela. Eu gosto muito dela. Sempre que 
ela me chama eu venho, a gente conversa, ela nunca bota as crianças pra 
baixo. Ela até pede pra gente não dar uns corinhos neles. Risos.  Ela é boa 
de dar conselhos pra gente. Pronto, já falei tudo. Ela é boa professora! (Mãe 
de aluno) 

 

Reafirmamos que, de acordo com as especificidades desta pesquisa, os 

depoimentos dos alunos, ex-alunos e seus familiares são relevantes e, também, 

estão em consonância com as categorias de análise e respectivos eixos de sentido 

adotados.  Lembramos, ainda, que este segmento é parte integrante do processo 

educativo, portanto, tem uma maior convivência com a professora pesquisada. 

Percebemos inúmeras manifestações de resiliência, tais como: afetividade 

(Professora gosta de conversar com a gente / A gente tudinho gosta dela / Ela é 

legal! A professora é boa pra gente / Eu gosto dela, minha mãe também/ Quando ela 

vai fechar o armário dela ela dá coisinhas pra gente, borracha, lápis de cor, caneta, 
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moeda, a professora é boa mesmo / É uma pessoa mansa, calma, trata a gente com 

educação / Eu gosto muito dela); alegria (Ela sorri na sala / Alegre, brincava com a 

gente / Tá sempre rindo para os meninos); ação didática eficaz e eficiente (Eu 

aprendi ler esse ano com ela, já estou lendo tirinhas, frases / Ela ensina tudo: meio 

ambiente, coisas de Deus, família, planetas, contas, muitas coisas / A gente faz 

muitas pesquisas / As tarefas ela ensina / A professora foi minha melhor professora, 

foi quando eu estava na 4ª serie / Eu aprendi a ler com ela / Sabe ensinar bem. 

Pergunte a qualquer pai desses alunos, que só vão dizer coisas boas dela); 

condução correta do processo educativo (Conta história, não grita e nem bota de 

castigo / Ela não grita, não é ignorante com a gente, quando a gente faz uma coisa 

errada ela diz: vem cá, meu filho, aí a gente vai na mesa dela, aí ela conversa 

baixinho, nem bota de castigo e nem bota pra fora da sala / Ela não gosta que a 

gente chame de tia, é só professora / Ela diz que é errado chamar professora de tia, 

porque tia é a irmã da mãe da gente / Não gritava e nem botava a gente de castigo / 

Sempre que ela me chama eu venho, a gente conversa, ela nunca bota as crianças 

pra baixo); sensibilidade e percepção do outro (Eu chupava dedo na sala e 

dormia, ela vinha e me acordava, perguntava se eu tinha apanhado de minha 

madrasta/ Ela até pede pra gente não dar uns corinhos neles / Quando eu estava 

triste ela dava cheiro na minha cabeça, conversava comigo). 

A análise dos posicionamentos contidos neste item confirma, mais uma vez, 

que esta professora, cujo princípio de ação direciona seu modo de pensar e agir 

para a formação humana de seus alunos, pode ser considerada como uma 

profissional resiliente. Tendo como base diversas informações do contexto da 

escola, constante no item 4.11, iremos, agora, investigar de que forma conduz o 

processo de ensino na sua sala de aula. 

 

5.15 A turma de P4 - Amorosidade 

 

Leciona em uma turma de terceiro ano, composta por 26 alunos: 12 meninos 

e 14 meninas, os quais têm entre 08 a 13 anos de idade. Há um aluno com 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e baixa visão. 

No início do ano letivo, no que se refere ao desempenho escolar, essa turma 

apresentava a seguinte configuração: alguns alunos foram retidos, ou seja, estão 

repetindo o ano; dos 26 alunos, apenas, seis dominavam a leitura e escrita de textos 
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simples; a maioria estava em processo de aquisição dessas habilidades e outros se 

encontravam na fase pré-silábica; alguns não identificavam as letras do alfabeto. Na 

área de Matemática, quase todos não reconheciam os diferentes usos dos números, 

portanto, não quantificavam, nem comparavam quantidades, mas efetuavam adições 

simples sem reserva, com unidades e dezenas a partir de situações do cotidiano.  

Não demonstravam interesse pelas demais áreas de conhecimento, mas gostavam 

de participar de atividades lúdicas. 

Tal perfil de aprendizagem dos alunos foi um choque para a professora, pois 

todos já passaram pelo Ciclo de Alfabetização, compreendido entre os três primeiros 

anos de escolaridade, porém não estavam alfabetizados. 

Além dessas dificuldades, os alunos apresentavam problemas de 

comportamento, tais como: violência com os colegas, certa agressividade com a 

professora e indiferença em relação às atividades cotidianas. 

Diante de tal desafio, a professora adotou determinadas estratégias e 

planejou atividades voltadas para o estabelecimento de relações harmoniosas, 

baseadas no respeito mútuo. Declara que passados três meses que os alunos 

começaram a agir de forma mais positiva.  

Após oito meses de convivência, percebe grandes avanços, pois os alunos 

participam das atividades do cotidiano escolar, estão mais calmos e afetivos entre si 

e com ela; e a metade da turma já está lendo com desenvoltura. Quase todos, 

assimilaram as regras de convivência, as quais foram propostas coletivamente, mas 

dois alunos continuam intranquilos e desobedientes.  

Procura amenizar os sofrimentos de seus alunos, os quais são vítimas de 

problemas familiares: pais presidiários e/ou desaparecidos. Muitos vivem com 

parentes (avós, tias e/ou padrastos). 

Informamos que, no período de nossas observações (de setembro e outubro 

de 2015), o desempenho escolar dos alunos desta turma era satisfatório. Além 

disso, quase todos apresentavam atitudes condizentes com os princípios educativos 

da professora em foco, a qual direciona o seu trabalho com amorosidade, tendo em 

vista a formação humana.  

No final da manhã, os alunos organizam e limpam a sala de aula, formam 

filas e se despedem com palavras de carinho e abraços.  A professora organiza seu 

armário, descansa um pouco e faz uma prece de agradecimento a Deus. Justifica tal 

atitude com as seguintes palavras: “nesta sala, há um milagre a cada dia, como 
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professora, não posso perder a esperança. Confio sempre em mudanças. Não é 

fácil, mas é preciso acreditar e motivar. Meu ensino é simples, marcado de afeto e 

de motivação". 

Com tal manifestação de esperança que fortalece a conduta amorosa dessa 

professora, que não se afasta dos limites do exercício do magistério, encerramos 

nossa análise narrativa / descritiva dos contextos escolares, nos quais atuam as 

professoras que participaram da segunda etapa investigativa. 

Ao longo deste capítulo, em consonância com os princípios norteadores da 

nossa investigação, identificamos inúmeras manifestações de resiliência nas práticas 

cotidianas das professoras apresentadas, dentre as quais se destacam a 

capacidade de superação de dificuldades e dedicação à sala de aula e à escola.   

Em paralelo a tais constatações, enfatizamos os problemas inerentes às 

condições físicas das escolas, tais como: sala de aulas sem ventilação, o que causa 

muito calor e o excesso de barulho, que atrapalha o processo de ensino e de 

aprendizagem. Esses problemas exigem maiores esforços das professoras e, 

também, trazem desconforto a todos. Além disso, a inadequação do mobiliário 

escolar incomoda os alunos e dificulta os procedimentos didáticos. Queremos 

esclarecer que atitudes e/ou manifestações resilientes não podem ser confundidas 

com resignação diante destas situações injustas. 

Tendo feita esta alerta e a partir das características de resiliência, aqui, 

identificadas, apresentaremos no próximo capitulo os resultados do período de 

observação participante, o qual teve como enfoque as práticas de professoras 

resilientes. 
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6 RESILIÊNCIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA EM ESPAÇOS ESCOLARES   

 

Neste capítulo, procuramos reafirmar os resultados da nossa investigação, já 

apresentados, relativos às manifestações de resiliência das professoras 

identificadas com os códigos P1, P2, P3 e P4, a partir das atividades de observação 

participante, desenvolvidas em suas respectivas escolas e salas de aula.  

Conforme anunciamos, no segundo capítulo, destinado à metodologia, as 

atividades de observação participante com enfoque na prática pedagógica 

totalizaram 656 horas/aula, assim distribuídas: 164 horas/aula junto a cada uma das 

quatro professoras31. Lembramos, ainda, que utilizamos o protocolo observacional, 

proposto por Creswell (2010) 32, o que nos permitiu maior fidedignidade no registro 

dos fatos e, consequentemente, no processo de análise.  

Ao longo deste capítulo, fazemos referências às mais diversas 

manifestações de resiliência das professoras em foco que identificamos em dois 

momentos distintos: nas entrevistas, cujos resultados constam no terceiro capítulo e 

nas observações da prática pedagógica de cada professora per si e, também, nos 

depoimentos de seus respectivos grupos de convivência, constantes no quarto 

capítulo. 

Esclarecemos que, na presente análise narrativa/descritiva, damos ênfase 

ao desenvolvimento das práticas pedagógicas, na tentativa de apreender as 

manifestações de resiliência das professoras em foco. Por conseguinte, adotamos o 

seguinte procedimento: agrupamento das práticas pedagógicas de acordo com as 

categorias de análise (elaboradas a partir das observações); breve conceituação 

teórica dos termos centrais de cada eixo de sentido; e, em seguida, alocamos 

trechos dos registros observacionais ocorridos em cada escola33.  

                                                             
31

Retomando o que consta na Metodologia, informamos que três turmas funcionavam no horário das 

7h30min às 11h30min e uma turma no horário das 13h às 17h. Uma professora leciona em uma 
turma de 2º ano e três lecionam em turmas de 3º anos do Ensino Fundamental. 
 
32

Protocolo observacional: uma folha de papel dividida em duas partes iguais no sentido vertical. Na 
primeira parte, são feitos os registros dos fatos e descrição do ambiente; e na segunda parte, são 
escritas as primeiras impressões interpretativas do pesquisador. Vide segundo capítulo, ou seja, 
Metodologia.  
 
33

Fazemos referências à escola de atuação de cada professora, de acordo com a localização 
geográfica. P1 -  bairro Brasília Teimosa; P2 – bairro Iputinga; e P3 e P4  sub-bairro da Várzea, UR-7.    
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Com base nesses resultados, elaboramos duas categorias temáticas, a 

saber: a) Resiliência das professoras no contexto da escola; b) Resiliência das 

professoras no contexto da sala de aula. O Quadro 11, logo abaixo, reúne as 

categorias e seus respectivos eixos de sentido.  

 
Quadro 11: Categorias e eixos de sentido emergentes das observações 

            Fonte: Enivalda Rezende, 2015. 

 

6.1 Resiliência das professoras no contexto da escola 

 

Na primeira categoria, Resiliência das professoras no contexto da 

escola, congregamos as manifestações de resiliência das professoras pesquisadas 

no contexto da escola, tendo como base os seguintes critérios: adaptação às 

condições dos espaços físicos; reações aos contratempos; tentativas de superação 

e relacionamentos interpessoais.  

No primeiro eixo de sentido dessa primeira categoria, Relações 

interpessoais amistosas com todos na escola, apresentamos posicionamentos 

teóricos explicativos ao termo convivência amistosa e congregamos informações 

pertinentes às relações interpessoais amistosas entre as quatro professoras e os 

profissionais dos seus respectivos grupos de convivência.  

A convivência amistosa traz bem-estar, conforme afirmam Queiroz e Neri 

(2005, p. 292): 

 

CATEGORIAS 

 

EIXOS DE SENTIDO 

 
 
Resiliência das professoras 

no contexto da escola 
 

 

 Relações interpessoais amistosas com todos na 
escola; 

 Exercício de liderança; 

 Estimulo a boa convivência em grupo; 

 Fonte de orientação e apoio aos colegas. 
 

 
 
 
Resiliência das professoras 

no contexto da sala de aula 
 
 

 

 

 Relações interpessoais afetivas; 

 Cuidado com as crianças; 

 Entrosamento com as famílias; 

 Autocontrole; 

 Disponibilidade para ensinar; 

 Rotina de trabalho estabelecida; 

 Crença no potencial do aluno; 

 Planejamento e organização do ambiente. 
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O senso de bem-estar psicológico é determinado pela interação entre as 
oportunidades e as condições de vida, a maneira como as pessoas 
organizam o conhecimento sobre si e sobre os outros e as formas como 
respondem às demandas pessoais e sociais. 

  

No tocante à característica do ser humano, considerado como um sujeito de 

relações, Esteve e Rabal (2015) afirmam que tal concepção ultrapassou o âmbito 

teórico/filosófico, tendo se tornado um argumento do senso comum.   

A convivência humana é algo inerente ao indivíduo, no entanto, conviver 

bem com os outros é um desafio constante, que exige reconhecimento e respeito às 

particularidades de todos. 

Para Galimberti (1992), a boa convivência no trabalho representa um desafio 

e, também, é uma condição essencial para que o profissional possa sentir satisfação 

e bem-estar. No ambiente laboral, a convivência saudável possibilita o 

estabelecimento de laços afetivos sólidos nas relações humanas.   

Em geral, as quatro participantes da segunda etapa deste estudo mantêm 

relações amistosas com os diversos profissionais de seus grupos de convivência. E, 

conforme já constatamos nas análises das entrevistas, todas ressaltam a relevância 

da boa convivência, considerada como fator de apoio, que as fortalece nos aspectos 

pessoais e profissionais.  

Declaram que a manutenção da boa convivência com todos estimula a 

cooperação mútua e, também, contribui para a valorização de cada pessoa. Tal 

posicionamento traz benefícios para o desenvolvimento da prática pedagógica no 

ambiente escolar, conforme registro de observações: 

 

P1 recebe apoio do agente administrativo para levar seus alunos à 
biblioteca para assistir a um filme, ela o agradece e o elogia. A bibliotecária 
destaca a maneira ordeira como os alunos de P1 adentram a biblioteca e a 
forma gentil como tratou o funcionário que a assessorou. P1 responde: Por 
que você se admirou? Eu sempre conto com o apoio dele e de todos os 
funcionários, eu não tenho o que falar de mal deles, não. Eu me dou bem 
com todos e sempre que eu preciso de uma ajuda eles chegam junto. Eu 
sou uma pessoa fácil de conviver. É meu jeito de ser. Eu vejo a escola como 
uma grande família, uma equipe e, para dar certo, temos que tratar todos 
bem, não é verdade? Eu não sofro nem faço ninguém sofrer. (Registro de 
observações, 2015) 

 

As quatro professoras sempre tratam os profissionais da escola com respeito 

e urbanidade. Demonstram atitudes gentis, tais como: cumprimentam a todos na 

chegada e na saída da escola; são atenciosas e cordiais; e agradecem os apoios 
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prestados pelas pessoas. Além disso, destacam os pontos positivos das colegas e 

prestam colaborações mútuas, a exemplo da prática de deixar suas salas de aula 

organizadas e limpas, é uma forma de respeito e contribuição ao trabalho dos 

funcionários da limpeza. As quatro professoras têm sempre o cuidado com 

organização e limpeza de suas respectivas salas de aula. Ressaltamos um 

posicionamento de P2, conforme registro de observações: 

 

Meus amores! Está chegando a hora de vocês irem para casa, quando a 
gente chegou a nossa sala estava limpinha, uma pessoa sozinha limpou 
tudo, arrumou as carteiras, fez tudo pra gente se sentir bem, agora na saída 
vamos deixar a nossa sala limpa em respeito ao trabalho da servente. Ela 
trabalha muito, pensem como cansa varrer essa escola toda. Vamos 
colaborar? (Registro de observações, 2015). 

 

As professoras são responsáveis, evitam perturbar o ambiente escolar e, 

sobretudo, procuram não sobrecarregar os funcionários. Planejam suas atividades e, 

antes do início das aulas, providenciam todo o material didático necessário, portanto, 

não deixam os alunos sozinhos, conforme registro de observações: 

 

Numa das tardes, P2 demonstra-se incomodada com o barulho que ocorria 
na sala ao lado de sua sala, ela abre a porta e percebe que os alunos 
estavam sós. Ela diz: gosto de me dedicar aos meus alunos, não saio da 
sala para deixá-los sós e nem gosto de tirar outras pessoas de suas funções 
para tomar conta deles. Eu chego bem cedo, me organizo para não 
atrapalhar ninguém com aquilo que é de minha responsabilidade. (Registro 

de observações, 2015). 
 
No nosso primeiro dia de observação, P4 fala-nos sobre sua rotina na 
escola. Ela nos disse: normalmente minha rotina aqui na escola é esta: 
chego cedo, vejo tudo que vou precisar para a aula, subo para minha sala, 
me organizo, para não ficar saindo da sala para buscar coisas em outros 
locais e ter que ocupar pessoas para tomar conta das minhas crianças ou 
deixá-las sozinhas, incomodando as outras salas. Eu quase não respiro, 
minhas crianças requerem muito de mim. Não falto às aulas. Só na quinta é 
que é diferente, é minha aula atividade, eu planejo, pesquiso, leio, corrijo 
atividades e descanso um pouco. (Registro de observações, 2015). 

 

Continuando a congregar outros posicionamentos relativos às Relações 

interpessoais amistosas com todos na escola, constatamos, mais uma vez, que 

as professoras investem um pouco de seus tempos laborais para pesquisar textos e 

atividades pertinentes à prática pedagógica. Os resultados de tais pesquisas são 

distribuídos entre as demais professoras com a finalidade de colaborar com a 

superação das dificuldades inerentes às salas de aula. Diante disso, podemos 

afirmar que esses posicionamentos colaborativos reforçam os resultados da nossa 
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investigação, constantes no quarto capítulo, referentes às manifestações de 

solidariedade das professoras em foco. 

Além das ações colaborativas, enfatizamos determinados posicionamentos 

da professora identificada com o código P3 relativos ao seu interesse por estudos e 

pesquisas, com o intuito de melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. E, 

ao mesmo tempo, esclarece que precisa estudar face à ineficiência do processo de 

formação continuada promovido pela SER. Tais detalhes, aqui observados, (ação 

colaborativa, interesse em estudar e percepção da realidade), que se traduzem 

como manifestações de resiliência, confirmam mais uma vez nossas constatações, 

que estão explicitadas no quarto capítulo. Tal postura encontra respaldo em 

Benachio (2011), o qual ressalta a necessidade de aperfeiçoamento inerente ao 

exercício do magistério.  

Em uma conversa entre P1 e a vice-dirigente da escola, identificamos outros 

posicionamentos relativos ao interesse por pesquisa e estudo, cujos resultados são 

socializados, tendo em vista a melhoria da prática pedagógica, conforme registro de 

observações: 

 

No horário da hora/aula atividade, P1 diz estar preocupada com o nível de 
alfabetização dos alunos da escola, face às exigências da SER, e afirma: 
não tenho dificuldades de alfabetizar. Faço vários cursos rápidos, estou 
sempre pesquisando, pego materiais pra ajudar as colegas que não podem 
ir às formações e ou pagar cursos para se atualizar. Quando eu pesquiso 
coisas interessantes, atividades boas, eu socializo com elas. Eu pesquiso 
muito, a internet é uma mão na roda. Facilita a pesquisa. Não tenho filhos 
pequenos, não custa nada pesquisar e colaborar com as meninas que estão 
começando a vida agora. No que eu posso, eu ajudo. (Registro de 
observações, 2015) 

 
Eu gosto de ler, pesquisar, pesquiso bastante os assuntos que me ajudem 
resolver os problemas dos meus alunos e das colegas também; o que eu 
encontro eu não fico só pra mim, não, as coisas importantes eu socializo 
com as colegas. Elas também me dão coisas, a gente se ajuda muito. Sinto 
falta de formações continuadas, as que têm acontecido na rede não 
atendem nossas necessidades. São mais informações e treinamentos dos 
Programas das empresas de parceria com a Secretaria de Educação. 
(Escola situada no bairro Brasília Teimosa. Registro de observações, 2015. 
Depoimento de P1) 

 

Nos trechos acima, encontramos elementos que confirmam nossas 

constatações relativas às manifestações de resiliência (necessidade de estudar e 

compromisso) de P1, em sua prática pedagógica, registradas no quarto capítulo. 

Sob essa ótica, Henderson e Milstein (2010) afirmam que entre os traços de 

um professor resiliente devem ser destacados: dedicação a um determinado tempo 
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para adquirir habilidades necessárias à sua atuação na sala de aula; percepção dos 

fatos que acontecem na escola e fora dela; atuação interativa com os colegas; e 

ajuda mútua.  

É surpreendente o interesse em buscar constante atualização, conforme 

revelam estas professoras (P1 e P4), uma vez que ambas se encontram na fase final 

da carreira de magistério. Em geral, no período próximo à aposentadoria, ocorre um 

processo de desinvestimento profissional, pois, segundo Huberman (2007, p.46): 

"[...] as pessoas libertam-se, progressivamente, sem o lamentar, do investimento no 

trabalho, para consagrar mais tempo a si próprias, aos seus interesses exteriores à 

escola e a uma vida social de maior reflexão, digamos mesmo de maior carga 

filosófica." 

Ainda como sinal de boa convivência, ou seja, em consonância com o eixo 

de sentido Relações interpessoais amistosas com todos na escola, observamos 

que, no dia a dia, as professoras em foco evitam fazer comentários desabonadores 

de colegas e de funcionários, no entanto, não negam a existência de alguns conflitos 

na convivência diária. Por exemplo, no nosso primeiro dia de observação, P3 

esclarece que hesitou em participar da nossa pesquisa sob a seguinte alegativa: 

participar de uma pesquisa de doutorado poderia torná-la alvo de questionamentos 

entre as colegas, conforme registro de observações: 

 
Sabe, eu tentei dizer não pra coordenadora quando ela veio me falar que 
tinha sido indicada. Temi participar de uma pesquisa de nível tão alto, sabia 
que as colegas iriam procurar saber por que fui indicada. Sabe, eu morro de 
medo de ser alvo de conversinhas das colegas, eu só aceitei porque eu vi 
que não era pra falar sobre ninguém, aqui já teve uns probleminhas. Eu faço 
o possível para manter uma boa convivência com as colegas, não gosto de 
participar grupinhos. Procuro me preservar. (Registro de observações, 2015. 
Depoimento de P3). 

 

Com sentimentos semelhantes, P1 e P4 declararam que só aceitariam 

participar da pesquisa se as atividades fossem discretas, pois não desejam ficar 

expostas a comentários desagradáveis, conforme registro de observações: 

Não queria participar de sua pesquisa, eu temia despertar fofoquinhas, 
disse me disse. A senhora sabe, a competição é grande, se a gente faz o 
trabalho da gente certo, no olhar de algumas colegas é para aparecer. Eu 
vivo no meu espaço, sou simples, não me interessa a vida de ninguém, mas 
a vida de quem anda na linha é sempre do interesse dos outros. Nunca eu 
quero ser alvo da especulação de terceiros. Não vivo na porta de sala de 
ninguém, a não ser se for para ajudar. (Registro de observações, 2015. 

Depoimento de P1) 
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Não entendi por que logo eu ser indicada para sua pesquisa, eu sou tão 
simples, sou tímida, me preocupei com a repercussão que isso iria dar. Eu 
procuro ser discreta, Deus me livre ser alvo de especulações! Faço tudo 
para viver bem com as colegas, não queria mesmo ser alvo de cochichos à 
boca miúda de ninguém. (Escola situada no sub-bairro da Várzea. Registro 
de observações, 2015. Depoimento de P4) 

 

Diante disso, percebemos a dissonância existente entre os depoimentos, 

acima citados, de P3, P1 e P4 e determinados posicionamentos das dirigentes 

dessas duas escolas, as quais ressaltam o clima amistoso entre funcionários e 

professores, conforme consta no quarto capítulo. (Lembramos que P3 e P4 lecionam 

em uma mesma escola). Constatamos que as regras de boa convivência 

predominam nessas escolas, porém não eliminam algumas dificuldades relacionais.  

Apesar da presença de alguns problemas nos relacionamentos 

interpessoais, as professoras P1 e P3 são citadas como exemplos de pessoas 

educadas, que não prejudicam ninguém e, em geral, contornam diversas situações 

conflituosas nas escolas, conforme registro de observações: 

No encontro de confraternização da páscoa na escola de P1, a dirigente 
perguntou aos funcionários que ali estavam reunidos: “pra vocês o que é 
páscoa?” P1 assim se posicionou: “páscoa é respeitar todas as pessoas, 
considerar os mais humildes, mostrar compaixão pelas pessoas. É ser dócil 
quando quiser ser rude, acalmar os ânimos quando as coisas estão 
pegando fogo na escola, é dizer às pessoas o quanto elas são importantes. 
É dar um sorriso. Muita gente precisa apenas de um sorriso para ganhar o 
seu dia. Isso é Páscoa!” Nessa ocasião, o grupo a aplaudiu de modo 
caloroso. O porteiro se posicionou: parabéns, professora! A senhora fala o 
que vive. (Registro de observações, 2015) 

 
Em um dos nossos encontros com P3, vi a faxineira dar-lhe um abraço, 
perguntei-lhe: hoje é seu aniversário? Não. É que eu sou assim mesmo, 
dizem que minha mãe me deu banho de açúcar. (risos) No trabalho, eu me 
esforço para manter uma relação amigável com todo mundo, eu acho isso 
importante. Quando a gente trata bem as pessoas, elas reconhecem de 
alguma maneira. Se tratamos bem as pessoas, elas sentem prazer em lhe 
ajudar. Aqui todo mundo me ajuda, me trata bem. (Registro de observações, 
2015) 

 

Alguns estudos sobre resiliência ressaltam que um ambiente de convivência 

amistosa e afetuosa se torna um suporte no processo de superação de traumas. 

Nessa mesma perspectiva, afirma Cyrulnik (2001, p. 19): 

 

[...] a finalidade de encontrar lugares de afeição, de atividades e de 
palavras, que a sociedade, por vezes, dispõe em redor do sujeito magoado, 
oferece suporte de resiliência que lhe permitirão reiniciar um 
desenvolvimento transformado pela ferida.  
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Em diversas ocasiões, percebemos que as professoras pesquisadas 

contribuem para tornar as escolas onde atuam espaços de boa convivência, pois 

são afetuosas, solidárias e tratam todos com respeito, conforme registro de 

observações: 

P2 estava na sala dos professores em seu horário de aula atividade, 
elaborava as avaliações do 2º bimestre para seus alunos. Estavam com ela 
mais três colegas: duas na mesma mesa e uma isolada, sentada em um 
sofá e parecia sonolenta. P2 olha para ela e pergunta:  
- Você está bem, amiga? A professora fecha os olhos reclina a cabeça e 
silencia por alguns instantes, depois diz: 
- Estou me sentindo sufocada, cansada de tudo. Depois, se der, eu quero 
conversar em particular com você. Será conversinha rápida.  
- Pode ser agora, eu posso concluir essa atividade depois. Sinta-se à 
vontade. 
- Continue sua atividade, deixe-me respirar para pensar na minha vida. 
 - Estou aqui, qualquer coisa é só falar que a gente sai e conversa um 
pouquinho. P2 olha para a colega, percebe que ela estava chorando. 
Levanta-se e senta-se ao lado dela. A professora pega a mão de P2 e 
aperta junto ao peito. As duas se levantam, P2 a abraça e sai da sala com 
ela. As outras duas professoras permaneceram no ambiente uma delas 
perguntou: 
 - De que sala é essa moça?  
- É novata. Sei não. 
- Sabe que eu admiro muito P2? Ela devia ser psicóloga ou a coordenadora. 
Como é atenciosa! Passa força pra todo mundo, pense numa pessoa 
iluminada!  
- Verdade! P2 é muito prestativa, é uma pessoa de confiança, vive sempre 
pra cima, onde ela está é só alegria. Ela dá atenção a todo mundo, não é de 
grupinho. Eu já trabalho com P2 há mais de 5 anos. Ela é sempre assim.  
 -Eu queria ser assim. 
- É pena que já, já ela se aposenta...  
-Vai fazer muita falta, sabia? 
-Vai! Fazer o quê? Chegou o tempo de ela descansar. (Registro de 

observações, 2015) 
 

Considerando as demonstrações de boa convivência que estão congregadas 

neste o eixo de sentido: Relações interpessoais amistosas com todos na escola, 

podemos reafirmar que as professoras em foco são consideradas como resilientes. 

Passemos, agora, a examinar diversos aspectos referentes ao exercício de 

liderança. 

No segundo eixo de sentido desta primeira categoria, Exercício de 

liderança, procuramos, inicialmente, explicitar o termo, de acordo com a literatura 

especializada. E, em um segundo momento, iremos citar situações e depoimentos 

relativos à liderança exercida pelas professoras pesquisadas. 

De acordo com Bennis (1996), é difícil elaborar definições de liderança e de 

beleza, porém, esses dois atributos humanos são facilmente reconhecidos. 

Embasado nesse pensamento, Caravantes et al. (2005) afirmam que estudos e 
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pesquisas sobre liderança têm sido desenvolvidos há mais de um século, contudo, 

não existe consenso sobre o assunto. 

O termo liderança é usado na literatura científica e, também, na linguagem 

comum, portanto, apresentamos algumas definições básicas. Bowdich e Buono 

(1992, p. 40) definem liderança “[...] como um processo de influência, geralmente, de 

uma pessoa, através do qual um indivíduo ou grupo é orientado para o 

estabelecimento de metas.” Consiste, portanto, em uma relação entre pessoas em 

meio as quais a influência e o poder foram distribuídos de maneira desigual, mas em 

base legítima, a partir de um contrato ou consenso.  

Para Hunter (2004, p. 25), liderança “[...] é a habilidade de influenciar 

pessoas a trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados 

como sendo para o bem comum.” Na mesma direção, Chiavenato (1999, p. 49) 

afirma: “liderança é a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas.” 

Sob uma ótica diferenciada, Wheatley (2006, p. 116) afirma que: “liderança é 

um trabalho espiritual. Liderar é ajudar as pessoas a se relacionar com a incerteza e 

o caos.” 

Para Lacombe (1999, p. 55): “liderar não é uma tarefa simples. Pelo 

contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito e compromisso, 

pois a organização é viva, dotada de colaboradores dos mais diferentes tipos e 

interesses distintos.” 

Nas definições elencadas, predomina a habilidade de influenciar pessoas, 

tendo em vista a consecução de determinadas metas de interesse de um grupo. 

No âmbito desta investigação, percebemos que as professoras pesquisadas 

são indicadas para falar e/ou representar o grupo com muita frequência, conforme 

registro de observações: 

 

Em reunião avaliativa sobre as atividades do terceiro bimestre realizada na 
escola de P3 e P4, as professoras indicaram P3 para falar em nome do 
grupo, justificaram que ela sabia se posicionar com clareza era pessoa 
inteligente e o que ela dissesse representaria o grupo. Uma das colegas de 
P3 pediu a palavra e falou: minha gente, vamos ser coerentes, aqui quem 
tem mais autoridade pra falar é P3, primeiro porque é ela que sempre fica 
na frente das coisas, a gente sabe que ela fala pouco e diz tudo, é uma 
pessoa que sabe o que a gente pensa, ela representa bem o grupo. Pra que 
a gente gastar tanto tempo falando abobrinhas? Ela fala e a gente só 
acrescenta se faltar alguma coisa. P3 se coloca: não, minha gente, não só 
tem eu que faz as coisas nesta escola e sabe falar, outras colegas têm mais 
capacidade do que eu. Ninguém fala abobrinha, não. As colegas riram. A 
coordenadora disse: essa professora além de ser inteligente, boa líder, 
ainda é modesta, não é, minha gente? (Registro de observações, 2015).  
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Em geral, as quatro professoras exercem liderança sobre seus grupos de 

trabalho, conforme registro de observações: 

 

Em uma reunião na escola de P2 para decidir acerca das atividades a 
serem desenvolvidas no dia das mães, uma das professoras solicita a 
palavra e diz: “gente, pra ficar à frente de uma coisa dessa tem que ser uma 
pessoa comunicativa, pessoa que não tenha pavio curto, saiba se relacionar 
bem com todos, saiba liderar. Vocês sabem mais do que eu, que P2 é a 
pessoa certa pra isso, ela é a mais indicada. Não é jogando a 
responsabilidade pra cima da colega, não, é porque P2 sabe fazer tudo 
certinho, ela sabe agregar as pessoas para o que deve ser feito, ela anima 
e influencia todo mundo e ninguém diz um não pra ela. Acho que ela deve 
ficar à frente, nós ajudaremos”. P2 se posiciona: “Vocês sabem que gosto 
de fazer as coisas, mas é bom distribuir as tarefas, o que cada um se 
responsabilizará. Nós indicaremos agora nessa reunião quem ficará na 
liderança, distribuiremos as responsabilidades, recolheremos sugestões, 
organizaremos as participações das turmas.” Todos acataram as sugestões 
de P2. A professora que a indicara para liderar as atividades disse: 
 - “Tá vendo aí, minha gente, por que ela deve ser eleita? Já deu todo o bê 
a bá do negócio. Tá eleita! Vai ser show!" (Registro de observações, 2015). 

 

Diante do exposto, citamos um posicionamento de Motta (1997), segundo o 

qual um líder é uma pessoa comum com habilidades comuns que formam uma 

pessoa incomum. Em relação à P2, podemos afirmar: é uma pessoa comum, com 

modos de agir e pensar que a torna admirada e respeitada na escola. Ressaltamos, 

ainda, que P1, P3 e P4 são reconhecidas como líderes por seus pares. Concluído 

esse eixo, vamos examinar diversas manifestações de convivência grupal.  

No terceiro eixo desta primeira categoria, Estímulo à boa convivência em 

grupo, citamos alguns teóricos que estabelecem relações de sentido entre estímulo 

à convivência pacífica e a superação de dificuldades e, em seguida, congregamos 

situações da prática pedagógica, nas quais tais relações se concretizam. 

Segundo Piovan (2012), uma pessoa resiliente supera obstáculos, alcança 

êxito em suas ações e, assim, assume uma posição de destaque, o que lhe 

possibilita influenciar, positivamente, seu grupo de convivência.  

Nessa mesma direção, Carmello (2008) ressalta que a resiliência encoraja o 

líder a se engajar, efetivamente, no processo de mudança das situações que estão 

se interpondo ao seu grupo de trabalho.  

No desempenho de suas práticas pedagógicas, as professoras pesquisadas 

estimulam a superação de conflitos e exercem liderança, pois suas atitudes são 
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vistas como boas e dignas de respeito. Além disso, formulam regras de boa 

convivência, conforme registro de observações: 

 

Diante de uma situação na escola de P1, uma professora desceu com sua 
turma para uma atividade que estava planejada acontecer na biblioteca 
escolar, a bibliotecária faltou, diante disso a professora teve que retornar à 
sua sala, ela se mostrava bastante irritada, proferia palavras grosseiras em 
relação à funcionária. P1 estava no pátio acompanhando sua turma no 
lanche, ao avistar P1, a professora disse-lhe: ‘tô estourando de raiva!  Aqui 
nada funciona, só tem gente irresponsável. E a diretora só ver os meus 
erros. ’ Calmamente, P1 se dirige à colega e diz: “menina, te acalma! Tua 
irritação vai resolver a situação? Para pra pensar, a gente precisa ser 
tolerante com os outros, cada um tem seus motivos pra faltar, relaxa, não 
azeda tua vida com besteira, não. Amanhã eu cedo meu horário na 
biblioteca pra tu.” A professora pôs a mão no ombro de P1 e disse: “eu 
queria ter essa tua paciência, visse? (risos).  Acalmou-se e disse: “deixa eu 
juntar os meus meninos com os teus para eles não voltarem agora pra 
sala?"P1 consentiu. (Registro de observações. 2015) 

 
Em uma conversa de P2 com uma colega novata que se mostrava 
apreensiva a respeito das pessoas da escola. P2 assim a aconselhou: “a 
regra para se dar bem aqui na escola é simples: “não faça críticas a não ser 
que elas sejam construtivas. Não humilhe ninguém. Mostre interesse por 
tudo que os outros fazem. Se comunique, uma boa tarde, um oi, um 
thauzinho, custam pouco e rendem muito. Dê seu apoio aos que tem 
dificuldades. Se você possui muitas qualidades, cedo ou tarde os outros 
notarão isso, como também descobrirão seus defeitos. Respeite todos que 
estiverem a sua volta, porteiro, merendeira, serventes, dirigentes, todo 
mundo. Essa tem sido minha filosofia. Crie a sua. Não “se isole, nem se 
acovarde, busque seu espaço.” Escola situada no bairro Iputinga. Registro 
de observações, 2015). 

 
Em um encontro das professoras da escola de P4 para a seleção de livros 
didáticos do PNLD

34
, referente ao ano letivo de 2016, as professoras 

reclamavam da forma como os livros estavam dispostos na sala; algumas 
acusavam as colegas do turno anterior por deixá-los fora de ordem, 
acusavam as colegas de serem desorganizadas, negavam-se a participar 
da atividade porque não queriam organizar os livros. Tentando acalmar as 
colegas, P4 serenamente assim se posicionou: “colegas, não devemos tirar 
conclusões precipitadas, não acho bom fazer queixa das colegas, é bom 
procurarmos ouvir e saber o que está acontecendo, porque os livros estão 
assim, antes de darmos nossa opinião ou acusar as colegas. Parem, 
pensem. É sempre sensato ter o cuidado de nos informar das coisas pra 
não prejudicar ninguém. Não temos o direito de difamar as colegas, dizer 
que são irresponsáveis e erradas. Vamos procurar analisar qual foi o motivo 

de elas colocarem os livros assim, deve ter uma lógica que a gente não 
sabe. Encontrar defeito é fácil, mas fazer melhor pode ser difícil?” (Registro 
de observações, 2015).  

 

                                                             
34

Como sabemos, é uma prática comum nos sistemas e escolas públicas os professores participarem 
da escolha do livro didático como uma exigência do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD-
FNDE). Maiores detalhes sobre organização e funcionamento do PNLD podem ser localizados no 
endereço: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico. 
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Em algumas situações, presenciamos posturas de revolta e intolerância de 

professoras por acontecimentos banais, por exemplo: alguém, por engano, pegar o 

apagador da outra; ou uma criança deixar cair um prato de alimento. Em tais 

ocasiões, as professoras consideradas resilientes procuram apaziguar os ânimos e 

estimular a boa convivência entre as colegas. 

Nessa perspectiva, Carmello (2008, p. 35) afirma: "[...] o ser resiliente é 

aquele que decidiu interpretar a adversidade como uma circunstância e um 

aprendizado da vida. Escolheu a inteligência e a esperança em vez da vitimização e 

do desespero." 

De acordo com Cyrulnik (2001, p.100), "[...] a natureza do acontecimento 

doloroso pode corresponder a todas as instâncias de um mesmo aparelho psíquico: 

biológico, afetivo ou histórico. Porém, a cada nível é possível uma resiliência." 

As professoras (P1, P2 e P4), cujas praticas pedagógicas são citadas neste 

eixo de sentido que congrega estímulo à boa convivência em grupo são 

consideradas resilientes por suas atitudes e ações (tolerância, superação de 

conflitos e uso de regras de boa convivência). Tudo isso confirma, novamente, suas 

respectivas manifestações de resiliência, registradas no quarto capítulo deste texto.  

No quarto eixo de sentido desta primeira categoria, Fonte de orientação e 

apoio aos colegas, apresentamos, de forma resumida, alguns posicionamentos 

teóricos referentes aos denominados saberes da experiência e, em seguida, 

comentamos diversas ações, que exemplificam tais saberes. 

De acordo com Fonseca (1997), a maneira de ensinar de cada professor 

está profundamente ligada à sua maneira de ser, ao seu estilo de vida, à sua 

religiosidade e, também, às suas práticas políticas, as quais são desenvolvidas ao 

longo do tempo. 

Para Tardif (2002), um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma 

coisa e tem como função transmitir tal saber aos seus alunos. Porém, o saber 

docente não se reduz à função de transmissão, uma vez que é plural, ou seja, é 

constituído de saberes oriundos do processo de formação profissional, de saberes 

disciplinares curriculares e de saberes da experiência em sala de aula.  

Tendo como base o conjunto desses saberes, o professor poderá se tornar 

uma fonte de apoio para os colegas iniciantes na profissão, o que se caracteriza 

como uma manifestação de resiliência, conforme afirma Achkar (2013, p. 41): "[...] 
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professor resiliente é na verdade, uma personalidade resultante de intervenções de 

apoio.” 

Conforme registramos no segundo capítulo, Quadro 2, e ao longo do quarto 

capítulo, as quatro professoras em foco detêm larga experiência profissional, que 

varia entre 13 e 25 anos. Por conseguinte, esperamos que tenham tido a 

oportunidade de construir diferentes saberes a partir da formação acadêmica e, 

também, da experiência profissional.  

Constatamos que as professoras pesquisadas detêm conhecimentos, 

competências e habilidades, as quais são mobilizadas em suas práticas 

pedagógicas, nos variados espaços coletivos da escola e, também, junto às colegas 

de trabalho. Por exemplo, planejam adequadamente as atividades referentes às 

datas comemorativas, confeccionam os cartazes, montam lindos murais e criam 

peças de teatro. Além disso, fazem propostas de programações coletivas para a 

escola e demonstram habilidades na manutenção de disciplina com as crianças. 

Tais saberes são reconhecidos por seus respectivos grupos de convivência, 

por exemplo: na escola onde atuam P3 e P4, durante uma reunião de professor, 

destinada ao planejamento das comemorações do Dia das Crianças, a 

coordenadora pedagógica solicita a todos sugestões para a festividade. P3 e P4 

apresentam diversas sugestões, tais como: brincadeiras, músicas, tipo de material a 

ser usado, local de venda dos objetos necessários e, também, apresentam o modo 

de confeccionar brindes para as crianças. Ao final da reunião, as colegas e a 

coordenadora reconhecem o valor de tais colaborações, conforme registro de 

observações:  

 

Fico impressionada com a criatividade dessas meninas, não sei de qual baú 
elas tiram tantas ideias e conhecimentos, parece que tem um Google na 
cabeça. Isso é que é gostar de trabalhar! Pra tudo elas têm uma sugestão. 
E o pior é que leva a gente no bolo. Quando menos se espera, estamos 
envolvidas até o pescoço. (Escola situada no sub-bairro da Várzea. 

(Registro de observações, 2015. Depoimento de uma colega de trabalho).  
 

Enfatizamos que as quatro professoras, aqui enfocadas, são consideradas 

com fonte de apoio e de orientação pelas demais professoras de suas respectivas 

escolas, que as procuram para solicitar esclarecimentos relativos aos mais variados 

assuntos, tais como: comportamento de alunos; atividades de sala de aula; 

metodologias de ensino e conteúdos escolares.  
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Além do apoio técnico e pedagógico, essas professoras são procuradas 

pelas colegas e funcionários com suporte emocional e psicológico. Nas salas de 

professores e nos espaços de recreação das escolas, presenciamos com frequência 

fatos dessa natureza: algumas professoras tristes e/ou sem controle de suas 

emoções recebem delas (que estão sempre alegres e confiantes) palavras de 

conforto e apoio.   

Tais procedimentos fortalecem as manifestações de resiliência dessas 

professoras, conforme registramos no quarto capítulo.    

 

6.2 Resiliência das professoras no contexto da sala de aula   

 

A segunda categoria diz respeito à resiliência do professor no interior da sala 

de aula. Incorpora oito eixos: Relações interpessoais afetivas; Cuidado com as 

crianças; Entrosamento com as famílias; Autocontrole; Disponibilidade para 

ensinar; Rotina de trabalho estabelecida; Crença no potencial do aluno; e 

Planejamento e organização do ambiente. 

A sala de aula é um espaço de multiplicidades, no qual diferentes 

experiências, valores, culturas, crenças, concepções e relações sociais se 

consubstanciam e fazem do seu cotidiano uma rica e complexa estrutura de 

conhecimentos e de indivíduos. Portanto, é um espaço apropriado para 

humanização dos sujeitos que a integra. 

A literatura a respeito desse assunto indica que a sala de aula tem sido, ao 

longo dos anos, objeto de investigação em diferentes áreas de conhecimento, tais 

como: Educação, Psicologia e Sociologia.  

De acordo com Panizzi (2012), a descrença na escola como um espaço de 

construção de conhecimento, de alegria, de formação de pessoas conscientes, 

participativas e solidárias tem aumentado. Os sentimentos em relação à sala de aula 

têm sido de desencanto, desilusão e impotência diante dos inúmeros problemas 

cotidianos ocorridos nesse espaço, fruto da inconclusão dos indivíduos que dela 

participam. 

Embora essa situação seja causa de desestímulo a muitos professores, 

contribuindo para que alguns abandonem a profissão ou adoeçam, há professores 

que encontram alegria em ensinar, veem a sala de aula como lugar de prazer e 

crescimento. Por exemplo, as professoras participantes deste estudo, as quais 
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afirmam reiteradas vezes, que se sentem bem na sala de aula e que a sua 

satisfação permanece crescente com o passar dos anos.  

No primeiro eixo desta segunda categoria, Relações interpessoais 

afetivas, citamos teóricos que enfatizam os aspectos relacionais da sala de aula e, 

em seguida, apresentamos fragmentos da prática pedagógica das professoras 

pesquisadas que têm esse mesmo teor.  

A relação professor-aluno é um componente fundamental do contexto 

educacional, segundo Libâneo (1994, p. 249) "[...] as relações entre professores e 

alunos, as formas de comunicação, os aspectos afetivos e emocionais, a dinâmica 

das manifestações na sala de aula fazem parte das condições organizativas do 

trabalho docente." As relações entre professor e aluno são necessárias à 

organização das situações didáticas, uma vez que a sala de aula é um contexto 

relacional. 

De acordo Panizzi (2012), as relações eu-outro e a-não-aceitação do outro 

como um legítimo outro na convivência que se estabelece na sala de aula, provocam 

problemas nos relacionamentos (professor-aluno e alunos-alunos), os quais estão 

causando desilusão e sentimento de impotência entre os docentes.  

No cotidiano da sala de aula, as professoras assumem sempre posturas 

dialógicas, por exemplo, no momento de explicar conteúdos novos e na superação 

de conflitos e/ou dificuldades, conforme registro de observações: 

 

Em uma das aulas, P2 explicava para os alunos sobre os Órgãos dos 
Sentidos. Ao falar sobre a visão ela disse: sabia que a gente precisa cuidar 
muito bem dos nossos olhos? A aluna (R) questiona: 
 -Como cuidar, tia? Ninguém consegue lavar dentro do olho, o olho nunca 
fica sujo porque a lágrima lava, a gente nem lava o olho porque fecha o olho 
na hora de tomar banho? A turma ri. 
- P2 diz: é, (R), nós não lavamos o olho, mas a gente precisa ter outros 
cuidados com os olhos: não deixar cair poeira dentro deles, não bater, ter 
cuidado para não ferir o olho, senão a pessoa pode ficar cega. Se ficar cego 
não vai conhecer as pessoas. O aluno M diz: conhece sim, tia, meu primo é 
cego e ele conhece todo mundo, ele vê pelo dedo, tocando na gente, ele vê 
pelo nariz, cheirando a gente. Cego gosta de pegar, pegar, pegar... A turma 
ri. P2 diz: pegar é uma maneira de ver. Meus amores, o primo de M 
identifica as pessoas através de quais órgãos do sentido? 
- Do tato e do olfato. 
- Parabéns (F)!  
- Tá vendo, meus amores, como F tá sabido?  Batam palmas para ele. 
- O primo de M consegue identificar pelo olfato e o tato, mas pode também 
identificar pela audição. Ouvindo a voz das pessoas ele identifica quem está 
perto dele. Vamos ver se a gente identifica os coleguinhas? Fechem os 
olhos, eu vou tocar em alguém, a pessoa que eu tocar falará e vocês tentam 
identificar quem é. 
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Assim, P2 envolveu toda turma e as crianças se mostraram contentes e 
participativas. (Registro de observações, 2015). 

 

Em outra situação, P4 procura resolver um conflito em sala de aula, com 

base no diálogo, conforme registro de observações: 

 
Em um dos dias na hora do lanche da turma de P4, dois alunos corriam no 
espaço onde era servido o lanche, um deles esbarrou em um dos colegas, 
derrubando o copo de suco dele. Os alunos envolvidos começaram a 
discutir. P4 dirige-se a eles, os pega pelo braço, senta-se junto aos dois e 
inicia um diálogo no sentido de que a situação fosse solucionada. “Quero 
que me contem como isso aconteceu.” Após ouvir os dois, ela questionou: 
quem errou? O garoto que causou o incidente, baixa a cabeça e diz: fui eu.  
- Por que você acha que errou, meu filho? 
- Porque aqui é só lugar de comer e não de correr.  
- O que você deve fazer?  
- Pedir desculpa e limpar o chão. 
 P4 diz: pois bem, estou esperando. O aluno abraça o colega, pede 
desculpas e sai para limpar o chão. 
Uma professora, que estava no recinto, se dirige à P4 e diz: - Mulher, tu 
perdes muito tempo com esses meninos, eu mandava logo pra 
coordenação. Tá vendo que eu vou perder meu tempo com um negócio 
desse. 
 P4 diz: é meu jeito de ensinar. Eu educo em todas as situações. (risos) 
(Registro de observações, 2015).  

 

Nas situações relatadas a seguir, percebemos que as professoras agem 

com autoridade, mas respeitam os alunos e, sobretudo, demonstram afeto, conforme 

registro de observações 

 

P1 anda pela sala enquanto seus alunos respondiam uma atividade de 
Matemática sobre numerais pares. Ela percebe que o aluno J está colando 
figurinhas de um jogo em uma cartela. P1 se dirige a J e o questiona: ‘meu 
filho, posso saber por que você não está fazendo sua atividade?” 
- Tá difícil, tia. Eu não sei fazer, não.  
- J fale a verdade, não está difícil, não é? “Você está querendo brincar, não 
é?” J ri.  P1 diz: “faça, você precisa aprender, depois eu deixarei você 
brincar com Z.J olha para professora e ri.  
-Tá, tia, eu faço ligeirinho, viu?   
-Pensa que me enrola, hein, seu espertinho? Faça bem feito! Nada de letra 
feia, viu? Tô de olho em você. 
- Tá, tia, eu sei fazer bem lindo! Sou ligeiro igual a meu coelho. 
(Escola situada no bairro Brasília Teimosa. Registro de observações. 2015). 

 
P4 organizava uma atividade em grupo com seus alunos, eles começam a 
arrastar as cadeiras, falar alto. P4 levanta os braços e bate palmas. Os 
alunos param. Ela questiona: é assim que se arruma um grupo? Precisa 
fazer esse barulho todo? Vejam bem, vou dar 3 minutos para tudo estar em 
ordem. Os alunos se organizam, sentam e conversam baixinho uns com os 
outros. P4 diz: obrigada por entenderem como devem ser feitas as coisas 
na sala de aula. Ela pergunta: 
- F, por que você estava empurrando as carteiras? É assim que devemos 
agir? 
-Não, tia. 
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-E por que agiu assim? Ela solicita ao aluno que leia o contrato de 
convivência. O aluno lê. P4 pergunta: será que vocês infligiram alguma 
regra?  
- Sim, professora. A gente incomodou e não cuidou do material da escola. 
Desculpa, tia! 
- Tá desculpado. Só quero ver se isso vai se repetir. 
- Não, tia. Foi F que começou tudo. 
- Depois eu vou ter uma conversinha particular com F. (Registro de 
observações, 2015). 

As práticas pedagógicas acima citadas podem ser associadas a Freire 

(1996, p. 70), que afirma: "ensinar exige saber escutar". Em nenhum momento, as 

professoras aumentam o tom de suas vozes, nem agem com autoritarismo junto aos 

alunos. E, de forma afetuosa, tentam levá-los à reflexão. O conteúdo agregado neste 

eixo de sentido (constituído por afetividade) está em consonância com nossas 

constatações, contidas no terceiro e no quarto capítulos desta tese.  

No segundo eixo de sentido desta segunda categoria, Cuidado com as 

crianças, citamos um teórico e aspectos da legislação brasileira, que enfocam o 

tema e, em seguida, agregamos alguns fragmentos das práticas pedagógicas das 

professoras pesquisadas que exemplifiquem o assunto.  

Algumas necessidades humanas são universais, tais como: alimentação, 

preservação da integridade física, segurança física e psíquica, no entanto, a maneira 

de identificá-las e atendê-las diferem entre as diversas culturas. 

No Brasil, o cuidado com as crianças é garantido pela Lei Nº 8069/1990, que 

cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo regulamentado direitos e deveres 

da criança, conforme já citamos ao longo deste texto.  

Para Maranhão (2000, p. 120), o cuidado humano "[...] é a capacidade que 

temos, pela interação com outros humanos, de observar, de perceber e de 

interpretar as suas necessidades e a forma como atendemos." A autora afirma, 

ainda, que, no processo de cuidar do outro, aquele que cuida, ou seja, que presta 

cuidados se desenvolve como pessoa humana, pois percebe suas limitações, o que 

fortalece sua empatia com o outro 

Verificamos que as professoras cuidam do bem-estar físico e emocional das 

crianças, pois procuram amenizar o ambiente da sala de aula, a partir do 

desenvolvimento de atividades lúdicas.  Por exemplo, P4 percebe que as crianças 

estão cansadas, portanto, modifica a rotina didática e diz: vamos parar um pouco; 

vou dar cinco minutinhos para vocês descansarem; vamos cantar. Em seguida, 

retoma as atividades do cotidiano escolar de forma harmoniosa. Identificamos 

posturas semelhantes na prática pedagógica de P3. 
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Além disso, cuidam das crianças que chegam machucadas, conforme 

registro de observações: 

Que foi isso na sua mãozinha, meu filho? Subisse na mangueira e caiu, foi?  
- Não, tia.  
- Foi jogando bola, foi? 
-Não, tia.  
- Foi andando na carroça?  
- Não, tia. 
- Brigou na rua?  
-Não, tia. Não pergunta, não, que mamãe disse pra eu num falar nada. 
P1 sentou-se na cadeira ao lado da criança, cochichou alguma coisa com o 
aluno, a criança chorou. Fez um afago na cabeça e a consolou, depois lhe 
deu um pacote de massa de modelar para que a criança se distraísse. Na 
saída da aula, nos falou que J sofria maus-tratos da mãe por conta do 
padrasto que não o aceitava. P1 mandou chamar a avó de J para 
conversar, pois a mãe da criança era dependente de álcool, por isso a avó 
era responsável por ela. (Registro de observações, 2015). 

 

Como expressão de cuidado das quatro professoras, observamos mais um 

fato: em seus armários, localizados próximos às mesas de trabalho, nas salas de 

aula, sempre mantêm pacotinhos de biscoitos, saquinhos de pipocas e caixinhas de 

suco, os quais são oferecidos às crianças que chegam à escola com fome, pois não 

tomaram café da manhã ou não almoçaram. E, algumas vezes, encaminham a 

criança faminta à dirigente da escola que tomará as necessárias providências. 

Trazemos mais um episódio semelhante aos acima narrados: na sala de P2, 

uma criança fala com ela, em voz baixa, ao seu ouvido. Logo em seguida, P2 diz: 

“meus amores, fiquem bem quietinhos, que eu vou ao refeitório com o coleguinha.” 

Ao voltar para a sala de aula, fala para todos: “o amiguinho pediu para lanchar antes 

de vocês, porque a mamãe dele não teve tempo de dar o almoço dele.” Esse fato, 

além de revelar cuidados com a criança, confirma sua forma de pensar e de agir, na 

qual se destacam: respeito, solidariedade e afeto. Lembramos que tais atributos e/ou 

atitudes de P2 estão registrados ao longo deste trabalho.  

Ainda no eixo Cuidado com as crianças, agregamos mais um fragmento da 

prática pedagógica de P1. No momento de lanche das crianças, P1 solicita à 

merendeira um prato bem caprichado para um de seus alunos. Trata-se do aluno Z e 

a merendeira diz: ah, já sei, vou preparar um pratinho especial para ele. Essa 

criança é muito sofrida, pois foi abandonada pela mãe, ainda bebê, tendo sido 

“adotada” por uma idosa, que é catadora de mariscos. A criança não sabe desse 

fato, portanto, reconhece a idosa como sua avó.  
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P1 demonstra um cuidado especial com Z e convoca a avó à escola, pois 

percebe que ele está abaixo do peso ideal e, às vezes, vem para a aula com febre 

e/ou com dor de dente. A avó apresenta o seguinte argumento: “eu trago porque não 

tenho com quem deixar, aqui na escola meu netinho é bem tratado e ainda tem uma 

comida forte.” 

Os fragmentos das práticas pedagógicas das quatro professoras reforçam, 

mais uma vez, as manifestações de resiliência apresentadas nos capítulos três e 

quatro deste trabalho.   

No terceiro eixo de sentido desta segunda categoria, Entrosamento com as 

famílias,citamos alguns teóricos que estudam o assunto, fazemos referências a dois 

programas oriundos do Governo Federal relativos ao tema e apresentamos algumas 

passagens das práticas pedagógicas das professoras em foco.  

Para além dos limites da academia, a relação escola versus família é 

considerada com fator que contribui para o processo de ensino e de aprendizagem, 

tendo em vista a formação do cidadão. Por conseguinte, as duas instituições 

compartilham funções sociais e educacionais, de acordo com Dessen e Polonia 

(2007, p. 3), que afirmam: "[...] a família e a escola emergem como duas instituições 

fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando 

como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e 

social." 

Essas duas instituições têm funções educativas, porém os pais dos alunos 

de escola pública de Educação Infantil, na nossa realidade, não participam da vida 

da escola de modo efetivo. 

Com referência a essa situação, Cia, D´Affonseca e Barham (2004) estudam 

a relação entre o envolvimento paterno e o desempenho escolar dos filhos. Para os 

autores, o desempenho escolar da criança recebe influências decisivas dos 

seguintes fatores: comunicação entre pais e filhos; envolvimento dos pais com as 

atividades da escola; e participação dos pais nas ações pertinentes à cultura e ao 

lazer de seus filhos. 

Segundo Nogueira (2006), na contemporaneidade, a família e a escola estão 

intensificando suas inter-relações, em decorrência das mudanças sofridas pela 

instituição familiar e pelo sistema escolar. A autora considera, como ações positivas 

do Governo Federal, a formulação de políticas públicas educacionais voltadas para o 

incremento da participação da família na vida da escola. Dentre tais iniciativas, 
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destaca: o Dia Nacional da Família na Escola35; e a Pesquisa junto às famílias das 

escolas públicas.36
 

Apesar dessas iniciativas governamentais, a interação família e escola ainda 

é um ideal a ser alcançado. No entanto, as professoras pesquisadas consideram o 

entrosamento com as famílias dos alunos como uma possibilidade de melhorar o 

desenvolvimento educacional, físico e emocional das crianças. Buscam manter 

contato com as famílias de seus alunos, geralmente quando percebem sinais de 

enfermidade, de maus tratos com as crianças, ou quando elas faltam às aulas. Usam 

as variadas formas de comunicação: telefonam, escrevem bilhetes nos cadernos das 

crianças e mandam recados pelos alunos, conforme registro de observações: 

 

Em uma das aulas, P1 solicita o caderno da aluna H para escrever um 
bilhete para sua mãe, H começou a chorar P1 indaga: por que você está 
chorando, minha filha? 
 - Mamãe vai dar em mim. 
- Vai não, eu vou ler para você saber o porquê que tia está querendo que 
sua mamãe venha à escola. Chamou a criança à sua mesa e leu bem 
baixinho o bilhete com H. 
A coleguinha de H, que estava ao seu lado, falou: deixa de chorar H, tia 
pede pra tua mãe não te bater. (Registro de observações. 2015). 

 

Continuando a examinar as práticas pedagógicas aqui enfocadas, sob o eixo 

de sentido entrosamento escola versus família, relatamos o seguinte fato: em 

reunião pedagógica da escola de P3 e P4, a coordenadora pedagógica trouxe para 

discussão o registro de frequência no Diário Eletrônico. Em seguida, fez as 

seguintes alertas: necessidade de comunicar à secretaria da escola as faltas dos 

alunos; as faltas não podem ser justificadas nem abonadas depois de registradas; e 

possibilidade de reprovação do aluno por falta. Uma das professoras do grupo de 

convivência de P3 e P4 demonstrou irritação, conforme registro de observações: 

                                                             
35

Lançado em 24 de abril de 2001, pelo Ministério da Educação (MEC), esse evento deveria realizar-

se a cada semestre nos estabelecimentos públicos de ensino. Ficando a   programação a critério de 
cada estabelecimento escolar. O espírito da proposta era de que se estabelecesse, nesse dia, um 
trabalho em parceria com os pais. Para garantir o sucesso do programa, o MEC distribuiu, nas 
escolas públicas, uma cartilha intitulada Educar é uma tarefa de todos nós: um guia para a família 
participar, no dia a dia, da educação de nossas crianças, contendo sugestões de como as famílias 
podem, no cotidiano doméstico, contribuir para a formação dos filhos, em casa, por meio de 
atividades de extensão da sala de aula (cf. Silva, 2006). 
36

Refere-se a uma campanha publicitária conclamando as famílias brasileiras, usuárias da escola 

pública, a receber em seus domicílios os pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos (INEP) e para responder suas perguntas acerca do grau de satisfação com relação ao 
serviço público escolar que recebem no Ensino Fundamental e Médio. A Campanha ocorreu entre 
dezembro de 2004 e janeiro-fevereiro de 2005, foi veiculada pelo Ministério da Educação, em todo o 

território nacional, através da mídia eletrônica.  
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Gente será possível que até isso é responsabilidade do professor? Será que 
os pais nem pra isso se interessam? Eles sabem que tem que mandar os 
filhos para escola, quando ficam sem receber a bolsinha, vem com o 
queixão pra cima da gente. Eu já avisei: minha obrigação é registrar a 
frequência e pronto. Esse diário online é um inferno, deixa a gente 
enlouquecida. Não entra na hora, não tem computador à disposição da 
gente, é um pra todo mundo. Quando chega a minha vez de pegar no 
computador eu não perco tempo, boto logo a falta. Eu não trago meu 
computador para escola, nem levo esse serviço pra fazer em casa. 
 
P4 solicita a palavra à colega e diz: colega, eu costumo fazer assim: registro 
a presença diária, se uma criança minha, que não é faltosa, por isso ou por 
aquilo, ela não compareça, eu anoto e não registro a falta, se ela faltar dois 
dias seguidos eu peço aos coleguinhas para saberem o que está 
acontecendo. Eles moram tudo pertinho um do outro, eles avisam. Se minha 
criança faltar três dias, aí eu aviso à secretaria, pra tomar as providências. 
Na minha turma tem funcionado. Não é que eu queira ser boazinha, não, ou 
esteja contribuindo para a irresponsabilidade das famílias, eu cobro isso dos 
pais, nos meus Plantões Pedagógicos. Essas crianças precisam da bolsa, 
as famílias precisam dessa ajuda financeira. 
A colega diz: se precisassem não agiriam assim. Não vou me dá esse 
trabalho, nunca. (Registro de observações, 2015).  

 

O posicionamento de P4, acima citado, revela seu interesse em manter um 

entrosamento com as famílias dos alunos e, sobretudo, reafirma seu compromisso 

com a escola e sua capacidade de superação de conflitos, conforme registramos no 

quarto capítulo. 

Continuando a congregar mais elementos ao eixo de sentido Entrosamento 

com as famílias,relatamos o seguinte fato: P1 leva uma senhora idosa, que é a avó 

do aluno Z (já citado) ao posto médico, localizado próximo à escola. A avó do aluno 

enfrenta dificuldades para marcar consultas médicas, porque não sabe ler e, 

também, não consegue escolher o médico adequado para os problemas de saúde 

do neto. Segundo essa idosa, o médico do Programa Saúde na Família ia à sua 

residência, uma vez por mês. Informa que o Programa não está funcionando. Esse 

episódio reforça as características resiliente de P1, as quais identificamos no 

decorrer dos capítulos três e quadro do presente trabalho.  

Destacamos, agora, o Plantão Pedagógico que é um instrumento 

institucional, cujos resultados contribuem para o fortalecimento das relações escola 

versus famílias. 

O Plantão Pedagógico faz parte do calendário escolar da Rede Municipal de 

Ensino do Recife, é realizado no final de cada bimestre e conta com a participação 

dos pais dos alunos. Em tais ocasiões, os familiares recebem as avaliações dos 

filhos e conversam com os professores. 
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Nesses Plantões Pedagógicos, percebemos que as professoras 

pesquisadas assumem posturas cautelosas e solícitas, por exemplo: falam, em 

separado, com os pais de cada aluno e comentam os resultados das avaliações de 

aprendizagem; ressaltam o progresso escolar de cada criança; e apresentam 

algumas sugestões. A participação dos pais é satisfatória, uma vez que as classes 

têm entre 23 a 26 alunos; e entre 10 a 12 pais comparecem a cada Plantão 

Pedagógico.  

No Plantão Pedagógico da turma de P4, realizado no mês de setembro de 

2015, percebemos seu interesse pelos alunos e o modo atencioso de tratar as mães 

das crianças. Além disso, declara que está satisfeita com o progresso escolar de 

cada um, conforme registro de observações: 

 

Mãe, sua filha tá de parabéns, aprendeu a ler, a senhora observou que ela 
está lendo tudo?  
- Tô sabendo, porque ela anota endereços, e o nome dos ônibus pra mim 
quando eu vou sozinha pra cidade.  
J tá uma maravilha, viu Dona Y? Sossegou mais, agora já está lendo 
palavrinhas. Se a senhora apertar mais um pouquinho em casa pra ele fazer 
as atividades de casa ele vai conseguir ler, até o final do ano, pode crer.  
- Deus ajude, ele era fraquinho, agora eu tô vendo que ele tá puxando mais 
pelas ideias. 
- Tá sim, J está muito diferente, parece outro menino. (Registro de 
observações, 2015). 

 

Vejamos os relatos de P1, P2, P3 e P4 feitos à coordenação pedagógica de 

suas respectivas escolas sobre Plantão Pedagógico, conforme registro de 

observações: 

 

Hoje foi ótimo! As mães participaram, perguntam sobre os meninos. Foi o 
nosso primeiro plantão, o ano só tá começando. Pedi para elas falarem para 
as amigas virem no próximo Plantão. Foi tudo tranquilo, pedi apoio delas 
para ajudarem os filhos a fazer as tarefas de casa. Acho que o próximo será 
melhor. (Escola situada no bairro Brasília Teimosa. Registro de 
observações. 2015. Relato de P1). 

 

Eu me dou por satisfeita, hoje veio um bom número, dez desta vez. 
Lamento a situação deles, tem que trabalhar para sobreviver, se a reunião 
fosse à noite, eu tenho certeza que viriam, é lógico que esses pais não vão 
deixar de ganhar um trocadinho para levar o pão de cada dia pra casa para 
vir à escola no horário da tarde. Eles comparecem quando eu convoco a 
presença deles em situações particulares. Eu me relaciono bem com as 
famílias dos meus amores, até porque alguns pais já foram meus alunos, 
amores antigos. Eu estou nessa escola desde a inauguração, sabia? Você 
chegou agora. Eu passo todo dia por dentro da comunidade onde eles 
moram, até parece que eu sou gente importante, de tanto cumprimento, só 
escuto as vozes: Tia... Tia... Tia. (Registro de observações, 2015. Relato de 
P2). 
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Aqui foi tudo tranquilo. Veio gente nova, a avó de F, conversamos em 
particular, ela disse que o pai de F foi preso, a mãe não quis ficar com as 
crianças, ela está cuidando de cinco netos. Disse que F só quer viver na 
rua, está dando muito trabalho a ela. Tive tanta pena da coitada, tão idosa! 
Foi tudo normal. (Registro de observações, 2015. Relato de P3). 
 
Eu gostei desse plantão, final de ano os pais vêm pra saber se as crianças 
vão passar. (risos) Não teve novidade. Conversamos, ouvi o que tinham a 
dizer. Falei sobre a frequência. Foi bom! (Registro de observações, 2015. 
Relato de P3). 

 

Com base no conteúdo deste eixo de sentido, podemos afirmar que as 

posturas cordiais e colaborativas das professoras fortalecem as relações entre 

escola, alunos e famílias, portanto, contribuem para o processo de ensino 

aprendizagem. E, em paralelo, confirmam as manifestações de resiliência das 

professoras em foco e sinalizam determinadas características das práticas 

pedagógicas, que ultrapassam a sala de aula, conforme já registramos ao longo 

deste trabalho. 

No quarto eixo de sentido desta segunda categoria, Autocontrole, 

apresentamos o conceito deste termo com enfoque nas diferenças entre duas 

concepções. Em seguida, apresentamos fragmentos das práticas pedagógicas das 

professoras pesquisadas, que revelam permanente autocontrole.  

Para compreender o termo autocontrole, precisamos explicitar suas duas 

concepções, as quais são distintas e não complementares, conforme o que se 

segue. Esse termo está relacionado a traços da personalidade e às características 

inatas do indivíduo, ou como uma força interior que possibilita ao ser humano 

controlar suas emoções. Para Hanna e Todorov (2002, p.7), as concepções de 

autocontrole: 

 

[...] como um traço de personalidade, uma característica inata dos 
indivíduos ou uma força interior que possibilita o controle de suas próprias 
ações contrastam com observações casuais de que uma mesma pessoa 
pode apresentar diferentes graus de autocontrole em situações diferentes, 
como também na mesma situação o autocontrole pode diferir em etapas 

diferentes da vida. 

 

Com direcionamentos diferenciados, alguns teóricos negam a presença de 

características inatas e ressaltam que o autocontrole é inerente ao sujeito, porém 

decorre, em parte, de sua interação com o ambiente. Sob essa ótica, Rachlin (1970, 

p. 185, apud Hanna 2007, p.175), afirma: 
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Autocontrole é na realidade uma designação incorreta para qualquer tipo de 
mudança auto-induzida, pois, embora padrões de comportamento possam 
vir de dentro de nós mesmos, no sentido de que eles foram adquiridos antes 
ou pouco depois do nascimento, sejam quais forem as causas, que fizeram 
esses padrões aparecerem em um dado momento, devem vir das 
interações com o ambiente naquele momento. Dessa forma, autocontrole, 
na realidade, refere-se a certas formas de controle ambiental do 
comportamento. 

 

Complementando a explicitação deste termo, Galimberti (1992, p.145), 

afirma que autocontrole é a capacidade que o sujeito tem "[...] de dominar, 

selecionar, coordenar ou inibir os próprios afetos, desejos, ou pulsões para que 

nossa conduta não prejudique a consecução de uma ou várias metas consideradas 

altamente desejáveis para nós".  

Considerando nosso interesse de estudo, precisamos examinar, no 

ambiente escolar, as repercussões da presença de pessoas que têm, ou não, 

autocontrole. Segundo Souza e Junges (2013, p. 124), a escola, por sua natureza: 

 

[...] se traduz na junção de diversas pessoas, cada qual com sua identidade, 
onde pensamentos e sentimentos fluem de acordo com suas experiências 
familiares e culturais vividas anteriormente, é natural que sejam percebidas 
situações de alto envolvimento emocional, tanto entre alunos, como entre os 
profissionais que ali atuam. 

 

Em consonância com a citação anterior, afirmamos que cabe ao professor 

perceber o turbilhão de emoções que permeia a escola e a sala de aula e tentar agir 

como um agente de equilíbrio no espaço de sua atuação. Ressaltamos, ainda, que a 

forma de agir do professor é educativa, conforme Freire (1996, p. 45), que afirma: 

 

Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira 
como me percebem me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha tarefa 
como professor. [...] A percepção que o aluno tem de mim, não resulta 
exclusivamente de como atuo, mas, também de como o aluno entende 
como atuo. 

 

Tendo como base a conceituação de autocontrole, examinamos as práticas 

pedagógicas das professoras em foco, com ênfase nos seguintes aspectos: 

enfrentamento das diversas situações desafiadoras do cotidiano da sala de aula e 

da escola; posturas, ou seja, formas de agir (com tranquilidade? Ou com irritação?); 

uso da voz (tom ameaçador? Ou suave e afetuoso?). A partir de tais critérios, 

ressaltamos os seguintes aspectos: sem exceção, as professoras agem, sempre, 
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com tranquilidade e não alteram o tom de voz, o que é percebido e destacado pelos 

alunos, conforme registro de observações: 

 

Tia é boa! Ela é legal! Ela é boa porque brinca com a gente, conta 
historinhas, ensina coisas de Deus, faz festa. Tia é legal por que ela num 
grita com a gente, num bota de castigo... Nem bota pra fora da sala. Tia é 
uma linda! (Escola situada no bairro Brasília Teimosa. Registro de 

observações. 2015. Aluno de P1). 
 
Tia é boa! Ela é legal! Ela nunca deu nenhum um gritinho... Ela não briga 
com a gente. Ela não bota a gente de castigo, e não bota pra fora da sala. 
Não diz: saia! Vá, pra secretaria. Tia é a melhor professora da escola, ela 
ensina um bocado de coisas: ensina a ler, escrever, fazer continhas, brincar 
de caça-palavras, faz festas, ela dá beijo na cabeça da gente. Eu amo tia do 
fundo do meu coração. (Registro de observações, 2015. Aluno de P2) 

 
Tia é boa, muito boa! Tia é legal. Tia é linda! É legal porque num grita, num 
bota de castigo, não empurra pra fora da sala. Tia gosta da gente, ela 
brinca, conta histórias boas, faz agendinha pouca. (Registro de 

observações, 2015. Aluno de P3). 
 

Tia é legal! Ela é boa. Eu sou o mais velho da sala, eu tenho vergonha, eu 
sou o mais grande da sala, vou fazer 14 anos, eu não sei ler muito, fico bem 
caladinho na sala. A professora tá me ensinando, agora eu já sei ler 
palavrinhas: dia, lua, casa, bola, tatu. E sei fazer meu nome. Tiro 
palavrinhas do quadro. Eu tinha medo de professora, eu só ficava lá atrás 
escondidinho, nem pedia pra ir no banheiro, pra ela não gritar comigo: vai 
menino, tu faz tudo pra sair da sala pra não fazer as tarefas. Eu ficava 
apertado, mas não pedia. Isso foi lá na outra escola que eu tava, quando eu 
estudava com outras tias, da outra escola. Não tô falando dessa, não. Essa 
é legal! Eu não gostava da outra e tinha medo dela. Ela mandava ler eu não 
sabia, aí ela gritava comigo, me botava de castigo, mandava chamar meu 
padrasto, ele dava em mim de tabica. Eu tremia, tremia... Quando ela vinha 
pra perto de minha banca, ela era bocuda, dava tanto grito que eu tremia. 
De noite eu sonhava com ela, acordava tremendo. Essa tia agora é legal, 
ela nunca gritou com ninguém, nem botou pra fora da sala. Ela é bem 
calma, ela diz assim: minhas crianças, o que é que vocês têm hoje? Por que 
tão falando alto? A professora é boa! Minha avó me tirou da outra escola 
pra meu padrasto num ficar dando em mim. Toda sexta-feira, ele ia lá na 
escola, a professora só me botava pra trás, dizia que eu era preguiçoso. Aí 
quando eu chegava em casa, eu apanhava. Essa professora diz assim: 
olha, ele tá aprendendo, ele é obediente, é um menino muito bom. (Chora) 
(Registro de observações, 2015. Aluno de P4). 

 

Na fala do aluno de P4, percebemos os efeitos negativos causados pelo 

descontrole emocional de sua professora anterior, cuja atitude desrespeitosa 

(revelada no ato de gritar com ele), provocou inúmeros traumas que, certamente, 

afetaram seu desenvolvimento cognitivo e emocional. 

Continuando a examinar os demais depoimentos dos alunos de P1, P2 e P3, 

no que se refere ao autocontrole, constatamos, mais uma vez, que estas professoras 

se mantêm equilibradas e se relacionam com os alunos de modo gentil e afetuoso.  



211 
 

Tendo feito uma análise comparativa entre a fala do aluno de P4 e as falas 

dos alunos das demais professoras citadas, compreendemos os efeitos do 

autocontrole, nas práticas pedagógicas resilientes.  Com tal perspectiva, Chaves 

(2011, p. 243) considera o autocontrole: "[...] como o domínio sobre as próprias 

emoções e reações, considerando-o como uma característica importante aos 

resilientes." 

Fundamentada no que está congregado, neste eixo de sentido, reafirmamos 

que o autocontrole das professoras pesquisadas se constitui como mais uma 

manifestação de resiliência. Lembramos, ainda, que os depoimentos dos alunos 

estão coadunados com as falas de outros alunos, constantes no quarto capítulo. Por 

conseguinte, repetimos, novamente, os resultados das observações participantes, 

obtidos até aqui, legitimam nossas constatações anteriores referentes às 

manifestações de resiliência nas práticas pedagógicas das professoras em foco, 

conforme capítulos três e quatro deste trabalho.  

No quinto eixo de sentido desta segunda categoria, Disponibilidade para 

ensinar, citamos alguns conceitos teóricos de ensino, destacando suas 

diferenciações conceituais. Em seguida, trazemos passagens das práticas 

pedagógicas, que revelam disponibilidade para o ato de ensinar.  

Na literatura especializada, durante muito tempo, o ato de ensinar era 

conceituado, apenas, com transmissão de conhecimento. Mesmo tendo ocorrido 

diversas modificações, tal concepção ainda é aceita em algumas escolas, conforme 

Libâneo (1994, p.78): “[...] a atividade de ensinar é vista, comumente, como a 

transmissão da matéria aos alunos, realização de exercícios repetitivos, 

memorização de definições e fórmulas." 

Nessa mesma linha de pensamento, que não aceita o ensino apenas como 

transmissão de conhecimento, temos Saint-Onge (1999, p. 9) que assim se 

posiciona: "[...], com efeito, se ensinar consiste tão somente em proclamar, anunciar, 

dizer, verbalizar os próprios conhecimentos, a condição quase única de eficácia do 

ensino é o simples domínio da matéria a ser ensinada.” (Grifos do autor). 

Considerando o ato de ensinar como um componente do processo 

educativo, Freire (2000, p. 104) afirma: "[...] a educação é um ato de amor, por isso, 

um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa coragem." 
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Como já mencionamos, as professoras participantes deste estudo são 

afetuosas com seus alunos, declaram-se satisfeitas com o exercício do magistério e 

estão sempre disponíveis para atender a todos, conforme registro de observações: 

 

Na sala de P1, a aluna B não conseguia formar palavras, ela ainda não 
identificava as letras do alfabeto, enquanto as demais crianças realizavam 
uma produção textual, P1 atendia a B pesquisando palavras iniciadas com a 
letra do nome da aluna. P1 dizia: hoje, você vai aprender o nome dessa 
letra, sabe o nome dela? - Não, tia. É a letra do seu nome B, agora você vai 
pesquisar palavras nesta revista que iniciam com B. - Tia, e se eu não 
acertar a senhora me ensina? Ensino, você vai acertar, sim. Você é esperta, 
a aluna ri, eu vou acertar, é? - Lógico que vai. P1 entrega uma cartela de 
papelão a B e a orienta: cada palavra que você pesquisar, você recorta e 
cola nesse quadrado de papelão, está bem? -Tá, tia! Ao concluir a 
atividade, a aluna apresentou a cartela a P1 com várias palavras 
pesquisadas, P1 a elogiou, beijou-a na cabeça, solicitou que alguns alunos 
lessem as palavras pesquisadas por B. Depois disse-lhe: B, você vai levar a 
sua pesquisa para casa, para ler com sua mãe e amanhã você lerá pra 
gente. Tia, e se eu não acertar? Vai acertar, sim. Eu lhe ajudarei. Na aula 
seguinte, B trouxe a cartela e, mostrando-se feliz, diz a P1: eu li tudinho! P1 
a abraça e diz: Muito bem! E fala à turma: Minha gente, B vai ler pra vocês! 
Palmas pra ela! Convidou uma coleguinha de B para ler com ela, essa a 
apoiava. Cada palavra lida era uma festa para a turma e alegria para B e 
para a professora. (Registro de observações. 2015.  P1). 

 
Em uma das manhãs, P3 trouxe várias cartelas de cartonado para a sala, 
nelas continha padrões silábicos diversos. P3 distribui uma cartela para 
cada criança e solicita a participação delas para amarrar fitas e assim 
formar colares, depois cada aluno colocou o seu colar no pescoço, em 
seguida ela os dispôs em círculo em pé na sala, hoje vamos formar 
palavras, vou fazer o casamento entre vocês, as crianças riram casar, tia? 
Sim, vou casar.  Risos. Vejam como é: vou chamar duas pessoas no centro 
do círculo e vocês irão descobrir quais palavras foram formadas como o 
casamento delas. Vocês vão descobrir. O casal lê e vocês observam se eles 
acertaram. Quando as crianças acertavam ela dizia: casou! A alegria era 
geral. As crianças mostravam-se interessadas em casar para formar 
palavras e lê-las. (Registro de observações, 2015. P3). 

 

Nesses relatos, identificamos ações e atitudes das professoras pesquisadas, 

que relevam disponibilidade para o ensino, tais como: criatividade (uso diversificado 

de material didático e atividades lúdicas); apoio (convida uma coleguinha para ler 

junto); e incentivo (você vai acertar). As situações didáticas são positivas e 

contribuem para formação integral do aluno, em uma perspectiva de uma educação 

mais humanizadora (baseada no respeito e na solidariedade). Neste eixo de sentido, 

os fragmentos das práticas pedagógicas retratam a disponibilidade das professoras 

citadas para o ensino e, sobretudo, para o processo educativo, confirmando, assim, 

nossas constatações de manifestações de resiliência, já tantas vezes referidas, nos 

terceiro e quarto capítulo deste texto.  
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No sexto eixo de sentido desta segunda categoria, Rotina de trabalho 

estabelecida, apresentamos de forma resumida concepções do termo rotina e suas 

diversificações. Além disso, fazemos comentários analíticos das rotinas observadas.  

Pensar sobre o termo rotina escolar exige certa contextualização temporal 

de sua abrangência e uso, o que nos permitirá compreender mais uma faceta das 

práticas pedagógicas aqui examinadas. 

No Brasil, nas décadas de 1960/1970, predominam concepções de ensino, 

baseadas na repetição e na memorização dos conteúdos que fundamentam as 

ações do planejamento escolar. Sob essa ótica, o conteúdo de ensino é dividido em 

pequenas doses diárias, que deve ser ministrado de forma rigorosa, seguindo uma 

rotina preestabelecida.   

Na década de 1980, com o aparecimento das abordagens construtivista e 

sociointeracionista, o uso das rotinas escolares passa a ser alvo de críticas, que 

repercutiram nas escolas e interferiram no trabalho dos professores.  Tais críticas 

baseadas, erroneamente, na teoria construtivista, refutam a programação das 

atividades de sala de aula e propõem o uso do improviso, para atender às 

necessidades de aprendizagem de cada aluno.  

Para Ferreira e Albuquerque (2012), trata-se de uma interpretação 

equivocada da teoria construtivista e dos postulados sociointeracionistas. Segundo 

as autoras, a abordagem construtivista postula que o professor conheça a realidade 

dos alunos, domine os conteúdos de ensino, faça planejamentos das atividades 

diárias e defina os procedimentos que serão adotados. Por conseguinte, não há 

espaço para o improviso.  

Na atualidade, essas críticas estão superadas e as rotinas de sala de aula 

são vistas como fatores que facilitam o processo de ensino e de aprendizagem, 

conforme Leal (2004, p.02) afirma: 

 

As crianças aprendem, através das rotinas, a prever o que fará na escola e 
a organizar-se. Por outro lado, a existência dessas rotinas possibilita ao 
professor distribuir com maior facilidade as atividades que ele considera 
importantes para a construção dos conhecimentos em determinado período, 
facilitando o planejamento diário das atividades didáticas. 

 

A rotina de sala de aula está prevista no planejamento de ensino e tem 

caráter intencional, o que exige do professor o uso de recursos didáticos e 

pedagógicos em prol da aprendizagem dos alunos, porém não é uma atividade 
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mecânica, nem descontextualizada. Ensinar é um ato que exige reflexão “[...] sobre o 

que ensinar, por que ensinar e que tempo (etapa e duração) precisa para ensinar o 

que ensina.” (CRUZ; MANZONI; SILVA, 2012, p. 17). 

Em geral, o prática docente segue uma rotina que inclui as seguintes 

atividades: planejamento semanal, preparação de aula, organização do material e 

situações didáticas, adequação do ambiente da sala de aula às diferentes 

estratégias de ensino, preenchimento de diário de classe, organização da turma e 

correção das atividades. .  

Tendo clareza da conceituação de rotina escolar e com base nos resultados 

das observações das práticas pedagógicas em foco, apresentamos de forma 

resumida um tipo de rotina escolar, a qual é adotada das professoras pesquisadas: 

 No início da aula, a professora escreve a Agendinha do Dia no quadro. 

 A professora lê a Agendinha e pergunta aos alunos: a Agendinha está 

boa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? 

 Em geral, os alunos sugerem uma atividade lúdica e uma música, ou 

então, a apresentação de algum conteúdo já ministrado, sobre o qual 

ainda têm alguma dificuldade. 

 A professora fala sobre o tempo de cada atividade e estabelece com os 

alunos um acordo do tempo de cada atividade.   

 Quando os alunos estão começando a perder o foco nas atividades, faz o 

seguinte alerta: o tempo não para, precisamos focar no que estamos 

fazendo.  

 A hora do lanche e da saída é o marco temporal de controle para os 

alunos. 

 Às vezes a professora faz mais um alerta: a hora do recreio está se 

aproximando, quem estiver atrasado, vai ter que usar parte do tempo do 

recreio para concluir a atividade.  Quanto ao horário da saída, diz: "o 

tempo de ir para casa está chegando, já sabem do combinado, quem 

estiver atrasado, papai vai ter que ficar esperando concluir a atividade." 

 

Além da rotina escolar acima citada, identificamos nove atividades 

sequenciadas, as quais são executadas rotineiramente: recepção, conversação livre, 
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leitura deleite, correção de atividades de casa, lanche, música e repouso, introdução 

do conteúdo, atividade para casa, avaliação do dia e saída. 

Constatamos que o uso da rotina escolar e, também, o desenvolvimento das 

nove atividades sequenciadas facilitam o desenrolar das práticas pedagógicas de 

cada uma das professoras em foco. No entanto, ressaltamos o caráter flexível de 

tais atividades.  

A análise da rotina escolar que está congregada neste eixo de sentido 

fortalece nossas afirmações relativas às manifestações de resiliência do grupo 

pesquisado, já citadas.  

No sétimo eixo de sentido desta segunda categoria, Crença no potencial 

do aluno, apresentamos um posicionamento teórico relativo a um aspecto de 

resiliência: não fixar o olhar no problema, mas direcioná-lo para as potencialidades 

do aluno. E trazemos, também, fragmentos das práticas pedagógicas forjadas nos 

princípios basilares da humanização.  

No início do ano letivo, as quatro professoras pesquisadas recebem, em 

suas respectivas classes, muitos alunos não alfabetizados, apesar de já 

frequentarem a escola há três anos. Além disso, há uma quantidade significativa de 

alunos que apresentam distorções entre idade e ano de escolaridade. Tal situação, 

já registrada ao longo deste trabalho, é mais um desafio a ser enfrentado, conforme 

registro de observações: 

 

Nunca em minha vida de professora me deparei com uma turma de 3º ano 
com tantas crianças com defasagens gritantes de aprendizagem. Acho que 
é essa história de ciclo, as professoras vão passando as crianças de bolo, 
parece que não têm aquele compromisso de ensinar. Vejo que será um 
desafio pra mim, mas vou encarar, assumi que vou fazer de tudo para que 
eles aprendam. E já disse para a direção, eu vou seguir com a turma até o 
último ano do ensino Fundamental. (Registro de observações. 2015. 
Depoimento de P1). 
 
Já vi de tudo na minha vida, mas nunca tinha visto tantos alunos 
analfabetos no 3º ano. Esse é um desafio pra mim, eu encarei e vou dar 
conta. Percebo que os ciclos de aprendizagem contribuem muito para essa 
situação, os professores vão passando as crianças, sem se comprometer 
com o aprendizado. Vão empurrando com a barriga. Estamos no mês de 
abril, já vejo mudanças. Eu penso que faltou um pouco de compromisso 
com a vida dessas crianças. Elas vão aprender. Só vou deixá-las no final do 
4º ano, com todos lendo. (Registro de observações, 2015. Depoimento de 
P2) 
 
Pegar essa turma pra trabalhar foi uma surpresa! Tem sido um desafio, as 
crianças são verdinhas, por mais que eu me empenhe, tenho que esperar o 
tempo delas, tenho feito de tudo para alfabetizá-las, já consegui muita coisa, 
mas ainda não no nível do que eu planejei, estamos perto do final do ano e 
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ainda há crianças que não avançaram para atingir o perfil de crianças 
prontas para um 3º ano. Tive que começar da base, muitas crianças não 
conheciam nem as vogais.  Mas, eu creio que até o final do ano estejam 
prontas, estou lutando pra isso. (Registro de observações, 2015. 
Depoimento de P3). 
 
Eu me assustei quando fiz a sondagem da turma no início do ano e vi 
quanta criança sem saber ler! Aí fui saber a história de cada um, fui 
entendendo e matutando como ajudá-los. Eu assumi com a dirigente que no 
final do ano todos estariam lendo. Me esforcei muito! Estamos no mês de 
outubro, muitos já leem tudo. Tem uns vacilantes, mas vão conseguir. Só 
estou tendo dificuldade com três, eles faltam muito. A partir de agora, tudo 
será melhor para eles. (Registro de observações, 2015. Depoimento de P4). 

 

No enfrentamento de tantos e tamanhos desafios, conforme depoimentos 

acima, essas professoras revelam que têm clareza dos problemas existentes, para 

os quais procuram soluções viáveis, portanto, não ficam focadas nas dificuldades. 

Tais procedimentos são considerados como manifestações de resiliência, conforme 

afirmam Miravalles e Ortega (2015, p. 24), "[...] a resiliência é e deve envolver uma 

mudança de olhar em direção ao outro, de enxergar o possível, de passar de um 

modelo deficitário para um modelo de potencialidades." 

Ao longo das observações, percebemos que, em suas práticas pedagógicas, 

as quatro professoras demonstram crença no potencial do aluno e, procuram 

despertar o interesse de todos, conforme o que se segue: propõem tarefas e 

atividades adequadas ao nível cognitivo da classe; identificam as dificuldades de 

cada aluno com a finalidade de propor soluções viáveis; trazem tarefas inovadoras 

que despertam a criatividade e, também, fortalecem o senso de independência e de 

autoconfiança; celebram as conquistas dos alunos e fomentam um clima de 

camaradagem entre os alunos, o que aumenta a autoestima; conforme registro de 

observações: 

 

P1, antes de ensinar um assunto novo aos alunos, costumava aguçar a 
curiosidade dos seus alunos, habitualmente fazia questionamentos na 
perspectiva da motivação deles. Por exemplo, antes de abordar sobre os 
meses do ano, ela se pôs diante de sua turma e disse: hoje nós vamos 

aprender um assunto tão bom! É muito interessante aprender sobre o que 
eu vou ensinar, pois tudo na vida das pessoas depende de saber sobre 
isso, passou a fazer os seguintes questionamentos: quem aqui sabe o mês 
que a mamãe nasceu? Quem sabe o mês do carnaval? Quem sabe o mês 
que nós ficamos de férias? Será que vocês já descobriram o assunto que 
nós vamos aprender hoje? É muito importante mesmo! As crianças se 
mostram curiosas e apresentam resposta. Depois desenrola um calendário 
e apresenta as crianças. Elas identificam. P1 ri. (Registro de observações, 
2015). 
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P2 também costumava provocar o interesse das crianças, nesse sentido, 
ela levantava questões sobre o assunto a ser abordado. Foi assim que agiu 
antes de ensinar a seus alunos a linguagem de sinais. Diante da turma, 

disse: meus amores, hoje vou ensinar uma coisa tão importante pra vocês, 
sabiam? Não vai ser agora, não. Quem aprender a fazer o que eu vou 
ensinar será capaz de conversar sem falar. Querem saber como isso 
acontece? Olhem para minhas mãos, vou fazer alguns gestos, vejam se 
descobrem. As crianças mostram-se curiosas. Ela distribui com as crianças 
um panfleto com o alfabeto na linguagem dos sinais. Quem de vocês tem 
parente surdo? Depois ela explicou o motivo de elas aprenderem. Meus 
amores, vai chegar um coleguinha para nossa sala que é surdo, a gente 
precisa aprender como ele fala, pra gente conversar com ele. O que vocês 
acham? Será bom? É importante para poder conversar também com outras 
pessoas surdas. As crianças ficaram motivadas a aprender. P2 ia fazendo 
os gestos com as mãos, formava palavras e pedia para que as crianças 
descobrissem as palavras que ela formava. Cada descoberta elas riam, 
batiam palmas, P2 as elogiava. (Registro de observações, 2015). 
 
P3, para ensinar sobre animais domésticos, sentou-se bem próximo as 

crianças e disse: nós vamos cantar umas musiquinhas que falam sobre o 
assunto que eu hoje vou ensinar a vocês. Será que vocês vão descobrir o 
que vocês vão aprender? [...]. É sobre uma coisa que todo mundo tem em 
casa e gosta. Ela disse, vamos cantar: Atirei o pau no gato. Meu pintinho 
amarelinho, A carrocinha pegou. A galinha do vizinho. Após cantarem 
as músicas, pergunta: vocês já descobriram sobre o que vocês irão 
aprender hoje? As crianças apresentavam suas ideias e P3 vai 
apresentando o assunto, a lei referente aos maus-tratos dos animais. As 
crianças mostraram-se motivadas, participativas, alegres. (Registro de 
observações, 2015). 

 
Antes de ensinar sobre astros luminosos e iluminados, para despertar a 

curiosidade dos alunos, P4 disse: “eu vou fazer um desenho no quadro, é 
sobre o assunto que vocês irão aprender hoje, será que vocês advinham o 
que é? Ela desenhou no quadro o sol, a lua e estrelas. Depois olhou para 
sua turma e disse: “quero saber quem descobre o que eu vou ensinar hoje? 
Eu desenhei no quadro. Quem descobre? É sobre uma coisa boa pra todo 
mundo!" As crianças iam respondendo os questionamentos e P4 ia 
relacionando as respostas ao assunto, assim as crianças aprenderam o 
assunto, depois ela formou grupos para as crianças fazerem colagem em 
um desenho contendo imagens do sol, lua e estrela. (Registro de 
observações, 2015). 

 

Considerando os registros acima citados, podemos afirmar que as crianças 

reagem de forma positiva, participam ativamente das atividades propostas e estão 

sempre alegres. As posturas das crianças, certamente, trazem alegria e satisfação 

para as professoras. 

Os diversos componentes deste eixo de sentidos contêm manifestações de 

resiliências das professoras pesquisadas, tais como: respeito às potencialidades e 

limites de cada aluno e capacidade de superação de obstáculos. E, também, deixam 

transparecer os benefícios (para alunos e professoras) que surgem em 

consequência de práticas pedagógicas pautadas na realidade da sala de aula, mas 

direcionadas por princípios de humanização.  
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No oitavo eixo de sentido desta segunda categoria, Planejamento e 

organização do ambiente, apresentamos os conceitos de planejamento e 

organização escolar, nos quais entremeamos alguns comentários relativos às 

práticas pedagógicas das professoras pesquisadas. 

De acordo com Kenski (1995), em geral, as pessoas tomam decisões a partir 

de improvisações, mas, em alguns momentos, partem de ações previamente 

organizadas. Como é o caso das professoras observadas. 

Azanha (1993, p. 70) afirma que o significado do termo planejamento é muito 

ambíguo: 

[...] mas no seu uso trivial ele compreende a ideia de que sem um mínimo 
de conhecimento das condições existentes numa determinada situação e 
sem um esforço de previsões das alterações possíveis desta situação 
nenhuma ação de mudança será eficaz e eficiente, ainda que haja clareza 
dos objetivos dessa ação. 

 

Segundo Libâneo (1991), o planejamento escolar é um processo de 

sistematização e organização das ações do professor, portanto, é um instrumento da 

racionalização do trabalho pedagógico, que articula atividade escolar com os 

conteúdos do contexto social. Com tal perspectiva, afirma que: "[...] sendo o trabalho 

docente uma atividade intencional planejada, requer estruturação e organização, a 

fim de que sejam atingidos os objetivos." (LIBÂNEO, 1991, p. 179).   

A palavra organização é um dos componentes do planejamento, no entanto, 

está muito vinculada às instituições empresariais. Apesar disso, Maximiano (1995, 

254) define organização como: "[...] o processo de tomar decisões com a finalidade 

de dividir uma tarefa em tarefas menores e atribuí-las a indivíduos e grupos de 

indivíduos, de modo que cada um - grupo ou indivíduo - tenha um compromisso 

específico que contribui para a realização de uma tarefa maior." Para esse autor, a 

organização é um processo que busca estruturar uma atividade; portanto, reúne 

pessoas, recursos e equipamentos, de acordo com o planejamento elaborado, com 

o objetivo de responder a duas questões: o que há para ser feito? Quem vai fazer o 

quê? 

Constatamos que as professoras pesquisadas cuidam da organização das 

salas de aula, pois definem o que vai ser feito, como e com quem. Dessa forma, o 

ambiente da sala de aula está sempre organizado limpo e bonito, o que contribui 

para um melhor desenvolvimento das práticas pedagógicas. Apesar do esforço de 

cada professora para tornar aprazível sua sala de aula, lembramos que a estrutura 
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física das classes traz desconforto para todos, o que é agravado pela inadequação 

do mobiliário escolar, conforme nossos registros constantes no capítulo quatro desta 

tese.  

Voltando ao conceito de planejamento, temos mais um conceito de Libâneo 

(1991, p. 221), para o qual planejamento: "[...] é uma tarefa docente que inclui tanto 

a previsão de atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em 

face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do 

processo de ensino." 

No planejamento das atividades de sala de aula devem constar os seguintes 

tópicos: conteúdo de ensino, objetivos, metodologia e avaliação da aprendizagem. 

Segundo Padilha (2003, p. 57), o planejamento de aula "[...] organiza ações 

referentes ao trabalho na sala de aula. É o que o professor prepara para o 

desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos coerentemente articulado com o 

planejamento curricular, com o planejamento escolar e com o planejamento de 

ensino." 

Em síntese, o planejamento é uma tomada de decisão sistematizada e 

racionalmente organizada sobre a educação que abrange atividades de ensino e, 

também, a organização administrativa da escola e a comunidade escolar. 

No transcurso das observações, percebemos que as professoras planejam e 

registram suas aulas em um caderno ou em folhas organizadas em pasta do tipo 

classificador37. Em tais registros, constam os seguintes tópicos: atividades previstas, 

situações didáticas, objetivos e material didático.  

O caderno de planejamento permanece na mesa das professoras, pois é 

consultado durante a aula. Além desses registros particulares, as professoras 

anotam, diariamente, no diário online da SER, as situações didáticas que são 

desenvolvidas na sala de aula.    

As professoras pesquisadas consideram o planejamento e a organização 

das aulas como fatores indispensáveis às suas práticas pedagógicas, conforme 

registro de observações: 

 

Esse meu caderno não se afasta de mim. Eu organizo tudo nele. Anoto meu 
planejamento nas aulas atividades, faço um esboço geral e no dia a dia de 

                                                             
37

Convém destacar que tivemos acesso aos cadernos de planejamento das quatro professoras 
pesquisadas. 
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aula eu completo, de acordo as necessidades da turma. É meu guia, me 
sinto perdida sem esse caderninho; pra mim, professor que não planeja fica 
na sala de aula como barata tonta, andando de um lado pro outro sem 
sentido. Só improvisa, não sai da rotina. O planejamento que faço no 
caderno me ajuda na hora de preencher o diário online, esse ano a 
Secretaria de Educação inventou essa novidade, todo o dia a gente tem 
mais essa obrigação. Anotar o planejamento da aula. Só não sei se avaliam 
o que eu posto, não chega um retorno pra gente, acho que é mais um faz 
de conta. (Registro de observações, 2015. Depoimento de P1) 

 
Sempre planejo no dia de minha aula atividade. Eu planejo para ensinar 
com sentido, sem planejamento o ensino é improvisado, rotineiro. Planejar a 
aula é respeitar o direito dos alunos. O que planejo vai se adequando 
conforme a dinâmica de minha turma. Mesmo com toda minha experiência 
só me sinto segura elaborando meus planejamentos, vejo a direção, o rumo 
que devo tomar nas minhas aulas. Se você não planeja o que vai fazer, faz 
qualquer coisa, sem sentido. Anoto tudo em folhas de papel e arquivo nessa 
pasta, esse é meu diário, meu caderno inseparável. (Registro de 
observações, 2015. Depoimento de P2) 

 
Faço meu planejamento do meu jeito, sem formalidades. Na aula atividade, 
eu planejo no meu computador, registro o que preciso realizar pra não ficar 
improvisando e na mesmice. Mas não trago o computador pra escola 
porque é inseguro, assalto nos ônibus, aí eu faço um roteiro nesse caderno, 
durante a semana, no dia a dia anoto as necessidades que aparecem.  Às 
vezes planejo uma coisa e não dá certo, aí replanejo. O que eu faço dia a 
dia depende da reação das crianças. Tem dia que elas estão receptivas, 
outros dias, não. Eles dormem tarde vendo a novela, chegam sonolentos. 
Eu não vou de encontro à onda, senão me quebro. Organizo tudo pra ter um 
norte, saber a direção que devo seguir. (Registro de observações, 2015. 
Depoimento de P3).  
 
Meu caderninho é inseparável, é meu roteiro. Sempre tenho o costume de 
planejar minhas aulas, não faço nada de improviso. Eu organizo tudo, faço 
isso durante as aulas atividades, essa oportunidade de ter um dia livre para 
planejar eu achei ótimo! O planejamento é meu mapa. Eu anoto o caminho, 
não me perco, sem um planejamento é difícil conduzir uma aula. Tudo meu 
é simples, não uso palavras difíceis, anoto o que fazer, porque fazer, como 
e com que fazer. É só isso. (Registro de observações, 2015. Depoimento de 

P4).  

 

Os posicionamentos das professoras pesquisadas, em relação às atividades 

de planejamento e organização do espaço escolar, fortalecem as manifestações de 

resiliência que registramos nos capítulos três e quatro deste texto. Em paralelo, tais 

posicionamentos indicam, mais uma vez, que as práticas pedagógicas aqui 

analisadas, seguem os princípios basilares da educação humanizadora (melhoria da 

autoestima; senso de responsabilidade, desenvolvimento da criatividade e da 

autonomia). 

E pensando no conjunto nas práticas pedagógicas das professoras aqui, 

explicitadas, com base nas duas categorias de análise adotadas, voltamos a 

Miravalles e Ortega (2015, p. 21) que afirmam: "[...] criar ambientes educativos 
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resilientes significa consolidar a confiança, o otimismo e a esperança como 

elementos constitutivos do tecido escolar.” 

Ressaltamos que os resultados das atividades observacionais referendam 

nossas interpretações e análises de todo percurso investigativo e, sobretudo, nos 

permitem afirmar: as manifestações de resiliência, aqui identificadas, funcionam 

como um suporte ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que trazem a 

esperança de uma sociedade mais humanizada. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura especializada, bem como a nossa experiência profissional como 

docente e técnica em educação mostram que, cada vez mais, o estado emocional 

dos professores tem se abalado e provocado descontentamento e desinteresse para 

prosseguirem motivados com a docência. As inviáveis condições de trabalho dos 

docentes, salários baixos, falta de reconhecimento social, salas de aula 

superlotadas, trabalhos extraclasse, que tomam seu tempo de lazer, e muitos outros 

fatores interferem no seu dia a dia e alimentam o desencanto com a profissão.  

Diante desse quadro tão real que afeta o magistério, esta pesquisa procurou 

compreender o que leva professores de escola pública, expostos a condições e 

problemas os mais adversos, revelarem resiliência na prática pedagógica que 

desenvolvem. 

Retomamos Tavares (2001), para quem a resiliência diz respeito à 

capacidade de o indivíduo resistir a situações adversas, num estado de contínua 

acomodação e equilíbrio.   

Em resposta aos propósitos da investigação, identificamos professoras que, 

atuando no interior de escolas públicas municipais de zonas conflagradas da cidade 

do Recife, assumem características resilientes. Elas são todas mulheres, trabalham 

no ciclo de alfabetização, tem em média 46 anos de idade e possuem em média 21 

ou mais anos de exercício profissional. Conforme indicamos, elas se tornaram 

professoras por decisão própria, aliada a influências de ordem familiar, contingências 

sociais e financeiras.  

As professoras cursaram o magistério e licenciatura, reconhecem o valor dos 

processos formativos e destacaram o curso de magistério (atual normal médio) como 

referencial orientador da prática pedagógica. Não desprezam a formação no curso 

de graduação em Pedagogia, mas enfatizam sua função abrangente voltada para a 

compreensão da educação como fenômeno político-social e menos direcionado a 

questões que dizem respeito à gestão da sala de aula. 

Todas se disseram satisfeitas com o exercício da profissão que escolheram, 

embora não ignorem os obstáculos, desafios e desvalorização social da docência.  

 Mesmo ressaltando suas características de resiliência, não assumem uma 

postura acrítica frente à docência. Conseguimos constatar que as características 
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resilientes dessas docentes as mantêm proativas e atuantes em sua prática 

pedagógica.  

Ao longo da pesquisa, detectamos, como principais indícios de resiliência, a 

persistência, luta e capacidade de superação; fé (em Deus, na capacidade dos 

alunos e na possibilidade de mudança); bom humor/alegria; boa convivência no 

ambiente de trabalho; amor pelo trabalho e pelas crianças; criatividade; 

responsabilidade e compromisso com a educação e esperança. As professoras 

demonstraram que não se abatem com facilidade diante das adversidades 

encontradas, pois encontram estratégias para vencê-las.  

Em seus posicionamentos e práticas, o grupo investigado demonstrou 

persistência. As docentes sempre utilizavam estratégias diversificadas para ajudar 

os estudantes a superarem os limites e, com frequência, reafirmavam a crença em 

suas capacidades. Reforçavam que quem aprende a persistir é capaz de vencer os 

desafios, lidar de forma construtiva com as falhas e atingir os objetivos. Reiteram 

que ser persistente é algo que contribui para sua segurança e capacidade de 

transformar seu próprio ambiente cultural. 

Segundo os depoimentos e análise das práticas dessas professoras, a 

manutenção do bom humor em todas as situações, inclusive nas mais adversas, 

favorece seu envolvimento e clima solidário entre pares, funcionários da escola e 

estudantes. Notadamente no âmbito da sala de aula, as docentes revelaram 

habilidades relacionadas ao cuidado com as dimensões cognitiva, emocional e 

social dos alunos, que foram manifestadas no envolvimento, dedicação e 

preocupação para com cada um deles. 

Constatamos que, em geral, as profissionais investigadas nesta pesquisa 

exercem a docência em turmas consideradas de difícil trato e, mesmo com esses 

grupos, logram êxito e são reconhecidas nas escolas pelos pares, equipe gestora e 

demais funcionários. O compromisso e a responsabilidade com a docência e, 

sobretudo, com a aprendizagem dos alunos foram ressaltados por elas próprias e 

pelos sujeitos do seu grupo de convivência como características muito peculiares a 

cada uma. 

Assim, podemos dizer que uma prática docente marcada pela diversificação 

das atividades, crença no potencial do aluno e relações interpessoais positivas, que 

deixam transparecer sentimentos de aceitação e pertencimento das crianças ao 
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grupo classe são elementos que geram a satisfação e o bem-estar dessas 

professoras. 

A observação da prática pedagógica das docentes contribuiu para corroborar 

seus depoimentos e de seu grupo de convivência acerca de suas características. As 

relações interpessoais estabelecidas com todos na escola e com seus alunos em 

sala de aula, o lidar com as famílias, o domínio dos conteúdos, a criação de 

diferentes estratégias didáticas, a rotina estabelecida, os critérios avaliativos, o 

cuidado e o afeto com o grupo classe foram ilustrativos desse compromisso e 

responsabilidade com a docência. 

De acordo com os resultados da pesquisa, os suportes favorecedores do 

desenvolvimento das características resilientes são a família, a religião, o lazer e o 

grupo de trabalho. Para o grupo investigado, esses elementos funcionam como 

mecanismos de proteção que o fortalece no enfrentamento das agruras da docência. 

Conforme admitem as docentes, tais fatores subsidiam sua resistência e 

determinação. 

Destacamos a religião como fonte de apoio para enfrentamento aos desafios 

da prática pedagógica das professoras. Entendemos que o ser humano procura na 

religião dar sentido às experiências pelas quais passa, se sentir confortado na dor, 

nos traumas e nas situações em que a razão humana por si só não dá conta de 

compreender e justificar. É notório o vínculo religioso das professoras. Elas 

enfatizaram a fé em Deus, na mudança e na capacidade dos alunos.  São 

esperançosas e perseverantes.  

Tendo em vista a sumarização dos resultados da pesquisa, aqui expostos, 

podemos afirmar que, em meio a um contexto de transformações e exigências, as 

quais geram, no professor, sentimentos como insegurança, medo, ansiedade e 

estresse no desenvolvimento da prática pedagógica, identificamos professoras com 

características resilientes na escola pública. Essas profissionais têm conseguido se 

manter íntegras e superar as adversidades que enfrentam na escola e sala de aula. 

Elas demonstram superar limites, enfrentar desafios, romper preconceitos e 

sobressair-se aos infortúnios. Esses traços expressam sua resiliência. 

Em face ao exposto, é possível afirmar que professoras com características 

resilientes interferem de maneira positiva no contexto escolar. Nessa perspectiva, 

defendemos a seguinte tese: a resiliência na educação é um processo, no qual o 

professor expressa sua capacidade de superar os desafios da docência e se 
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reestruturar; assim como, construir estratégias para o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica humanizadora no espaço da escola pública. 

Ressaltamos que a resiliência é um processo, o qual existe em função da 

condição pessoal do sujeito, mas articula-se a condições culturais e de apoio social 

disponíveis. Em geral, é desencadeada em ambientes difíceis e estressores.  É um 

fenômeno complexo que envolve o sujeito na sua interação com o mundo externo, 

entretanto, a ambiência social por si não determina a resiliência, mas estimula e 

contribui para sua manifestação.  

Ao finalizarmos esta tese, ressaltamos que as nossas elaborações sobre a 

resiliência na prática pedagógica não desconsideram o trabalho coletivo na escola, 

tampouco indicam que trabalhando de forma isolada, as professoras vão restituir, 

por si mesmas, a qualidade da educação pública. O que pretendemos mostrar foi 

que, em meio a um quadro de desencanto com a prática pedagógica, existem 

docentes com esse perfil resiliente. Não se trata de heroínas, mas de professoras 

em ativo exercício e constantes mobilizadoras de ações coletivas na escola.  

Em face do exposto, admitimos ter atendido aos propósitos delineados para 

o desenvolvimento desta pesquisa e indicamos alguns questionamentos, com os 

quais nos deparamos no decorrer da investigação, eis algumas destas indagações: 

a resiliência faz parte da identidade profissional do docente?; de que modo destacá-

la como um elemento de identidade?; em que fase da carreira docente as 

características resilientes começam a se manifestar?; elas seriam próprias das 

professoras em estágio mais avançado da carreira?; o compromisso e a satisfação 

profissional foram duas características marcantes do grupo pesquisado, sendo 

assim, de que maneira o processo formativo tem favorecido à construção desses 

atributos nos futuros professores? 

Ademais, o antigo curso de magistério (normal médio), embora seja alvo de 

críticas, foi supervalorizado pelas docentes; nessa perspectiva, o estudo nos 

mobilizou a saber mais sobre tais cursos na atualidade. Esses cursos estão mesmo 

em extinção? Quem são os seus alunos? O que se aprende e se ensina nesses 

cursos? 

Tendo em vista os novos questionamentos gerados, nosso estudo se lança 

às necessidades de novas construções acadêmicas, assegurando que a pratica 

pedagógica associada à resiliência é um fenômeno complexo e ainda em 

construção. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DOUTORADO 

Aluna: Enivalda Vieira dos Santos Rezende. 

Orientadora: Profª. Drª Laêda Bezerra Machado. 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

  

 Caro (a) professor (a), 

_________________________________________ 

 

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa sobre RESILIÊNCIA E 

RESISTÊNCIA ENTRE PROFESSORES DE ESCOLA PÚBLICA, no Programa de 

Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Pernambuco, buscando 

uma maior aproximação da realidade, gostaríamos de contar com o seu apoio. 

Por ter sido essa Unidade Escolar selecionada para o nosso estudo de 

campo, gostaríamos de contar com sua colaboração, respondendo ao questionário 

abaixo. 

Salientamos que o conteúdo apresentado será tratado de forma reservada e 

ética, respeitando o acordo inicial firmado com essa instituição. Destacamos, ainda, 

que a identificação visa apenas a um possível contato posterior com o (a) senhor (a) 

para a aprofundamento das informações oferecidas neste questionário, afirmamos 

que de modo algum as mesmas serão divulgadas no nosso trabalho. 

Antecipadamente agradecemos, 

 

Enivalda Vieira dos Santos Rezende 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Idade: _____ 

1.2 Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) 

1.3 Estado Civil: (  )Solteiro (  ) Casado (  ) União consensual (  ) Divorciado, (  )  

Separado (  ) Viúvo (  ) Outros. 

1.4 Endereço Residencial: ____________________________________________ 

Telefone: _________________________ Celular: __________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

1.5  Com quem você mora? (   )Só (  ) Com seus pais (  ) Cônjuge (  ) Cônjuge e 

filhos 

 (   ) Outros 

1.6 Situação de moradia: (  ) Casa própria (  ) Casa alugada (  ) Outros 

1.7 Meio de transporte que mais utiliza para ir ao trabalho: (   ) Coletivo(   ) Carro 

próprio ou da família (   ) Motocicleta (  ) Bicicleta (  ) Outros. 

 

1.8 A renda mensal da família: 

(   ) De 1 a 5 salários mínimos 

(   ) Mais de 5 até 10  salários mínimos 

(   ) Mais de 10 até 20 salários mínimos. 

(   ) Mais de 20 salários mínimos. 

 

1.9 Há livros em sua casa? ( ) Não ( ) Sim – tipo: 

(   ) Escolares ( ) Romances ( ) Livros infantis ( ) Religiosos ( ) Técnicos - científicos 

(   ) Enciclopédias ( ) Dicionário ( ) Outros – Especifique: __________________ 

(   ) Revistas ( ) Jornais 

Oportunidade de uso desses recursos: ____________________________________ 

 

1.10  Você no seu dia a dia reserva tempo par o lazer? (  ) Sim (   ) Não.     

Por quê?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1.11 Como você utiliza o tempo das férias? Relate-nos, por favor. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1.9 Grau de instrução de seus pais: 

(   ) Analfabetos 

(   ) Ensino fundamental 

(   ) Ensino médio 

(   ) Ensino superior 

(   ) Pós-Graduação 

(   ) Desconhece 
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2. ESCOLARIDADE 

2.1Ensino Fundamental e Médio 

2.1.2 Que curso médio você cursou? _____________________________________ 

2.1.3 Em que instituição cursou? 

 (  ) Todo em escola  pública  

 (  ) Todo em escola Privada  

 (  ) Outro tipo de escola 

2.1.4 Ano de conclusão:_______________ 

2.2 Educação Superior 

2.2.1 Qual o seu curso de graduação? ___________________________________ 

2.2.2 Em que instituição cursou?  (   ) Pública (  ) Privada  

2.2.3 Ano de conclusão: _______________ 

2.2.4 Possui outros cursos de graduação? Sim ( ) Não ( ) 

2.2.5 Qual?________________________________ 

2.2.6  Em que instituição cursou? (   ) Pública   (   ) Privada  

2.2.7 Ano de conclusão: _______________________________ 

 

2.2.8 Por gentileza, relate um pouco sobre o que a/o motivou a escolher o seu 

curso de graduação. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.3  Curso(s) de Pós-Graduação (concluídos e/ou cursando) 

2.3.1 

Especialização:_______________________________________________________ 

2.3.2 Em que instituição cursou ou cursa? Pública (  ) Privada (  ) 

2.3.3 Ano de conclusão: _______________________________ 

2.3.4 Outros cursos de pós-graduação: 

Mestrado (   ) Doutorado (  ) 

 

3. EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

3.1 Quanto tempo de docência você tem?__________________________________   

3.2 Quanto tempo de docência na rede municipal do Recife ?__________________ 

3.3 Qual a forma de ingresso nesta rede?__________________________________ 

3.4  Há quanto tempo atua nesta escola?__________________________________ 

3.5 Qual a sua carga horária na rede?_____________________________________ 

3.6 Concentra suas atividades apenas nesta escola? Sim ( ) Não ( ) 

Qual?_______________________________________________________________ 

3.7. Você já exerceu ou exerce funções na área da educação que não sejam ou 

tenham sido na docência? 

Sim (  )  Não (  ) 

Quais?_____________________________________________________________ 

 

 



247 
 

 

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA DA 1ª FASE DA PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DOUTORADO 

Aluna: Enivalda Vieira dos Santos Rezende. 

Orientadora: Profª. Drª Laêda Bezerra Machado. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 1ª ETAPA DA PESQUISA 

 

1. Ser professor foi uma opção profissional sua? Por quê? 

2. Quais as experiências que o(a) levaram a escolher  ser professor? 

3. Para você o que significa ser professor? 

4. O que o gratifica no exercício do magistério? 

5. O que a sua família e amigos acham da sua escolha profissional? 

6. Que imagem você tem de si como professor? 

7. Como você analisa a sua satisfação no magistério ao longo dos anos?   

8. Quais características pessoais suas, você considera serem importantes 

para você permanecer feliz, satisfeita(o)  resistente no exercício do 

magistério? 

9. Como você lida com as dificuldades e problemas que surgem no dia a dia 

do âmbito escolar?  Quem lhe dá apoio, suporte para enfrentar as 

situações difíceis no cotidiano da sala de aula? 

10.  Em que medida a sua formação inicial e continuada contribuem para que 

você seja um professor satisfeito, feliz e resistente, embora às injunções 

sociais que afetam o magistério? 

11.  Você como ser humano, como busca se fortalecer, diante das 

adversidades que envolvem o magistério?  

12. No âmbito educacional, frente às injunções sociais atuais que afetam o 

magistério, que fatores contribuem para você desenvolver atitudes de 

resiliência para o exercício da docência?  
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13. Para você que fatores contribuem para um(a) professor(a) chegar ao fim 

da carreira profissional sem adoecer, sem amarguras ou ressentimentos? 

APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DOUTORADO 

Aluna: Enivalda Vieira dos Santos Rezende. 

Orientadora: Profª. Drª Laêda Bezerra Machado. 

 

Recife, abril de 2014 

A llma. Sra. Coordenadora da Escola Municipal 

______________________________________ 

 

 

Prezada Senhora, 

Cordiais saudações. 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa em nível de doutorado junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da UFPE sobre a resiliência na profissão docente. No 

momento, estamos nos preparando para realizar a primeira etapa do trabalho de campo, 

para realizá-lo, gostaríamos de contar com a participação de professores para atuarem 

como sujeitos de nossa pesquisa. Eles responderão a entrevistas e questionários. Em 

virtude da natureza de seu trabalho junto à equipe de docentes dessa escola, solicitamos de 

V. Sª. a gentileza de indicar nomes de professores que atendam às características abaixo: 

1. Seja professor do Grupo Operacional Magistério. 

2. Atue como professor em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

3. Esteja com no mínimo 10 anos de profissão. 

4. Demonstre compromisso e interesse para com a aprendizagem dos alunos. 

5. Revele senso de humor e flexibilidade para lidar com as situações. 

6. Participe espontaneamente das atividades programadas pela escola. 

7. Mantenha relacionamento amistoso com os atores da escola. Mostre atitudes 

positivas frente a problemas e dificuldades. 

8. Tome iniciativa para resolver problemas aparentemente difíceis. 

9. Demonstre preocupação com sua formação profissional. 
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NOMES DOS PROFESSORES TURMA  EM QUE ATUA. 

  

  

 

Considerando seu empenho e atenção em contribuir com a formação de novos 

profissionais pesquisadores do Centro de Educação da UFPE, solicitamos indicar seus 

nomes no quadro acima e agradecemos, antecipadamente, a colaboração.   

Atenciosamente, 

Enivalda Vieira dos Santos Rezende 

Aluna-pesquisadora 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

DE PROFESSORAS RESILIENTES 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DOUTORADO 

Aluna: Enivalda Vieira dos Santos Rezende. 

Orientadora: Profª. Drª Laêda Bezerra Machado. 

 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE DE PROFESSORAS 

RESILIENTES 

UnidadeEscolar___________________________________RPA_______________ 
Professor: _________________________Série/Ano________Data:____________ 
 

1. ATITUDES RESILIENTES DAS 

PROFESSORAS 

SITUAÇÃO REGISTROS   
Justificativas e Comentários  

Evidenciada 
Não 

Evidenciada 

 
1.1 Manifestações do comportamento/atitude resiliente da professora na pratica pedagógica na escola e 
com sujeitos da convivência de trabalho 

Relacionamento interpessoal com 
profissionais do âmbito escolar:  

 Dirigentes 

 Coordenadora Pedagógica  

 Colegas  

 Auxiliares administrativos 

 Pais dos alunos 

 Comunidade 

   
   
   
   
   
   

 Participação nas atividades programadas 
pela escola: 

 Demonstra interesse nas atividades planejadas e 
desenvolvidas pela escola. 

 

 Participa ativamente das atividades    

 Propõe sugestões.    

Colabora para o alcance dos objetivos da escola    

Revela prazer em trabalhar coletivamente    

Demonstra respeito às opiniões dos colegas    

Realiza trabalho articulado com dos colegas    

Socializa o planejamento da unidade para 
conhecimento do coordenador e colegas 

   

Articula-se com outros colegas para analisar 
avanços e dificuldades dos alunos na 
aprendizagem 

   

Socializa materiais com as colegas    

Solicita orientação e apoio ao coordenador 
pedagógico sobre atividades ou situações 
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problemas com os alunos   

Solicita a presença de familiares à escola para 
expor o desempenho do aluno ou situações 
problemas 

   

    

1.2. Manifestações do comportamento/atitude resiliente da professora na pratica pedagógica  na sala de 
aula  

Maneiras ou formas de acolher os alunos 
Organiza o material didático para a aula    

Uso da intensidade vocal para corrigir falhas 
dos alunos. 

   

Estabelece, de modo claro, regras de 
convivência para os alunos 

   

Atendimento aos questionamentos e interesses 
dos alunos. 

   

Amorosidade com os alunos    

Estimula o pensamento reflexivo do aluno    

Elogia e estimula os alunos frente às atividades 
propostas e desenvolvidas 

   

Estimula a participação dos alunos em 
atividades extraclasse. 

   

Organiza o ambiente da sala de aula em função 
das atividades diárias 

   

Planeja as aulas    

Respeita os saberes dos alunos    

Propõe atividades diversificadas    

 Promove a interação dos alunos entre si    

 Acompanha o desenvolvimento dos alunos    

 Estabelece diálogo com os alunos para 
solucionar situações de conflitos. 

   

 Atende as necessidades individuais dos alunos    

 Propõe atividades que proporcionam autonomia 
do aluno 

   

 Organiza sequência didáticas variadas 
Possui uma rotina de trabalho constante 

   

Oferece oportunidade para que os alunos 
escolham materiais para pesquisa em sala de 
aula. 

   

Usa estratégias de ensino organizadas e 
adequadas 

   

Trata os conteúdos de modo interdisciplinar    

 Mostra criatividade na prática docente    

Revela compromisso com a aprendizagem dos 
alunos. 

   

Propõe atividades em classe e para casa    

Define com clareza o que espera que o aluno 
aprenda 

   

Orienta os alunos sobre como serão avaliados.    

Modos como avalia as atividades desenvolvidas 
pelos alunos      

   

 Sonda os conhecimentos prévios dos alunos 
antes de aborda um novo conteúdo. 

   

Altera a sequência didática conforme as 
necessidades específicas dos alunos e situação 
geral da escola 

   

Possibilita a autoavaliação do aluno    

Utiliza diversos instrumentos para registrar os 
avanços da aprendizagem dos alunos 

   

Explicita com clareza as atividades que serão    
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realizadas pelos alunos 

Solicita sugestão aos alunos sobre o que irão 
realizar na aula 

   

Flexibiliza a sequência didática conforme as 
necessidades dos alunos 

   

Estimulação do pensamento reflexivo do aluno    

 Apresenta o conteúdo de forma articulada com 
outras áreas do conhecimento 

   

 Utiliza formas de avaliação contínua e em 
diferentes situações didáticas 

   

 Utiliza instrumentos para registrar os avanços 
da aprendizagem dos alunos 

   

 Anuncia como os alunos serão avaliados, 
definindo com clareza o que espera deles 

   

Possibilita a autoavaliação do aluno    

Celebra o sucesso dos alunos    

    

1.3.Manifestações do comportamento/atitude resiliente da professora em relação a si própria e com  a 
profissão. 
 Demonstra senso de humor e flexibilidade para 
lidar com as situações 

   

 Age com naturalidade frente a problemas e 
dificuldades enfrentados na escola e sala de 
aula 

   

Toma iniciativa para resolver problemas 
aparentemente difíceis 

   

Revela cuidado com a aparência pessoal    

Demonstra preocupação e interesse com sua 
formação profissional 

   

 Evidencia satisfação com a escola    

Evidencia autocontrole emocional    

 Demonstra cuidar da saúde física    

 Mostra ter momentos dedicados ao lazer    

Expressa satisfação com a profissão    

 Revela insatisfação salarial    

Demonstra ter apoio de sua família    

Denota autoestima    

Revela senso crítico frente às situações do 
magistério 

   

    

Fonte: Enivalda Rezende, 2015. 
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APÊNDICE E - CARTA DE AGRADECIMENTO ÀS ESCOLAS CAMPO DE 
PESQUISA 

  
 
  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DOUTORADO 

Aluna: Enivalda Vieira dos Santos Rezende. 

Orientadora: Profª. Drª Laêda Bezerra Machado. 

 

Recife ,____/___ de 2015 

À llma. Sra. Dirigente da Escola Municipal 

_______________________________________ 

 

Prezada Senhora, 

 

Cordiais saudações. 

 Neste momento em que encerramos nossas atividades de pesquisa junto a esta 

unidade de ensino, queremos expressar nossos sinceros agradecimentos por sua 

disponibilidade em atender ao nosso pleito e ter se colocando à nossa disposição para 

esclarecimentos, informações e, ainda, ter permitido o nosso livre acesso aos ambientes e 

documentos da escola.  

 Nossos agradecimentos são extensivos também à coordenadora pedagógica e 

demais funcionários da escola, os quais, de maneira atenciosa e colaborativa, atuaram no 

sentido de atender nossas solicitações, contribuindo, assim, para que realizássemos 

satisfatoriamente o nosso estudo. 

 Salientamos ter sido um prazer conviver com todos que compõem essa boa escola, 

de modo particular, com a professora a qual foi indicada como sujeito de nosso estudo e sua 

turma, com quem desfrutamos momentos prazerosos. Deixamos a todos nossa palavra de 

carinho e gratidão pela gentil acolhida. 

Atenciosamente, 

 

 

Enivalda Vieira dos Santos Rezende 

Aluna-pesquisadora 
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APÊNDICE F - CARTA DE AGRADECIMENTO ÀS PROFESSORAS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  
 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DOUTORADO 

Aluna: Enivalda Vieira dos Santos Rezende. 

Orientadora: Profª. Dra Laêda Bezerra Machado. 

 

Recife ,____/___ de 2015 

À llma. Sra. Professora 

_______________________________________ 

 

Prezada Professora, 

Cordiais saudações. 

 

Ao encerramos nossas atividades de pesquisa junto a esta unidade de ensino, 

queremos expressar-lhe nossos sinceros agradecimentos por ter a senhora se 

disponibilizado em participar como sujeito de nosso estudo. Agradecemos por nos acolher 

na intimidade de sua sala de aula e ter se colocando à nossa disposição para 

esclarecimentos, informações, ter facultado o nosso livre acesso aos seus materiais e ter 

compartilhado conosco particularidades de sua vida pessoal e profissional, saberes e 

experiências relevantes ao nosso objeto de investigação.  

Salientamos ter sido um grande prazer termos convivido tantos dias com a senhora 

e sua turma, afirmamos termos desfrutado de momentos agradáveis e de ricas 

aprendizagens. Registramos a nossa palavra de carinho e gratidão pela gentil acolhida e por 

sua importante participação em nosso estudo. 

Atenciosamente, 

Enivalda Vieira dos Santos Rezende 

Aluna-pesquisadora 

 

 

 


